Who We Are ?
من نحن ؟

About Rethinkers
It is a leading company in the Arab World established upon aspiring vision of constellation of highly skilled experts
and professionals in the care of talent, creativity and innovation domain. The company's team believes that our
communities will not make progress but through development of thinking, creativity and innovation, and care of the
talented and innovators. We, therefore, have taken all steps that might achieve what we aspire to.
In the midst of the numerous choices and the rapid technological development, the company believes that it should rank
its services first to keep pace with this era through cooperation with schools, public and private educational institutions,
and bussiness institutions, companies, and ministries that wish to keep pace with the modern and technological
methods in caring the talent and developing thinking, creativity and innovation. We provide the latest international
programs and the high-quality products specialized in the development of thinking, creativity and innovation to reach
perfection, excellence, creativity and competition.

من هي ريثنكرز

هــي شــركة رائــدة علــى مســتوى العالــم العربــي تأسســت وفــق رؤيــة طموحــة لكوكبــة مــن الخبــراء والمحترفيــن أصحــاب الكفــاءات العاليــة فــي

 ورعايــة الموهوبيــن و، يؤمــن فريقهــا بــأن مجتمعاتنــا ال ولــن ترقــى إال بتنميــة التفكيــر واإلبــداع واالبتــكار،مجــال رعايــة الموهبــة واإلبــداع واالبتــكار
. لــذا اتخذنــا بعزيمــة كل الســبل التــي مــن شــأنها أن تحقــق لنــا مــا نصبــوا ونطمــح إليــه،المبدعيــن

وفــي خضــم الخيــارات المتعــددة والتطــور التكنولوجــي الســريع ارتــأت الشــركة أن تحتــل بخدماتهــا الصــدارة لمواكبــة هــذا العصــر مــن خــال
 والمؤسســات والشــركات والــوزارات الراغبــة بمواكبــة األســاليب الحديثــة،التعــاون مــع المــدارس والهيئــات التعليميــة والتربويــة العامــة والخاصــة
 والمنتجــات العاليــة، حيــث نقــدم أحــدث البرامــج العالميــة المعتمــدة،والتكنولوجيــة فــي رعايــة الموهبــة وتنميــة التفكيــر واإلبــداع واالبتــكار
.الجــودة المتخصصــة فــي تنميــة التفكيــر و االبــداع و االبتــكار للوصــول إلــى مســتوى اإلتقــان و التميــز و االبــداع والمنافســة

Accredited

معتمدون لدى
FromSweden

From UK

From Australia

Our Vision
رؤيتنا
Our Mission
رسالتنا

Our Values
قيمنا

Our Goals
األهداف

•

To be the pioneer company in effectively providing
international programs and excellent products in order to
prepare a generation of creative thinkers and critics who
are able to intellectually upgrade our Arab nation.

•أن نكــون الرائــدون فــي تقديــم برامــج عالميــة ومنتجــات
متميــزة وبفاعليــة قصــوى إلعــداد جيــل مــن المفكريــن
المبدعيــن والناقديــن القادريــن علــى النهــوض بأمتنــا
.العربيــة بــذكاء

•

To be the pioneer in the Middle East in providing reliable
and high-quality creativity and talent care programs. We
focus on the accurate specializations and we are expert in
teaching of thinking, development of creativity and care of
talents in the Arabic environment.

•رســالتنا أن نصبــح األوائــل فــي الشــرق األوســط فــي توفيــر
برامــج رعايــة االبــداع والموهبــة ذات جــودة يمكــن االعتمــاد
 نحــن نركــز علــى التخصصــات الدقيقــة كمــا أننــا.عليهــا
بارعــون فــي تعليــم التفكيــر وتنميــة االبــداع ورعايــة
.الموهبــة ضمــن البيئــة العربيــة

•

Our values are beacons that guide us in our work; we
believe that quality comes in the first place. We observe
these essential values and we abide by providing our clients
with high-quality products and an incomparable level of
customer service. The company appreciates the academic
and practical environment that cares for the intellectual
development through the high-quality services offered by
the company.

 ونؤمــن بــأن،•قيمنــا تمثــل لنــا منــارات ترشــدنا فــي عملنــا
الجــودة تأتــي فــي المقــام األول ونحــن ملتزمــون بهــذه
القيــم األساســية وبتزويــد عمالئنــا بمنتجــات عاليــة الجــودة
تثمــن
ِّ  و.وبمســتوى خدمــة للعمــاء ال يمكــن مضاهاتهــا
الــــــــشركة وجــود بيئــة علميــة وعمليــة تعنــى بالنمــو
.الفكــري عبــر الخدمــات النوعيــة التــي تقدمهــا

To achieve our mission, we abide by:
• Offering the latest international products on development
of thinking, creativity and innovation that are appropriate for
the Arab environment.
• Employing and training the well-qualified staff.
• Attracting the international experiences.

: نحن نلزم أنفسنا بما يلي،لتحقيق رسالتنا
•توفيــر أحــدث المنتجــات العالميــة الخاصــة بتنميــة التفكيــر
.واالبــداع واالبتــكار المناســبة للبيئــة العربيــة
.•توظيف وتدريب الكادر الكفء
.•جلب الخبرات العالمية

With Whom Do We Cooperate:
We cooperate with the most prestigious teaching of thinking
and care of talent institutions in Australia, USA, UK, Sweden
and Arab World institutions interisted in innovation and
nurturing giftidness and creativity. This cooperation aims to
reach to the expected goals of the project in the best manner
through offering experts and specialists.

مع من نتعاون:
نتعــاون مــع أعــرق مؤسســات تعليــم التفكيــر ورعايــة الموهبــة فــي
اســتراليا وبريطانيــا والســويد والواليــات المتحــدة و المؤسســات العربيــة
التــي تعنــى باإلبتــكار والتميــز و رعايــة الموهبــة واالبــداع .ويأتــي هــذا
التعــاون بهــدف الوصــول الــى النتاجــات المتوقعــة مــن المشــروع
بأفضــل صــورة ،مــن خــال توفيــر الخبــراء والمختصيــن.

Rethinkers Services:

مجال االبتكار ضمن المؤسسات والشركات
•المدرب المعتمد في برنامج تريز لحل المشكالت بطرق إبداعية TRIZ

Training Workshops
الورش التدريبية

•المدرب المعتمد في مقياس هيرمان ألنماط التفكير لدى الموظفين Herman
•المدرب المعتمد في استراتيجيات ديبونو في التفكير االبداعي DSC
•برنامج القيادة االبتكارية Innovative Leadership

•برنامج إدارة االبتكار بالتطبيقات العملية Innovation Management In Practice
•التفكير خارج الصندوق Thinking Out Side The Box

•برنامج مهارات االتصال المتقدمة Advance Communication Skills

•المدرب المعتمد في برنامج الذكاء العاطفي Emotional Intelligence
•المدرب المعتمد في تقنيات سكامبر في االبتكار SCAMPER

•برنامج تطوير مفهوم الذات لدى فرق العمل المؤسسي Super Mindset

مجال الموهبة واالبداع في المؤسسات التربوية
•اعداد البرامج االثرائية للموهوبين

•برنامج ارشاد الموهوبين والمبدعين
•مقاييس الكشف عن الموهوبين

•برنامج تنمية المهارات القيادية لدى الموهوبين
•اعداد المعلم الدولي لمدارس التفكير

•برنامج تنمية مفهوم الذات لدى الطلبة الموهوبين
•برنامج  STEMفي مجال االبتكار

•بناء غرف مصادر متخصصة لرعاية الموهوبين
•دمج الموهوبين في المؤسسات التعليمية

•برنامج اعداد معلم الموهوبين والمتفوقين

•مقاييس الذكاء (وكسلر  -ستانفورد بينيه  -ريفن)

الدبلومات
•دبلوم اعداد معلم الموهوبين والمتفوقين
•دبلوم اعداد معلم التفكير واالبداع
•دبلوم صعوبات التعلم
•دبلوم االبداع واالبتكار المؤسسي

Evaluation And Training For Institutional
Creativity And Innovation:
The aim of this technical specification is to assist institutions and
organizations to establish a management system enabling them
to develop and maintain a systematic innovation and creativity
•

Clarify all the responsibilities, roles and tasks related to the
application of innovation management in the institutions.

•

Evaluation of innovation in terms of creative leadership,
efficiency, operations and work teams.

•

Develop, implement and maintain of

institutional innovation

methodologies and practices related
•

Attract and develop new creative ideas in institutions which
contribute to raising the value-added of human resources.

•

Motivating employees and work teams in the organization
and improve collaboration and productivity levels as a result
of their involvement in all innovative organizational levels.

تقييم وتدريب االبداع واالبتكار المؤسسي
الهــدف مــن هــذه المواصفــة التقنيــة هــو مســاعدة المؤسســات و

المنظمــات علــى إنشــاء نظــام إداري يمكنهــم مــن تطويــر و صيانــة
منهجيــة االبتــكار و اإلبــداع

•توضيــح كافــة المســؤوليات و األدوار و المهــام ذات العالقــة
بتطبيــق نظــام إدارة االبتــكار فــي المؤسســات

•تقييــم االبتــكار مــن حيــث القيــادات االبداعيــة و الكفــاءات
والعمليــات وفــرق العمــل

• تطويــر و تنفيــذ و صيانــة منهجيــات االبتــكار المؤسســي و
الممارســات ذات العالقــة

•جــذب و تطويــر األفــكار اإلبداعيــة الجديــدة فــي المؤسســات بمــا
يســاهم فــي رفــع القيمــة مضافــة للكــوادر البشــرية.

•تحفيــز الموظفيــن و فــرق العمــل فــي المؤسســة و تحســين
مســتويات التعــاون و االنتاجيــة نتيجــة إشــراكهم فــي كافــة
المســتويات التنظيميــة االبتكاريــة .

مدارس التفكير العالمية
تدريب

تمكين

اعتماد

تطلـــــــق مؤســــسة االبــداع واالبتــكار  Rethinkersوبالتعـــــــــاون مـــــــع
مؤســـــسة  Thinking Mattersمــن لنــدن والول مـــــره فــي الوطــــــن
العربــي منهجيــة تحـــــــويل المــدارس الدوليـــــــة والوطنيــة الــى مــدارس
تفكيــر وابتــكار معتمــدة مــن جامعــة إكســتر  Exeterمــن بريطانيــا.

مسارات التفكير
•أدوات بصرية للتفكير ()Visual Tools For Thinking
•عادات التعلم ()Dispositions For Mindfulness

•االستقصاء واالسئلة ()Enquiry And Questioning

•التفكير االبداعي والناقد ()Creative & Critical Thinking

* تمنح المدرسة اعتمادا دوليا

Thinkers Keys Program
Welcome to an exciting framework for the teaching of
thinking to young people. The digital Thinkers Keys are
twenty powerful strategies for generating quality thinking in
many learning situations. They were written explicitly for 8 to
14 year-olds.
An international program sold in 27 countries around the
world, and Launched from Australia by Tony Ryan, and it has
proven extreme successful results.

اطلب نسختك
المترجمة للعربية
من بطاقات مفاتيح
المفكرين

برنامج مفاتيح المفكرين
حصريا ........والول مرة في الوطن العربي

اهــا بكــم بإطــار عمــل ممتــع لتعليــم كيفيــة التفكيــر لالطفــال و
اليافعيــن .مفاتيــح المفكريــن الكترونــي هــو عبــارة عــن عشــرين

اســتراتيجيه فعالــة لتحديــث نوعيــة التفكيــر فــي الكثيــر مــن حــاالت
التعلــم التــي ُكتبــت بشــكل خــاص لليافعيــن التــي تتــراوح اعمارهــم مــا

ً
عامــا .
بيــن 14 - 8

وهــو برنامــج يقــدم فــي  27دولــة حــول العالــم انطلــق فــي اســتراليا علــى
يــد  Tony Ryanواثبــت نجاحــا عالميــا وتــم اعتمــاد مؤسســتنا كوكيــل
حصــري لهــا فــي المنطقــة العربيــة.

الريادة واإلبتكار للشباب
هوه برنامج تم تطويره لصناعة جيل من الشباب يتمتع بفكر الريادة والتميز ،مستند الى العقلية
التشاركية التفاعلية والمستقلة ذاتيا وماليا وفكريا بتقنيات عالمية وضمن قيم سامية وإطار ممنهج
وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والمجتمعية لمستقبل أفضل.

Thinking Out
Side The Box

Canvas Model
Lean Startup

Design Thinking
Mentorship

تمكين المرأة واالبتكار
تعتيــر النســاء قــوى غيــر مســتغلة فــي مجتمعاتنــا المحليــة ،ممــا يعنــى أن نصــف القــدرة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع غيــر مســتغلة او
مطــورة كمــا يجــب .وبتحديــد هــذه الفجــوة تلتــزم مؤسســة ريثنكــرز بتقديــم برامــج تدريبيــة واستشــارات متخصصــة وتنظيــم ملتقيــات تهــدف الــى
تمكيــن المــرأة إجتماعيــا واقتصاديــا مــن خــال التعلــم والمشــاركة والتطويــر وخاصــة فــي المجــاالت االقتصاديــة والمجــاالت التنمويــة الذاتيــة والمجــال
االبتــكاري واالبداعــي.
وعليه تم التعاون مع عدة جهات ومنظمات نسائية لتمكين المرأة في المنطقة العربية مثل  USAIDو .War Child Canada
•برامج االبتكار وريادة االعمال
•برامج انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة
•برامج التميز واالبتكار المؤسسي
•برامج القيادة االبداعية
•برامج التخطيط واالدارة
•برامج الذكاء الوجداني
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