
األسبوع االفتراضي

 صناعة االبتكار
$#"! من  ٩ أبريل إىل     أبريل

 "الرابع"



 َ

   أسبوع صناعة االبتكار:

هذا الكتيّب يُلّخص 
 أسبوع"صناعة االبتكار"

 الخاص بمركز دعم المنشآت 
 االفتراضي؛ لمن لم يحَظ

 بفرصة الحضور واالستفادة
عن بعد



 خلق ثقافة االبتكار في المنشآت ......................................

 َ

عناوين الدورات:ك

مرئيات حقوق الملكية الفكرية واالبتكار ............................

  من ابتكار إىل استثمار ....................................................

  أدوات االبتكار في األزمات ..............................................

 أدوات ابتكار األفكار الجديدة ...........................................

  نموذج                لالبتكار ...............................................

   ريادة األعمال المدفوعة باالبتكار ......................................

....  التوازن في االبتكار " صناعة نموذج"ج ...............................

 الفرق بين اإلبداع واالبتكار ..............................................

  ابتكار األفكار الريادية .....................................................

 خطوط االبتكار .............................................................

عناوين الدورات:ك

  االبتكار في أدوات وأساليب اإلدارة ...................................

SCAMPER



 َ

عناوين الدورات:ك

نظام الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية ..............

...............................خطوات تأسيس المشاريع االبتكارية

االبتكار التسويقي ........................................................



اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 االبتكار هو نشاط أو عدد من األنشطة تؤدي إىل إنشاء منتج
وخدمة جديدة أو تحسينها

 االهتمام باالبتكار تعاظم مؤخرًا، نتيجة لقدرة االبتكار عىل حل
الكثير من المشكالت وتجاوزها

اضغط للمشاهدة 

أدوات االبتكار في األزمات

أ. غدير الفهيد
 مستشار في التخطيط االستراتيجي

لدى مراكز دعم المنشآت

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=x_aUEEUMJh4
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 الملكية الفكرية هي كل اإلبداعات الغير محسوسة والغير ملموسة 
سواًء من فنون أو آداب أو شعر أو قصص أو أعمال فنية

الحرص واالنتباه عىل العمل وماهي الحقوق التي لك وعليك 

اضغط للمشاهدة 

مرئيات حقوق الملكية الفكرية واالبتكار

أ. معاذ العوفي
مؤسس استديو المثبى

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=v-ZYWdSEpmI&t=111s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 هناك مشاكل أو حلول معينة ستصل لها بعد أن تسأل نفسك أو
تسأل من حولك

 كلما كبرت شريحة التواصل لديك كلما كان لديك أفكار
مختلفة

اضغط للمشاهدة 

من ابتكار إىل استثمار

أ. عبدالعزيز المقيطيب
ADD مؤسس شركة

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=DZf7LpQziTk&t=388s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

االبتكار باختصار هو كل جديد ذو نفع
 أكثر المبتكرين لديه تحفظ عالي جداً أن ال يدخل أحد معه 

وهذا األمر خاطئ

اضغط للمشاهدة 

خطوط االبتكار

أ. عبدالله المقبل
متخصص في مجال االبتكار وبراءة االختراع

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=bKgVongLQ6c&t=443s
malak almutairi




"أسبوع استدامة األعمال"ل
-1

-2

اقتباسات من المتحدث:

 التطرق لدور الثقافة المؤسسية في خلق الميزة التنافسية
للمنشأة

النقاش حول معوقات االبتكار المؤسسي

خلق ثقافة االبتكار في المنشآت 

أ. سارة الحربي
مدربة في ريادة األعمال

اضغط للمشاهدة 

هناك عدة أهداف من خلق ثقافة االبتكار في المنشآت ومنها:ا

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=BB3Kd6BMmS8
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 يقصد بالتفكير اإلبداعي: النظر لألمور بطريقة جديدة، ولعّل أنسب
تعريف له هو: "التفكير خارج الصندوق"ق

  ع"عندما يفكر الجميع بالطريقة نفسها فهذا يعني أن ال أحد يفكر"
ووالتر ليمان

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

ابتكار األفكار الريادية 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=vXNJ70QkPZY
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:

-1
 االبتكار هو القدرة عىل تطبيق هذه األفكار الجديدة من خالل2-

منتجات أو إجراءات

إيجاد أفكار جديدة   روبينز اإلبداع هو القدرة عىل 

أ. سعود بن تويم
مدرب في ريادة األعمال

الفرق بين اإلبداع واالبتكار 

اضغط للمشاهدة 

الفرق بين اإلبداع واالبتكار:ر

""

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=fb8Kqk5ceI8&t=2s
malak almutairi




 هناك عدة أهداف من االبتكار في أدوات وأساليب اإلدارة
ومنها:ا

-1
-2

اقتباسات من المتحدث:

ما هو التعريف األنسب لالبتكار اإلداري

التعرف عىل أهم أساليب اإلدارة الحديثة وطرق تطبيقها

االبتكار في أدوات وأساليب اإلدارة 

أ. سارة الحربي
مدربة في ريادة األعمال

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=i7Jc1PNV0GI&t=5s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

تم الحديث عن تعريف نموذج
 أهمية استخدام النموذج في استحداث طرق جديدة في التفكير

واالبتكار في األعمال

أ. سعود بن تويم
مدرب في ريادة األعمال

نموذج SCAMPER لالبتكار 

اضغط للمشاهدة 

SCAMPER لالبتكار 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=J8kYpCrzrFc&t=447s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

بحث الفرص والتحديات تعتبر المرحلة األوىل من مراحل االبتكار
 المرحلة الثانية من مراحل االبتكار هي طرح األفكار الجديدة

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

أدوات ابتكار األفكار الجديدة 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=lLt9xL2E6x0
malak almutairi




هناك عدة أهداف من التوازن االبتكاري صناعة نموذج ومنها:ا

-1
-2

اقتباسات من المتحدث:

ما هو التعريف األنسب للتوازن اإلداري

 التعرف عىل أهم معايير التوازن االبتكاري

التوازن في االبتكار " صناعة نموذج" 

أ. سارة الحربي
مدربة في ريادة األعمال

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=IDLq3kHMo7w
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

 تعد العالقة بين االبتكار وريادة األعمال عالقة ذات منفعة متبادلة
 بدون ظهور االبتكارات التكنولوجية الجديدة ستصل ريادة األعمال إىل 

طريق مسدود

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

ريادة األعمال المدفوعة باالبتكار 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=W1YnEWZgWac
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 الريادة المدفوعة باالبتكار هي تقديم مشاريع مبتكرة فيها مخاطرة
   محسوبة وهي قابلة للتوسع

 بدون ريادة األعمال سيبقى االبتكار مجرد أفكار مخزّنة في عقل
 المبتكر، ربما يتم إهمالها وتذهب طي النسيان

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

نظام الملكية الفكرية
 بالمملكة العربية السعودية

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=ZvMq1ua10EY&t=1237s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 تفصيل نموذج الـ       التسويقي وهو عبارة عن المنتج والسعر
والمكان والترويج

مقدمة حول التسويق وتعريف التسويق بالمنظور الصحيح

أ. سعود بن تويم
مدرب في ريادة األعمال

االبتكار التسويقي

اضغط للمشاهدة 

  4P’s

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=Ycc0R0nZKe0
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 من الشائع أن ترى رائد أعمال مبتكرًا، بل إن معظم المديرين
التنفيذيين يصبحون مزيًجا من االثنين خالل فترة قصيرة

 الريادة المدفوعة باالبتكار هي تقديم مشاريع مبتكرة فيها مخاطرة
 محسوبة وهي قابلة للتوسع

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

خطوات تأسيس المشاريع االبتكارية

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=D8U44gUwUJI&t=962s
malak almutairi




 َ

تنويه:

 تعد جميع المعلومات التي يتضمنها الكتيب كلياً أو جزئياً معلومات عامة إرشادية
 فقط، وال تقدم منشآت أو أي من منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها أي قرارات أو

 ضمانات أو توصيات سواًء بشكل صريح أو ضمني حول نجاح هذه اإلرشادات أو
 المعلومات أو التوصيات عىل منشأة بعينها أو فئة من المنشآت أو جميعها، أو  

 اكتمال أو دقة أو موثوقية أو مالئمة أو توافر هذه البيانات أو المعلومات أو التوصيات
 أو اإلرشادات أو المواد ذات الصلة الواردة في هذا الكتيب ألي غرض كان، وال يجوز

نسخها دون إذن مكتوب، أو استخدامها لغرض آخر غير االستخدام العام أي جهة
 نتيجة ألي قرار أو تصرف اتخذ أو سوف يتم اتخاذه من قبل كائن من كان بناًء عىل 
 المحتوى الوارد فيه وال تتحمل منشآت أو منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها بأي

حال من األحوال تجاه هذا الكتيب. وتؤكد
 وتؤكد منشآت أنها غير مسؤولة سواًء بشكل كامل أو جزئي عن أي ضرر مباشر أو 
 غير مباشر، عرضي وتبعي أو عقابي خاًصا كان أو عاًما، كما أنها غير مسؤولة عن أي

 فرصة ضائعة أو خسارة أو ضرر من أي نوع كان ينتج عن هذا الكتاب، عىل سبيل
 المثال ال الحصر، أي ضرر أو خسارة قد يتعرض له رائد األعمال أو  نتيجة بناء قرار عائد
للمنشأة أو رائد األعمال بني بتقديره الشخصي عىل معلومة واردة في هذا الكتيب.ب
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  شكرًا لكم
 تابعوا أسابيعنا

 االفتراضية القادمة


