


منتجاتصميمتلهموتُيسرمنسوبيهاأفكارتدعمإبداعيةبيئةلهاالتابعةوالمنشآتالصحةوزارةتكونأنالرؤية

.أولاًالمواطنصحةهدفهامبتكرةصحيةوخدمات

الخدماتميمتصإلعادةالمشاريعوتسريعاألفكارتطويرخاللمنمتميزةتسهيالتبتقديمالمركزيقومأن

.الصحيةالرعايةلتحسينعاليةفعاليةذاتمبتكرةبمنتجاتالخروجوتيسير
الرسالة

:مركز اإلبداع بوزارة الصحة

.م2016تمًتأسيسهًعامًً



:األهداف

دعم تنفيذ آُفكار ومبادرات اإلبداع

دعم وتطوير آليات اإلبداع الخارجية والداخلية

تعزيز ثقافة اإلبداع

تمكين ودعم قيادات ومنسوبي الوزارة بأدوات ومنهجيات 

اإلبداع



:اإلدارات

إدارة بيئة اإلبداع إدارة اإلبداع 

واالبتكار

ع إدارة استراتيجية والمشاري

االبداعية

إدارة العمليات اإلدارية 

والمالية



:الخدمات
منسوبي الوزارة

.موهوب .جائزةًالرواد01 02

.أبدعًبفكرة .سفراءًاإلبداع03 04

.مسرحًاإلبداع .  صوتًاإلبداع05 06

.بنكًاألفكار سباقًالنخبة07 08



:الخدمات
اإلدارات والوكاالت

.ورشًعملًتجربةًالمستخدم .ورشًعملًكشفًالتحديات01 02

.  تصميمًالخدماتًواألدواتًاإلبداعية .تقديمًالستشارات03 04

.داعالتمكينًفيًمنهجياتًوأدواتًاإلب .ساعةًابداع05 06



:الخدمات
التجمعات الصحية والمدن الطبية

.تأسيسًإداراتًومكاتبًاإلبداع 01

.وضعًالخططًالستراتيجيةًوتشريعًالسياساتًواإلجراءات 02

.  المشاركةًفيًاألنشطةًوالفعالياتًالمعززةًلإلبداع 03



:الخدمات
الشراكات والتعاونات

.تطويرًاألفكارًمعًجهاتًمختصةًتدعمًالمشاريعًالناشئة

تسهيلًتصنيعًالنماذجًاألوليةًلألفكارًاإلبداعيةًمنًخاللًالجهاتًذاتً

.الختصاص

لمحافلًاتاحةًالفرصةًإلشراكًمنسوبيًالصحةًفيًالمشاركةًفيًالفعالياتًوا

.المحليةًوالدولية

01

02

03



فريق المركز
موظف23: العدد

نجالءًعمرانًكاتب. أ

مديرًعامًمركزًاإلبداع

دللًالبكالني

نائبًالمديرًالعام

عبدهللاًالشبانات

إدارةًاإلستراتيجية

إبراهيمًالعسيري

إدارةًاإلبتكارًواإلبداع

هيفاءًحكيم

إدارةًاإلبداعًوالبتكار

هالًالزيد

إدارةًاإلبداعًوالبتكار

افنانًالغامدي

إدارةًاإلبداعًوالبتكار

مهاًالعساف

إدارةًبيئةًاإلبداع

الهامًالسعدون

إدارةًبيئةًاإلبداع

مروهًالصالح

إدارةًبيئةًاإلبداع

سارةًابنًعود

إدارةًبيئةًاإلبداع

شذىًالعودة

إدارةًبيئةًاإلبداع

اشواقًالرحيمي

إدارةًبيئةًاإلبداع

جميلةًالبايض

إدارةًبيئةًاإلبداع

عبدهللاًالمنصور

إدارةًبيئةًاإلبداع

مباركًالسبيعي

مكتبًالمديرًالعام

أحمدًالحربي

إدارةًاإلستراتيجية

أمانيًالرشيدي

إدارةًالعملياتًاإلداريةًوالمالية

بدرًباطرفي

إدارةًاإلستراتيجية



القريات

الجوف

الحدود

الشمالية

حائل

تبوك

المدينة

المنورة

القصيم

الرياض

األحساء

المنطقة

الشرقية

حفرًالباطن

الطائف

مكة

المكرمة

جدة

القنفذة

الباحة

بيشة

عسير

جازان

نجران

مكتب ابداع بالمناطق20

.وضعًالسياساتًواإلجراءات•

.اعدادًخطةًتنفيذيةًومؤشراتًاألداء•

.  تيسيرًومتابعةًتنفيذًالمشاريع•

.التدريبًوإقامةًورشًالعمل•

:دور مركز اإلبداع



خلقًنظامًابداعيًمتكاملًعنًطريقًتكوينًعالقاتًمستدامةًداخليةًوخارجيةًواقامةً

.ارةالفعالياتًواألنشطةًالداعمةًوالمعززةًلبيئةًاإلبداعًبينًمنسوبيًومنسوباتًالوز

تعزيزًثقافةًاإلبداع



:ساعةًإبداع

التفكيرعلىالموظفوتحفيزواإلبتكاراإلبداعبمفهومالتوعيةإلىتهدفتثقيفيةمحاضرة

.التحدياتومواجهةاإلبداعي

ساعة

إبــداع

.مقدمةًعنًالمركزًوخدماته•

.مفهومًاإلبداع•

.  التفكيرًاإلبداعي•

.مفهومًاإلبتكارًوعدساته•

.الفرقًبينًالبداعًوالبتكار•

.الفرقًبينًالبتكارًوالختراع•

.خصائصًالتحدياتًومستوياتها•

.واجهًتحدياتكًبسبعًخطوات•

.أدواتًلتحليلًالتحديات•

:تتضمن المحاضرة

تعزيز ثقافة اإلبداع



:مسرحًاإلبداع

ثقافةعزيزلتالنجاحقصصوأصحابوالمبدعينالملهمينباستقطابيقومالصحةبوزارةدوريملتقى

.الوزارةمنسوبيلدىجديدةثقافةخلقفيتساهمالتيالبداع

باتومنسومنسوبيلدىاإلبداعمهاراتوتشجيعتنمية

وخلقالعملبيئةتطويرفيوالمساهمةالصحةوزارة

بجميعالسنةفيابداعمسرح20ويقامجديدة،ثقافة

.المملكةمناطق

:يهدف الى

تعزيز ثقافة اإلبداع



:موهوب

.الوزارةومنسوباتمنسوبيلمواهباألمثلالستثمارباستقطابيهتمبرنامج

البشريالمالرأسمنالستفادة

.الصحةبوزارة

ينهمتمكخاللمنوشغفهممهاراتهموابرازالموهوبيندورتفعيل

.الفرصواتاحة

0102
:ويهدفًالى

تعزيز ثقافة اإلبداع



:صوتًاإلبداع

شكلبتنشروالبتكارالبداععنومنهجيات.أدوات,رسائلتتضمنمنشوراتعنعبارة

ة/ظفالموتزويدإلىتهدفالوزارةومنسوباتلمنسوبياإللكترونيالبريدعبردوري

.العملأساليبوتحسنتدعمونماذجبأدوات

تعزيز ثقافة اإلبداع



احتضان األفكار وتسريع االعمال

تساهمًفيًتحويلًاألفكارًوالمبادراتًالواعدةًإلىًمشاريعًًابتكاريةًابداعيةًذاتًاثرًايجابي

.الرتقاءًبمستوىًالخدماتًالصحية



:الرواد

تهدفًإلىًتشجيعًودعمًمبادراتًوً. 2017جائزةًأطلقهاًمركزًالبداعًبوزارةًالصحةًعامً

مةًالعاليةًأفكارًمنسوبيًومنسوباتًالوزارةًوتساهمًفيًاستثمارًالمبادراتًذاتًاألثرًوالقي

.علىًأرضًالواقع

احتضان األفكار وتسريع االعمال



(:مبادرةًتيممي)الرواد 

اًومجازةاإلسالميةالشريعةمعمتوافقةبالترابمشبعةمناديلانتاج ادارةبلقمنصحيا

وتمتةالمملكفيالعامالمفتيسماحةمنالمشروعأجيزوقدالصحةبوزارةالعدوىمكافحة

.عليهالموافقة

احتضان األفكار وتسريع االعمال



(:مكاتبًمساندة)الرواد 

مواقفمنابتداءًاالمنزليالطبومرضىالسنوكباراإلعاقةذويمنلألشخاصاللوجستيةالخدماتتقدممكاتب

المنشاةاخلدوالتنقلالمواعيدعلىوالحصولالطبيالملففتحبخدماتومرورااًالوقوفتصاريحلحامليالسيارات

.المريضيةاستقاللوتعزيزالخدمةتقديمبآليةالرتقاءبغيةالطبيةالتقاريرعلىبالحصولوانتهاءًاالصحية

احتضان األفكار وتسريع االعمال



(:بطاقتكًوصلت)الرواد 

اًالكترالطلبتقديمبعدلحضورهالحاجةدون,عملةمكانإلىالموظفبطاقةايصال .ونيا

احتضان األفكار وتسريع االعمال



:المبادرات الفائزة في الرواد

2
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0
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مشروعًتيممي. 1.

.مشروعًاسعافيًاونالين2.

مشروعًنفهمك. 3.

مشروعًمنصةًافكارًللعالجًالطبيعي. 4.

مشروعًنظامًالتسجيلًاللكتروني. 5.

مشروعًتطبيقًأجندةًالجراحين. 6.

مشروعًوقايةًالسكري. 7.

مشروعًتحتًعينك. 8.

مشروعًعالجًضرباتًالشمسًواإلجهاد. 9.

مشروعًالطباعةًثالثيةًاألبعادً. (.  ةالنمذجةًالطبي)01

طمنيً. 1

جلساتًدعمًنفسيًجماعيًعنًبعدًلموظفيًمدينةًالملكًفهدًالطبية. 2.

الفريقًالوطنيًلحلولًالطباعةًثالثيةًاألبعادًلجائحةًكورونا. 3.

.Transportation Capsule for Covid 419positive patients and all 

patients with Airborne organisms.

تجربةًمركزًاضطراباتًالنموًوالسلوكًبالحساءًللعيادةًالفتراضيةًخاللًج. ائحة5ً

.19-فايروسًكوروناًكوفيد

ضابطًالكسجينً. .اختراعًالكسجينًالمتعدً+ 6

مبادرةًنبغاكًمرتاح. 7.

فلترًلجهازًتنفسًصناعيًمتنقل. 8.

مبادرةًإعادةًتأهيلًوتشغيلًأجهزةًالتنفسًالخارجهًعنًالخدمةً. (.التكهين)9

.Combat COVID 1019through precautionary created methods.



:أبدعًبفكرة

منسوبيمشاركةخاللمنالوكالتتحدياتلمعالجةتصميمهاتممسابقةعنعبارة

.ومبتكرةابداعيةبحلولللخروجالوزارةومنسوبات

والتنافساإلبداعبيئةتحفيز

.للمبدعيناإليجابي

01
:ويهدفًالى

رازواباإلبداعثقافةوتعزيزنشر

.دوره

02
ريفوالتعالمبدعينتشجيع

.بإنجازاتهم

03

احتضان األفكار وتسريع االعمال



(:نظامًمفقودًاإللكتروني)أبدعًبفكرةً

أحدفييةطبرعايةيتلقونالذينالمفقودينلذويالبحثعمليةتسهيلفييساهمبرنامج

.الموتىثالجاتداخلأوالصحيةالمنشئات

احتضان األفكار وتسريع االعمال



(:VRنظاراتًالواقعًالفتراضيً)أبدعًبفكرةً

والخوفالرهبةإلزالةوتهدفالفتراضيالواقعبتقنيةفيديوتعرضنظاراتعنعبارة

الدموسحبالتطعيمأثناءاألطفاللدى

احتضان األفكار وتسريع االعمال



:سباقًالنخبة

برامجةبمختلفاإلبداعمركزمنجوائزعلىالحاصلينللمبدعينمتاحسنويربعسباق

لفرقامنعددوتشكيلتحدياتأوأفكارطرحخاللهمنيتم(موهوب,بفكرةابدع,الرواد"

.للتطبيققابلةمنمذجةلحلولللوصولاإلبداعية
سباق النخبة

Elite Competition

احتضان األفكار وتسريع االعمال



:بنكًاألفكار

المنشآتوالوزارةومنسوباتمنسوبيلدىوالبتكاراإلبداعثقافةبنشريختصبرنامج

تطويرهالىعوالعملودراستهاللتنفيذالقابلةاألفكاراحتضانفييساهمحيثلهاالتابعة

.الواقعأرضعلىوتطبيقها

.بفكرةأبدع•

.الرواد•

.النخبةسباق•

قنوات داخلية

.والقياداتالوزيرمعالي•

.اإللكترونيالبريد•

.الموظفمنالمباشرةالمشاركة•

.سهلنظام•

قنوات خارجية

احتضان األفكار وتسريع االعمال



تكار،ًعبارةًعنًعدةًبرامجًتعنىًبإقامةًورشًعملًودوراتًتدريبيةًفيًمجالًاإلبداعًوالب

جياتًباإلضافةًالىًتسهيلًوتيسيرًورشًالعملًوالمشاريعًمنًخاللًاستخدامًأدواتًومنه

.اإلبداع

تيسير وتسهيل



:دوراتًتدريبيةًوورشًعمل

ئاتوالفاألفرادتمكينفيمتخصصةعملوورشدوراتسلسلةإقامة

والبتكارالبداعأدواتمنالخارجيةاألخرىوالجهاتالمستهدفة

.ملهمةوبرامج

:ويهدفًالى

ةالبتكارياألدواتمناألفرادتمكين

.يةالبتكارالحلولإنتاجعلىوالقدرة
.عالمشاريتطويرأساسياتمناألفرادتمكين
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تيسير وتسهيل



:تصميمًالخدمات

تقديمفيتساهم,اإلبداعومنهجياتأدواتباستخدامللتنفيذوقابلةمناسبةخدماتصياغة

.العملبنطاقالمتعلقةالتحدياتلمواجهةاإلبداعيةالحلول

تيسير وتسهيل



:استشارات

الوزارةومنسوباتومنسوبيالقياداتودعموتمكينوالوكالتلإلداراتاستشاراتتقديم

.اإلبداعومنهجياتبأدوات

تيسير وتسهيل



:استشرافًالمستقبل

متكاملةماتخدتقديمفيالرتقاءبهدفالطبيةالتقنياتأحدثاستقطابعلىيعملبرنامج

.المريضمحورهاالجودةعالية

تيسير وتسهيل



.نسجًالعالقاتًالتعاونيةًالتيًتمكانًمنًتحقيقًأهدافًالمركزًبشكلًفعالًبينًمختلفًالقطاعات

الشراكات والتعاونات



:نقل التجارب



:زيارات ملهمة









شكرا  


