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المـحتـويـات األساسية:

مقدمة:
التفكير الناقد أو التفكير النقدي مهارة يتم اكتسابها وتطويرها في مجاالت عديدة يصعب حصرها، مهارات الوصول إلى تفكير ناقد تعطيك رؤية مختلفة لألمور، ال تسلّم بالقوالب 
والمسلّمات واالفتراضات المسبقة تطوير مهارات التفكير الناقد، هذه المهارات تسمح لك بوضع كل ما تراه وتسمعه تحت مجهرك أنت، ال مجهر االخرين والقوالب الجاهزة 
واألنماط السائدة، وهذا أساس النقد، وليس الصورة النمطية لكلمة النقد والتي تفيد االنتقاد. تدور الدورة حول محاور منها: التفكير الناقد، كيف يمكن تفعيل التفكير الناقد في الحياة 
العملية وفي حل المشاكل في مختلف المجاالت، الشعور بأهمية التفكير الناقد كمتطلب من متطلبات العصر الحالي، التمييز بين مهارات التفكير الناقد وتطوير قدرته على نقلها 

لمتلقين آخرين.

الهدف العام:
مساعدة المشاركين على تطوير مهارات التفكير بوضوح وعقالنية عن طريق الربط بين األفكار للوصول إلى قرارات سليمة وحلول فعالة وخالقة للمشاكل بصورة مستدامة، 

إضافة إلى تغيير التفكير النمطي المعتاد.

األهداف التفصيلية:
تعريف التفكير الناقد مقابل التفكير غير الناقد	 
التعرف إلى أسلوبك الشخصي في التفكير الناقد واالستفادة منه	 
تحديد أنماط التفكير األخرى	 
دراسة نموذج التفكير الناقد وفحص طريقة التفكير الناقد	 
تطوير مهارات التفسير	 
التدّرب على التفكير الناقد من خالل طرح األسئلة	 
التحليل المنطقي لألمور	 
تدريبات عملية على التفكير الناقد	 

مفهوم التفكير الناقد وأساليبه المتنوعة:

تعريف التفكير الناقد	 

الفرق بين التفكير الناقد واألنماط األخرى من التفكير	 

كيف أكون مفكراً ناقداً	 

إلى 	  التعرف  مع  التفكير  من  النوع  لهذا  وعملي  عميق  فهم  إلى  الوصول 

األسلوب الشخصي في التفكير الناقد

األساليب األخرى للتفكير مقابل التفكير الناقد	 

فوائد التفكير الناقد وصفات المفكر الناقد	 

تمارين عملية وتطبيقات	 

نموذج التفكير الناقد في حل المشاكل:

طريق 	  عن  المشاكل  حل  في  الناقد  التفكير  مهارة  من  المتعلم  تمكين  كيفية 

دراسة نموذج التفكير الناقد والتدّرب على عمل ذلك

القوالب الفكرية وطريقة تأثيرها على تفكيرنا	 

معّوقات التفكير الناقد	 

نماذج على التفكير الناقد ومراحله الخمسة	 

أدوات التفكير الناقد:

األدوات المناسبة في استخدام التفكير الناقد بشكل فعال	 

االستماع 	  مهارة  إلى  باإلضافة  التقّصي  ومهارة  األسئلة  طرح  مهارة  استخدام 

الفاعل

تمارين عملية على التفكير الناقد ونماذجه	 

صندوق عدة المفكر الناقد وأدواته	 

منّوعات وتدريبات في التفكير الناقد:

والتدريب 	  المهارة  تثبيت  أجل  من  الناقد  التفكير  حول  منّوعة  فقرات  تقديم 

عليها مع إعطاء نصائح وإرشادات ختامية

كيفية التعامل مع االفتراضات	 

أسلوب هيكل السمكة في حل المشاكل باستخدام التفكير الناقد	 

تطبيقات عملية وأمثلة على التفكير الناقد	 

كيفية التعامل مع التفسيرات الشخصية	 



 

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 :........................)التفكير الناقد ومهارات االبداع واالبتكار ®(

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


