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المقدمة :
المهارة التحليلية هي القدرة على قراءة ما بين السطور وراية الخفايا واألشياء الصغيرة 
وغير الملحوضة وتحليلها عبر التفكير الدقيق في مستجداتها العملية المصاحبة لدورها 
وتاتيرها الواقعي وهي القدرة على تصور كل من المشكالت والمفاهيم المعقدة وغير 
المعقدة تفكيكها وترتيبها ترتيبا متداقا والتعبير عنها وحلها واتخاذ القرارات الصحيحة 
المستنتجة من هذه األخيرة وبناًء على المعلومات المتوفرة. وتضم هذه المهارات إظهار 
القدرة على تطبيق التفكير اإلبداعي والمنطقي في جمع المعلومات وتحليلها واستعمال 
وابتكار  وعلمية،  عملية  افكار  واستنتاج  ربطها  األفكار  بين  والجمع  لتحليل  التكتيكية 

الحلول للمشكالت واختبارها وإنشاء الخطط.

المدى  على  سواًء  العمل  على  وتأثيره  القرار  اتخاذ  أهمية صنع  البرنامج  يستعرض 
القريب أو البعيد، وهنا نجد الطريقة العلمية لصنع واتخاذ القرار مع اإلحاطة بجيمع 
الظروف والمتغيرات، حيث توجد خطوات متسلسلة للخروج بقرار صائب بعد عناية 
الموظفين  يدعم  البرنامج  أن  كما  المتاحة،  والبدائل  المتوفرة  المعلومات  كل  ودراسة 
بين  التوازن  وتحقيق  الناقد  التفكير  بجودة  المتعلقة  التحليلية  والممارسات  بالمهارات 
التوقعات التنظيمية المتعارضة، هنا نجد الطرق الصحيحة والمتطورة في إدارة المهام 

واألولويات التي تساعد في جعل العمل أكثر قوة وانتاجًا.

اهداف البرنامج : 
تفسير المعلومات والمواقف والمشكالت و وحل المشكالت وإيجاد الحلول الممكنة �
التعامل مع المشكلة بتحليل المعلومات والموقف �
إعداد الخطط الواضحة والمنطقية لتنفيذها مع فريق العمل. �
التفكير  � وأسلوب  القيادة  وبين  بينه  والعالقة  التحليلي  التفكير  أهيية  على  التعرف 

التحليلي في حل المشكالت وتنوع طرق التفكير وكيفية بناء شخصية مفكرة وبناء 
خصية تتسم بطرق التفكير الذى يؤهلها للقيام بواجباتها العملية على أكمل وجه

كما أن البرنامج سيضيف للمشاركين حالت عملية تساعد على تأكيد طرق التفكير  �
اإلبداعي وكيفية التعلم لتك الطرق وكيفية بناء الشخصية المفكرة والباحثة وسيربط 
البرنامج بين أساليب التفكير اإلبداعي المختلفة وبين الواقع اإلداري وحل المشكالت 

اإلدارية
فهم دورة عملية حل المشكالت. �
في  � األخرى  واألدوات  التفكير  عملية  أساسيات  حول  بالمعرفة  المشاركين  تزويد 

حل المشكالت
استخدام عملية التفكير الناقد في مجاالت مختلفة �
تطّبق معايير جودة التفكير الناقد �
التعرف على القضايا التي تساعدك في تلبية التوقعات التنظيمية �
اكتساب األساليب التي تمّكنك من إدارة التوقعات المتعارضة �
التعرف على مصادر القوة وأهميتها في إدارة التوقعات المتعارضة �
الكفاءة والتميز في إدارة المهام واألولويات �

محاور البرنامج:
الحاجة لوجود رؤية لحل المشكالت �
إيجاد البدائل والحلول �
المشاركة في صنع واتخاذ القرارات �
عملية التفكير الناقد �
معايير جودة التفكير الناقد �
تلبية التوقعات التنظيمية �
تحقيق التوازن بين التوقعات المتعارضة �
القوة والصالحيات في التعامل مع التعارض في التوقعات �
مفاهيم متعلقة بالوقت �
فوائد إدارة المهام واألولويات �
الكفاءة والتميز في التفكير اإلبداعي �

الوحدة األولى :

لماذا التفكير التحليلي ؟ �
ماذا نعنى بالتفكير التحليلي؟ �
ماذا نعنى باإلبداع ؟ �
التفكير التحليلي وعالقته بأنواع التفكير �

الوحدة الثانية :

هل هناك عالقة بين التفكير التحليلي والذكاء؟ �
هل يقتصر الذكاء ) التفكير ( على شعب دون أخر أو فرد دون آخر؟ �
هل يمكن تعلم التفكير التحليلي ؟ �
ما أهمية تعلم مهارات التعليم ؟ �

الوحدة الثالثة: 

هل للوراثة والبيئة تأثير على عملية التحليل واإلبداع ؟ �
هل هناك عالقة بين اإلبداع والقيادة ؟ �
هل يقتصر اإلبداع التحليلي على الفرد دون الجماعة ؟ �
هل للسن تأثير على التفكير التحليلي ؟ �

الوحدة الرابعة: 

هل هناك عالقة بين التفكير التحليلي واألخالق ؟ �

هل للتربية أثر على التفكير التحليلي ؟ �

الوحدة الخامسة:

المبادئ الكامنة وراء أساليب تنمية مهارات التفكير التحليلي �

تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي �

نماذج ألساليب تنمية التفكير التحليلي �

موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمي �

التفكير التحليلي كمكون من مكونات عملية حل المشكالت �

موضع التفكير التحليلي في النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت �



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)المهارات التحليلية والتفكير االبداعي - مستوى متقدم ®( 

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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

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.


