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مقدمة:

يواجه المدراء والقادة والمسؤولين  باستمرار حل المشاكل المعقدة واتخاذ القرارات الحاسمة، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، يمكن أن يكون لهذه المشاكل آثار سلبية على 

عمليات وربحية المؤسسة. وان صنع القرار هو وظيفة أساسية لإلدارة، هذا هو النشاط األساسي لإلدارة، إنه يعكس نجاح وفشل اإلدارة والمنظمة التي تعتمد بشكل أساسي على 

جودة القرارات .التدريب على حل  اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشكالت هو أداة تدخل تساعد المديرين والموظفين على تطوير مهارات التفكير النقدي لشحذ منطقهم وتفكيرهم 

وقدرتهم على تحديد المشكالت. وعلى تطوير القدرات على تقييم السببية وتحليل البدائل واختيار الحلول وتنفيذها.

تقدم هذه الدورة للمشاركين األدوات والتقنيات لضمان إيجاد حلول مناسبة ودائمة للمشاكل واتخاذ القرارات المثلى الصحيحة.  وتعلم كيفية تطوير طريقة التفكير الصحيحة إليجاد 

حلول للمشاكل. وتمّكن هذه الدورة أيضاً المشاركين من فهم وتحليل وإدراك األنواع المختلفة من المشاكل، وإجراء تحليل السبب الجذري بتعمق واتخاذ القرارات الصائبة إليجاد 

حلول دائمة. وسيكتشف المشاركون أيضاً أن بعض المشاكل ال يمكن حلها باستخدام التفكير العقالني، ولكنها تحتاج نهجاً مختلفاً وأكثر إبداعاً، ستعزز هذه الدورة مهارة المشاركين 

على توليد األفكار الخالقة ، وكيفية إقناع أصحاب المصلحة بحلولهم والحصول على موافقتهم، والتمكن من معرفة كيفية التأثير على اآلخرين والحصول على الدعم للقرارات 

المتخذة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاستخدام النظام البنيوي في معالجة المشاكل والقرارات بشكل منهجي

	wاستخدام األدوات والتقنيات الرئيسية للتحليل وحل المشكالت

	wالقيام بتحليل السبب الجذري الشامل ألي مشكلة

	wتوضيح استخدام النظم المختلفة في اتخاذ القرارات

	wتحديد مختلف الطرق المولدة لألفكار اإلبداعية والتي يمكن تطبيقها عملياً في مكان العمل

	wتطبيق تقنيات التأثير للتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وتنفيذها

المنهجية:

القرارات  المشكالت واتخاذ  لتطوير مهارات حل  الجماعية  التقديمية والمناقشات  الحالة والعروض  العملية ودراسات  النماذج والتمارين  العملية والتفاعلية  الدورة  تستخدم هذه 

التنظيمية، وسيتحدى المشاركون حلول وقرارات بعضهم في مجموعات عمل . من خالل استخدام مواقف من واقع العمل لبيئة عمل المشاركين سيعزز نقل المعرفة والتطبيق 

العملي، وسيقوم المشاركون بممارسة التقنيات التي تعلموها والتي يسهل تطبيقها في مكان العمل.

الفئات المستهدفة:

قادة الفرق ومدراء األقسام والمشرفون الذين يشاركون في القيادة وحل مشاكل فرقهم باإلضافة إلى اتخاذ وتنفيذ القرارات.
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المحتويات البرنامج:

مدخل حلل المشكالت:

	wمفاهيم أساسية في حصر وتوصيف وتصنيف وترتيب المشكالت
	wأنواع المشكالت وعناصرها
	wالمداخل التقليدية والمداخل الحديثة لتحليل المشكالت واتخاذ القرارات
	wالنموذج العملى لحل المشكالت
	w منهج كبنرTregeo&Kepner فى تشخيص المشكالت وإتخاذ القرارات

وتريجو
	wتقييم حلول المشكالت في ضوء منظومة األهداف وأولوياتها
	wحاالت وتطبيقات عملية

صناعة القرار:

	wوإتخاذه - مفهوم القرار
	wتصنيف أنواع القرارات اإلدارية
	wمراحل اتخاذ القرارات وأهم العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار
	wمهارة اتخاذ القرار واستراتيجيات اتخاذ القرار
	wاالخطاء الشائكة في مراحل عملية حل المشكالت واتخاذ القرارات
	w- إتخاذ قرار متعدد المعايير بإستخدام مصفوفة النقاط Scorng Matrix
	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات التفكري ىف حل المشكالت وإختاذ القرارات:

	wوإستراتيجياته فى حل المشكالت وإتخاذ لقرارات - مهارات التفكير الناقد
	w أهمية تنمية مهارة التفكير الناقد وفوائده فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	w مهارات التفكير االبداعى واإلبتكارى وإستراتيجياته فى حل المشكالت وإتخاذ

القرارت
	w أهمية تنمية التفكير االبداعى واالبتكارى واستخدامه في حل المشكالت واتخاذ

القرارات
	w مهارات التفكير ماوراء المعرفى وإستراتيجياته فى حل المشكالت وإتخاذ

القرارات
	wأهمية تنمية التفكير ماوراء المعرفى وفوائده فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wحاالت وتطبيقات عملية

تقنيات حل المشكالت وإختاذ القرارات:

	wFish Bone Diagram طريقة مخطط عظم السمك

	wBrainstorming العصف الذهنى

	wQuality Circles دوائر الجودة

	wCause Analysis تحليل السبب الجذرى

	wPareto Technique تقنية باريتو

	wSix Thinking Hats ستة قبعات التفكير

	wحاالت وتطبيقات عملية

التطبيقات االدارية لمهارات حل المشكالت واختاذ القرارات:

	wاألنماط القيادية واثارها علي تشخيص المشكالت واتخاذ القرارات

	wعناصر الموقف االداري والقرار الرشيد والقرار الفعال

	w المتغيرات والتحديات العالمية والحاجة إلى تطوير وتحسين مداخل التعامل مع

المشكالت وترشيد اتخاذ القرارات

	wقدرة المديرين علي تحمل المخاطرة المحسوبة في ضوء غموض البيانات

	wالحاجة إلى نظم المعلومات اإلدارية كأساس لحل المشكالت وإتخاذ القرارات

	wهيكل نظام المعلومات االدارية وعناصره لدعم حل المشكالت وإتخاذ القررات

	wحاالت 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:

	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

)اتخاذ القرارات التنظيمية وحل المشاكل - مستوى متقدم(
افصل ممارسات واستراتيجات حل المشكالت واتخاذ القرارات بفعالية داخل المنظمات

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.


