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 (حل املشكالت واختاذ القرار ) 
 :اهلدف العام 

، وبقدر ما يحسن الفريق إدارة  ال تكاد تخلو الحياة بصفة عامة من المشاكل وكذلك المؤسسات والشركات من كثير من المشكالت

إكساب ومن ثم فإن برنامجنا يساعد في . مشاكلهم لتحويلها من اآلالم الى آمال ومن المحن الى المنح تجد الشركات رائدة وسابقة

 . المتدرب المهارات الالزمة في تحليل المشكالت اإلدارية والقدرة على صنع واتخاذ القرارات

 :األهداف التفصيلية 

- :المشكلة : الوحدة األولى 

  المشكلة فرصة ثمينة - .المشكالت اإلدارية  مقدمات مهمة عن -   .مفهوم وأنواع ومكونات المشكالت اإلدارية -

ليب المتبعة للتعامل مع األسا- .تريجو لتحديد وتعريف المشكالت -أسلوب كبنر -   كيف تدرك وتحدد المشكلة ؟ -

مفهوم حلقات الجودة  -  (األسلوب العلمي في التحليل  –المعلومة . ) حل المشكالت  أدوات مهمة في -    :المشكالت

 حاالت عملية -     .عند اليابانيين  في حل المشكالت

 :القرار: الوحدة الثانية 

الكفاءة الصفات المشتركة لمتخذي القرارات اإلدارية ذات -  ..طـرق وخطوات اتخاذ القرار  -  . مفهوم وأنواع القرارات -

لماذا نتردد في اتخاذ القرارات وكيفية التغلب على  -   .عوامل ينبغي أخذها في االعتبار  عند اتخاذ القرارات -  .العالية

التجربة اليابانية وصناعة القرار والفرق بينها وبين التجربة  -ئعة في صناعة القرارات   األخطاء الشا -  . ذلك

 حاالت عملية     -.      نماط السلوك في اتخاذ القراراتأ -  (.ز ) األمريكية ونظرية 

 :التفكير :  الوحدة الثالثة 

 .تنمية مهارات التفكير -  . معوقات التفكير اإلبداعي -  .خصائص التفكير اإلبداعي -.     أنماط التفكير -

 :أساليب إبداعية في حل المشكالت:  الوحدة الرابعة 

 .مخطط عظمة السمكة -  .   تحليل ميدان القوى -   .  طريقة دلفاي -

 

 مــعـــلــومـــات الـــبــرنــامـــج

 HRD05 رقم الدورة

 تنمية الموارد البشرية  تصنيف الدورة

 العـــربــيـة اللغة

 ساعة 61 ساعات البرنامج

 أيام 4 مدة البرنامج

 مسائية/ صباحية  فترة انعقاد البرنامج

 تاريخ انعقاد البرنامج

 جمادى الثاني جمادى األول ربيع الثاني ربيع األول صفر محرم
 1/2   8/5  

 ذو الحجة ذو القعدة شوال رمضان شعبان رجب
 66/8  8/61   

 لاير 2111 رسوم البرنامج

 

انعقاد الدورة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالناصرية للرجال وكلية الدراسات التطبيقية سبتم :  ةظمالح

 .مع امكانية اقامة الدورة بالحرم الجامعي بالدرعية  وخدمة المجتمع بعليشة للنساء


