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مقدمة:
من خالل هذا البرنامج، سوف يتعلم المشاركون التقنيات والعمليات المطلوبة، والتي تساعدهم على فهم السبب الجذري للمشكلة االستراتيجية واتخاذ أفضل القرارات في ظروف 

مختلفة. يُمكن هذا البرنامج المشاركون من حل المشكالت االستراتيجية بطريقة إبداعية من أجل حسن التصرف في وقت األزمات.

وسيتمكن المشاركين بعد اجتياز هذه الدورة من اكتساب 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 عدداً 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:
تهدف الدورة إلى التعرف على المدخل الشمولي في تحليل المشكالت، وعلى عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت وأنواعها في النظريات الحديثة، وتطبيق المهارات والمعارف 
الالزمة لتحليل مشاكل العمل واستخدام المداخل المناسبة لمعالجتها واتخاذ قرار لمواجهتها. كما سيتعرف المتدربون على األساليب اإلبداعية في حل المشكالت وكيفية توظيفها في 

مجال العمل وتطبيق أنماط جديدة للتفكير للمساهمة في حل المشكالت.

باإلضافة إلى تحديد المشكالت وأساليب التغلب على عوائق تطبيق األساليب اإلبداعية في حل هذه المشكالت واستخدام خطة العمل المناسبة الستخدام الحلول اإلبداعية في الواقع 
الوظيفي. ويشمل برنامج التدريب على عدة محاور منها المشكالت اإلدارية والسلوكية في العمل، وتشخيص وتحليل المشكالت، وصناعة واتخاذ القرارات، واألساليب الكمية في 

حل المشكالت واتخاذ القرارات.

األهداف التفصيلية:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
	wتعريف مفهوم حل المشكالت
	wتحليل المشاكل ووضع حلول معقولة واتخاذ القرار األفضل
	wاإلبداع وصقل طريقة تفكيرهم عند اختيار الحلول واتخاذ القرارات االبتكارية
	wمراحل اتخاذ القرارات . صنع القرار ، اتخاذ القرار

محاور البرنامج :
	w)نظرية تريز )حل المشكالت بطرق إبداعية
	wالتصنيفات المختلفة للمشكالت
	wأساليب التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها
	wالنموذج الشمولي إلدارة المشكالت في حالة حدوثها
	wالطرق واألساليب االبتكارية في حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wالتفكير اإليجابي في حل المشكالت
	wالتفكير اإلبداعي فى حل المشكالت
	w)استخدام بعض نماذج التفكير اإلبداعي لحلول المشاكل )مثل المحاكاة، تطوير على قائم، أو الفكرة المجنونة
	wمراحل اتخاذ القرارات وصنع القرار
	wحاالت عملية وأوراق عمل ولعب أدوار

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون الذين يرغبون بتعزيز مهارات حل المشكالت وصناعة القرار ورجال األعمال الذين يرغبون في رفع مستوى مهارات التفكير االبتكاري واالبداعي ورؤساء 

األقسام ومن ينوب عنهم في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
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االستراتيجيات الحديثة في تحليل  وحل المشكالت  :

مفهوم المشكلة 	

مفاهيم أسياسية في حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب المشكالت 	

أنواع المشكالت  	

عناصر المشكالت  	

المداخل التقليدية والمداخل الحديثة لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات 	

النموذج العلمي لحل المشكالت 	

منهج Kepner & Tregeo في تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات 	

تقييم حلول المشكالت في ضوء منظومة األهداف و أولوياتها 	

تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات المالية و التنظيمية 	

ورشة عمل تطبيقية على مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارات وفق النموذج  	

العلمي لحل المشكالت واتخاذ القرارات

التميز واالبداع في صناعة القرار  :

مفهوم القرار  	

مفهوم اتخاذ القرار  	

تصنيف أنواع القرارات اإلدارية 	

مراحل اتخاذ القرارات 	

أهم العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار 	

مهارة اتخاذ القرار  	

استراتيجيات اتخاذ القرار 	

اإلرشادات العامة المساعدة في اتخاذ القرار 	

	 Scoring Matrix  اتخاذ قرار متعدد المعايير باستخدام مصفوفة النقاط

ورشة عمل  التقليد والمحاكاة  في اتخاذ القرارات الذكية 	

مهارات التفكير :

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

األنماط القيادية وآثارها على تشخيص المشكالت و إتخاذ القرارات :

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

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 حل المشكالت وديناميكية إتخاذ 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.


