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مقدمة:
التفكير التصميمي هو مجموعة من العمليات و االستراتيجيات لحل المشاكل بطريقة إبداعية، و هو من المفاهيم الشائعة في التصميم المعاصر و التطبيقي، في مجالي األعمال و 
اإلدارة . تقدم يوروماتيك هذه الدورة  لتشرح فيها التفكير التصميمي واالبتكار بشكل معمق و تقدم توجيهات لتحديد األهداف في التصميم و لحل المشاكل بشكل أكثر إبداعا. لقد 
صممت دورة التفكير التصميمي واالبداع المرن في العمل بهدف اكساب المشاركين فهم عميق لمبادئ وعمليات التفكير التصميمي، وكيفية تطبيق منهجيته وأدواته لتوليد أفكار 
ابداعية وكيفية توظيف هذه المنهجيات لبناء استراتيجيات عمل قابلة للتطبيق. كما أنها تقوم على تعريف المشاركين بالخمس مراحل لعملية التفكير التصميمي وفوائده وإطاره. ومن 
خالل هذه الدورة التفاعلية، ستتعلم منهجا مختلًفا لحل المشكالت االستراتيجية بحيث يمكنك إنشاء تجارب يحبها العمالء. ستتمرن على التفكير التصميمي واالبتكار  على مشروع 

واقعي وتزود نفسك بمجموعة قوية من األدوات لتصبح أكثر ابتكاًرا وفعالية.

اهداف البرنامج:
بهناية هذه الدورة التدريبية ستكون قادًرا عىل:

وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل�	
إيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، كاستراتيجية ال غنى عنها لالبتكار داخل المؤسسات. �	
استكشاف أساس المشكلة عند اتخاذ العمالء كمصدر معلومات �	
تحديد المشكلة الحقيقية �	
وضع تصور للحلول الممكنة �	
تنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها �	
التوصل إلى الحلول النهائية�	

مخرجات ومكتسبات البرنامج:
اكتساب فهم عميق لمبادئ وأدوات وعمليات التفكير التصميمي�	
تطبيق إطار التفكير التصميمي لحل المشكالت بشكل أكثر إبداًعا�	
إنشاء نماذج أولية الختبار فكرتك باكرا، قبل إجراء استثمار كبير للوقت و المال�	
فهم المشاكل من وجهة نظر العميل�	
توجيه المجموعات لتبادل األفكار اإلبداعية بفعالية�	
تخطيط و إجراء أبحاث تصميم فعالة، بما في ذلك مقابالت المستخدم�	
صنع واستخدام لوحة عمل لتوصيل أفكارك المتعلقة بالتصميم�	
تحديد أهدافك في التصميم�	
وضع خطة إلعادة فكرتك إلى األمام�	
تمكين المشاركين من توظيف منهجية التفكير التصميمي لبناء استراتيجات عمل قابلة للتطبيق�	
بناء أفكار ومبادرات مبتكرة لنمو المؤسسات والشركات�	

المحاور التدريبية: 
المفاهيم األساسية ومبادئ التفكير التصميمي�	
مفهوم التفكير التصميمي وأهميته في المنشآت�	
خطوات ومراحل التفكير التصميمي لبناء المشروع المناسب�	
خلق وتوليد الحلول واالبتكار لتلبية احتياج المنشأة�	
خمس مراحل عمل للتفكير التصميمي�	
عقلية التفكير التصميمي و األدوات والقوالب�	
فوائد التفكير التصميمي�	
إطار التفكيرالتصميمي�	
دراسات حالة للتفكير التصميمي�	
مهارات االبتكار واالبداع �	
افضل ممارسات االبتكار في ادارة العمل�	

الفئات المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات المؤسسة�	
جميع مدراء ومسؤولى اإلدارات �	
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى�	
من يتم تأهيلهم لشغل المناصب القيادية�	
جميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية�	
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مفاهيم أاسسية ومنطلقات فكرية ىف التفكري التصميمى:

مفهوم التفكير التصميمى وأهميته فى المؤسسات�	

مبادىء التفكير التصميمى�	

فوائد التفكير التصميمى�	

إطار التفكير التصميمى�	

نموذج التفكير التصميمى�	

المكونات األساسية فى نموذج التفكير التصميمى�	

التفكري  خالل  من  اإلدارى  التمزي  وحتقيق  اإلبداعية  المهارات  تنمية 
التصميمى:

مفهوم وأهمية التفكير اإلبداعى�	

مواصفات المورد البشرى المبدع�	

 إدارة المواهب ودورها فى تطوير األداء�	

مبادىء التميز اإلدارى�	

محاور اإلبداع والتميز اإلدارى�	

معوقات التفكير االبتكارى والحلول على المستوى الشخصى والتنظيمى�	

مراحل التفكري التصميمى:

المالحظة�	

التصور �	

النمذجة �	

االختيار �	

التنفيذ�	

حاالت عملية وتطبيقات عملية لمراحل التفكير التصميمى�	

عقلية التفكير التصميمى واألدوات والقوالب�	

مهنجيات التفكري التصميمى كاسرتاتيجية لالبتكار وحل المشكالت:

تحديد المشكلة الحقيقية�	

تحليل المشكلة�	

الفرق بين المشكلة والظاهرة�	

وضع تصور للحلول الممكنة�	

تنفيذ نماذج أولية للحلول وتجربتها�	

تطبيق إطار التفكير التصميمى لحل المشكالت بشكل أكثر إبداعا�	

كيفية توظيف منهجية التفكير التصميمى لبناءاستراتيجيات عمل قابلة للتطبيق�	

أفضل مماراست االبتكار ىف إدارة العمل والتفكري التصميمى:

كيف ندعم التفكير االبتكارى عبر التصميم�	

شروط تطبيق التفكير التصميمى�	

كيف تطبق التفكير التصميمى فى أعمالك�	

التفكير التصميمى كطريقة قوية لتحفيز اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين�	

عقلية المصمم وطرق التفكير االبتكارى�	

بناء أفكار ومبادرات مبتكرة لنمو المؤسسات والشركات وفق آلية التفكير �	

التصميمى



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

)التفكير التصميمي واالبداع المرن واالبتكار في العمل ®( 
تعزيز االبتكار ودمج التفكري التصميمي واإلبداع يف مامرسات العمل

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


