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عـــــن ثــــر�ـــابـــز®

عالم اإل�داع دا�مًا ي�ون خارج أطار التفكري عن طر�ق اال�ت�ارات الممزية المر�كزة 
�الق�م .

التفكري برع السحارة هو تطبيق الخ�ال، لتعز�ز اإل�داع وز�ادة إنتاج�ة األعمال المنس�م مع رؤ�تنا في تحقيق 
الهو�ات  و�ناء  التجار�ة  العالمات  اسرتاتيج�ات  في  واال�ت�ار  التواصل  في  األفضل  ن�ون  أن  .نطمح  االنجاز 

والتفكري التصم�مي والحلول اال�داع�ة المت�املة.

تعترب ثر�ابز شركة ذو �مسة-س�عة نجوم �شهادة عمالئنا االسرتاتيجيون الذين كس�نا ثقتهم منذ �دا�تنا 
األعمال  في  االنجاز  لصنع  والشغف  آفاق  ذو  الطموح  الش�اب  من  نخ�ة  ثر�ابز  تحتضن  م   2007 في 
اإل�داع�ة ونعمل مع عمالئنا على الفرص اإل�داع�ة من أجل تعز�ز أف�ارهم لتتحول إلى واقع ملموس 

نتطلع �ھ لتحقيق األهداف االسرتاتيج�ة .

لن�ون  وق�منا  ورؤ�تنا  رسالتنا  مع  تتماشى  اليت  الفرصة  تأتي  عندما  قدر�نا  على  تعتمد  إم�ان�ات  لد�نا 
شركة ممزية في مجالنا لرنسخ رسالتنا �التفكري برع السحارة.
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أن رؤ�ة ثر�ابز �أهم�ة التدر�ب وتطوير المهارات هو حجز اإلر��از لتعز�ز قدراتهم 
الطالب  تستهدف  اليت  المتخصصة  التدر�ب�ة  الربامج  خالل  من  وصقلها 
الجامعيني والخر�جني وال�احثني عن الفرص ورواد وأصحاب األعمال ، في �ميع 
المجاالت والتخصصات لتمكنهم من صنع الفارق والتفكري برع السحارة. وذلك 

ضمن س�اسة الشركة في أثراء المعرفة.

وتهدف ثر�ابز إلى تعز�ز مفهوم �ناء وتنم�ة المهارات والتخط�ط  والتطوير من خالل برامج مدروسة 
المعالم ، وتهدف إلى : 

تنم�ة المعرفة وصقل المهارات والقدرات والتوجهات والتخط�ط في مجال اإلختصاص    
علم�ًا وعمل�ًا .   

تطوير السلوك ورفع وتنم�ة القدرة على التفكري المنظم واإلستشراف والتحليل .   
تحسني المستوى ورفع الكفاءة من خالل اإلحساس �المسؤول�ة و اإلهتمام �الوقت   

وجودة اإلنتاج�ة �األداء المتقن ذو الجودة العال�ة والتنظ�م .   
�ناء الثقة �النفس و�الغري وزرع ثقافة العمل ال�ماعي وروح الفر�ق الواحد وت�ادل الخربات    

والتجار� المماثلة .   
ت�وين صف رد�ف مؤهل �مكن اإلعتماد عل�ھ في األعمال مستق�ال وتزك�تھ إلى أصحاب    

االهتمام .  
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م�اد� التدر�ب �رث�ابز®: 

تر�كز ثر�ابز �م�اد� تساهم في تحقيق أهداف وإسرتاتيج�ات وس�اسة التدر�ب ، وفق منهج�ة مدروسة  
إلبراز هذه الم�اد� : 

المساندة ودعم المدر�ني �تنوع أنشطة وإدوات الورشة التدر�ب�ة والربامج .   
التجهزيات واإلستعدادات بوسائل التدر�ب الحد�ثة والمتنوعة .   

بيئة العمل المناس�ة والمرونة في التعامل .   
اإلطار الزمين للربامج التدر�ب�ة وتحد�د الفئات المستهدفة ومستو�اتهم حسب إم�ان�ة �ل    

متدر� .   

س�اسة التدر�ب �رث�ابز®: 

س�اسة التدر�ب تتوافق مع اسرتاتيج�ة الشركة في اثراء المعرفة.. �مكنك االطالع على الس�اسة عرب 
 www.thuraya.biz :الموقع االلكرتوني
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ممزيات الرب�امج التدر�يب �رث�ابز®: 

�تمكن للمتدر� اإلستفادة من أدوات وإم�ان�ة وخربة ثر�ابز لتطوير مهاراتھ وأف�اره    
اإل�داع�ة .   

يحق لرث�ابز اإلستفادة من أف�ار ومهارات وقدرات المتدر� في إنجاز األعمال والمشار�ع .   
�مكن لرث�ابز اإلستفادة من مهارات وقدرات المتدر� �عد الرب�امج التدر�يب في أي وقت �عد    

موافقتھ .   
مشاركة خربات التدر�ب �رث�ابز ونشر المعرفة �جزء من اإلستدامة بني األصدقاء والمجتمع .   

يحصل المتدر� على عالوة تدر�ب في �عض الحاالت حسب آل�ة وام�ان�ة ثر�ابز.   
يحصل المتدر� على شهادة تدر�ب حسب نوع الرب�امج التدر�يب .   

مدة وم�ان الرب�امج التدر�يب: 

 100 عن  تقل  ال  ساعات  عدد  �مدة  المستهدفني  �ميع  لتناسب  فر�دة  �أل�ة  �رث�ابز   التدر�ب  برامج  تتمزي 
ساعة عمل . �فرع شركة ثر�ابز الر��سي �صحار / فلج الق�ائل.
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الشغف والنجاح

ال�دا�ة من الشغف ك�ف �انت ؟؟! وك�ف تم تطويرالشغف وتنم�تھ للوصول إلى تحقيق الهدف من خالل 
طر�ق  عن  واإل�داع  �اإلنجاز  النفس  إرضاء  خالل  من  وذلك   ، األفضل  لت�ون  التفاصيل  أدق  على  الوقوف 

التخط�ط والتنف�ذ ل�ستمر اإل�داع وصنع الفارق . 

�تضمن الرب�امج:
محاضرة الشغف .   
محاضرة الطموح .   

أدوات تعز�ز�ة إلكتشاف النفس .   
ورشة ك�ف�ة �ناء األهداف .   

عرض وتحليل تجر�ة قصة نجاح .   

الــــرب�ـــــــامـــــــــــج 1

ورش | محاضرات
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الـــــســـــحـــــارة

التفكري برع السحارة دائمًا ي�ون مصدرًا لإل�داع واإللهام �أف�ار ل�ست جد�دة فحسب وإنما ال تالمس التفكري 
اإلعت�اد� بل تتعداه مر�كزة على الق�م والتمزي واإلستدامة . 

واإلتقان  الجودة  �شر�طة  اإلنتاج�ة  وز�ادة  اإل�داع  عمل�ة  لتعز�ز  الخ�ال  تطبيق  هو  السحارة  برع  التفكري 
والتفرد �ما �نس�م مع األهداف في تحقيق اإلنجاز �أ�مل وجھ . 

�تضمن الرب�امج:
ك�ف ت�ون مختلف !! .   

تغيري نظر�ك للمش�لة !!   
التحليل واإلفرتاضات .   
ك�ف�ة كسر الروتني .   

تحد�د ال�طل .   
آل�ة مشاركة األف�ار .   

الحافظ على مصدر اإللهام .   

الــــرب�ـــــــامـــــــــــج 2

ورش | محاضرات | تطب�قات
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الـــــعـــــــز�ــــــــة

عوامل التفكري تعد أسلوب من أسال�ب تحسني التفكري اإل�داعي عند الشخص لتطوير أف�اره، تساعد عوامل 
التفكري على عدد من المهارات األساس�ة اليت �مكن إكتسابها من التجر�ة الذات�ة أو من الورش المتخصصة 
في الرب�امج التدر�يب واليت سوف ت�ون على ش�ل محاضرات وعصف ذهين وجلسات حوار�ة وغريها من 

صور التعلم النشط . 

�تضمن الرب�امج:
التفكري اإل�داعي .   
التفكري اإليجابي .   

التفكري السليب .   
التفكري العاطفي .   

التفكري الح�اد� .   
التفكري الشامل .   

الــــرب�ـــــــامـــــــــــج 3
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كـــــبـــــســــــولــــــــة

للتفكري  عمل�ة  طرق  هناك  �نفسك،  تفعلة  شئ  وهو  تخلقة،  شئ  فهو   ، أ�دًا  مصادفًة  �أتي  ال  النجاح 
والعمل والتواصل بإم�انها أن تغري النتائج في �ل مناحي ح�اتك، عوامل التكت�ك تساعدك على تحقيق 
النجاح ، وفهم قدراتك الشخص�ة في األداء، تحتوى على تكتي�ات تستخدمها لتغري ح�اتك أو مؤسستك، 
تحتوي على أدوات مشرتكة تدعم وتعزز �عضها ال�عض ، وهذه األدوات هي ما تفكر ف�ھ ، وما تفعلھ ، 

وك�ف�ة تفاعلك مع اآلخر�ن . 

�تضمن الرب�امج:
تحد�د ما تر�ده في الح�اة .   

فعل ما �تطل�ة األمر .   
مواجهة مخاوفك .   

فهم القوة وممارسة اإلقناع .   
استخدم التفكري الذكي .   

ت�ّون الفر�ق وكن مصدرًا للثقة .    
التواصل من أجل تحقيق النتائج .   

التغيري والتقدم والرحلة إلى األمام .   
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الـــــتفكري التصميــــمــــي

تم  جد�دة  بحلول  و�نتهي  لهم  الحلول  نصمم  الذين  المستف�دين  مع  ي�دأ  المش�الت  لحل  إ�داعي  نهج 
إ�ت�ارها خص�صًا بح�ث تتناسب مع إحت�اجاتهم . 

�تضمن الرب�امج:
تعر�ف التفكري التصم�مي .   

منهج�ة التفكري التصم�مي .   
مراحل التفكري التصم�مي  

آل�ة التفكري التصميي (اإللهام- التصور -التنف�ذ) .   
أدوات التفكري التصم�مي .   

تطب�قات التفكري التصم�مي .   

الــــرب�ـــــــامـــــــــــج 5

ورش | محاضرات | تطب�قات

صفحة14/10الرب�امج التدر�يب �رث�ابز..نفكر برع السحارة



أدوات اإلبــــتـــكـــــار

تستند   ، العمل  �م�اشرة  ال�دء  من  لتمك�نهم  للمستخدمني  خاص  �ش�ل  مصممة  اإل�ت�ار  أدوات  حزمة 
األدوات إلى نظر�ات وممارسات قائمة في مجال اإل�ت�ار والتصم�م وتطوير األعمال �دء من التطلع إلى 

المستقبل، إعداد الخطط الواضحة، تحد�د األولو�ة، إ�ت�ار أف�ار جد�دة واإلخت�ار والتطوير.

�تضمن الرب�امج:
مراحل اإل�ت�ار.   

التطلع إلى المستقبل .   
إعداد الخطط .   

تحد�د األولو�ة .   
إستخدام األدلة.   

التوسع .   
التفكري الم�ين على النظام  
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التحفزي إلى اإل�ت�ار

اإل�ت�ار ي�دأ من التحفزي إال أن كثرًيا من األفراد ال ي�ون قادرًا على الق�ام �العمل�ات المناس�ة لتحويل األف�ار 
إلى إ�ت�ارات ، مما �تس�ب في إح�اط أكرث األشخاص إ�ت�ارًا وتراجع مستوى أدائهم ، وألن األبحاث تشري 
من  �دءًا  والقدرات  والق�م  الشخص�ة  ناح�ة  من  األشخاص  �اقي  عن  يختلفون  الم�تكر�ن  األفراد  أن  إلى 

التحفزي  والوصول إلى إ�ت�ارات ممزية

�تضمن الرب�امج:
معرفة األهداف .   

صناعة المستحيل .   
صنع الفارق .   

التمزي واإلنتاج�ة  

الــــرب�ـــــــامـــــــــــج 7
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آل�ة عمل الرب�امج التدر�يب �رث�ابز®: 

تحليل والمالحضات �عد الرب�امح

التواصل التسجيل

التهئ�ة والتعر�ف

 التطوير�دء الرب�امج

االنخراط في
االعمال 

انتهاء الرب�امج

- إخت�ار تحليل انماط الشخص�ة 
- توضيح الرب�امج وشرحھ

- توقيع عقد التدر�ب

 إرسال بر�د إلكرتوني
info@thuraya.biz
أو تعبئةاستمارة التسجيل
�الموقع االلكرتوني 

 سوف �تم التواصل من قبل ثر�ابز
 لتحد�د موعد المقا�لة و�دء

الرب�امج التدر�يب

  أخذ االراء من المتدر�ني
 وتحل�لها ورؤ�ة مىت

االستفادة

 إنتهاء الرب�امج وتسل�م
التقر�ر وشهادة التدر�ب

سوف �تم إعطاء المتدر�
�عض االعمال النجازها
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THURAYAbiz® 
T| (968)2675 3893 - 9555 5059
 E| info@thuraya.biz
W| www.thuraya.biz
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