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 :الهدف العام للبرنامج
على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل التدريبية  يقوم هذا البرنامج

ي فاســـــــتراتيجيات لدارة التغيير ودراســـــــات الواالت الواوعية ، والمناوشـــــــات وول معرفة بســـــــس القيادة ا بداعية و 
 المنظمات ، وذلك من خالل دراسة المواور الرئيسية التالية: 

 

 التفكير ا بداعي. مهاراتو دا  القياد  * تعزيز األ
 ا بداعية في المنظمات.تطوير الرؤية * 

دارة   .التغيير* البيئة ا بداعية وا 

دارة التغيير*   .الثقافة المؤسسية وا 
 .لدارة التغييرستراتيجيات ا* 



 
 
 
 

 للمتدربين: برنامجبهمية ال
 .آلخرينلتفعيل الطاوات ا بداعية األدوات واألسس لالتعرف على  -
 .اتستراتيجيا  تطبيق عملية كجز  منا بداعي  التفكيرالتعرف على  -
 التعرف على بهمية االبتكار وا بداع في توقيق التميز المؤسسي.  -

 وا بداع.الثقافة التنظيمية وتأثيرها على االبتكار التعرف على دور وبهمية  -
  بداعي.ممارسة التفكير افي والمدرا  بساليب تنمية كفا ات القياديين  -
 في المنظمات. بهمية التغيير والتوسين في تطبيق ا ستراتيجيات -

 

 منهجية التدريب:
التفاعل والمشــاركة وتبادل الخبرات بين المشــاركين والمدرب من خالل ورش العمل التدريبية يقوم هذا الملتقى على 

يكون المتدرب ملما ، بويث ســــــــ تجعل التدريب عملية مكتملةوالتمارين الجماعية وذلك باســــــــتخدام نماذ  وبدوات 
 في المنظمات. واستراتيجيات لدارة التغييربنهاية البرنامج بأهمية القيادة ا بداعية 

 

 الشريوة المستهدفة:
 .لمدرا  العاملينا -
 نواب ومساعد  المدير العام.  -
 .مدرا  التخطيط ا ستراتيجي -
 البشرية والتدريب.مدرا  الموارد  -
 .مدرا  الدراسات والبووث -
 المشروعات. مدرا  نظم المعلومات و  -
 الوودات ا دارية.رؤسا  األوسام و  -
 األخصائيون والموظفين ذو  المسئوليات في ا دارات التنفيذية وا شرافية.  -
 

 :المواور الرئيسية للبرنامج
 

 التفكير ا بداعي: مهاراتو * تعزيز األدا  القياد  
 طبيعة البيئة التنافسية والواجة للى نوع جديد من التفكير. -
 بهمية االبتكار وا بداع في توقيق التميز المؤسسي.  -

 المفاهيم المختلفة لإلبداع واالبتكار. -

 المعتقدات الخاطئة عن التفكير ا بداعي. -



 
 
 
 

  ا بداعية في المنظمات: تطوير الرؤية * 
 القبعات الستة وبنماط التفكير ا بداعي. -
 العصف الذهني لتوليد األفكار. جلسات -

 ا بداعية. رؤيةالخطة العمل وخلق  وضع -
 وا بداع.الثقافة التنظيمية وتأثيرها على االبتكار  -

 

دارة البيئة ا *   :التغييربداعية وا 

 .العملللى  األفكار من -
 للعاملين. الشخصيةوالتنمية  بيئة التعلم تنشئة -
 ة في المنظمات.ا بداعيالبيئة  بنا  -
 .التغيير من خاللالعاملين  وتوفيز التأثيرفنون  -

 

دارة التغيير*   :الثقافة المؤسسية وا 
 بسس وبدوات التغيير والتوسين في ا جرا ات والعمليات. -
 تطبيق ا ستراتيجيات. بهمية التغيير والتوسين في -
 لدارة التغيير والتعامل مع التكنولوجيا الوديثة. -
 القوى العاملة ومقاومة التغيير في المنظمات. -

 

 * استراتيجيات لدارة التغيير:
  استراتيجية المشاركة واالوناع -
 والتمويه. استراتيجية االوتوا  -
 االستراتيجية االكراهية بو القسرية. -

 

 :بيانات البرنامج
 .1212مارس  21 – 8 اد:ـاالنعق تاريخ* 

 .فندق راديسون بلو شيشلي ، اسطنبول اد:ـ* مكان االنعق
، المادة العلمية ، الشهادة  برنامجشخص الواود. )شاملة: رسوم الدوالر بمريكي( لل 1572) التكلفة المالية: -

 (.عمل التدريبية ، الكوفي بريكالمهنية ، ورش ال
بو مراسلتنا على االيميل:  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:

focus.net-info@human   ،عبر مووعنا االلكتروني:  بوfocus.net-www.human 
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