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 Program
Overview

نظرة عامة على 
البرنامج

What is it about innovation and creativity that make them 

distinctive? From individual level all the way to organizational 

level including small to large organizations all seeking and 

striving for big hits, wow factors and creative human resourc-

es that will boost their presence in today’s crazy competitive 

environment. 

Creativity goes side by side with innovation, as there is no 

innovation without creativity. While creativity is the ability to 

produce new and unique ideas, innovation is the implemen-

tation of these ideas - that's the introduction of a new idea, 

solution, process, or product. Creativity is the driving force 

behind innovation and the incorporation of looking at things 

from a different perspective and freedom of restrictions by 

rules and written or unwritten norms.

Creativity and innovation within a well-run company have 

always been recognized as a sure path to success. Encourag-

ing the employees to think outside of the box and giving them 

time and resources to explore new areas for innovative ideas 

is the key to cost-effective business solutions.

ا�بتكار أم ا�بداع؟! سؤال حير الكثيرين... بدء من المستوي الفردي 

وحتي علي الصعيد العملي المؤسسي. الشركات تتساوي في ذلك 

المكاسب  أعلي  لتحقيق  يسعون  فكلهم  وكبيرها  صغيرها 

يكسب  الذي  البشري  للعنصر  التنافسية  الميزات  علي  وا�ستحواذ 

المنظمات الميزة التنافسية في بيئة ا�عمال في يومنا هذا. 

إن ا�بتكار وا�بداع بمثابة الوجهين للعملة الواحدة. فكالهما ال يعمل 

دون ا�خر.  فبينما ا�بداع يمكن تعريفه بأنه القدرة علي إنتاج أفكار 

إن  لذلك.  الفعلي  التنفيذ  هو  فا�بتكار  نوعها  من  وفريدة  جديدة 

ا�بتكار هو القوة الدافعة ل¨بداع والنظرة الشاملة التي تمتاز بحرية 

المتعارف  والمسلمات  الجامدة  بالقوالب  التقيد  وعدم  التفكير 

عليها.

إن ا�بداع وا�بتكار هما عماد النجاح في أي منظمة, وهما مفتاح خفض 

التكلفة لحلول ا�عمال المؤسسية التي تحفز العاملين علي الخروج 

العمل مستغلين  �نظمة  النمطية  ا�طر  خارج  والتفكير  المألوف  عن 

الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية تامة.



Book
Overview

نظرة عامة عن 
الكتاب

This program is designed based on the book (Zigzag 
land), at which we narrate the story of a customer service 
manager in a telecommunication company who took off to 
the land of creativity. Through this journey, he explored the 
essence of creativity and innovation; he discovered its 
shapes, competencies and complete process. This is 
clarified through the circumstances that he went through 
in this land; planted the essence of creativity and innova-
tion in his spirit alongside with boosting his spirit, self 
believe and challenging spirit to always strive for unique-
ness and distinctiveness.

Jassim’s motive was to make a difference and create the 
WOW factor that people are looking for. As he walked 
down the zigzag city, he had seen a lot of brilliant business 
ideas coming from brilliant extra ordinary minds which 
strive for innovation and hungry for distinctiveness; these 
people’s creativity and spirit inspired Jassim to live for 
being creative, innovative and making difference in 
today’s crazy competitive market. 

قصة  نروي  حيث  زاج)  (زيج  كتاب  على  بناء  مصمم  البرنامج  هذا 

مدير خدمة عمالء يعمل في شركة إتصاالت اسمه جاسم،  وقد قام 

بزيارة أرض ا�بداع، ومن خالل رحلته اكتشف أسس المناخ ا�بداعى 

وا�بتكارى بكل جوانبه وكفاءاته وعملياته ويتضح ذلك جليا من 

خالل المواقف التي يتعرض لها على هذه االرض مما أسهم في زرع 

أسس ا�بداع وا�بتكار لديه مع رفع درجة إيمانه الشخصي بقدراته 

وزيادة روح التحدي التي تتطلع للتفرد والتميز.

المتفرد  العامل  الفارق وخلق  القوى لصنع  الحافز  لدى جاسم  كان 

الذي يتطلع له كل ا�شخاص، وبينما كان يتجول في أرض الزيج زاج 

العادة.  فوق  مدهشة  عقول  من  ناتجة  رائعة  عملية  أفكار  شاهد 

هذا  في  ليحيا  ألهمه  مما  التقليدى  النمط  منها  يشبع  ال  عقول 

التنافسية  البيئة  في  وا�بتكار  االبداع  خالل  من  دوما  العالم 

الطاغية الحالية.
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Characters الشخصيات

The hero, he is a Customer 

Service Manager in Connect 

Telecoms

JASSIM

Jassim’s colleague in the 

Customer Service Manage-

ment team

YOUSEF

The HR Manager

ASMAA

Head of Customer Service 

Department

Head of Learning and Devel-

opment

OMNIA

Zigzag Supermarket Owner

HANY

الشخصية الرئيسية وهو مدير 
خدمة عمالء في شركة كونكت

جاسم

خدمة  إدارة  في  جاسم  زميل 
العمالء

يوسف   أسماء

مديرة الموارد البشرية

ABDELRAHMAN
عبد الرحمن      أمنية 

مدير ادارة خدمة العمالء مدير ادارة التدريب والتطوير

هاني

مالك سوبر ماركت زيج زاج
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KEY 
MODULES

المحتوى 
التدريبي

 Creativity and innovation concept

     Impact of breaking habitual patterns

   Distinguish the difference and relation between 

                    a follower and a leader

  Difference between creativity and innovation

      Ability to Invent 

     Ability to develop

     Innovation in processes

 The impact of creativity on individuals and groups

      The contagious factor

 Creativity and innovation competencies Model 

                  (CREATE Model)

      Commence

     Relation

     Expansion

     Accompaniment

     Trust

     Evolution

مفهوم ا�بداع واالبتكار  

     أثر كسر القوالب النمطية

     الفرق والعالقة بين 

                    القائد والتابع

الفرق بين ا�بداع واالبتكار  

     القدرة على االختراع

     القدرة على التطوير

     االبتكار في العمليات االدارية

تأثير ا�بداع على ا�فراد والجماعات  

     العامل المعدي

نموذج كفاءات االبداع واالبتكار   

                    البداية

                    العالقة

                    التوسع

                    المرافقة

                    الثقة

                    التطوير

 

2 DAYS يومان

 (CREATE                )نموذج
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المحتوى 
التدريبي

 Creativity and innovation process model    

                    (DEAL Model)

     Determine

              Asses your bias towards creativity

              Acknowledge your base levels of curiosity 

              Recognize the context of innovation

              Learn to think more laterally

     Expand

              Build idea sharing networks

              Give the ideas the time to grow and flourish

     Accompany

              Conduct idea ‘reality’ and ‘linking’ checks

              Design appropriate ‘prototyping’ channels

     Look after

              Maintain courage under fire from others

              Adopt an advocacy and promotional plan

              Maintain momentum to tangible outcomes

نموذج عملية االبداع واالبتكار   

                    

      التحديد

               تقييم التحيز نحو ا�بداع

               التعرف على المستويات الفردية للفضول

               التعرف على سياق االبتكار

               تعلم التفكير الموازي

     التوسع

               بناء شبكات تبادل االفكار

               إعطاء ا�فكار وقتا للنمو واالزدهار

     المرافقة

               إنشاء أفكار واقعية وترابطية

               تصميم قنوات النماذج المناسبة

     االعتناء

               الحفاظ على الشجاعة تحت الضغط من ا¢خرين

               اعتماد خطة ترويجية

                الحفاظ على ا�يقاع عند الوصول إلى نتائج ملموسة

KEY 
MODULES

 (DEAL                )نموذج
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المحتوى 
التدريبي

 Innovation Types   (PIE Model)

     Productive 

     Inventive

     Expressive

أنواع االبتكار   
     إنتاجي

     اختراعي
     تعبيري

 Creativity and innovation assessment

     Assessing factors

         Creative consciousness

         Levels of curiosity

         Pattern-breaking skills

         Idea-nurturing ability

         Willingness to experiment and take risks

         Courage and resilience levels

         Energetic persistence

 Discussing book scenes

     Scene 1 (The Zigzag Trip)

     Scene 2 (Creative City)

     Scene 3 (Power and resources saving campaign)

     Scene 4 (Value In Whatever You Have)

     Scene 5 (Customer Obsession)

     Scene 6 (Your development is Our Investment)

     Scene 7 (Zigzag Restaurant)

     Scene 8 (Was It Really Me?)

 Action Plan

إختبار تقييم ا�بداع واالبتكار   

     عوامل التقييم 

         الوعي ا�بداعي

         مستويات الفضول

         مهارات كسر النمط

         القدرة على رعاية ا�فكار

         الرغبة في التجربة وإتخاذ المخاطر

         مستويات الشجاعة والصمود

         الطاقة ا�ستمرارية

مناقشة مشاهد الكتاب  

     المشهد ا�ول (رحلة الزيج زاج)

     المشهد الثاني (بلدة ا�بتكار)

     المشهد الثالت (حملة توفير الطاقة والموارد)

     المشهد الرابع (قيمة في كل ما تمتلك)

     المشهد الخامس (شغف العمالء)

     المشهد السادس (تطورك إستثمار لنا)

     المشهد السابع (مطعم زيج زاج)

     المشهد الثامن (هل كان هذا أنا حقآ؟)

خطة العمل  

KEY 
MODULES

 (PIE                )نموذج
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LEARNING 
OUTCOMES

ا�هداف
التدريبيبة

Identify different innovation styles and recognize the 

impact of each on the business

Understand the comprehensive competencies of 

creativity and innovation 

Assess personal creativity and innovation skills

Identify the concise process of creativity and innova-

tion to reach unique results

Brain storm different creative business ideas through 

the book scenes

Identify the role of individuals and organizations to 

implement the creativity culture 

Motivate self and others to achieve distinctiveness in 

the business market

تحديد أساليب ا�بتكار المختلفة والتعرف على تأثير 
كل منهما على مجال ا�عمال

التعرض للكفاءات الشاملة ل«بداع وا�بتكار
تقييم المهـارات االساسية ل«بداع وا�بتكار

التعرف على دورة ا�بداع وا�بتكار للوصول إلى نتائج 
فريدة من نوعها

عصف ذهني �فكار تجارية مبتكرة من خالل مشاهد 
الكتاب

ثقافة  نشر  في  والمنظمات  ا�فراد  دور  إستعراض 
ا�بداع

سوق  في  التميز  لتحقيق  وا¢خرين  الذات  تحفيز 
العمل

8SYNOPS I S
نبذة عامة



CREATIVITY&INNOVATION
ASSESSMENT                                            

اختبار تقييم
ا�بداع واالبتكار

Assessment factors:

          Creative consciousness 

          Levels of curiosity 

          Pattern-breaking skills 

          Idea-nurturing ability 

          Willingness to experiment and take risks 

          Courage and resilience levels 

          Energetic persistence 

عوامل التقييم: 
      الوعي ا�بداعي

      مستويات الفضول

      مهارات كسر النمط 

      القدرة على رعاية االفكار

      الرغبة في التجربة واتخاذ المخاطر

      مستويات الشجاعة والصمود

       الطاقة االستمرارية
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VIDEOS فيديوهات

“Ideas that inspire” 

Charity campaign collected a huge donation by a 
touching hearts presentation idea

«أفكار ملهمة» 
تقديم  بفكره  ضخمه  معونات  بتجميع  قامت  خيرية  حملة 

ابداعية تلمس القلوب

“Ideas that changed the world”

An 11-year-old kid changed the world as a result of 
a creative school assignment

«أفكار تغير العالم» 
طفل في الحادية عشرة غير العالم بفكرة مبدعة كانت في 

االساس واجب مدرسي
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“Ideas that are productive” 

A French artist was able to deliver a very touching 
lifetime story using very simple tools in a 4-minute 
painting piece of art

«أفكار منتجة» 
فنان فرنسي استطاع أن يحكي قصة حياته من خالل رسم 

لوحة فنية بأبسط ا�دوات في أربع دقائق

“Ideas that are expressive”

A creative teacher was able to break the habitual 
presentation with a great sense of humor

«أفكار معبرة» 
مدرس مبدع استطاع بخفة ظله أن يكسر روتين 

المحاضرات المعتادة



TOOLS & 
BOX CONTENT

محتويات 
وأدوات البرنامج
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