
EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي
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التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي
واتخاذ القرارات اإلدارية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تشتد المنافسة في المؤسسات، وتظهر مشكالت ومتطلبات متجددة في مختلف النواحي والمجاالت، ويعلم األفراد والمؤسسات األهمية الكبيرة لمهارات التفكير ااإلبداعي والتحليل 

االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية وتحسين األداء، وبالتالي ضرورة تنمية هذه المهارات وتطويرها، التخاذ القرارات الفعالة وإيجاد الحلول المناسبة وتحسين األداء.

 لقد تم تصمم هذه الدورة المكثفة على نحو فريد لتعريف المشاركين بالخطوات الالزمة لتحليل السيناريوهات والحجج واألفكار  والمشاكل على نحو إبداعي وتحليلي، وتشجيع 

المشاركين على توسيع أفق التفكير إلى ما وراء اإلطار التقليدي من خالل سلسلة من األنشطة التفاعلية والمثيرة. كما سيعلم البرنامج المشاركين كيفية وضع طريقة التفكير التحليلي 

واالنتقادي في عملية صنع القرار وحل المشاكل في العمل، فضال عن تزويد المشاركين بأدوات عملية يمكن أن تعزز إلى حد كبير من االبداع والفعالية على الصعيدين الشخصي 

والمهني.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على مهارات الذكاء اإلنفعالي.�	

تعزيز المهارات في التفكير اإلبداعي واالبتكاري والتحليل االستراتيجي.�	

اكساب المشاركين المهارات الشخصية و االحترافية في  في اتخاذ القرارات �	

التميز في مناهج التفكير اإلبداعي والتفكير التحليلي لصياغة توازن في حل المشكالت  .�	

التعرف على مناهج التفكير التلداعي المختلفة والتدريب عليها عمليا في حل وصياغة المشكالت�	

التعرف على مناهج التفكير التحليلي والتمرس عليها عمليا�	

دراسة أنواع التميز اإلداري وعالقتها باتخاذ  القرارات.�	

التزود بالمعارف النظرية والمهارات العملية للتحليل االستراتيجي بأسلوب علمي�	

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية المدراء والمشرفين ورؤساء األقسام والمهنيين الذين يسعون إلى تنمية مهاراتهم التحليلية و تنمية التقكير االبداعي ، والذين يوّدون تحسين قدراتهم 

في اتخاذ القرارات التي تستند إلى التحليل االستداللي.

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

مناهج التفكري التحلييل واثره عىل االبداع الوظيفي:

التفكير التحليلي كمكون من مكونات التفكير التنسيقي�	

موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمي�	

تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي�	

األسلوب التحليلي مقابل األسلوب التجديدي.�	

األسلوب التحليلي مقابل األسلوب التركيبي�	

التفكير التحليلي وعالقته بالتفكير الناقد�	

موضع التفكير التحليلي في النماذج المتتابعة للحل اإلبداعي للمشكالت�	

موضع التفكير التحليلي في النماذج المتضافرة للحل اإلبداعي للمشكالت.�	

موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمي  �	

التفكري التحليىل كقدرة معرفية:

تعريف التفكير التحليلى�	

التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير: البنائى والتركيبى�	

التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير: النسقى والتنسيقى�	

التفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد�	

التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى�	

التفكري التحليىل كعملية:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى�	

التفكير التحليلى كمكون من مكونات عملية حل المشكالت�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى�	

التفكري التحليىل كمهارة:

أهمية تنمية مهارات التفكير التحليلى�	

المباديء الكامنة وراء أساليب تنمية مهارات التفكير التحليلى�	

أواًل: تكنيكات التحليل اإلقترابية )غير اإلبداعية( :�	

تكنيك تحليل المكونات�	

مصفوفة تحليل األبعاد�	

طريقة أدوات االستفهام�	

تكنيك المدخالت والمخرجات�	

تكنيك البحث العشوائى المنظم�	

تكنيك األنساق العالئقية�	

ثانياً: تكنيكات التحليل االفتراقية�	

المصفوفة المورفولوجية�	

التغيير فى الخصائص�	

التفكري التحليىل كأسلوب للشخصية:

الفرق بين األسلوب والقدرة�	

أهمية دراسة األسلوب�	

تعريف األسلوب�	

صفات ذى األسلوب التحليلى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التجديدى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التركيبى�	

مهارات اإلبداع وحل المشكالت:

المحاور األساسية لتنمية التفكير اإلبداعى ومهارات حل المشكالت�	

نموذج الحل االبداعى للمشكالت ذى المراحل الست�	



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

)التفكير اإلبداعي والتحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلدارية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل 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.


