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 مهنية في مجال االبتكار. عضويات  عتمدة وادات مم شه معهد االبتكار العالمي هي منظمة دولية تقد 

 
مجموعة من  ويتم ذلك من خلل   ؛بتكاريةطوير مهنة القيادة االتحويل اإلنجازات التنظيمية من خلل ت ير المهن الفردية وإلى تطويهدف المعهد 

 المعترف بها عالمياً.  واصلت كة الشب ة وفرص تطبيقي ث الوالشهادات والبحو  ةودورات التطوير المهني  د والموار  األدوات والمنشوراتو المعايير
 

  .تكاراالب قيادة ستراتيجيات في مجال واالتجاهات واال  الطرقأحدث  معهد االبتكار العالمي المقدمة من واالعتمادات ات الشهاد  جميعتعكس 
 

 العالم. حول االبتكار يز تم اييرمعوضع   بتكار العالميمعهد اال
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 دمة قم
 

قادة األعمال الذين أظهروا فهًما متقدًما للموضوعات الرئيسية لبمثابة اعتراف من قبل معهد البتكار العالمي  (CInO) تُعد شهادة الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار
 .دارة ومقر العمل، والممارسات البتكارية الرائدة األخرىإلوابتكار ا المتعلقة بالبتكار المؤسسي، ومجموعات البتكار، واستراتيجية البتكار، ومساحات البتكار،

 
على كفاءة الفرد في ممارسات وطرق البتكار على المستوى التنفيذي، بما في ذلك ممارسات وطرق مثل:   CCInO تؤكد شهادة الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار

يجي من معهد البتكار العالمي، وبرامج البتكار المؤسسي، وهيكل البتكار المؤسسي من معهد تار السترامحافظ البتكار اإلستراتيجي، وخارطة طريق البتك
، وتصميم مجموعة البتكار،  البتكار العالمي، والبتكار في اإلدارة، والبتكار في مقر العمل، وإطار عمل البتكار البشري التَّجريبي من معهد البتكار العالمي

 .ار، والبتكار الموجه بالنتائج، والبتكار الموجه بالكتشاف، والنضج البتكاريكساحة البتوتصميم م
 

ار يميزك كشخص يتمتع  وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين الراغبين في تحويل المؤسسات إلى مراكز قوة لالبتكار، فإن الحصول على شهادة كرئيس تنفيذي معتمد لالبتك
عالي القدرة للمخرجات البتكارية المستدامة. كما تُعد الشهادة إحدى الدعائم المهنية القيمة التي تؤكد على قدرتك على استخدام   جيادة برنامبالمعرفة والقدرة على ق 

المستقبل. كما    يالمرونة ف   البتكار بشكل استراتيجي وشامل، وإعادة اختراع المؤسسات لمنحها ثقافة البتكار وتحويلها إلى محركات ابتكار جيدة اإلدارة تضمن لها
 طويلة األجل.تشير الشهادة إلى قدرتك على الستفادة من الهياكل والعمليات والستراتيجيات لتعظيم تأثير البتكار على أجندات نمو األعمال قصيرة و

 
 

  

 ة المستهدف الفئة
 

مون تولي منصب الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار في المؤسسة )أو منصب تنفيذي  غبون أو يعتزيذي ممن يرستوى التنفلقادة األعمال من الم CCInO تُمنح شهادة الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار

ة  ستتمثل مهم الحالت،    ى مستوى المؤسسة(. في معظممماثل(، وبالتالي يحتاجون إلى تطوير رؤية أعمق حول هيكلة وتشغيل برامج البتكار المؤسسي )البرامج المصممة لتقديم ابتكار مستدام عل

 .على المستوى التنفيذي في بناء وقيادة برنامج البتكار الخاص بالمؤسسة وتوسيعههذا الشخص 

 

بتكار  في مجال ال في العمل    للرؤساء التنفيذيين المخضرمين في المؤسسات ممن يتمتعون بخبرة عملية كبيرة. إذا كانت خبرة الشخص CCInO - تم تصميم شهادة الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار

، واكتساب خبرة ألربع سنوات على  CInS و / أو استراتيجي البتكار المعتمد  CInP مجال ذي صلة أقل من سبع سنوات، فيجب عليه أولً الحصول على شهادة محترف البتكار المعتمد   أو في 

 . CCInOتكاري المعتمد لالبس التنفيذ ادة الرئي هشالتقدم لاألقل في العمل في مجال البتكار أو في مجال ذي صلة قبل 

 

لمنح فهم أعمق للعناصر األساسية في البتكار المؤسسي، والتي تشمل فهم البتكار الستراتيجي. واستراتيجية البتكار   CCInO تم تصميم التدريب المرتبط بشهادة الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار

، والتعزيز(،  ، والممكنات، والمشاركة، واألمور المالية، واإلجراءاتتيجية النمو المستجيب، وهيكل البتكار المؤسسي )األسسللسوق واستراالهيكلية    التغييرات  )المسارات والمركبات والمحافظ(؛

 ي.لبتكاروالبتكار في اإلدارة مقر العمل، ومجموعات البتكار الجوهرية، ومساحات البتكار، وعمل البتكار المرّكز، والنضج ا
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 الرئيس التنفيذي المعتمد للبتكارإجراءات الحصول على شهادة  
 

 استيفاء متطلبات األهلية لالمتحان وفقاً لما يلي:  .1
 ايير التالية: مع ال حدأاء فتيسا -أ

 سنوات 4ل تقل عن  مهنية باإلضافة إلى خبرة  كار معتمد محترف ابتعلى شهادة  أن يكون حاصالً  •

 سنوات 3ل تقل عن   مهنيةباإلضافة إلى خبرة  كار معتمد ابت يجياستراتادة على شه أن يكون حاصالً  •

 .سنوات 5ل تقل عن   مهنية اجستير أو درجة أعلى باإلضافة إلى خبرة المجة على درأن يكون حاصالً  •

 .سنوات 7 تقل عن  ل مهنيةة  رخب ىعلى درجة البكالوريوس باإلضافة إلأن يكون حاصالً  •

 .سنوات  10ل تقل عن   مهنيةخبرة  باإلضافة إلى البكالوريوس من دنىدرجة أ أن يكون حاصالً على •

تنفيذي للمعلومات، أو مدير عام   رئيستنفيذي للتسويق، أو  رئيسي للتكنولوجيا، أو فيذ تن  رئيسأو  تنفيذي، رئيس في دور تنفيذي مماثل )مثل:   سنتينأن يتمتع بخبرة مهنية ل تقل عن  •
 (  إلخ ذي،نفيرئيس ت أو نائبلوحدة أعمال، 

 . لبتكار التطبيقي الرئيسي لمعهد البتكار العالميب اكتاامتالك  -ب
 . متحانلالجيل التسطلب تقديم  .2
 . دفع رسوم التسجيل لالمتحان .3
   . معهد البتكار العالمين قبل ة عليه م والموافقالطلب  استكمال  ةعانتظار مراج .4
 . ميمعهد البتكار العالاستالم تفاصيل المتحان من   .5
  .هذهمن تاريخ الموافقة على الطلب. يمكنك التقدم ألداء المتحان مرتين خالل فترة العام الواحد دخول المتحان )عام واحد( تحان خالل فترة أحقية ل الماستكما .6
. الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكارشهادة تحان تقديم لملا سنوات أو إعادة 3كل   (IDUsوحدة من وحدات تطوير البتكار ) 60  نبغي الحصول علىمادك: يادة اعتاظ بشهتفلالح .7
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 الرئيس التنفيذي المعتمد للبتكار معلومات امتحان  
 

 . الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكاربدورة  ةالخاص ارف والمعلوماتمعللمك  معرفتك وفههو إظهار   الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكارر ض من اختباغرلا .1

 (.CBT) اسوبالحعلى  ةالقائم اتالختبارعن طريق  هي المتحانات إدارة في طريقة   يلمعابتكار المعايير معهد ال .2

 بطلب خاص.  جداً وتكونوف محدودة ( في ظل ظرPBTالورقي ) متحان اليتوفر 

 . المتحان خاللعشوائي   كلئلة بشسيتم ترتيب هذه األ خيارات.سؤالً متعدد ال 130 نم  الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكار امتحان ونكيت .3

 ٪.65هي  رالرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكادرجة النجاح في امتحان  .4

 . هصصة إلكمالخمالدقيقة  130ل قب تبارخلا  من إنهاء مكن بعض المتقدمينتي قد   دقيقة. 130الحاسوبي  حانالمت المخصص إلكمال  الوقت .5

 ات راحة حسب الحاجة.أخذ فتريمكنك  ذلكومع ، المتحان  ءجدولة أثناترات راحة مف ليس هناك .6

  أداءأثناء ك ما يزعج  د ووج. لذلك تأكد من عدم حاسوبكا تم إيقاف تشغيل في العد التنازلي حتى إذ   المتحان. سيستمر مؤقت المتحان لن تتمكن من إيقاف المؤقت بمجرد بدء  .7

 . بعد البدء بالمتحان عن العد ، ولكن لن يتوقف المؤقت جرد إعادة التصال وقفت بمن حيث تم نالمتحااستئناف  ، يمكنكبكةالشبتصال ال انفي حالة فقد و. متحانال

ً مسبق قمت بإجابتها لتي التنقل بين األسئلة للعودة إلى األسئلة ا يمكنك .8  . ومراجعة إجاباتك ا

 ل أربعة إجابات.حدة صحيحة من أص، هناك إجابة والكل سؤال .9

 .بالنجاح أو الرسوب كتور نتيجعلى الف قىتل، ست باتكاإج إدخال جميعد بمجر .10

 أيام عمل. 7 دتك الرقمية في غضون، يمكنك توقع استالم شهاالمتحانبمجرد اجتياز  .11

جى  ، يرذاول هات حومعلمن الم لمزيد و. احد الممتدة لعام وة األهلية ين خالل فترمرتين أخري تحانالمدة عاإ  فيمكن لك، في محاولتك األولى  المتحانفي  رسوبكوفي حالة  .12

 .uestionsq-asked-www.gini.org/frequently قسم األسئلة الشائعة على لرجوع إلىا

 

 الرئيس التنفيذي المعتمد للبتكار متحان المخطط التفصيلي ال 
 

األسئلة من   استخالص. يتم كار التطبيقي الرئيسي لمعهد البتكار العالميالبتكتاب من   من كل فصلالتي سترد في المتحان نسبة األسئلة   بتكارالمعتمد لالالرئيس التنفيذي  حانمتالتفصيلي لمخطط اليحدد 
 كل فصل.من ان المتح  في تظهرس التي ئلةخدم النسب المئوية لتحديد عدد األسستتُ  .والتكرار يروالتأثية مت اإلجمالية لألهخالل الجمع بين التقييما

 

 األسئلة  نسبة كتاب االبتكار التطبيقي الرئيسي لمعهد االبتكار العالمي 

 %8 أسس البتكار الستراتيجي 

 %16 استراتيجية النمو والبتكار 

 %62 هيكل البتكار المؤسسي

 %5 مقر العملالبتكار في اإلدارة والبتكار في 

 %5 ار فرق البتكار ومساحات البتك

 %4 مركزمنتجات عمل البتكار الدة قيا

 %100 ي اإلجمال 

http://www.gini.org/frequently-asked-questions
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 الرئيس التنفيذي المعتمد للبتكار محتوى امتحان  
 

 أسس االبتكار االستراتيجي 

 تعريف البتكار / الهدف من البتكار  •

 أسباب فشل المنظمات في تحقيق البتكار •

 ما تحتاج إلى معرفته –البتكار الستراتيجي  •

 ( Sبتكارات / منحنيات )لة / نشر اأسس القيم •

 أنواع البتكار األربعة •

 األطر الزمنية الثالثة لالبتكار •

 األوضاع الخارجية •

 ما الذي نحتاج إلى القيام به، ولماذا –دور استراتيجية االبتكار 

 مسارات االبتكار االستراتيجي

 استغالل السوق  -استخراج القيمة  •

 اق السوق / توسع السوق ترالسوق / اخإدامة  -يمة الستحواذ على الق •

 تصعيد السوق / توسيع السوق / خلق السوق  –خلق القيمة  •

  مركبات االبتكار االستراتيجي
 بحوث والتطوير الداخلي )نمو عضوي(ال •

 الشراكات )نمو عضوي ممتد( •

 مشاريع الستثمار في الشركات )نمو غير عضوي(  •

 وي( عمليات الدمج والستحواذ )نمو غير عض •

  االبتكار ومصفوفة االختيار  تراتيجيةمحفظة اس
 مزيج محفظة البتكار الستراتيجي •

 فادة من المركبات لتحقيق المساراتالست –مصفوفة البتكار الستراتيجي  •

 

 فهم الواجهة األمامية للبتكار والمنطقة الوسطى للبتكار والواجهة الخلفية للبتكار

 فهم االبتكار المؤسسي 

 راتيجيكيف ينبغي أن نبدأ السعي لتحقيق البتكار الست -مؤسسي كار الالبت ف منالهد •

( لالبتكار 18تصميم العناصر الثمانية عشر ) -تحقيق البتكار المؤسسي على أرض الواقع •
 المؤسسي 

 س االبتكار المؤسسي أسا

 القيم •

 الرعاية والقيادة •

 البيئة الثقافة و •

 فلسفة والمعتقداتال •

 ؤسسيبتكار المإجراءات اال

 الهيكل والعالقات •

 عمليات الحوكمة  •

 مقاييس الحوكمة  •

 وار والمسئولياتاألد •

 بتكار المؤسسيلل األمور المالية

 التمويل •

 إدارة الميزانية •

 الستثمار الخارجي •

 ممكنات االبتكار المؤسسي 

 التدريب والموارد  •

 البصائركتشاف وال •

 التكنولوجيا والبنية التحتية  •

 ية ئنظمة البيالشبكات واأل •

 كة في االبتكار المؤسسيالمشار

 المشاركة  آليات •

 بتكار المؤسسي تعزيز اال

 والمكافآت قرارال •

 العالقات العامة •
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 الرئيس التنفيذي المعتمد للبتكار محتوى امتحان 

 

 -نوع جديد من المنظمات التي تحقق االبتكار  -إلدارة واالبتكار في مقر العمل االبتكار في ا
  ساني التجريبي بتكار اإلنار عمل االإط
 تفويضات المؤسسة •

 السوق  تفويضات •

 األشخاص تفويضات •

  بناء مجموعة ابتكار جوهرية
 ما الذي نبحث عنه في فرق البتكار الجوهرية؟  •

 

  االبتكارتصميم مساحات 
 تصميم مساحات البتكار المشتركة  •

 مختبر البتكار  •

 تكارالتسعة لتصميم مساحات الب ئالمباد •

  رجات العمل للبتكار المركزة مخقياد
 يم الموجه بالبتكارأنشطة التصم •

 قيادة مجهودات البتكار المركز  •

 البتكار الموجه بالنتائج •

 البتكار الموجه بالكتشاف  •

 

 & استراتيجية النمو المستجيب لتغيير الهيكلي للسوقا

 التغيير الهيكلي للسوق التعامل مع  •

 طيط الستراتيجي التقليدي كيف يمكن استبدال التخ –المستجيب استراتيجة النمو  •
 

  للبتكار المعتمد  التنفيذي الرئيس  دور&  االبتكاري النضج
 وراء أهميتها  فهم فكرة النضج البتكاري واألسباب •

 فيما يخص النضج البتكاري  الرئيس التنفيذي المعتمد لالبتكاردور  •
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 ديم التق تطلبا تدقيق 

معهد مج اعتماد تعزيز مصداقية برنا فيالغرض من عمليات التدقيق هذه ويتمثل . قدمةالم طلباتالفي م وثائق التعليبات لتأكيد الخبرة و / أو من الطليق نسبة قبشكل دوري بتد لمي العاكار البت معهد قوم ي

 لتدقيق.ل لخضوعبشكل عشوائي ل بات التقديملطددة من حمئوية ميار نسبة  ت، يتم اخلكل شهادةبالنسبة . العالميمعهد البتكار  هاداتلي شموحاالبتكار العالمي 

 وخالللمتثال لشروط التدقيق. صلة حول كيفية اعلومات مفم. يوفر إشعار التدقيق اإللكتروني المتحاني رسوم التسجيل ف، فسيتم إخطارك عبر البريد اإللكتروني بعد استالم  طلبك للتدقيق اختيارإذا تم 

 ات داعمة مثل:ستند تقديم م كمن ، سيُطلبقيالتدق

ً / ما يعادلها عالمي ة الدبلوما. نسخ من شهاد 1  . ا

 الشركة. ل أصلية منرسائ( على  ك)مديري  ك( أو مديرك)مشرفي  كمشرفموقع من رسمي  . خطاب خبرة 2

 

التدقيق حوالي خمسة إلى سبعة أيام   عملية ستغرقتأن   غيبن، يتدقيقالات بشروط ومتطللستيفاء زمة الالائق الوث متقديمن  كنتتمإذا وبة. تندات المطلوإلرسال المس ًمايو 90ي لماعمعهد البتكار اليمنحك 

 أدناه:  . يمكنك إرسال نماذج التدقيق المكتملة بالبريد العادي إلى العنوانعمل

 

 لميامعهد االبتكار الع

 ةيات المتحدة األمريكيالوال 49503 انيتشيغ، مدزرابي غراند 

 ، لتسريع عملية التدقيق. واحد  ظرفى إرسال جميع المواد في وقت واحد، أو في لتدقيق المرسلة بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني. يرجدات امستنمي  لمعهد البتكار العاقبل يلن 

الشهادة  استصدار رسوم  رد ، سيتم في حالة فشل التدقيقو. التدقيق لوستؤدي إلى فش ملةمكتغير ال معالجة المرفقات تتملن و ت التدقيق.متثل لمتطلباى تحت لشهادةاإجراءات الحصول على  متابعة ك ل حقي نل

 . حالة إضافية حسب كلإجراءات  االعتماد . سيتناول قسم المعالجةمنها رسوم  خصوما  م
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 معتمد للبتكار تنفيذي رئيس كاالحتفاظ بشهادة اعتمادك 
 

، أو البتكارالمطلوب من وحدات تطوير ، يجب أن تحصل على العدد  شهادتكب الحتفاظمن أجل وهادة في البداية. ر الشيه اختباتجتاز ف  ييوم الذال من اً ، بدء( سنوات3لمدة ثالث ) صالحةدتك اهش تظل

(IDU)شهادة.ل، وقبل تاريخ انتهاء صالحية انوات الثالث، خالل تلك الس  

   سنوات. ( 3ثالث )خالل كل دورة مدتها وحدة  60 ة بكخاصلا د لالبتكارمفيذي المعتالرئيس التنالمطلوبة لشهادة  اربتكالحدات ود د ع

وفي حالة  بة ودفع رسوم الستمرار.  لوالمط البتكار  رتطويحدات وإتمامك لتقوم فيه بالتصديق الذاتي على  . حيث، يجب عليك تقديم طلب استمرارع من تاريخ انتهاء صالحية شهادتكأسابي ستة وخالل

  .( سنوات3)الث كل ث ةالحية الشهاد إنتهاء ص ، يمكنك الحفاظ على شهادتك الحالية عن طريق إعادة اجتياز اختبار الشهادة مرة أخرى قبل طوير البتكارتوحدات من  زملعدد الالافي تحقيق  اقاإلخف

ً يمكنك أيض  أخرى.  ادة مرةطريق إعادة اجتياز اختبار الشهية عن هية الصالحة منتشهاد  انريس إعادة ا

 

 كحد أقصى( وحدة تطوير ابتكار 40)المستمر   مالتعل .1

نشرات لنت واالبث عبر اإلنترالصوتية و ساعة لمؤتمرات الفيديو واألشرطة ( 15ليس من المسموح تجاوز حد الخمسة عشر )، المستمر. ومع ذلك مالتعل من خالل  وحدة تطوير ابتكار 40يمكنك كسب 

األنشطة التسجيل والوجبات واإلجازات ووقت قاعة العرض و"ة فتر يدخل ضمنهل علماً بأن ذلك الوقت ، مستمرم  لكل ساعة تعل تكارير البدات تطوحو( من 1واحدة )معتمدة سوف تكسب ساعة  ،الصوتية

، ومؤتمرات  البث عبر النترنت /ات ندو – روني تدورات التعلم اإللك – عملال  ورش – تالمؤتمرات والندوا – اتمعالجا وأ  اتيالكلسواء في ات دورال)  تشمل أنشطة التعليم المستمر: .لخإ... "التحضيرية

 . ( وحدة تطوير ابتكار 15أقصى خمسة عشر بحد : الفيديو

 

 ( أقصىكحد  وحدة تطوير ابتكار 30) التدريب والتدريس .2

 ما يلي:  / التدريس التدريبتشمل أنشطة 

 مؤسستك. خلدارسمي  تقديمي عرض تقديم -1

 مؤتمر. جلسة  ورشة عمل أو تقديم ندوة أو مقرر أو دريست -2

إلى  ولكن هانفس المادة الدراسيةأو  نفسه يلعرض التقديمتقدم افقط، حتى إذا كنت سللمرة األولى تدريس دورة أو ورشة عمل ( في حالة تقديم عرض تقديمي أو 1) وحدة تطوير ابتكار واحدةكسب يمكنك 

 لكل ساعة من وقت العرض. ( 1) احدةبتكار واوحدة تطوير تكسب س. تلفمخ جمهور
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 معتمد للبتكار تنفيذي رئيس كاالحتفاظ بشهادة اعتمادك 

 
 (حد أقصىك وحدة تطوير ابتكار 30الخبرة العملية )  .3

 :رصيد تحصل على يمكن أن يع التي لمشارلة اأمثومن بتكار. إلى معرفتك بال يضيف  بشرط أنألول مرة  يشروع عمل معند تقديم  ديد شهادتكلتج رصيد من الوحداتيمكنك الحصول على 
 

 .ستراتيجية البتكارل بحث وتصميم  -أ
 .نظام ابتكار لداة أو ألبحث وتصميم وتنفيذ  -ب
 .ةالمؤسس عبرلالبتكار وتنفيذ اإلجراءات  المشاركة في لجنة عليا -ت
 .ية البتكار استراتيجتطوير إطار  -ث
 .بتكارلمختبر ا إنشاء -ج

 
 :يةالمشاريع العملتسجيل 

، من المحتمل أنك ستقضي وقتًا  للمرة األولى وبالنسبة ألي خبرة عملية تُكتسب كيف أضاف هذا المشروع إلى معرفتك بالبتكار.  طلبك، يجب أن تصف في في هذه الفئة  وحدات تطوير البتكاركسب ل
 :لتسجيل وقتكو. لفئة ه افي هذ  قصى المتاحكثر من الحد األأوتنفيذ منتج العمل الجديد  أطول في البحث والتصميم

 
 .هاد مد بدء وانتهاء اذكر مشروع )مشاريع( العمل وتواريخ  .1
 .مشروعالالعمل على في  ايتهاحسب عدد الساعات التي قض .2
 .كاربتت تطوير الوحدا ألقصى لعدد الحد ا ، يمكنك طلبساعة 30 تمثل فيالحد األقصى الم شاريع(  مشروع )مالعمل على الالوقت المستغرق في  إذا تجاوز .3
 

 وحدة تطوير ابتكار كحد أقصى( 20)  والنشر ثالبح .4

 بتكار ثم كتابة ونشر نتائجفي هذه الفئة عن طريق إجراء بحث أولي حول موضوع متعلق بال وحدات تطوير البتكاريمكنك كسب 
 .عتادة تك الموظيفات   عن واجبيكون بحثك مستقالً يجب أن و. تختص بموضوعات البتكار علميةأو نشرة في مجلة  هذا البحث

 
 :ما يلي  ابتكار وحدات تطوير تتضمن أمثلة البحث والنشر التي تكسب 

 وحدات تطوير ابتكار(  10) شرة دوريةنيتم نشره في مجلة أو بمجهودك الشخصي كتابة مقال  •

 كار( وحدات تطوير ابت 10)ل كتاب ، مثكبيرة في نص منشور تقديم مساهمة •

 وحدات تطوير ابتكار( 5)فصل في كتاب   ل أومقا كتابة أو تحرير   المشاركة في •

 وحدات تطوير ابتكار(  5)ر  بتكاهات متعلقة بالفيديو إنتاج •

 ار يغطي الموضوعات المتعلقة بمجال البتكمدونة قائم على الحقائق   مقال فيونشر  كتابة  •
معهد البتكار   يجب الموافقة عليها ونشرها على موقع -ثالث سنوات(  عتماد التي تبلغ مدتهاال ترةفل خال  وير ابتكار وحدة تط( 20) عشرون قصى، بحد أمنشورلكل ( 1واحدة )وحدة تطوير ابتكار )

.لميالعا
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 معتمد للبتكار تنفيذي رئيس كالحتفاظ بشهادة اعتمادك ا
 

 (حد أقصىك  روحدة تطوير ابتكا  20)ت وضع أسئلة للمتحانا  .5
 

 االبتكاروير وحدات تط رصيد
 

( من أسئلة  2) لكل سؤالين  (1) وحدة تطوير ابتكار واحدة  معهد البتكار العالمييمنح ، حيث معهد البتكار العالمينات في امتحاعن طريق إرسال أسئلة لالستخدام  رالبتكا ت تطويروحداكسب يمكنك 

 سنوات.  ثمدتها ثال تبلغ التي عتماد لفترة اخالل كل  طوير ابتكاروحدة ت 20، بحد أقصى لةالمتحان المقبو

 

ً رسمي اً إشعار  معهد البتكار العالميرسل لك ي ، ستقوم بتقديمها لة المتحان التي بعد قبول أسئ  . لك وحدات تطوير البتكار صدر يبالقبول و ا

 

مع    بما يتفقن األسئلة وخيارات اإلجابة المرتبطة بها كتابة سلسلة ممن ذلك يتضمحتملة. الختبار الة أسئل  لتدخل ضمنلة عالية الجودة ن المعتمدين لتقديم أسئبجميع الممارسيد البتكار العالمي معهرحب ي

 . العالمي هد البتكارمعفي  المدربين كبار من مة لعملية مراجعة صارمة من قبل لجنة تخضع العناصر المقد  .معهد البتكار العالمالتي يمنحها  محددةال اتشهادإحدى ال

 
 
 

 وتقديمها األسئلةصياغة شروط واألحكام الخاصة بلا
 

أسئلة   تقديميمكن و. في تلك الشهادة المعينة د ساري المفعولالشخص حاصالً على اعتما، يجب أن يكون معهد البتكار العالميمعينة يمنحها  ألي شهادةلكي تكون مؤهالً لكتابة وتقديم أسئلة المتحان 
ً نسخاألسئلة المقترحة سواء كانت ار العالمي هد البتكمعيقبل ووقت.  في أيلبتكار العالمي  معهد امتحان المقترحة إلى ال معهد  لاألسئلة من خالل بوابة العضوية المهنية  تقديممطبوعة. يتم أو كترونية إ ا

 . بتكاروحدات تطوير التقديم  ت قسم تحالعالمي كار البت
 

 لمتحان الشهادة المحدد. بتكار العالمي معهد الط مخط  معالمي كار العالبتمعهد امتحانات  محتمل في ام السئلة المقدمة لالستخد األ تتفقيجب أن 
 .المي لالبتكارللمعهد الع حصريةملكية قانونية  معهد البتكار العالمي تصبح األسئلة المقدمة إلى 

 
يتبين وأسئلة   يرسل الشخص الذيولوكة أو التي أنشأها فرد أو مؤسسة أخرى. شر أو الممبع والنوق الطمن المواد المحمية بحق  يمكن نسخها للمرسل ول صليةمن األعمال األالمقدمة يجب أن تكون األسئلة 

 دة.قد يتعرضون لعقوبات إدارية وقانونية شدي من تأليفهأنها ليست 
 
و استخدامه ألي غرض  ، أ، أو إرساله إلى مؤسسات أخرىي سؤال مقدممحتوى أح عن م اإلفصاة مسبقًا على عد الموافقد البتكار العالمي معهسئلة إلى األ  مرسلي  ، يجب علىمانألغراض السرية واألو

ً ، يجب أيضآخر. وبالمثل ً الموافقة مسبق ا  ها. ونية متعلقة بادية أو إلكترباإلضافة إلى أي مواد م، مقدمةنية لألسئلة والسيناريوهات العلى إتالف جميع النسخ المادية واإللكترو ا
 وافق المرسل على هذه البنود والشروط.تعني  لبتكار العالميمعهد اريوهات إلى السينا  األسئلة أو تقديم من خالل 
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 إرشادات كتابة األسئلة

 .المتحانلالتفصيلي مخطط الع ماشية مالمواضيع المتمن تغطية ، تأكد أولً جيدة لالمتحاناتأسئلة  يوفر لتحديد ما إذا كان موضوع معين يمكن أن 

ً المستخدمة حاليوالممارسات  رقطئلة السأن تعكس األوينبغي   في مجال البتكار:  ا

 

 :تتوافر بها السمات التاليةشكل أسئلة متعددة الخيارات  في تنسيق األسئلة  كما يجب 

 ساس األ وهو سؤال ال -أ

 المفتاح وهياإلجابة الصحيحة  -ب

   المشتتات وهية إضافية ( إجابات خاطئ3ثالثة ) -ت

 

 مكتملة.الغير  الخبريةصيغة الم صيغة سؤال بدلً من ااستخد ويُفضل ط ما يُطلب منهم. الممتحنون بالضب أن يفهم  ولبد  المشكلة بوضوح بغي ذكر ين

ً ن أن الصياغة صحيحة نحوي، وتأكد مصياغة بسيطة ودقيقة ول لبس فيهااستخدم   ام الصياغة السلبية.لة وتجنب استخد األسئلتقديم يجابية اإلصياغة ال خدماست. ا
 محدد.  ي اختبار عنصر معرف هوالسؤال الهدف الصريح من أو الختصارات التي ل يتم استخدامها بشكل شائع ما لم يكن  الكلمات المركبةل تستخدم  .ت الكاملةلمصطلحااستخدم ا

 
 حة فقط. يارات إجابة واحدة صحيخيجب أن يكون لكل سؤال متعدد ال

 
 . المتاحةبين الخيارات يار من  هي أفضل خة الصحيحة المقصودة جابتأكد من أن اإل

 
ً اإلجابة الصحيحة مختلفة  ينبغي أل تكون ً جميع خيارات اإلجابة  اجعل. المشتتاتبشكل ملحوظ من  أن تكون أقصر أو أطولك، اإلجابات المشتتةعن  ظاهريا  . هالوطو هاوتعقيد  ي شكلهاف  متسقة نسبيا

 لإلجابة على سؤال بشكل صحيح. بعينهكتاب  استذكارالممتحنون إلى  بعينه، حتى ل يُضطرآراء كاتب أو نص  رفية أوو صياغة حأ بعينهكتاب  دة علىمستنأسئلة أي ل تكتب 

ً عام السؤال يجب أن يكون  اللمن ختم اختبارها ي تي ال، فإن تطبيق المعرفة كمرجع بعينه األسئلة يمكن أن تشير إلى كتاب   الرغم من أنوب ية.من الناحية العمل  ا
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 معهد االبتكار العالمي األسئلة من قبل   مراجعة عملية

  دراجهاالخبراء المتخصصين إلمن قبل مجموعة عمل من  معهد البتكار العالمي معايير  تستوفي. ثم تتم مراجعة األسئلة التي األسئلة المقدمةجميع معهد البتكار العالمي في  المدربين كبار تراجع لجنة 

 .لمعتمدةاهادات لش لمستقبليةالمتحانات افي 

 

 ، وللتأكد من أنه: ة من أجل التحقق من محتواه الفنييمر كل سؤال بالعديد من المراجعات الفنية / التحريري

 

 .اً لالستخدامصالحدارجاً و -

 ى اإلجابة الصحيحة.عل تلميحاتدون تقديم أي   سهل القراءة -

 .ن حابالغرض منه في المت يفي -

 . يمعهد البتكار العالملشهادات التي يمنحها اامتحان والمتماشية مع معهد البتكار العالمي بعايير الجودة العالية الخاصة بمتفي   لة التييمكن استخدام األسئ

 

، وكذلك لتحقيق توزيع جيد من بين المجالت  انالمتح فات هذامواص ها لستيفاءلجودة ية امن بين هذه األسئلة عالمعهد البتكار العالمي ر ، سيختا لمتحان شهادة ماعندما يتم إنشاء أو تحديث إصدار 

 . والمهارات والمهام المعنية رفاذات الصلة والموضوعات والمع
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 ن متحااالإعادة 
 

ثالث  التي تبلغ مدتها  شهادة وصالحية النهاية  رى قبل  الشهادة مرة أخ  امتحاناجتياز  يق إعادة  دتك الحالية عن طرشهاب  الحتفاظ، يمكنك  رر البتكاوحدات تطويفي تحقيق العدد الالزم من    في حال فشلك

ً سنوات. يمكنك أيض  3  My)  من خالل صفحة  رسالهل طلب دخول المتحان وإقم بإكما،  مرة أخرى  الشهادة  امتحان  وألداءالشهادة.    امتحان  أداءعادة  شهادة منتهية الصالحية عن طريق إسريان  إعادة    ا

Account). 

 
 المتحان:ادة ادات إعفيما يلي إرش ملحوظة:

 

 شهادتك.   صالحية قبل انتهاء    بأداء المتحان قم     .1

 . فقط   لية لنوع شهادتك الحا   المتحان يمكنك التقدم بطلب إعادة   .2

 . داء المتحان أ عادة  على األقل من تاريخ آخر شهادة قبل إ   اً شهر   12انتظر   .3

 ن لالمتحان ألول مرة. و المتقدم   مثلما يفعل   متحان ال ل في  رسوم التسجي نفس    سدد و   لمتحان ا طبيق  فس سياسات وإجراءات ت التزم بن  .4

 

 االستثمار
 

 اءغير األعض عضاء األ رئيس تنفيذي معتمد للبتكارالحصول على شهادة 

 مريكي أ ردوال 850 أمريكي  ردوال 750 االمتحان رسوم التسجيل في 

 
 
 
 

 ءاضعألا غير Non MemberNon عضاء ألا تمد للبتكارعمتنفيذي  رئيس هادة االحتفاظ بش

 رسوم تقديم نموذج وحدات تطوير االبتكار 

 لكل دورة مدتها ثلث سنوات*
 ي أمريك ردوال 170 ي  أمريك ردوال 120
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 د دااالسترسياسة 
 

ً يوم 30قبل   ميمعهد البتكار العالإلى  ، يجب عليك تقديم طلبميمعهد البتكار العالادات سترداد قيمة أي شهادة من شه ل   معهد البتكار العالمي. سيحتفظ صالحية المتحانتهاء تاريخ انمن  قلعلى األ ا
 له. تأو خضع متحانالإذا لم تكن قد حددت موعد دولر أمريكي  100برسوم معالجة قدرها 

 

ً أيضيمكنك  ً ، مخصومالمبلغ استرداد  ا في هذا  معهد البتكار العالميمن قبل تدقيق القسم عملية  الرجوع إلىيُرجي ) التدقيق متطلبات من استيفاء م تتمكنل، إذا دولر أمريكي 100م معالجة قدرها  رسو  منه ا
 فاصيل حول عملية التدقيق(. الدليل للحصول على ت

  

 التالية:في الحالت معهد البتكار العالمي من  المبلغ لن يحق لك استرداد 

 

ولن تتمكن من   غالمبلستخسر   نؤكد لك أنكأموالك.  اد سترد تستطيع إ نفإنه ل، معهد البتكار العالميإعادة الجدولة الالزم إلى /اإللغاء م إخطارتقد  ، ولمتقم بأدائه ختبار ولملال اً د حددت موعد ا كنت قإذ  -1
 ر. أي شيء آخ في  منهالستفادة 

 

 .refund@gini.orgه إلى إرسالو يالعالم هد البتكار معى موقع علح  المتحان المتارسوم اد د نموذج طلب استر تعبئة ، يرجى المبلغلطلب استرداد 
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 إشعار حقوق النشر

 ور الواردة هنا هي ملكية محفوظة الحقوق لمعهد البتكار العالمي. وص والصجميع النص

 إعادة إنتاج أو تعديل أو توزيع أي جزء من المحتوى هنا الحصول على إذن كتابي مسبق من المعهد البتكار العالمي.يتطلب 

 . كل الحقوق محفوظة.©2019طبع والنشر لمعهد البتكار العالمي حقوق ال
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