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مقدمة :
إن املؤسسات اليوم تعيش في عالم متغير
الثابت فيــه التغيير .وألننــا أصبحنا جزء
من هذا العالــم فإننا نعيــش يوميا أمام
حتديات متغيرة ومتجــددة التعامل معها
يســتلزم التفكير بطرق إبداعية مبتكرة
غير تقليديــة .و إذا ما أردنا أن نواكب عاملنا
املتغير فإننا يجــب أن نتبنى خيار الدخول
إلي عالم الغد مــن بوابة اإلبداع .والدخول
إلى عالم اإلبداع يتطلب التســلح بالطرق
واألســاليب التــي جتعلنا نطــور طريقة
تفكيرنــا ونظرتنا إلى األمــور من املنظور
التقليدي القائم على التفكير والبحث عن
الطرق التقليدية املألوفة واجملربة مســبقا
إلى النظــرة اإلبداعيــة غيــر التقليدية
وغير املألوفة لألمــور .وهذا األمر ال يتطلب
بالضرورة التفكير في احلصول على أحدث
األجهــزة أو اآلليات أو التقنيات  ،أل ّن العمل
تطور تقنيا ً فإن ّه يبقى رهينة العقول
مهما ّ
التي تديره وتدبّر شؤونه .إذا فالتحدي الذي
يوجهننا هــو بناء وتنمية عقول بشــرية
مفكرة وقــادرة على التعامل مع معطيات
الواقع وحتديات املستقبل بإبداع ومتيز.
الهدف العام :
يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر مهارات
املشــاركني في مجال التفكيــر االبتكاري
لتطوير األداء املؤسسي  ،من خالل التفكير
اجلماعي باستخدام طرق و أساليب التفكير
اإلبداعيــة بغــرض إنتاج أفــكار ابتكارية
جديدة أو البحث عن بدائل حلل املشــكالت
التي تواجههم أو اكتشاف واغتنام الفرص
التطويرية واستثمارها في مجال العمل.

األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعرف علــى مفهوم االبتكار وعالقته
بقيادة التغيير.
7 7توسعة املدارك حول مبادئ وخصائص
التفكير االبتكاري.
7 7تطوير القدرات في مجال تطبيق طرق
التفكير االبتكاري.
موضوعات الحلقة :
 7 7االبتكار املؤسسي وقيادة التغيير.
 7 7مبادئ التفكير االبتكاري.
 7 7خصائص التفكير اإلبداعي.
 7 7طرق توليد األفكار االبتكارية.
الفئة المستهدفة :
جميــع العاملني في املؤسســات و الدوائر
احلكومية.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 12ساعة تدريبية موزعة على (  ) 3أيام،
بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
الدكتور  /محمد العريمي

املؤهالت العلمية:

7 7الوظيفة احلالية محاضر أول وباحث
في مجال تطوير القدرات االبتكارية
مبعهد االدارة العامة.
 7 7رئيس قسم التعاون الدولي.
املؤهالت العلمية:
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 7بكالوريــوس فــي ادارة االعمال من
جامعة السلطان قابوس1998 ،م.
 7ماجســتير فــي إدارة االعمــال من
جامعة كوينرالند(استراليا)2005 ،م.
 7دكتوراه في اإلدارة وسياسة التطوير
( موضوع البحث :القيادة التحويلية
وعالقتها بإبــداع املوظفني ) ،جامعة
مانشيستر ( بريطانيا )2012 ،م
 7دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية
من جمعية مدربي البرمجة اللغوية
العصبيــة ،ومــن املعهــد الدولي
للتدريب واالستشارات2008 ،م.
 7مــدرب معتمــد من مركــز القيادة
واالدارة ببريطانيا2009 ،م.
 7ممــارس معتمد فــي برنامج الكورت
( )CoRTللتفكيــر مــن مركز ديبونو
بالشــرق االوسط وشــمال افريقيا،
2013م.

 7 7كوتــش ممــارس مــن MEDEX
 ،Internationalمسقط  6-2نوفمبر
2014م.
 7 7مشــارك فــي برنامــج الكفاءات
احلكوميــة ،معهــد االدارة العامة
وشــركة كفــاءة لتنميــة املوارد
البشرية ،سلطنة عمان  ،مسقط ،
 11اكتوبر 2015م  2 -مارس 2016م.
7 7مدرب معتمــد في ريــادة االعمال
واملشروعات الصغيرة و املتوسطة،
املعهد العربي للتخطيط بالكويت،
 6نوفمبر 1-ديسمبر 2016م.
اخلبرات العملية:

 7 7محاضر أول مبعهد االدارة العامة من
عام 2012م ،و رئيس قسم التعاون
الدولي من عام 2014م حتى االن.
 7 7محاضر مبعهــد االدارة العامة من
عام 2006م وحتى 2012م.
 7 7مســاعد محاضــر مبعهــد االدارة
العامة من عام 1998م 2006 -م.

