
 

 ورشة عمل فكرة
 شركة دار التقنية الهندسية : المقدمون

 2022 أبريل 12و  11 التاريخ:

 (ساعات يوميا 3)ن ي يوم : المدة

 )عن بعد( منصة زووم االلكترونية : المكان

 

 : نظرة عامة
بتطوير اإلنتاج المجتمعي فيما يتعلق    ٢٠٣٠مبادرة من جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية لمواكبة إحتياجات المملكة لتحقيق رؤية  

عمل حول أهمية التتمركز محاور ورشة  .  ورشة عمل لتحفيز االبتكار وتوليد أفكار إبداعية، تقدم الجامعة  ورفع مستوى االبتكار

فياإلبداعية    األفكار ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  نمو  والجودة    في  األداء  مستوى  الصغيرة    الشركات   لدىرفع 

 . والمتوسطة

لشركات الصغيرة  ا  وخدمات وآلية عمل  منتجاتتمكين األفكار اإلبداعية لخدمة وتطوير  ستقدم الورشة للمشاركين نظرة عامة حول  

وجلسات عمل تحفز المشتركين على التفكير خارج الصندوق لتطوير    تمارينتتضمن الورشة  كما  .  مع التطبيق العملي  والمتوسطة

  األساليب واألدوات الورشة للمشاركين المجال للتعرف على    ستتيحأفكارهم ومنتجاتهم لألفضل بما يناسب الفئة المستهدفة منها. كما  

 لتحقيق األهداف المطلوبة.  مجاالتهم بما يناسب اإلبداعية أفكارهم لرفع جودةالمختلفة 

 

 : األهداف

 وكيفية تجاوزها المعوقات مع تسليط الضوء على  استخراج األفكار اإلبداعيةمنهجية شرح  •

وتطويرها  التأكد من فعالية األفكار وكيفية  ،استخراج األفكار اإلبداعية التي يمكن من خاللها مختلف األدوات طرح  •

 لحل المشاكل أو تطوير الحلول 

ومساعدتهم على تطويرها وتنقيحها  ،أفكار إبداعية الستخراج األدواتمختلف  الستخدام إعطاء المساحة للمشاركين  •

 عبر أنشطة عملية تفاعلية 

 وفعالة بابتكار حلول عملية  وكيفية التغلب عليها   الشركات الصغيرة والمتوسطةالتي تواجه التحديات  عرض بعض •

 إلقاء نظرة على السوق العالمي والمحلي وكيفية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل األفكار اإلبداعية •

 

 

 : ةالمستهدف  الفئات
 قطاعات المختلف  فيالشركات الصغيرة والمتوسطة   من اإلبداعية األفكار وإنتاج طويرالت المهتمين ب 

 : متطلبات حضور الورشة
 لياآلحاسب من خالل الحضور الورشة  -
 تحميل برنامج الزوم مسبقا -

https://zoom.us/download 



 

 : األجندة

 نظرة عامة عن جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

 نظرة عامة عن شركة دار التقنية الهندسية وخدماتها 

 مقدمة عن ورشة فكرة وأهمية االبتكار

 الحاجز الجليدي( تمرين تفاعلي )كسر 

 نبذة عن أدوات التفكير اإلبداعي:

 ( Brainstormingالعصف الذهني ) - 

 ( Negative Brainstormingالعصف الذهني السلبي ) - 

 ( Mood Boardلوحة اإللهام ) - 

 ( Random Inputالخريطة الذهنية للكلمات العشوائية ) - 

 ( Storyboardingاللوح القصصي ) - 

 ( Metaphorical Thinkingاالفتراضي ) التفكير  - 

 ( Six Hatsالقبعات الستة ) - 

 (SCAMPERغربلة األفكار )سكامبر  -

 استراحة  

 ( SCAMPER  تمرين تفاعلي لغربلة األفكار )سكامبر

 

 مقدمة عن تمكين األفكار اإلبداعية لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 اإلبداعيةمعايير تقييم األفكار 

 تمرين تفاعلي )تطبيق معايير جودة األفكار اإلبداعية( 

 ( PIXARدراسة حالة من السوق العالمي )بكسار 

 دراسة حالة من السوق المحلي: 

 االبتكار في المنتج )شركة فقيه للدواجن(  - 

 االبتكار في استراتيجية العمل )شركة البيك( - 

 استراحة  

 وإجابة أسئلة المشتركين تلخيص لورشة العمل  



 

 كلمة ختامية من جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

 

  Innovation.KAUST.edu.sa : لمزيد من المعلومات

 www.dartec.com.sa   : لمعرفة المزيد عن شركة دار التقنية الهندسية

http://www.dartec.com.sa/

