
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

قيادة اإلبداع واالبتكار المؤسسي
تسخير الطاقة اإلبداعية لتحقيق نتائج مبتكرة وقيادة  االبتكار في كافة مراحل األعمال



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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مقدمة:
ة التي يتحتَّم توفيرها في المؤسسات الحديثة؛ وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات وتنوعها. اإلبداع واالبتكار، من الضرورات والعناصر الملحَّ

يمثُل االبتكاُر َواإلبداُع إحَدى الضروراِت األساسيِة ِفي إدارِة األعماِل َوالمؤسساِت، إْذ أنَّ الزماَن ِفي تصاعٍد، والحاجاُت والطموحاُت - َعلَى اختالِف أنماِطَها وأنواِعَها - ِفي نمٍو 

واتساٍع.

فلم يعدُّ كافًيا أْو حتَّى مرضًيا أداء األعماِل ِفي المؤسساِت الروتينيِة التقليديِة؛ ألنَّ االستمراَر ِبَها يؤدِّي إلَى الوقوِف، َوُهَو بالتالِي تراجٌع عِن الركِب المتسارِع ِفي المِضي إلَى األماِم 

أِو الفشِل. إن اإلدارة المعاصرة والحديثة تحتاج إلى قادة مبدعين ومبتكرين أكفاء وقادرين على تنمية مهارات العاملين واستغاللها من خالل إتباع اتجاهات وأساليب إدارية حديثة 

تسمح وتساعد على مشاركة العاملين في كل األنشطة اإلدارية.

في هذه الدورة الديناميكية، ستتعلم القيادة من معرفة الذات واإلبداع ، وتعزيز قدرتك على بناء فرق ومنظمات ذات ثقافة االبتكار. تقدم الدورة التدريبية  للمشاركين ، منهجيات 

وممارسات اإلبداع واالبتكار وماهي أهم العوامل التي تجعلنا نبدع ونبتكر، واستشراف المستقبل،  وحلول المشاكل المعقدة، وثورة البيانات. وسيتم  التطرق إلى الخريطة الذهنية 

والعصف الذهني فهي محاولة الحصول على أكبر عدد من األفكار االبداعية بواسطة بيئة محفزة ومتحررة من القيود غير الضرورية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

امتالك مجموعة من مهارات التفوق اإلداري التي تساعدهم على أداء األعمال بكفاءة وفعالية .�	

تطبيق تقنيات الوعي الذاتي  استعداداً إلطالق العنان لفطرة الميول اإلبداعية .�	

اإلطار والمنهجية التي يجب إتباعها لتحقيق التميز في المنظمات بسهولة ويسر تبني أساليب تشكيل المستقبل الالزم لمنظماتهم .�	

إنشاء البيئة الصحيحة التي ترعى وتعزز اإلبداع واالبتكار لدى اآلخرين�	

استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة�	

تدعيم التفكير والتعرف بفكر حديث غير تقليدي .�	

أتخاذ القرارات اإلستراتيجية بطريقة ابتكارية .�	

تجنب العقبات التي تحول دون اإلبتكار والتفكير اإلستراتيجي .�	

تطوير الكفاءات اإلدارية األساسية إلجراء المهام والمسؤوليات .�	

أمتالك مجموعة من المهارات اإلدارية والفنية الالزمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج اإلستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها .�	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة سيناريوهات األعمال ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية وانشطة المحاكاة، لنقل المعرفة والمهارات الضرورية المتعلقة قيادة اإلبداع 

واالبتكار المؤسسي .  

الفئات المستهدفة:
جميع القادة والمدراء والمهنيين الذين يشغلون مناصب عليا والمسؤولين في أقسامهم أو مؤسساتهم، والمشرفين وقادة فرق العمل   وجميع المهنيين المهتمين بمعرفة المزيد حول 

قيادة االبتكار واالبداع  وإدارة التغيير. من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.
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المحتويات األساسية:

قيادة اإلبداع واالبتكار المؤسسي

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

ااسسيات يف ادارة االبتكار واألبداع:

مفهوم االبتكار واألبداع�	
تعريف االبتكار من خالل السوق�	
المجتمع االبتكاري�	
علم نماذج االبتكار�	
التفكير االبتكاري�	

التمزي اإلدارى واإلبداع ىف العمل:

أهمية اإلبداع فى مؤسساتنا العربية ما بعد جائحة كارونا�	
مفهوم ومبادىء التميز اإلدارى�	
شروط اإلبداع�	
لماذا التميز اإلداري أمر حتمى وضرورى�	
أسلحة التميز اإلدارى�	
محاور المنظمة المتميزة�	
سمات القائد المتميز�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

القيادة اإلبداعية:

القيادة ) تعريف القيادة والقائد (�	
متطلبات القيادة وعناصرها�	
التعرف على العالقة بين سمات القائد وتوافر االبداع اإلداري لدى الموظفين�	
التعرف على خصائص وسمات القادة لدى القيادات في المؤسسة�	
عالقة الذكاء العاطفي واالجتماعي مع القيادة اإلبداعية.�	
القيادة اإلبداعية في مواجه التغيير وإدارة التغيير.�	
اثر القيادة اإلبداعية في اتخاذ القرار�	
حل المشكالت بالطرق اإلبداعية�	
صنع واتخاذ القرار باألدوات اإلبداعية�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

االبداع واالبتكار يف منوذج التمزي المؤسيس:

محور االبداع واالبتكار�	
تأسيس وتحفيز ونشر ثقافة االبداع واالبتكار�	
إدارة فرق العمل اإلبداعية�	
تقييم المبادرات اإلبداعية�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

فرق العمل اإلبداعية:

مراحل تكوين فرق العمل اإلبداعية�	
إدارة النزاع�	
التفويض�	
تمكين االفراد وتعزيز األفكار الخالقة�	

كيف يؤثر الوقت عىل عملية االبتكار واألبداع:
الوقت اإلبداعي واالبتكاري�	
المناخ المساعد لالبتكار واألبداع�	
محفزات الفكرة في أي وقت�	
محفزات الفكرة المتعلقة بالوقت�	
وقت اقناع اآلخرين بالفكرة�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

االبتكار واألبداع يف إدارة التغيري:
طبيعة التغيير واالبتكار�	
عملية التغيير�	
التغيير المخطط�	
الغايات التنظيمية للتغيير�	
هل هي فلسفة أصنعها صحيحة للمرة األولى ؟�	
التمييز بين التغيير واالبتكار�	
االتجاهات الرئيسية للعالقات بين التغيير واالبتكار�	
اثر التغيير واالبتكار على المنظمة�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

مهارات االتصال والتواصل لصناعة التمزي عىل المستوى الشخىص:
مفهوم وأهمية االتصال�	
الدروس المستفادة من نموذج االتصال الشخصى�	
مبادى االتصال الفعال�	
مهارات إدارة الذات�	
مهارات إدارة اآلخرين�	
مهارات التأثير واإلقناع�	
مهارات التعامل مع الشخصيات صعبة المراس�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

التمزي واألبداع يف التفكري االسرتاتيجي:
استمرارية التفكير االستراتيجي�	
متطلبات تحقيق استمرارية التفكير االستراتيجي�	
بعض المصطلحات التي تستخدم في التفكير االستراتيجي�	
اإلطار العام لعملية التخطيط والتفكير االستراتيجي�	
مصفوفات التوجهات االستراتيجية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	

االبتكار واألبداع يف المنظمات:
ادارة االبتكار واألبداع في المنظمات�	
االبتكار واألبداع في المنظمات�	
مدراء المنظمات واالبتكار�	
المنظمات االبتكارية�	
االبتكار وأنواع المنظمات�	
تصنيف المنظمات لالبتكارات�	
مبادئ االبتكار في المنظمات�	
 إدارة النشاطات االبتكارية في المنظمات�	
ورشة عمل وحاالت تطبيقية�	



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

)قيادة اإلبداع واالبتكار المؤسسي(
تسخير الطاقة اإلبداعية لتحقيق نتائج مبتكرة وقيادة  االبتكار في كافة مراحل األعمال

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.


