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االبتكار والتفكير االستراتيجي للمديرين والقادة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة : 

 لماذا القدرة على التفكير االستراتيجي زفيادة االبتكار، مهمة بشكل خاص اآلن؟ أصبحت منظمات اليوم أأقل هرمية من أي وقت مضى. مع استمرار وتيرة التغيير في االرتفاع،  

يجب على جميع القادة والمدراء مراقبة المستقبل من خالل تحديد سيناريوهات مختلفة، وليس فقط التفاعل مع ما يحدث في الوقت الحاضر.إنهم بحاجة إلى النظر إلى ما وراء 

مجاالتهم الوظيفية ليصبحوا على دراية بالسياق األكبر الذي يعملون فيه. ويجب أن يكونوا رشيقين  ومرنيين يحددون الفرص من خالل تحدي افتراضاتهم وافتراضات فريقهم 

حول كيفية عمل األشياء في مؤسستهم وصناعتهم .   

تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية لتطوير وتعزيز جدارات وكفاءات المشاركين في التفكير االستراتيجي، و تعلم قيمة التفكير االستراتيجي وكيفية مشاركة األفكار االستراتيجية 

التمكين  أنواعا مختلفة من عوامل  إلى األطر الالزمة لتطوير االستراتيجيات ، و استكشاف  التغيير وكذلك دفع االبتكار. والوصول  لبدء وإدارة  المهارات  المؤسسة. وبناء  عبر 

والمحفزات للمساعدة في تعزيز اإلبداع واالبتكار في العمل - وزيادة األداء.  و تعلم كيفية التصرف بمرونة تنظيمية - حتى تتمكن المؤسسة او الشركة من االستجابة بنجاح مع 

المنافسين والتقنيات الجديدة أو إدارة التحوالت المفاجئة  بشكل عام.  وبناء الرشاقة والمرونة  لتعزيز اإلبداع الالزم لالبتكار. 

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تعلم كيف أن التفكير االستراتيجي هو ما يميز القادة العظماء عن القادة الجيدين. 	

 إتقان التفكير االستراتيجي ومهارات حل المشكالت  	

 زيادة القدرة على التفكير االستراتيجي - وجعلها ممارسة يومية 	

 معرفة كيف يكونون أكثر مرونة ومالءمة لبيئة اليوم سريعة التغير  	

 استكشاف عادات "المبتكرين" اليوم وهياكل االبتكار المؤسسي  	

 التوظيف والشراكة من أجل االبتكار الناجح  	

 تعزيز االستراتيجيات المبتكرة والقضاء على العقبات وإدارة المخاطر 	

 ضمان بقاء االبتكار أولوية استراتيجية  و قيادة االبتكار عبر المؤسسة  	

 صياغة المقاييس المثلى وتحديد التوقعات الصحيحة التي يجب قياسها  	

 تفعيل القدرات اإلبداعية واالبتكارية لمواجهة المواقف الصعبة واألزمات 	

  تطوير المرونة الشخصية والقدرة على التركيز على العمل في المواقف الغامضة بقوة  	

 تطوير الثقة والدعم والعالقة مع أعضاء فريقهم  	

المنهجية:

تقدم الدورة العديد من أدوات االبتكار والتفكير االستراتيجي، وبالتالي تسمح للمشاركين بتحديد ومناقشة فرص التطبيق العملي بسهولة. من خالل محاضرات قصيرة تليها إما 

مناقشات عامة أو مجموعات جانبية تعمل على دراسات الحالة،  وانشطة المحاكاة والمناقشات الجماعية ولعب األدوار والتمارين العملية ، و ستوفر ورشة العمل الملحقة في 

البرنامج  مجموعة أدوات من األفكار واالستراتيجيات التي يمكن تطبيقها في مكان العمل.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة العملية للمديرين وكبار القادة وقادة الفرق والمرشحين لمناصب قيادية عليا.



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)االبتكار والتفكير االستراتيجي للمديرين والقادة(
اتقان الفكر االستراتيجي وقيادة االبتكار وتنفيذ التغيير في المنظمة

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


