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مركز الريادة 
الوقفي

في

الهيئة العامة 
لألوقاف 

يقدم



الـذي  الشـهير  الكـورت  لبرنامـج  مطـورة  منهجيـة  عـن  عبـارة  البرنامـج 

البرنامـج   ويراعـى  ا�وسـاط،   جميـع  فـي  عـاٍل  وانتشـار  بمصداقيـة  حظـي 

ا�طروحـات الجديـدة فـي عالـم التفكيـر. وقـد تـم تقسـيم أدوات التفكير 

الــ ٥٠ إلـى ١٠ أنـواع.

ومـن أهـم مـا يميـز البرنامـج: التطبيـق العملي وتمليـك المهارة.

تعريف بالبرنامج

عدد المتدربين بالدورة
٣٠ متدرب.

مدة الدورة التدريبية
٤ أيام تدريبية بواقع ٤ ساعات يوميا.

موعد الدورة
من ٢٠٢٠/١٢/١٣- ٢٠٢٠/١٢/١٦             من ٤- ٩ مساء

ينفذ البرنامج عبر تطبيق



السيرة الذاتية



أهداف الدورة

 التطبيق ألهم مهارات أنشطة
التفكير المتعلقة بالدماغ

التعامل مع أكثر من ٥٠ أداة 
في التفكير االبداعي.

 اإللمام بأهم منهجية في
مجال التفكير االبتكاري



المستفيدون

ا�عتماد الدولي
سيحصل كل متدرب في نهاية البرنامج

على شهادة ممارس للبرنامج من أدوارد دبونو بلندن.

 القادة والمدراء في القطاع
الوقفي

 الجهات والشركات
الوقفية



محاور الدورة

١- صندوق االعتبارات

٢- كرة المعلومات

PMI

  FI & FO Information

SG  &  BG

APC

CFA

FQ  &  SQ

CO  &  FCO

AGO

C&S

CS  &  CC

SIMP  &   CLAR

OPV

٣- مثلث التقييم 

الظصاط ا�غةابغئ• 
الظصاط السطئغئ• 
الظصاط المبغرة• 

المسطعطات المعجعدة• 
المسطعطات المفصعدة• 

الاثمغظ الخشغر• 
الاثمغظ الضئغر• 

الارضغج سطى الئثائض• 

إسائار جمغع السعاطض• 

أجؤطئ ا�خطغاد• 
أجؤطئ الاسثغث• 

الماظاصدات• 
اقجاظااج• 

  REQUIREMENTSPriorities

افولعغات• الماططئات• 

الارضغج سطى الشاغات• 

السعاصإ والائسات• 

الثقئض بحضض طظفخض• 
الثقئض بحضض طةامع• 

الائسغط• 
الاعضغح• 

وجعات ظزر ا�خرغظ• 



٥- جوهرة القيم

VH  &  VL

الصغط المرتفسئ• 
الصغط المظثفدئ• 

BP  &  BO

اقساصاد سئر الثات• 
اقساصاد سئر ا�خرغظ• 

EMOTIONS  &  EGO
المحاسر ا�ساغادغئ• 
طحاسر الثات• 

RM-S  &  RM-H
الئثائض الةاعجة - ضئثغض• 
الئثائض الةاعجة - ضمساسثة• 

بوصلة ا�هداف  -٦

TARGET

طا عغ افعثاف • 
المتثدة لما أصعم به؟

EXPAND / CONTRACT

ضغش أصعم بالاعجسئ بط • 
الاصطغص ظتع العثف؟

PURPOSE
طا عغ الشاغئ طّما • 

أصعم به؟

SHIFT
ضغش ظضاحش الشاغات • 

الظعائغئ؟

٤- مكعب االبداع

STEPPING STONE

تةر ا�ظطقق• 

REMOVE FAULTS

إزالئ افخطاء• 

COMBINATIONS

الاعلغفات• 

CONCEPT CHALLENGE

تتثي المفععم• 

RANDOM INPUT
المثخقت السحعائغئ• 

DOMINANT IDEA
الفضرة المسغطرة• 



نجمة الحلول  -٨

OBVIOUS SOLUTION

IMPROVED SOLUTION

COPIED SOLUTION

NEW PROBLEM

FOUND SOLUTION

طا عع التض العاضح / • 
الئثغعغ لعثه المحضطئ؟

ضغش غمضظ أن أصعم • 
باتسغظ وتطعغر التطعل 

الاغ تخطئ سطغعا؟

عض غمضظ أن أظست • 
أتث التطعل الاغ جئص 

اجاثثاطعا بظةاح 
لمحضقت طحابعئ؟

ضغش أجث تًق لمحضطئ • 
“سثم اجاطاساغ إغةاد 

تض لطمحضطئ؟

طا عع “الحغء” الثي • 
جعف غتض لغ المحضطئ 

ظعائغًا؟

٧- مغناطيس االدراك

RECOGNIZE

SELECT

ANALYSE

FIND OTHER WAYS

COMPARE

DEFINE

ضغش غمضظ أن • عض أدرك عثا؟• 
أججيء عثا؟

عض عظاك ذرق أخرى • 
أظزر بعا إلى عثا 

المعضعع؟

المصارظئ المططعبئ• 
المصارظئ المسروضئ• 

طا عع أشدض تسرغش • 
لعثه التالئ؟



سلسلة التفاعل  -٩

EBS

اخائار ضق الطرشغظ• 

BEING WRONG

سطى خطأ• 
المئالشئ – ا�غفال – الثطأ 

- الاسخإ

EVIDENCES

الئراعغظ • 
الظعع – الصغمئ - الئظاء

ADI

اقتفاق ، اقخاقف ، • 
اظسثام السقصئ

BEING RIGHT
سطى تص• 

ا�ظعار– المرجع- التضط

OUTCOME
المتخطئ الظعائغئ• 

إطار التنظيم  -١٠

ORGANIZE START

طظ أغظ أبثأ؟• 

CONSOLIDATE
إلى أي طثًى وخطئ تاى ا�ن؟• 

CONCLUDE
طا عغ الظاغةئ / المتخطئ؟• 

FOCUS
طا الثي أصعم بالارضغج • 

سطغه ا�ن؟




