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مقدمة
إن ما حققته البشرية من إجنازات علمية
متط��ورة في مختلف اجمل��االت كانت –وال

إذا فالتحدي ال��ذي نواجه هو بناء وتنمية
عقول بشرية مفكرة وقادرة على التعامل
م��ع معطيات الواقع وحتديات املس��تقبل

تزال -هي نواجت أف��كار إبداعية متميزة .إن

بإبداع ومتيز.

في��ه ه��و التغيي��ر .وألنن��ا أصبحن��ا جزء

هدف العام

من ه��ذا العالم فإننا نعي��ش يوميا أمام

اكساب املشاركني في احللقة التطبيقية

مجتمعاتنا اليوم تعيش في عالم الثابت

حتديات متغي��رة ومتجددة التعامل معها
يس��تلزم التفكير بطرق إبداعية مبتكرة
غير تقليدية .و إذا ما أردنا أن نواكب عاملنا

مه��ارات و ط��رق التفكي��ر االبت��كاري و
االبداع��ي ،ومتكينه��م م��ن انت��اج افكار
ابتكاري��ة قابل��ة لتحويلها إلى مش��اريع

املتغي��ر فإننا يجب أن نتبنى خيار الدخول

ميكن تنفيذها على أرض الواقع

إل��ى عال��م اإلب��داع يتطل��ب التس��لح

الأهداف التف�صيلية

بالط��رق واألس��اليب التي جتعلن��ا نطور

9 9إكس��اب املش��اركني باملع��ارف التي

إلي عالم الغد من بوابة اإلبداع .والدخول

طريق��ة تفكيرنا ونظرتنا إل��ى األمور من
املنظ��ور التقليدي القائ��م على التفكير
والبح��ث عن الط��رق التقليدي��ة املألوفة
واجملربة مسبقا إلى النظرة اإلبداعية غير
التقليدية وغير املألوفة لألمور .وهذا األمر
ال يتطلب بالضرورة التفكير في احلصول
على أحدث األجهزة أو اآلليات أو التقنيات،
تط��ور تقنيا ً فإن ّه يبقى
أل ّن العمل مهما
ّ

رهينة العقول التي تديره وتدبّر ش��ؤونه.

تتعلق مبفاهيم االبتكار و االبداع.
9 9ط��رح و مناقش��ة مب��ادئ التفكي��ر
االبت��كاري وبي��ان أث��ره عل��ى تطوير
القدرات االبتكارية.
9 9التع��رف عل��ى خصائ��ص التفكي��ر
االبت��كاري و عالقتها ببن��اء القدرات
االبتكارية و االبداعية.
9 9تزوي��د املش��اركني بط��رق التفكي��ر
االبتكاري و التطبيق العلمي لها.

مو�ضوعات احللقة

تاريخ االنعقاد

9 9املتغي��رات احلديث��ة و دور االبتكار في

9 9خالل الفت��رة 2017/2/23-19م  ،من

قيادة التغيير.
9 9االبتكار وتطوير العمل املؤسسي.

الس��اعة  8صباحا ً إلى الساعة 12
ظهرا ً .

9 9مبادئ التفكير اإلبداعي و االبتكاري.
9 9خصائ��ص التفكي��ر اإلبداع��ي
واالبتكاري.

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح

9 9طرق توليد التفكير اإلبداعي.

 3مش��اركني س��يتم من��ح مقعد

9 9خطوات حتويل األفكار إلي مشاريع.

مجاني )
9 9تش��تمل التكلف��ة عل��ى أدبي��ات

الفئة امل�ستهدفة

احللق��ة ( كمل��ف املت��درب وامل��ادة

احللق��ة التطبيقي��ة دع��وة موجه��ه

العلمية والشهادة ) واإلفطار.

إل��ى مدي��ري اإلدارات و رؤس��اء األقس��ام

9 9يحصل املش��ارك بعد نهاية احللقة

واملشرفني ومن في حكمهم من مختلف

عل��ى ش��هادة م��ن معه��د اإلدارة

التخصص��ات الذي��ن تتطل��ب مهامهم

العامة.

الوظيفي��ة االبت��كار و التطوي��ر والتغيير
املستمر.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د  .محمد بن فايل بن صالح
العرميي
محاضر أول مبعهد االدارة العامة
و رئيس قسم العالقات الدولية
باحث في مجال تطوير القدرات
االبتكارية
امل�ؤهالت العلمية
•بكالوري��وس ف��ي ادارة االعم��ال من
جامعة السلطان قابوس.1998 ،
•ماجس��تير ف��ي إدارة االعم��ال م��ن
جامعة كوينرالند(استراليا).2005 ،

•دكتوراه في اإلدارة وسياسة التطوير
( موضوع البحث :القيادة التحويلية
وعالقتها بإبداع املوظفني ) ،جامعة
مانشيستر ( بريطانيا )2012 ،
•مم��ارس معتمد ف��ي برنامج الكورت
( )CoRTللتفكير م��ن مركز ديبونو
بالش��رق االوسط وش��مال افريقيا،
2013م.
•كوت��ش مم��ارس م��ن MEDEX

•دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية

،International

من جمعية مدربي البرمجة اللغوية

نوفمبر 2014م.

العصبي��ة ،وم��ن املعه��د الدول��ي
للتدريب واالستشارات2008 ،
•م��درب معتم��د م��ن مرك��ز القيادة
واالدارة ببريطانيا2009 ،م.

مس��قط
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•م��درب معتم��د ف��ي تدري��ب ريادة
االعم��ال م��ن املعه��د العرب��ي
للتخطيط بالكويت 2016 ،م

