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التفكير التحليلي،
حل المشكالت وأتخاذ القرارات

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

مقدمة:

 تقدم هذه الدورة التفاعلية والعملية مجموعة متنوعة من أدوات وتقنيات حل المشكالت واتخاذ القرارات اإلبداعية. سيتعلم المشاركون تحليل المشكالت وتوليد حلول إبداعية وتحديد 

الحل األكثر مالءمة الحتياجاتهم. باإلضافة إلى العديد من األنشطة والتمارين طوال فترة التدريب حيث يتدرب المشاركون على األدوات والتقنيات المختلفة التي سيتم تقديمها، 

وسيطبقون أيضا مهارات التعلم وحل المشكالت في بيئات العمل المختلفة . وامتالك المعرفة والقدرة على اتخاذ قرارات األعمال الحاسمة.

أهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةالتدريبيةسيكونالماشركونقادرينعىل:

تطبيق  خطوات لحل المشكالت بشكل منهجي واتخاذ قرار بشأن الحلول المناسبة�	

استخدم األساليب واألدوات )العملية المنهجية ورسم هيكل السمكة( الكتشاف السبب الكامن وراء المشكلة�	

استخدم العصف الذهني والعديد من تقنيات التفكير اإلبداعي األخرى لتوليد الحلول الممكنة للمشكلة�	

استخدم تقنيات صنع القرار التالية: مؤيد / معارض ، تحليل مجال القوة ، مصفوفة القرار ، تحليل الجدوى / القدرة ، وتحليل التكلفة / الفائدة�	

استخدام األدوات والتقنيات الرئيسية للتحليل وحل المشكالت وتطبيق الفكر اإلبداعي في توليد مجموعة من الحلول الفعالة�	

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

اإلدارية، وسيتحدى المشاركون حلول وقرارات بعضهم في مجموعات وسيدافعون عن حلولهم وقراراتهم. وإن 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:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية العملية والمكثفة للغاية لحل المشكالت واتخاذ القرار ألي شخص يحتاج إلى األدوات والتقنيات لحل المشكالت واتخاذ قرارات العمل الجيدة وكسب 

التزام اآلخرين. ويشمل ذالك : المدراء والقادة والمشرفون ورؤساء األقسام واإلداريون وكافة الموظفين ورجال األعمال الذين يرغبون في رفع مستوى مهارات التفكير اإلبداعي 

والتفكير الناقد. 
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التفكير التحليلي،
حل المشكالت وأتخاذ القرارات

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

أاسسياتتعريفالمشكلة:

 علم النفس من حل المشاكل �	

فهم تعريف المشكلة وخصائصها �	

	� DMAIC - عملية حل المشاكل

حتديدالمشكلة:

تعرف على أسلوبك في حل المشكالت )التقييم الذاتي(. �	

تعريف المشكلة المنهجي )6 أسئلة أساسية(. �	

تعريف المشكلة المنهجي )الشبكة(. �	

التفكريالنقديواإلبداعييفحلالمشكالت:

 التعرف على األعمال لحل المشاكل اإلبداعية في مكان العمل �	

تعريف اإلبداع مقابل االبتكار �	

استكشاف عملية التفكير �	

تحديد المشاكل ونتائجها �	

تطبيق التفكير القائم على النتائج �	

البحثعنحلولإبداعيةباستخدامأدواتاإلبداع:

العصف الذهني. �	

العصف الذهني العكسي. �	

سكامبير. �	

رسم الخرائط الذهنية. �	

تطويرعمليةاحللاإلبداعي:

 التمييز بين التقنيات المتباينة والمقاربة �	

تطبيق األدوات والتقنيات لتحديد الحلول اإلبداعية �	

عملية تضييق الحلول  �	

تقييمواختياراحلل:

إيجابيات وسلبيات�	

تحليل مجال القوة�	

مصفوفة القرار�	

 تطبيق األدوات والتقنيات لتقييم الحلول  �	

تحليل التكلفة / الفائدة�	

تحليل الجدوى / القدرة�	

تنفيذاحللوإناشءخطةعمل:

إنشاء خطة عمل. �	

قسم الحل إلى خطوات عمل. �	

تحديد أولويات اإلجراءات وتعيين األدوار�	

االعتباراتاالسرتاتيجيةيفتنفيذالقرارات:

 تحديد خطط العمل ومراجعتها �	

تطوير ومراجعة إجراءات الطوارئ �	

صياغة القرار  بعد عملية مراجعة اإلجراء �	

تطبيق تقييم المخاطر في صنع القرار�	

أدواتماسعدةالختاذالقرارات:

الحزم ومبادئ اتخاذ القرار�	

طريقة كيف-كيف�	

ورقة عمل تحليل القرار�	

اتخاذ القرار باإلجماع�	

عملية اتخاذ القرار�	



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 التحليلي، حل المشكالت وأتخاذ القرارات(
التفكير التحليلي، حل المشكالت وأتخاذ القرارات

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.


