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إعداد وتقديم 

المـوسىيـزيـد / المهندس
مســتشــار ريــادة األعـمـال والذكــاء االصـطـناعي 

السعودية للذكاء اإلصطناعي، التطوير و التدريبأعمال | أدبي جازان | مسرح النادي األدبي
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ما قيمة الحياة إذا لم أعد  

مفيدًا لآلخرين 

غوتهجوهان 
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: التطوع

 من المسؤولّيات التي ينّفذها الفرد من تلقاء نفسه دون وجود مجموعة

.تنفيذهاأّي تكليف أو أمر له من أجل 

مجموعة من األشياء ألشخاص أو منظمات بشكل طوعّي، ودون فعل 

وجود أّي إجبار أو دفع قيمة مالّية مقابل هذا العمل،
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:أمرينالتطوع على أحد يقوم 

أهدافهطبيعة العمل التطوعي  •

:المنظمات التطوعية وعالقتها بالكيانات المجتمعيةمفهوم •

األول القطاع الحكومة  

القطاع التجاري الثاني

 القطاع الثالث
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عةواس عالقات متنوعة خبرات الفرد خالله من يكتسب 

 .لها حصر ال متعددة مجالت في جداً 

تحديدو لك الحقيقية القدرات تنقيح على يعمل التطوع 

 في والمستقبلي الحالي الفعلي االنطالق مستوى

والمعرفة التطوير

للمنافسة الحقيقي الميدان التطوع  
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.الممنهجة| الوقتية | المشاركات التقليدية •

.حلولايجاد | األحداث | فرق خاصة للكوارث •

.الضمنية أو الجزئية من فريق آخر•

). إلخ...السعادة| رفع معاناه | تعليم ( لجهة معينة •
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االرتياح والتجانس.... المسح البصري

االتفاق واالختيار .... توراد الخواطر

التحديد والتوجيه.. المهارات والخبرات

العمل ... التنصيب والتفاعل...

اإلبداع الجماعي ... فن القيادة
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االبتكار اإلبداع
ادية تنفيذ بأساليب غير اعتي ايجاد افكار غير اعتيادية

ينتج عن المخيلة  ينتج عن العملية االنتاجية
من الممكن قياسه بما 

يستطيع انتاجه
ة سلسل صعب قياسه ال يوجد

انتاج

ة عادةًا يحتاج تكاليف مادي ادية غالبًا ال يحتاج تكاليف م
ر يتوقع ان تكون هنالك مخاط ال يخشى من الوقوع في 

المخاطر
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رة القدرة على تطوير منتج ، اسلوب عمل قائم ، فك

طها او طريقة معينية حيث يتم تحديد الفجوات رب

اس بالمؤشرات ومن ثم تحديد فرص للتحسين وقي

النتاج 
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:قبل أن تبدأ بفكرة حلل التالي 
حياة مسار كل منتج لألفكار الصغيرة.

بحذر...أدفع بالفكرة للمشاركة

حلل الوضع الحالي وتقبل المجتمع له.

اعرف طريقة تفكير المنافسين وأقصى طموحهم.

 ضع منهجية لعملك

 عدل | نفذ | صمم | اختر | خطط | أوجد



Eng.Yazeed AL-Mousa          ||        www.saudiaworks.com 3/20/2022

 
ً
إلستماعكم شكرا
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