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المحتويات  الرئيسية

مقدمة:

أن اتخاذ القرارات هو المحصلة النهائية لكل عمليات اإلدارة األخرى، فنحن نخطط أي 

أننا نتخذ قرارات حول المستقبل، ونحن نراقب أي أننا نتخذ قرارات حول شكل النتائج 

التي نريد أن نحصل عليها من موظفينا، واألمر يتعدى ذلك إلى المواقف والمشكالت 

يصل  وقد  لها؟  المناسب  القرار  سيتخذ  كيف  عمله  يوم  خالل  المسؤول  تواجه  التي 

قراراً  ليتخذ  المدير  أمام  تقف  التي  المشكالت  الفرص وليس  إلى مجموعة من  األمر 

األفضل  الفرصة  هي  ما  إذا  الفرص!  جميع  استثمار  إمكانية  للمؤسسة  فليس  حولها 

لنا؟ هذا موقف أكثر تعقيداً مما تظن. لذلك يأتي برنامج إتخاذ القرارات، والذي أعدته 

يوروماتيك  ليركز الضوء على أهم الطرق والنماذج التي تساعدنا في اتخاذ القرارات 

المختلفة سواءاَ كانت البائل قليلة أو كثيرة أو كانت على شكل مشكالت أو فرص أو 

تحديات. عش معنا أمتع اللحظات وتعلم فن وعلم إتخاذ القرارات.

األهداف التدريبية:

سيكون كل ماشرك بعد هناية الربناجم قادرًا عىل:

الفهم العلمي والعملي التخاذ القرارات وفقاً ألهم النظريات اإلدارية 	

القدرة على تحليل المشكالت باستخدام النماذج اإلدارية الحديثة 	

ممارسة مهارات اتخاذ القرارات في ظل األزمات والضغوط 	

ممارسة طرق اتخاذ القرارات ونماذجه الرئيسية 	

التعرض للحاالت العملية المختلفة التي تمكنه من فحص وقياس حكمته  	

في اتخاذ القرارات

اختاذ القرارات والمفاهيم الرئيسة:

مفهوم اتخاذ القرار 	
مثلث القرارات الصائبة )أركان القرار الصحيح( 	
قواعد جمع المعلومات الخاصة التخاذ القرار 	
أنماط متخذي القرارات األربعة 	
قياس درجة فاعلية القرار  	
صناعة القدرة في اتخاذ القرارات في ظل األزمات 	
حقائق تصنع الحكمة لدى متخذ القرار 	
الجزء الثاني: تحليل المشكالت بطرق إدارية  	

أهمية حتليل المشكالت قبل اختاذ القرارات:

أين تقع معظم القرارات والمشكالت )مربع األولويات( 	
النموذج المثالي في تحليل وحل المشكالت  	
نموذج شجرة القرارات  	
نموذج عظام السمكة  	
نموذج الخرائط الذهنية 	

مناذج اختاذ القرارات:

نموذج سايمون 	
نموذج جامعة تورنتو 	

طرق وتقنيات اختاذ القرارات:

	 Matrix طريقة المصفوفة في اتخاذ القرارات
	 Maxi Max طريقة أكثر األكثر
	 Mini Max طريقة أقل األكثر
طريقة القيمة × االحتمال 	
	 Butter fly effect طريقة تأثير الفراشة
كيفية استخدام طرق اتخاذ القرارات وفقاً لموقف القرار 	

اختاذ القرار:

تقنيات اتخاذ القرارات اليومية 	
مبادئ اتخاذ القرارات 	
عناصر عملية اتخاذ القرار األمثل 	
استخدام التفكير النقدي كعامل مساعد في اتخاذ القرارات 	
األدوات المختلفة التخاذ القرارات 	
اتخاذ القرار الموضوعي مقابل القرار غير الموضوعي 	



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:

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: 

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 :........................)جدارة إتخاذ القرارات االستراتيجية واالبتكارية ®( 

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.


