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المقدمة:
برنامج حل المشكالت واتخاذ القرارات من اهم المساقات التطويرية التى تنظم طريقة تفكير األفراد عند مواجهة المشكالت فى جميع نواحي الحياة العملية والشخصية . خالل 
البرنامج يتدرب المشاركون على الطرق العلمية المنظمة لحل المشكالت واتخاذ القرارات بداية من ظهور المشكلة بأعراضها الظاهرية ومعرفة أدوات تحديد المشكلة ثم كيفية 
العمل على تحليل األسباب الجذرية لتواجد المشكلة بتطبيق ادوات تحليل المشكالت المختلفة للوصول الى تحديد اكثر عمقا للمشكله وكيفية وضع الحلول المناسبة للسيطرة على 

األسباب الجذرية الى ان يتم اإلتفاق على افضل القرارات لتطبيقها ووضع ورقة عمل لتنفيذها ومتابعتها وتقييم فاعليتها.

اهمية تطبيق نموذج حل المشكالت واتخاذ القرارات ترجع الى تكرار ظهور المشكالت فى الحياة العملية بنفس اعراضها مما يكلف الكثير من الوقت والجهد والمال دون فائدة 
لذلك ظهرت الحاجه الى تطبيق طرق علمية منظمة تساعد فى حل المشكالت جذريا وتمنع معاودة ظهورها فى المستقبل.

وتقدم يوروماتيك  هذه الدورة التدريبية"   اإلبداع  وأساليب التميز في حل المشكالت واتخاذ القرارات "  لكى يتمكن المشاركين بعد اجتيازها من اتقان فن صناعة القرار والذى 
يشمل وصف المشكالت ومعرفة األسباب التى أدت لظهورها ، إضافة إلى اكتساب المشاركين مهارات التفكير اإلبداعي لحل هذه المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها، 
إضافة إلي الجانب العملي والذى سوف تتناول فيه عدد من التطبيقات اإلدارية الحديثة التي تساهم في رفع الكفاءة والفاعلية للمتدربين على حل المشكالت واتخاذ القرارات بما 
يرفع اإلنتاجية العامة للمنظمة .سوف يتناول  هذا البرنامج التدريبي عددًا من المحاور أهمها : تحليل المشكالت وطرق حلها , وإدارة عملية اتخاذ القرار, وأساليب اتخاذ القرار 

باإلضافة إلى تسليط الضوء على االنفعاالت الشخصية والقرارات الخاطئة.

الهدف العام:
تزويد المشاركين بأسس المنهج العلمي المستخدم في تحديد وتعيين واتخاذ القرارات المناسبة في المشكالت المتعلقة بالعمل والقدرة على توصيفها والوقوف على مسبباتها وفقا 
للمداخل اإلدارية الحديثة وبصفة خاصة مدخل حلقات الجودة وأدواته واستخدام التفكير أالبتكاري واإلبداعي مع التركيز على طريقة العصف الذهني بما يساهم في رفع كفاءتهم 

وفاعلية في مجال حل المشكالت واتخاذ القرارات ويرفع اإلنتاجية العامة للمنظمة.

اهداف البرنامج وورشة العمل التفصيلية:
w يهدف هذا البرنامج التدؤيبي إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات  الحديثة التالية
w أن يتعرف المشاركين على المفاهيم الهامة في حل المشكالت واتخاذ القرارات
w أن يلم المشاركين بالطريقة العملية في تشخيص المشكالت مع اهتمام خاص بالمشكالت اإلدارية والتنظيمية و المالية
w أن يلم المشاركين بالمنهج العلمي في إتخاذ القرارات في الفكر اإلداري المعاصر
w أن يدرك المشاركين أهمية النمط القيادي في تشخيص المشكالت و اتخاذ القرارات
w أن يدرك المشاركين أهمية عناصر الموقف اإلداري في صناعة قرارات فعالة
w أن يتعرف المشاركين على أساليب التفكير اإلبتكاري و اإلبداعي في تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات

المحتويات الفرعية :
w تحديد مفهوم التفكير والتفكير اإلبداعي
w التفريق بين التفكير اإلبداعي والتفكير المنطقي
w استخدام المشاركين مبادئ ومطارق اإلبداع
w المقارنة بين اإلبداع واالبتكار واهميته للمؤسسات وتطوير االعمال
w استنتاج معوقات ومفاتيح اإلبداع في البيئة المحيطة
w وصف خصائص الشخصّية المبدعة
w )استخدام بعض نماذج التفكير اإلبداعي مثل؛ المحاكاة، تطوير على قائم، أو الفكرة المجنونة لحلول المشاكل والتطوير - )نموذج ابتكار شخصي
w استخدام مهارات العصف الذهني وسرعة البديهة بالتفكير اإلبداعّي لحل المشاكل
w تطبيق عملي لمهارات التفكير اإلبداعي
w ابتكار فكرة إبداعية من ِقبل كل مشارك في المجال الذي يرغب فيه
w حاالت عملية وأوراق عمل ولعب أدوار
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االستراتيحيات الحديثة في تحليل  وحل المشكالت :

w مفهوم المشكلة

w مفاهيم أسياسية في حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب المشكالت

w  أنواع المشكالت

w  عناصر المشكالت

w المداخل التقليدية والمداخل الحديثة لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات

w الوصايا العشر لحل المشكالت في حياتك الشخصية والدراسية والهيمنه

w النموذج العلمي لحل المشكالت

w في تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات Kepner & Tregeo منهج

w تقييم حلول المشكالت في ضوء منظومة األهداف و أولوياتها

w تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات المالية و التنظيمية

w  ورشة عمل تطبيقية على مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارات وفق النموذج

العلمي لحل المشكالت واتخاذ القرارات 

التميز واالبداع في صناعة القرار :

w  مفهوم القرار

w  مفهوم اتخاذ القرار

w تصنيف أنواع القرارات اإلدارية

w مراحل اتخاذ القرارات

w أهم العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار

w  مهارة اتخاذ القرار

w استراتيجيات اتخاذ القرار

w اإلرشادات العامة المساعدة في اتخاذ القرار

w Scoring Matrix  اتخاذ قرار متعدد المعايير باستخدام مصفوفة النقاط

w ورشة عمل  التقليد والمحاكاة  في اتخاذ القرارات الذكية

مهارات التفكير :

w مهارة التفكير الناقد
w تعريف التفكير الناقد
w المهارات الفرعية لمهارة التفكير الناقد
w استراتيجيات التفكير الناقد
w  ) ما أهمية تنمية مهارة التفكير الناقد ) فوائد
w مهارة التفكير اإلبداعي
w  تعريف التفكير اإلبداعي
w  المهارات الفرعية ) القدرات ( التفكير اإلبداعي
w  كيف تنمي تفكيرك اإلبداعي نحو األفضل
w التفكير اإلبداعي واالبتكاري واستخدامه في حل المشكالت واتخاذ القرارات
w  استراتيجيات التفكير اإلبداعي
w مهارة التفكير وراء المعرفي
w  تعريف التفكير ما وراء المعرفي
w  المهارات الفرعية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي
w  )كيف تنمي التفكير ما وراء المعرفي؟ ) استراتيجيات التفكير وراء المعرفي
w ما أهمية التفكير وراء المعرفي
w أدوات مساعدة للتفكير
w  برنامج قبعات التفكير الست
w برنامج سكامبر
w ) الخرائط الذهنية ) طريقة توني بوزان
w مهارات العصف الذهني

األنماط القيادية و آثارها على تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات :

w عناصر الموقف اإلداري و القرار الرشيد و القرار الفعال
w  مع التعامل  مداخل  وتحسين  تطوير  إلى  والحاجة  العالمية  والتحديات  المتغيرات 

المشكالت وترشيد اتخاذ القرارات
w قدرة المديرين على تحمل المخاطرة المحسوبة في ضوء غموض البيانات
w  الحاجة إلى نظم المعلومات اإلدارية
w هيكل نظام المعلومات اإلدارية وعناصره



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اإلبداع في التعامل وحل المشكالت واتخاذ القرارات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


