
بـــرنــامـج مــحــــتــوى 
التصميمي التفكير 

الــمـفــاهــيـم و المـهارات تــعــرف عــلـــى 
األساسية لمنهجية التفكير التصميمي



 هـــذه الـــورشة ستدور حول التعريف بأساسيات التفكير
 التصميمي وكيــفـــيــة حـــل الــتحديات  بطريقة ابتكارية و
 إبـــــداعــــية متمحورة حول اإلنسان. كما أنها تعتمد على
الورشة . ستغطي  الموجود باألشخاص   تحفيز االلهام 
 الـــمـــبــــادئ والــمــهــارات وطــرق التفكير الالزمة للعمل
 بــهذه المنهجية. ستوجهك هذه الورشة المكثفة في
 يومين وسيركز كل يوم على مرحلة معينة حتى تبني
 معرفتك بشكل تدريجي وتتعلم جميع األدوات الالزمة.
 جـــنـــًبا إلـــى جنـب مع فريق الدورة التدريبية الخاص بك ،

ستعمل على تحٍد واقعي يهم القطاع الوقف.س

نظرة عامة عن البرنامج



أهداف البرنامج التدريبي

 الـــفــــهـــــم الــــعــــمــــيـــــق
 لـــمـــنـــهـــجـــــيـــة الــتــفكير

التصميمي

 الــــمــــــــبـــــــادئ األســاســيـة
 لإلبـــتـــــــكــــار والـــتــفـــــــــكـــيــــر

التصميمي

 اكــتــــــســـــــاب مـــــــــبـــــادئ
الــــالزمــــــــة  الـــتــفـــكــــيــــــر 
 الكــــتـــــشـــــاف الــتــحديات

الصحيحة

 تـــــــــــزويـــــــــــــدك بــــــــاألدوات
 الـــمـــطــلــــوبـــة بــمـنــهـجـية

التفكير التصميمي

 تــعـــلـــم كــيـــف تـنـتـج أفـكــار
 تــســــاعــــدك عـــلـــى إيـــجــــاد

 الحلول المناسبة

 يـــســـــاعــــــدك عـــلى التفكير
  بأســــلـــوب الــمصمم واتباع
 الــنــمــــط الــتــــحليلي لـــــحـــــل

التحديات

 تمكين القيادات في القطاع الوقفي و القطاع االجتماعي
وأصـــحــاب الـمــصـلـحـة مـن تصميم الحلول للتحديات من خالل

إنـشـاء عـــلــى   يـــســاعــــدك 
 موافقة أصحاب المصلحة
 والــجــهــات الراعية كيفية

تنفيذ االبتكارات بنجاح

 كيــــف يـــمـكــنــــك تـطـبيق
 الـــتـــفــكـيــــر الـتـــصميمي
 بــنــجــاح فــي بيئة أعمال

معقدة؟

 كيـف يمكنك بناء التعاطف
 داخــــــل الــــــمـــــــؤســــــســــــة ،
 واســـتــخـــــدام مــالحــظــــــات
 الــــعــــــــــمــــــــــالء، والــــــــــرؤى
 الحقيقية وترجـــمـــتها إلى

فرص قابلة للتنفيذ؟

ماذا تستفيد من البرنامج التدريب؟
تعرف على األدوات واألساليب  المناسبة لتحديد التحديات و تطوير الحلول وتعلم كيفية تطبيقها احترافًيا

جرب ثقافة عمل جديدة تقوم على التعاطف واالختبار  ومنهجية تتمحور حول المستخدم

قابل أشخاًصا من خلفيات مهنية متنوعة ، وقم بتوسيع شبكتك وتطوير منظورات جديدة

 تعلم من مدربين مختصين في التصميم الفكري الذين يعملون في مجاالت مختلفة

احصل على المواد العلمية  التي تساهم في  زيادة  معرفتك بطرق التصميم الفكري

حقيبة تدريبية ألهم المواد المخصصة للتفكير التصميمي

User-Centric Approach



المنهجية المتبعة في البرنامج

 يــــعــــتــــمــــد الـــبـــرنـــــامــــــج عــــلــى مبدأ "التعلم بالممارسة". سيحصل
ثم التصميمي،  التفكير  في  شاملة  مقدمة  على   المشاركون 
 سيختبرون كيف يمكن تحقيق نتائج مبتكرة في غضون فترة زمنية
 قصيرة. تــــتـــمـــــحور الــــدورة حــــــول مـــشـــــروع حــقـــيــقي حيث يعمل
لتحدي حلول  إليجاد  التخصصات  متعددة  فرق  في   المشاركون 
 معين  في القطاع الوقفي باستخدام عملية التفكير التصميمي.
 ينقسم التدريب إلى الجانب النظري سيتعرف فيه المتدربين إلى
 مقدمة حول األساليب و الطرق المستخدمة في منهجية التفكير

التصميمي و الجانب العملي لتطبيق المهارات المكتسبة

الذي ينبغي أن يحضر:س

اإلدارة مـــجــــالــس  أعــــضــــاء 
والنظارة للجهات الوقفية

الــقـــطــاع منـــســــوبـــي 
الوقفي ومستشاريه

القادة و صناع القرار
في العمل الوقفي

أمناء األوقاف

الواقفون والمهتمون
في المجال الوقـــفـــــي

الفئة المستهدفة



التصميمي هي التفكير   منهجية 
 إطــــــار ابـــتــــكـــــاري يـــســـعــــى لــــحل
 المـــشــــكـــلــة بطريقة تتمحور حول
 اإلنسان. ومـــــن ثـــــم يــــقــــود إلـــــى
 تـــــحـــديد الـــقــضـــايـا األساسية في
 الـــــمــــواقــــف الـــصــعبـة والتحديات

 المختلفة التي تواجه القطاع

 مـــنــهـــجـــيـــة الـتـفكير التصميمي هي
 إطـــــار ابـــتـكاري يسعى لحل المشكلة
ومن اإلنسان.  حول  تتمحور   بطريقة 
 ثــــم يــــقـــــود إلـــــى تـــحـــديـــد الـــقــضــايا
 األســـاســيـــة فـــي الــــمـواقف الصعبة
 والـــتــــحـــديــــات الـمـختلفة التي تواجه

القطاع

 يتطلب التفكير التصميمي تمثيل"
 العالم من خالل وجهة نظر ورؤية

 األشخاص الذين يتم تصميم الحلول
 لهم، وااللتزام بذلك المنظور على
 مدار عملية تطوير الحلول الجديدة

وتطبيقها " س

ما هي منهجية التفكير التصميمي ؟



فهم التصميم الفكري بعمق
التـفـــكيــر الـــتـــصـــمــيــمــي هــــو

مــــنـــهـــجــيــــة: أي أنــــه نـــهـــج، أســـلــــــوب وإطــــار عـمــل

التمحور حول اإلنسان : أي أن اإلنسان أو المستخدم
واستفادته الفعلية هي مصب إهتمام من يـــطـــبـــــق
هذا النهج، وأن التعاطف مع العميل أحد أهم ركائزه

ق، مــليـــئ باألفـــــكـــار
ّ

اإلبتكار : يعني البد أن يكون خال
غير التقليدية للوصول لحلول إبداعية

الـتصميم : التـــفـــكـــيـــر بــنـفــس طريقة تفكير المصمم

منهجية تتمحور حول المستــخـــدم إلبتــكــار
حلول إبداعية له بطريقة تفكير المصممين



أجندة التدريب

الفترة الصباحية

 االستقبال والتحية
المقدمة

 أساليب التفكير التصميمي 

8:30

اإلستراحة األولى

التحديات
 األبـحـــــاث

إعداد البيانات وتفسيرها

10:45 - 11:00

صالة الظهر

 مخطط أصحاب المصلحة
 الشخصيات

العروض التقديمية
التأمل في اليوم األول 

12:00 - 12:15

صالة العصر واستراحة الغداء
3:00 - 4:00

التطبيق العملي خريطة رحلة المتعامل

نهاية اليوم التدريبي
4:30

الفترة الصباحية

الترحيب والمراجعة
التطبيق العملي

 الرؤى والمفاهيم 
التطبيق العملي

 التصور وطرح األفكار 

8:30

االســـتــراحة األولى
مع جلسة الظهيرة

التطبيق العملي
السيناريوهات، النماذج األولية 

 العروض التقديمية
 التطبيق العملي
 الخطوات التالية

األهداف

11:30 - 12:30

صالة العصر
3:00 - 3:30

الشهادات 

نهاية اليوم التدريبي
4:00



تــــــعــــــــد شــــــــركـــــــــة
 مـــــن الـــجـــهـــــات الـــرائــدة في تنفيذ منهجيات
 الـــتــصــميـم الفكري وتقديم البرامج التدريبية
 وورش الـــعـــمـــل فـــي مــختلف القطاعات. يقع
في أمستردام  مدينة  في  الرئيسي   المركز 
بلدان عدة  في  فروع  في  عدة  لها  و   هولندا 
اإلمارات أمريكا،  بريطانيا،  مثل  العالم   حول 
 العربية المــــتـــــحــدة، هونج كونج وسنغافورة.
لـــلـــشــــركة هي توفير  المهمة األســـــاســــيــــة  
 المساحة والوقت للفرق واألفـــــــــراد ليــــــكــونوا
 مصدر إلـــــهــــــام وتــــحــــدي ، وللـتعلم من خالل
المشكالت حل  على  قدرتهم  وتعزيز   العمل 
التفكير منهجيات  خالل  من  إبداعية   بطريقة 

  التصميمي. تـقــدم
 فريًقا فريًدا من ممارسي التفكير التصميمي
من العالية  الخبرة  وذوي  دولًيا   المعتمدين 

عالم األعمال والتصميم والمجال األكاديمي

الجهة المنفذة
Design Thinking Academy  

Design Thinking Academy  
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 أكـــــثـــــر مـــــــن 20 عـــــــاًما مـــــن الــــســــجـل الحافل في استشارات
التنموي التطوير  و  والتكنولوجية  واإلدارة   االستراتيجيات 

في الشرق األوسط

ليث الدكتور  كان   ، السنين  مر  على  المتنوعة  أدواره   في 
حول تتمحور  التي  التشغيل  ثقافات  قيادة  عن   

ً
 مسؤوال

 العمالء ، وتحسين مستويات اإلنتاجية ، وتنفيذ استراتيجيات
التفكير في  شخص   2000 من  يقرب  ما  درب  وقد   ،  النمو 
 التصميمي على مدى السنوات الخمس الماضية وأكثر من

15 تطبيق للتفكير التصميمي في المنطقة

السلوك في  شهادة  الدكتوراه.  درجة  على  حاصل   د.ليث 
  التـــــنـــظيمي مــــــن                      ماجستير في إدارة األعمال من
 ن                                                     وبـــــكــــــــالــــوريـــوس. حصل على
الــــعـــــلــــوم جـــــامـــــعــــة  من  الكمبيوتر  علوم  في   الدكتوراه 

الـــتـــطــبـــيــقــــيــة، وهـــــــــو مؤسس

مــــــؤســـــــس ومـــــــدرب أول
Design Thinkers - MENA

Leuven University Brussels
UNIMAP 

Design Thinkers - MENA

مجاالت الخبرة
تــــصــــمــــيـــــم إدارة األعــــمـــال والعمليات
مـــــســــــرعــــــات بــــــدء الــتــشــغـيل واالبتكار
الـــــتـــــحـــــــول الــــــــرقـــــــمـــــــي الــــســــــــريــــــع
تصميم الخدمة المتمحور حول اإلنسان

-
-
-
-

د.ليث ولد علي



معلومات البرنامج

 يـــحـــصـــل المتدرب على
 شــهــــادة حـــضــــور  مــن

  المنطقة الشرقية
  ك          ديسمبر

الوقت
٨:٣٠ صباًحا - ٤:٣٠ عصًرا

الرياض
  ك          ديسمبر 

Design Thinking Academy

المدة
يومان

  20 - 21

24 - 23



شكًرا
لكـــم
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