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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 خالل   ؛بتكاريةطوير مهنة القيادة االتحويل اإلنجازات التنظيمية من خالل ت إلى تطوير المهن الفردية ويهدف 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 الشهادات  جميعتعكس 
 

 العالم. حول االبتكار يز تم اييرمعوضع   بتكار العالميمعهد اال
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 مقدمة 
 

ذين أظهروا فهًما متقدًما  تُعد شهادة محترف التفكير التصميمي المعتمد من معهد البتكار العالمي بمثابة اعتراف من معهد البتكار العالمي بمحترفي البتكار ال
 .لتصميمة التفكير التصميمي وطرق ايلللموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتصميم المتمحور حول اإلنسان والتفكير التصميمي وعم

 
على كفاءة الفرد في هذه الطرق التي تُعتبر أكثر الطرق أهمية في عالم البتكار. وتشمل هذه الطرق   CDTPتؤكد شهادة محترف التفكير التصميمي المعتمد  

التصميم، وطرق التصميم   ر التصميمي، ووجهات النظر، ومبادئيك(، والتفكير التصميمي بشكل عام، وعملية التفHCDفلسفة التصميم المتمحور حول اإلنسان )
لدور الحاسم إلعداد النماذج ا، وطرق التصميم الخاصة بالسؤال، وطرق التصميم الخاصة بالختبار، وطرق التصميم الخاصة بالدراسة، والخاصة بالمالحظة

 المبدئية.
 
 

  

 ة المستهدف الفئة
 

خصصة للمهنيين الذين يرغبون أو يعتزمون تولي دور أخصائي البتكار في مؤسسة ما، وبالتالي يحتاجون إلى تطوير رؤية أعمق في نهج  م CDTP ي المعتمد ميتُمنح شهادة محترف التفكير التصم

فرق البتكار داخل المؤسسة، وغالبًا ما    ي يخدم العديد منلخالتفكير التصميمي الذي يُعد من الجوانب شديد األهمية في مجال البتكار. في كثير من الحالت، سقوم هذا الشخص بدور مستشار دا

 ..يكون ذلك ضمن أنشطة مجموعة البتكار الجوهرية أو مختبر البتكار 

 

التفكير التصميمي المعتمد  التفكي CDTP تُمنح شهادة محترف  لتصميم التي  التصميمي، وطرق ا  رأيًضا ألي شخص يرغب في إظهار فهم أعمق لفلسفة التصميم المرتكز حول اإلنسان، وعملية 

 .تتضمنها تلك العملية

 

المعتمد  التصميمي  التفكير  كانت خبرة   CDTP تُقدم شهادة محترف  إذا  البتكار.  في مجال  لعدة سنوات  تمتد  بخبرة عملية  يتمتعون  ممن  المتوسط  المستوى  األمامية ومديري  الخطوط  لمحترفي 

واكتساب خبرة لمدة عامين على األقل في العمل   ClnP ن عامين، فيجب عليه أولً الحصول على شهادة محترف البتكار المعتمد جال ذي صلة أقل مم  الشخص في العمل في مجال البتكار أو في

 . CDTP في مجال البتكار أو في مجال ذي صلة قبل متابعة شهادة محترف التفكير التصميمي المعتمد 

 

® لمنح فهم عميق لعناصر التفكير التصميمي األساسية، وهي: فلسفة التصميم المتمحور حول اإلنسان، وعملية التفكير  CDTPمي المعتمد  التفكير التصمي  فرتم تصميم التدريب المرتبط بشهادة محت

إلى  تلمجمعة في أربع مجموعات محددة وهي طرق المالحظة السؤال والختبار والدراسة. يهدف ا  -التصميمي، وطرق التصميم العديدة التابعة توضيح بعض الممارسات العملية مع  دريب أيضاً 

 استخدامها بشكل مباشر في مؤسسته. بعض طرق التصميم المختارة بحيث يتمكن الفرد من 
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 محترف التفكير التصميمي المعتمدإجراءات الحصول على شهادة  
 

 استيفاء متطلبات األهلية لالمتحان وفقاً لما يلي:  .1
 ية: لاايير التمع ال حدأاء فتيسا -أ

 .أن يكون حاصالً على شهادة درجة البكالوريوس أو الماجستير في طرق التصميم بغض النظر عن الخبرة •

 .ةة واحدسنل تقل عن   مهنية اجستير أو درجة أعلى باإلضافة إلى خبرة المجة على درأن يكون حاصالً  •

 . سنتين نع تقل ل مهنيةة  رخب ىعلى درجة البكالوريوس باإلضافة إلأن يكون حاصالً  •

 سنة واحدة.لى خبرة مهنية ل تقل عن أن يكون حاصالً على شهادة كمحترف ابتكار معتمد باإلضافة إ •
 . لبتكار التطبيقي الرئيسي لمعهد البتكار العالميب اكتاامتالك  -ب

 . متحانلالجيل التسطلب تقديم  .2
 . دفع رسوم التسجيل لالمتحان .3
   . معهد البتكار العالمين قبل ه م يلة عوالموافقالطلب  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( استكمال المتحان خالل فترة أحقية  .6
.محترف التفكير التصميمي المعتمد شهادة تقديم لمتحان لا سنوات أو إعادة 3كل   (IDUsوحدة من وحدات تطوير البتكار ) 30  نبغي الحصول علىي :كماد ادة اعتاظ بشهتفلالح .7
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 محترف التفكير التصميمي المعتمد معلومات امتحان  
 

 .التفكير التصميمي المعتمد  محترفبدورة  ةالخاص وماتالمعلو ارفمعللمك معرفتك وفههو إظهار  محترف التفكير التصميمي المعتمد ر ض من اختباغرلا .1

 (.CBT) اسوبالحعلى  ةالقائم اتالختبارعن طريق  هي المتحانات إدارة في طريقة   عالميبتكار 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 90 نم صميمي المعتمد تلمحترف التفكير ا امتحان ونكيت .3

 ٪. 65هي  محترف التفكير التصميمي المعتمد درجة النجاح في امتحان  .4

 . هصصة إلكمالخملا دقيقة  90ل قب  تبارخلا من إنهاء  مكن بعض المتقدمينت يقد  دقيقة.  90الحاسوبي  حانالمت المخصص إلكمال  الوقت .5

 يمكنك أخذ فترات راحة حسب الحاجة. ذلكومع ، المتحان  ءجدولة أثناترات راحة مف ليس هناك .6

  ءأداأثناء 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 ن حيث توقفت بمجرد إعادة التصال م 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 أصوا ة، هناك إجابلكل سؤال .9

 .بالنجاح أو الرسوب كتعلى الفور نتيج قىتل، ست باتكاإج إدخال جميعد بمجر .10

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

، يرجى  ذاول هات حومعلمن الم لمزيد و. احد الممتدة لعام وة األهلية ين خالل فترريخأمرتين  تحانالمدة عاإ  فيمكن لك، في محاولتك األولى  المتحانفي  رسوبكوفي حالة  .12

 .uestionsq-asked-www.gini.org/frequently قسم األسئلة الشائعة على الرجوع إلى

 

 تصميمي المعتمدلامحترف التفكير متحان المخطط التفصيلي ال 
 

األسئلة   استخالص. يتم كار التطبيقي الرئيسي لمعهد البتكار العالميالبتكتاب من  من كل فصلالتي سترد في المتحان نسبة األسئلة  محترف التفكير التصميمي المعتمد  حانمتالتفصيلي لمخطط اليحدد 
 كل فصل. من  ان المتح في  تظهر س التي ئلةخدم النسب المئوية لتحديد عدد األسستتُ  .رارلتكاو يروالتأثية مت اإلجمالية لألهمن خالل الجمع بين التقييما

 

 األسئلة  نسبة كتاب االبتكار التطبيقي الرئيسي لمعهد االبتكار العالمي 

 %10 حول النسان( المتمحورفي ذلك التصميم  مقدمة إلى التفكير التصميمي )بما

 %35 عملية التفكير التصميمي 

 %30 والدراسة  الختبارو  سؤالوال المالحظة  –التصميم  قرط

 %25 كجزء من عملية التفكير التصميمي النماذج المبدئيةإعداد 

 %100 ي اإلجمال 

http://www.gini.org/frequently-asked-questions
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 محترف التفكير التصميمي المعتمدمحتوى امتحان  
 

 ير التصميمي مقدمة في التفك

 التصميميكير تعريف التف •

 ديجالتصميم ال –لمحة تاريخية موجزة  •

 ظريات التصميم الرائدة المعروفة ن  –لمحة تاريخية أكثر عمقاً  •

 سفة األساسية للتفكير التصميميلالف –حول النسان   المتمحورالتصميم  •

 ر التصميميللتفكي فة السحريةالوص –إعادة صياغة المشكالت  •

 تأثير التفكير التصميمي والتصميم الجيد على المؤسسات •

 ر التصميمييكالتطبيقات المختلفة للتف •

 (عدم تطبيقه ر ومتى وأين وكيف نقرتطبيق التفكير التصميمي )متى وأين وكيف يتم  •

 النهج اإلجرائي في التفكير التصميمي •

 صندوق أدوات التفكير التصميمي  –التصميم  طرق •

 رتان حاسمتان في التفكير التصميميمها •

 

 عملية التفكير التصميمي 

 عملية التفكير التصميمي كاملة •

   ة وتولي زمامهابيان المشكل -مام المشكلة ي زلوت •

 تحليل المشكلة وإعادة صياغتها  –وضوح المشكلة   •

o تكوين الفرضيات  –لتعاطف ا 

o تجريب األعمال 

o  تقارب الفرضيات –التحديد 

 البصائر المنبثقة من التعاطف  –بيان وجهة النظر   •

 همفلالتوجيهات اإلرشادية المنبثقة من ا –تحديد مباديء التصميم  •

 المناسبحل تصور ال –القيمة  تعريق •

o أفكار الحلول توليد 

o اختبار الحلول 

o تقارب الحلول 

 مقترحات القيمة ونموذج العمل الفائز  •

 ية التفكير التصميميحول النسان وعمل المتمحوراعتبارات إضافية بشأن التصميم  •

 إنشاء الستراتيجيات والتنفيذ  –ما بعد التفكير التصميمي  •

 

 لمؤسسي بتكار االفهم ا

 راتيجيكيف ينبغي أن نبدأ السعي لتحقيق البتكار الست -البتكار المؤسسي  ف منالهد •

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

 ة التفكير التصميميكجزء من عملي المبدئيةالنماذج  ءإنشا

 في عملية التفكير التصميمي مبدئيةلا النماذج ءإنشادور  •

 لمبدئية افوائد إعداد النماذج  •

 المبدئية األغراض الثنا عشر إلعداد النماذج  •

o البناء من أجل التعلم 

o  البناء من أجل التعاطف 

o  البناء من أجل التوضيح 

o  البناء من أجل التفكير 

o  البناء من أجل المشاركة 

o ء من أجل التعاون البنا 

o اصلوت البناء من أجل ال 

o البناء من أجل المقارنة 

o  البناء من أجل التكرار 

o القرار  اتخاذ مبدئيةنماذج من أجل اتخاذ القرار /  البناء 

o  البناء من أجل الختبار / اإلثبات 

o البناء من أجل اإللهام 

 المبدئية أنواع ومفاهيم النماذج  •

o  اختبار عامل واحد في كل مرة –النماذج ذات الهدف (OFAT) /  

o ودقتها  المبدئيةذج امالن صدق 

o  التصورية المبدئيةالنماذج 

o  الورقية مبدئيةالالنماذج 

o  وردئية سريعة  مبدئيةنماذج   – المبسطة المبدئيةالنماذج 
o  المصغرة  المبدئيةالنماذج 

o  النموذج"أشبه بــــ" المبدئي لمظهر / ل مبدئيةنماذج 

o  نماذج الساحر أوز 

o  لتوضيح الوظيفة ةمبدئينماذج  –الوظيفية  المبدئيةالنماذج 

o  سلوكية مبدئيةنماذج 

o  للتجربة مبدئيةنماذج  

o  الموجهة بالمستخدم  المبدئيةالنماذج 

 تاستنتاجا •
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 محترف التفكير التصميمي المعتمدمحتوى امتحان 

 

 التصميم طرق

 التصميم طرقلمحة عامة على   •

 المالحظة طرق •

 لسؤال ا طرق •

 الختبار  طرق •

 الدراسة  طرق •

 طرق شادية للراستخدام األدلة اإل  •

 تصميم محددة خالل عملية التفكير التصميمي  طرقأين يمكن تطبيق   •

 خطة التبصر إنشاء  •

 

 

 دور الفكر التصميمي في المؤسسة

 يعمل كموجه ابتكار / مدرب ابتكار / ميسر ابتكار  •

 يعمل كقائد مشروعات •

 مع مهام أخرى التعامل  •

ً  الستفادة •  من هذا الدور للمضي قدما

 

 

 الدمج

 حول النسان  متمحورسفة التصميم الة فلصخال •

 كنهج / كعملية –خالصة التفكير التصميمي  •

 ( X 10ول إلى تأثير خارق مضاعف ) خالصة إعادة صياغة المشكالت للوص •

 خالصة كيفية إتقان التعاطف  •

 التصميم / متى وأين وكيف يمكن استخدامها بفاعلية طرقخالصة  •

 تكر حلة المبر  نهاية –و الحلول المثلى التوجه نح •

 ربط كل ذلك ببعضه البعض / والبدء في تطبيقه  •
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 ديم التق تطلبا تدقيق 

معهد د اممج اعتتعزيز مصداقية برنا فيالغرض من عمليات التدقيق هذه ويتمثل . قدمةالم طلباتالفي م وثائق التعليبات لتأكيد الخبرة و / أو من الطليق نسبة قبشكل دوري بتد كار العالمي 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 مفمار التدقيق اإللكتروني ر إشعف و. يالمتحاني رسوم التسجيل ف، فسيتم إخطارك عبر البريد اإللكتروني بعد استالم  طلبك للتدقيق اختيارإذا تم 

 ات داعمة مثل:ستند تقديم م ك، سيُطلب منقيالتدق

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

 ة.كرالش 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 ائق الالزمة الوث متقديمن  كنتتمإذا وبة. تندات المطلوإلرسال المس ًمايو 90ي لماعمعهد البتكار اليمنحك 

 أدناه:  ناو. يمكنك إرسال نماذج التدقيق المكتملة بالبريد العادي إلى العنعمل

 

 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 مكتملةغير ال معالجة المرفقات تتملن و ت التدقيق.متثل لمتطلباى تحت لشهادةاإجراءات الحصول على  متابعة  كل حقي نل

 . حالة إضافية حسب كلإجراءات  االعتماد . سيتناول قسم المعالجةمنها رسوم  خصوما  م
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 محترف التفكير التصميمي المعتمدكاظ بشهادة اعتمادك حتفالا
 

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

(IDU)شهادة.ل، وقبل تاريخ انتهاء صالحية االثالث تانو ، خالل تلك الس  

   سنوات. (3ثالث ) خالل كل دورة مدتها وحدة  30 ة بكخاصلا محترف التفكير التصميمي المعتمد المطلوبة لشهادة  اربتكالحدات ود د ع

وفي حالة  بة ودفع رسوم الستمرار.  لوالمط البتكار  رتطويحدات وإتمامك لعلى  تصديق الذاتيلاتقوم فيه ب . 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  ادة مرة أخرى. طريق 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 1معتمدة واحدة )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  روحدة تطوير ابتكا 30) التدريب والتدريس .2

 ما يلي:  / التدريس التدريبتشمل أنشطة 

 مؤسستك. خلدارسمي  تقديمي عرض تقديم -1

 مؤتمر. جلسة  مقرر أو ورشة عمل أو تقديم ندوة 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) بتكار واحدةاوحدة تطوير تكسب س. تلفمخ جمهور
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 محترف التفكير التصميمي المعتمدكاالحتفاظ بشهادة اعتمادك 

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

 :رصيد تحصل على يمكن أن يع التي لة المشارأمثومن بتكار. إلى معرفتك بال يضيف  بشرط أنألول مرة  يشروع عمل معند تقديم  ديد شهادتكلتج من الوحداترصيد يمكنك الحصول على 
 

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

 
 :يةالمشاريع العملتسجيل 

ك ستقضي وقتًا  ، من المحتمل أنللمرة 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 )معلى الالعمل الوقت المستغرق في  إذا تجاوز .3
 

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

 تائجبتكار ثم كتابة ونشر ن في هذه الفئة عن طريق إجراء بحث أولي حول موضوع متعلق بال وحدات تطوير البتكاريمكنك كسب 
 .عتادة وظيفتك المات   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 ة بمجال البتكيغطي الموضوعات المتعلقمدونة قائم على الحقائق   مقال فيونشر  كتابة  •
معهد البتكار   يجب الموافقة عليها ونشرها على موقع -ثالث سنوات(  عتماد التي تبلغ مدتهاال فترةل خال  وير ابتكار وحدة تط( 20) عشرون قصى، بحد أمنشورلكل ( 1واحدة )وحدة تطوير ابتكار )

.لميالعا
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 دمحترف التفكير التصميمي المعتمكالحتفاظ بشهادة اعتمادك ا
 

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

 االبتكاروير وحدات تط رصيد
 

أسئلة   ( من2) 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 الممارسيالعالمي د البتكار معهرحب ي

 . العالمي هد البتكارمعفي  المدربين كبار من جعة صارمة من قبل لجنة مة لعملية مراتخضع 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 علىمانلسرية واألألغراض او

ً ، يجب أيضآخر. وبالمثل ً الموافقة مسبق ا  ها. ونية متعلقة بادية أو إلكترباإلضافة إلى أي مواد م، مقدمةالسيناريوهات النية لألسئلة وعلى 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 المتحاناتجيدة لأسئلة  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 وهيبة الصحيحة اإلجا -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

ً ياغة صحيحة نحوين أن الص، 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 صحيخيكون لكل سؤال متعدد اليجب أن 

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

 
ً اإلجابة الصحيحة مختلفة  ينبغي أل تكون ً ت اإلجابة جميع خيارا 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 جعكمر 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 تحان شهادة مالمعندما 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 تطويمن  في تحقيق العدد الالزم    في حال فشلك

ً سنوات. يمكنك أيض  3  My)  من خالل صفحة  رسالهل طلب دخول المتحان وإقم بإكما،  مرة أخرى  ادةالشه  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  آخر شهادة قبل إ   على األقل من تاريخ   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
 

محترف التفكير التصميمي الحصول على شهادة 
 المعتمد

 اءغير األعض عضاء األ

 مريكي أ ردوال 500 أمريكي  ردوال 400 ن االمتحا رسوم التسجيل في 

 
 
 
 

محترف التفكير التصميمي  هادة االحتفاظ بش
 المعتمد

 ءاضعألاغير  Non MemberNon عضاء ألا

 رسوم تقديم نموذج وحدات تطوير االبتكار 

 لكل دورة مدتها ثالث سنوات*
 ي أمريك ردوال 125 ي أمريك  ردوال  75
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 د دااالسترسياسة 
 

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

 

ً أيضنك يمك ً ، 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 /م إخطار اإللغاءتقد  ، ولمتقم بأدائه ختبار ولملال اً د حددت موعد ا كنت قإذ  -1
 ر. ي شيء آخأ في  منهالستفادة 

 

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

 وص والصور الواردة هنا هي ملكية محفوظة الحقوق لمعهد البتكار العالمي. جميع النص

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

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