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تطوير مهارات التفكير المتعددة األبعاد

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

مقدمة:

ستساعدك هذه الدورة المكثفة في دراسة كيفية التعامل مع المشاكل المعقدة وزيادة مهارات التفكير الخاصة بك، والتي هي في األساس ما يفصل األشخاص العاديين والجيدين عن 

األشخاص المتميزين. فهي تركز على تنمية التفكير المتعدد األبعاد والمهارات المتعددة التخصصات لحل المشاكل كاستجابة شاملة وعملية للتحديات والفرص العالمية التي تواجهنا 

اليوم في مناخ أعمال متزايد الترابط والتعقيد وال يمكن التنبؤ به.

ستزيد الدورة هذه من إدراكك ألسلوب التفكير الخاص بك، وستشعل مهاراتك في التفكير الناقد والمتعدد األبعاد وستطبقها على سيناريوهات عمل من واقع الحياة. ستتعلم أيًضا 

كيفية استخدام إطار التفكير النقدي لبدء التفكير المنظم وتعلم كيفية تقييم الُحجج واالستنتاج والتفكير في حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة.

أهداف الدورة:

إكتشاف أنماط مختلفة من التفكير، ومهارات التفكير متعدد األبعاد�	

تنمية مهارات المشاركين فى التفكير النقدى�	

تطبيق أدوات وأساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	

التعرف على مناهج التفكير التحليلى والتمرس عليها عمليا�	

التميز فى مناهج التفكير اإلبداعي والتفكير التحليلى لصياغة توازن فى قوى العقل البشرى�	

التعرف على مناهج التفكير اإلبداعى واإلبتكاري المختلفة والتدريب عليها عمليا فى حل وصياغة المشكالت وإتخاذ القرارات�	

المحتويات األساسية:

مهارات التفكري المتعدد األبعاد وأمناطه ومعوقاته:

مفهوم التفكير�	

أهمية التفكير�	

أنواع التفكير�	

مهارات التفكير المتعدد األبعاد�	

أنماط التفكير المتعدد األبعاد�	

معوقات التفكير المتعدد األبعاد�	

حاالت وتطبيقات عملية�	
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تطوير مهارات التفكير المتعددة األبعاد

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

مناهج التفكري التحليىل وأثره عىل االبداع الوظيفى ىف ظل بيئة 

تنافسية:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى�	

موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى�	

تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التجديدى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التركيبى�	

التفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد�	

التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

التفكري الناقد والتحليل الذكى ودوره ىف تعزيز القدرات اإلبداعية 

واإلبتكارية:

مفهوم التفكير الناقد�	

قدرات التفكير الناقد�	

مهارات التفكير الناقد�	

معايير التفكير الناقد�	

صفات المفكر الناقد�	

متى يفكر شخصا تفكيرا ناقدا؟�	

الخطوات المعرفية للمفكر الناقد�	

مكونات التفكير الناقد�	

فوائد التفكير الناقد�	

أهمية التفكير الناقد�	

خطوات التفكير الناقد�	

معوقات التفكير الناقد�	

مهارات التفكير الناقد ودوره فى تدعيم القدرات اإلبداعية واإلبتكارية�	

حاالت وتطبيقات عملية �	

اإلبداع اإلدارى وأدوات التفكري اإلبداعى واإلبتكارى:

أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية(�	

أساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	

سمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال�	

المهارات العقلية للقيادات اإلبداعية اإلبتكارية�	

كيفية تحقيق اإلدارة المتميزة والمبدعة والمبتكرة في ظل عالم متسارع من �	

األحداث

أسس التفكير اإلبداعى واإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل�	

أساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	

مفهوم بناء الفكر القيادى وعادات القائد الفعال�	

التفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلدارى�	

مراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعى وطرق قياسه�	

أساليب التفكير اإلبداعى واالبتكارى وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على التنفيذ�	

معوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار�	

إكتساب المهارات اإلبداعية واإلبتكارية لتحقق التميز اإلداري فى العمل�	

عرض لبعض التجارب اإلبداعية واإلبتكارية والدروس المستفادة منها�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية للتمزي ىف إختاذ القرارات حلل 

المشكالت بالعمل:

أساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات�	

التفكير االستراتيجى أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز�	

إستخدام التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت وإتخاذ القرارات�	

تنمية القدرات االبداعية واإلبتكارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات�	

معايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى�	

أنماط المديرين ودورهم فى مواجهة مشكالت العمل وتطوير األعمال:�	

المدير البيروقراطى�	

المدير الرسمى�	

المدير اإلجتماعى�	

المدير الزئبقى�	

المدير المتكامل�	

أساليب كل نمط من أنماط المديرين فى إدارة فريق العمل�	

طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل:�	

طريقة العصف الذهنى�	

طريقة دلفاى�	

طريقة المجموعة األسمية�	

طريقة التحليل المورفولجى�	

طريقة القبعات الستة�	

حاالت وتطبيقات عملية�	



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

)تطوير مهارات التفكير المتعددة األبعاد(
 القدرة على التفكير بشكل خالق ومبتكر في بيئات االعمال المختلفة 

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.


