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مقدمة :
أن ينجح اإلنسان في مجاالت احلياة ليس
معناه أن ال مشاكل لديه  ،فالناجح فينا
هو من يســتطيع ان يجتــاز املعضالت
ويحل املشــكالت  .فــكل واحد منا ال بد
ان يدرك أنه ال توجــد حياة بال عقبات وال
حتديات فالتحدي األكبر كيف أحول هذه
العقبات إلى سلم أصعد عليه ويوصلني
إلــى أهدافي ويحقق طموحــي .فهناك
من هو بارع في حل املشــكالت فهذا هو
املتميز ولكن هناك أيضا من يســتطيع
أن مينع املشــكلة قبل حدوثها وهذا هو
العبقري.
الهدف العام :
أن يتعرف املشارك على الطرق اإلبداعية
في حل املشكالت و اتخاذ القرارات.
األهداف التفصيلية :

7 7التعــرف علــى ماهيــة التفكير
اإلبداعي.
7 7اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي
و اتخاذ قرارات حلل املشكالت .

موضوعات الحلقة :
 遏 遏التفكيــر واإلبــداع واملشــكلة
وتعريفاتها.
 遏 遏زيادة دافعية املتدربــن نحو اإلبداع
والتعامل النشط مع املشكالت.

 遏 遏متكني املتدربني من استخدام تقنيات
مختلفة ومتنوعة حلل املشكالت.
 遏 遏تطبيق أسلوب العصف الذهني.
 遏 遏استخدام املبادئ والنظريات اخلاصة
بحل املشكالت.
 遏 遏تنميــة مهارات املتدربــن في العمل
الفريقي ووضع املعايير لتقييم األفكار.
 遏 遏استيعاب املتدربني ملفاهيم (نظرية
تريز وباريتو) وأدواتها املستخدمة.
الفئة المستهدفة :
جميع املوظفني الذين تقتضي أعمالهم
حل مشكالت و اتخاذ قرارات
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 12ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 3
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .سعيد بن سالم املعني
الخبرات :

•معلم فيزياء 2000م إلى 2004م.
•معلم أول (مشرف مقيم) مادة
الفيزياء 2004م إلى 2018م
•مدرب القدرات الذهنية ومهارات
التواصل وتطوير الذات  2013الى االن
•كوتش ممارس في التخطيط االستراتيجي.

المؤهالت :

•بكالوريوس التربية.
•مـــدرب معتمد من مركز الســريع
ببريطانيا.
• ïدورة اعداد مدربني مصدقة من وزارة
القوى العاملة.
•استشاري تربوي مرخـــص من غرفة
جتارة وصناعة عمان.
•مدرب محترف معتمد من األكادميية
العربية للتدريب و التطوير.
•مـــدرب محــــترف معتمد من جامعة
أريس الدولية بأملانيا للتدريب االحترافي
والقيادة.
•كوتــــش ممـــــارس في التخطيـط
االستراتيجي معتمدة من ميديكس
أمريكا ومعهد اإلنتاجية بأمريكا.

المشاركات واألنشطة :

•كاتب ف جريدة عمان .
•مشــاركات عديدة بتلفزيون وإذاعة
سلطنة عمان.
•قٌـــدم دورات في فنـــون التواصل
واملهارات الذهنية تطوير ٌ الذات مثل:
•تطو ر ٌ الذات.
•اخلريطة الذهنية.
•التفكير األبداعي.
•الذكاء االجتماعي والذكاء العاطفي.
•إدارة الوقت وضغوطات العمل.
•الطرق اإلبداعية حلل املشكالت واتخاذ
القرارات.

