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 التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعمالء 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
 برز التفكير التصميمي، كنهج جديد قوي لحل المشكالت. يتم استخدامه في القطاعات العامة والخاصة  لحل مشاكل المستخدم في الغد، وتغذية النمو، وتقديم تجربة فريدة للعمالء. 

وبرزت المؤسسات والشركات العالمية التي حافظت على النمو من خالل التصميم الذي يركز على اإلنسان، ولكن يمكن ألي منظمة تضمين هذا النهج الجديد لالبتكار في ثقافاتها 

وعملياتها.   توفرهذه الدورة "  التفكير التصميمي: خلق تجارب أفضل للعمالء  "، للمهنيين أدوات عملية لتطبيق مبادئ التفكير التصميمي، داخل مؤسساتهم. تعرف على كيفية تحديد 

احتياجات العمالء المخفية وتحسين تجربة العمالء، من خالل بحث المستخدم وتخطيط الرحلة والنماذج األولية السريعة. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تعلم كيف يمكن للتفكير التصميمي أن يساعد في تعزيز نجاح المؤسسة�	

 تعلم أساسيات التفكير التصميمي وكيف يمكن أن يخلق تجارب رائعة للعمالء والموظفين �	

 حل التحديات المعقدة باستخدام أطر التفكير التصميمي التي أثبتت جدواها �	

 الجمع بين عمليات التفكير التصميمي واألدوات التحليلية �	

 تحسين التعاون عبر الوظائف، والعمل بشكل أفضل عبر األقسام �	

اتقان عملية التفكير التصميمي: تعلم - تصميم - اختبار - نموذج �	

 فهم مناهج بناء التفكير التصميمي في مؤسستك وتغيير الثقافة �	

المنهجية:
هذه دورة تفاعلية مكثفة تستخدم تقنيات التعلم اإلدراكي والمعرفي والتجريبي، تتكون من محاضرات ودراسات حالة ومحاكاة وعروض تقديمية جماعية ومناقشات جماعية وعرض 

مقاطع فيديو ذات صلة بالتفكير التصميمي.

الفئات المستهدفة:
لحل  المستخدم  على  تركز  التي  األساليب  من  واالستفادة  التصميمي،  التفكير  العمالء، من خالل  تجارب  وتحسين  االبتكار  دفع  إلى  يسعون  الذين  للمهنيين  مثالي  البرنامج   هذا 

المشكالت، وإعادة التفكير التصميمي إلى مؤسساتهم. وأولئك الذين هم جدد في التفكير التصميمي في العمل سيجدون هذا البرنامج مفيدا بشكل خاص. 

محاور البرنامج:
 لماذا يعد االبتكار المستمر أمرا بالغ األهمية للنمو المستدام وتجارب العمالء المتميزة �	

 مبادئ وعمليات التفكير التصميمي لتمكين نهج �	

رسم خرائط العميل وتحديد الفرص �	

التفكير وتحديد أولويات األفكار و تصميم النماذج األولية �	

 تحسين التعاون عبر الوظائف، والعمل بشكل أفضل عبر األقسام �	

 طرق وتقنيات البحث المتمحور حول المستخدم �	

 رسم خرائط الرحلة الستخالص النتائج  وتحديد أولويات االحتياجات وإنشاء تجربة شاملة �	

 وضع نماذج أولية للحد األدنى من العروض القابلة للتطبيق للتخفيف من المخاطر �	

 التغلب على الحواجز التنظيمية التي تحول دون تبني التفكير التصميمي   واتفان منهجياته�	



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 : خلق تجارب أفضل للعمالء (
 تعلم كيف يمكن لمبادئ التفكير التصميمي أن تساعد في تعزيز نجاح مؤسستك

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


