
 

 

 فً األعمال كلٌة فً محاضرة أمس الزعبً خالد المهندس" جوبترول" البترولٌة المنتجات تسوٌق شركة عام مدٌر القى

 .العالم مؤسسات فً اإلبداع حول األردنٌة الجامعة

 

 ابتكار الى تؤدي التً العملٌة هو االبداع أن الالمنهجٌة نشاطاتها سلسلة ضمن الكلٌة نظمتها التً محاضرته فً وأكد

 .تخرٌبا   بل ابداعا   لٌس هو الدمار ٌجلب الذي االبتكار بأن منوها   التنفٌذ، عند اجتماعٌا   ومقبولة مفٌدة تكون جدٌدة افكار

 ربما او وعملٌة سهولة اكثر لجعلها معقدة عمل اجراءات تغٌٌر خالل من ٌكون ان ٌمكن اٌضا   االبداع ان الزعبً وقال

 الشركات فً وابتكارها األفكار تولٌد طرق أهم أن وأضاف.جدٌدا   شٌئا   لٌبدو ما عمل الى شًء   اضافة طرٌق عن ٌكون

 واهمها المختلفة االتصال قنوات خالل من بٌنهم الفعال االتصال وخلق الموظفٌن من الواحد الفرٌق روح بث فً تكمن

 اختالف على العاملٌن كافة تشمل برامج عن عبارة تكون ما عادة   التً والتطوٌر االبداع ومشارٌع الذهنً العصف جلسات

 القواعد الزعبً وحدد.وخدمات منتجات من الشركة تقدمه ما كل فً الرأي وابداء بالمساهمة والتعلٌمٌة الوظٌفٌة درجاتهم

 المثٌرات واستغالل والتخٌل والحذف العناصر ودمج بالمقلوب التفكٌر ثم اوال   الهدف بتحدٌد االبداع لخلق األساسٌة

 لها اخرى استخدامات وخلق األسئلة وطرح اخرى بزاوٌة الٌها والنظر اإلفكار مع بالتنقل ذلك بعد وصوال   العشوائٌة

 .تطوٌره ومحاولة تحقٌقه ٌتم عندما التوقف بعدم ٌرا  وأخ

 فً واقعٌة قصص على معرجا   المبدعٌن وصفات والقٌادة واإلدارة والقائد المدٌر بٌن الفروقات الى كذلك الزعبً تطرق

 بحصة بدأت التً" جوبترول" نجاح قصة عن القصٌرة الفٌدٌوهات من عددا   ومستعرضا   موضوع، كل إثر العالم هذا

 عمٌد حضرها التً المحاضرة ختام وفً.المجال ذات فً المتخصصة الشركات كبرى تنافس الٌوم وباتت قلٌلة سوقٌة

 التدرٌسٌة الهٌئتٌن أعضاء من وعدد الزعبً جمانة الدكتورة الطلبة لشؤون ومساعدته الشناق رفعت الدكتور الكلٌة

 شركة" جوبترول" أن الى ٌُشار.الحضور واستفسارات اسئلة عن الزعبً اجاب الطلبة من كبٌر وجمع الكلٌة فً واإلدارٌة

 اإلبداعً الٌوم فكرة صاحبالها األوحد التسوٌقً والذراع البترول مصفاة مجموعة شركات أولى من وواحدة أردنٌة

 هذا صلب تعد التً ثون فكرة أن لهما مداخلة فً لفتا عصام بسمة والطالبة عطٌة عمرو الطالب" ثون فكرة" ومسابقة

 على قادر مبدع رٌادي بجٌل النهوض أساس على وتقوم الكلٌة فً نوعها من األولى الرٌادٌة المسابقة هً المهرجان

 أن وأوضحا.أفراده بٌن المنافسة وروح قدراته تنمً تحفٌزٌة بٌئة وتهٌئة تدرٌبه خالل من العمل سوق تحدٌات مواجهة

 لجنة على األفكار هذه عرض أجل من أفكارهم وتطوٌر وتدرٌبهم فرق إلى المشاركٌن الطلبة بتقسٌم ستكون المسابقة آلٌة

 وفً.الواقع أرض على الفائز المشروع فكرة تطبٌق آنذاك لٌتم المسابقة، فً الفائزٌن وإعالن الختامً الحفل فً التحكٌم

 سلّم خالد، بنً محمد المالزم بقٌادة المسلحة القوات فرقة قبل من الملكً السالم بعزف فعالٌاته انطلقت الذي الحفل ختام

 ومدٌر غوشة، ٌاسرة العٌن األعٌان مجلس رئٌس مساعدة وهم المهرجان فً للمشاركٌن التكرٌمٌة الدروع الرئٌس نائب

 لسٌدا األعمال تطوٌر لمركز التنفٌذي والرئٌس الزعبً، خالد المهندس األردنٌة البترولٌة المنتجات تسوٌق شركة عام

 .استٌتٌة ناٌف


