


�صم��ن �صل�ص��لة التدري��ب ح��ول اإلإب��داع ي�صحبنا الدكت��ور طارق 

ال�ص��ويدان يف »اإدارة اإلبداع واإلبتكار والذكاء يف املوؤ�ص�صات » يف 

رحلة ممتعة إلكت�صاف اأ�صرار اإلإبداع ومهاراته املتعددة، وما مييز 

م ب�ص��كل علمي  املبدع��ن عن غريهم، وكيف إلأي �ص��خ�ص اأن يق���يِّ

وثابت درج��ة اإبداعه وكيف له اأن يلحق بركب املبدعن كذلك، 

باإلإ�صاف��ة إلإدارة اإلب��داع يف منظماتن��ا والكث��ري م��ن الدرو���ص 

والتمارين امل�صورة واملعدة باحرتافية وباأ�صلوب علمي دقيق.

التع��رف عل��ى الط��رق العلمي��ة احلديث��ة لتطبي��ق اإلإب��داع يف املنظم��ات 
    

1
وال�صركات والدول.

التعرف على طرق قيا�ص اإلإبداع ودرجة دقتها 
    

2

قيا�ص درجة اإلإبداع لدى اإلفراد وفرق العمل يف املنظمات والدول.
    

3

الوقوف على البيئات املعيقة واملعينة لإلإبداع.
    

4

حتليل م�صادر اإلإبداع )اأثر الذكاء والبيئة والتعليم والوراثة(
    

5

التدرب على تطبيق اإلإبداع خطوة خطوة
    

6

ا�صتعمال مقايي�ص الذكاء يف عملية التوظيف للمنظمات.
    

7

التعرف على �صفات وعإلمات اإلأذكياء وقيا�ص درجة ذكائهم.
    

8

اإدراك اأهم عنا�صر الذكاء ومكوناته.
    

9

المقدمة

المقدمة



المحاور التدريبية

1

2

3

4

5

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

ما هو اإلبداع؟

كيف نميز المبدعين؟

كيف تزيد إبداعك؟

تطبيق وورشة عمل

مفاهيم وتعاريف

   مفاهيم ومبادئ      افرتا�صاتك حول اإلإبداع

   اإلإبداع املوؤ�ص�صي

   قيا�ص الطإلقة واإلأ�صالة    اأو�صاف املبدعن

   �صفات املبدعن      قيا�ص املبدعن

   كيف ت�صبح اأكرث اإبداعًا     اخترب درجة اإبداعك

   مراحل اإلإبداع وتطبيقه

   ور�صة )اخرتع جهازك اجلديد( 

   لتطبيق اإلبداع خطوة خطوة 

   درجة اإلرتباط      اأنواع الذكاء

   تعريف الذكاء      اأهم عنا�صر الذكاء



تابع/ المحاور التدريبية 

6

7

9

8

المحور السادس

المحور السابع

المحور التاسع

المحور الثامن

عالقات هامة حول الذكاء

خرافات أم حقائق

إدارة اإلبداع

طرق التوظيف

   الذكاء والعمر      حجم املخ

   هل الذكاء وراثي      عإلقة الذكاء بطبيعة العمل

   هل ذكاء الب�صر يف ازدياد؟

MBTI الذكاء املتعدد      حتليل ال�صخ�صية   

   املخ اإلأمين واإلأي�صر

   اإلإبداع يف املنظمات والدول    مقارنة الدول يف اإلإبداع

   كيف ت�صبح اأكرث اإبداعًا     نتائج حديثة لعلم اإلإبداع

تقييم فاعلية 12 طريقة للتوظيف الجديد ومقارنتها بمدى نجاحها في 
اختيار الفاعلية عمليا، ومنها:

IQ املقابإلت ال�صخ�صية     قيا�ص درجة ذكاء   

   حتليل اخلط والتوقيع     العمر.. وغريها



تفا�صيل امل�صاركة:

   تاريخ انعقاد الربنامج : 7 - 10 مايو 2023 

   وقت انعقاد الربنامج : 4:00 ع�صرًا - 9:00 م�صاء  

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : الدوحة )قطر(

التكلفة والت�صجيل :

�صعر الربنامج  1500 $ بالريال القطري  5500 $

)�صاملة املادة و�صهادة ح�صور الربنامج، والتمارين، والع�صاء(

�صعر خ�صم الت�صجيل املبكر 1250 $ بالريال القطري  4600 $ حتى 13 اإبريل   

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�صدار �صيك اأوحتويل بنكي با�صم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدوإلر اإلأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع بالريال القطري طريقة 

Account Name: Global Innovation Group
Bank Name: Masraf Al Rayan
Account No: 0003-104051
IBAN NO:QA05 MAFR 0000 0000 0003 1040 5100 1

الدفع اإلإلكرتوين:

�صركة اإلإبداع اخلليجي للتدريب واإل�صت�صارات

Whatsapp: (965) 98853311

جمموعة اإلإبداع العاملية

وكيل ت�صويق ح�صري يف قطر

Phone: 0097444660526
Mob: 0097455821520

Email: info@globalinnovation-qatar.com


