
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

Partner

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.

إدارة وتنظيم الوقت
والمهام المتعددة وتمالك الضغوط ®



ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

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

Partner

MEMBER

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:
كانت إدارة الوقت - ومازالت - من أصعب المهام التي تواجه األفراد في المجتمعات 
الحديثة، حيث تتعاظم ضغوط العمل وتتعدد المهام التي يتعين على المرء أداؤها على 
نحو يجعله في حالة ارتباك وعدم قدرة على تحديد أي المهام يجب إنجازه أوال وأيها 

يجب أو يمكن تأجيله لما بعد.

يهدف البرنامج التدريبي بشكٍل عام إلى تمكين المشاركين من تبني أساليب وإستراتيجيات 
وطرق منظمة في إستثمار وجدولة أوقاتهم وأولوياتهم ، بما يساعدهم على التعامل مع 
تفعيل  من  يمكنهم  الذي  األمر  بأعمالهم،  قيامهم  أثناء  يواجهونها  التي  الضغوط  كافة 
إيجابًا  تنعكس  للوقت  فّعالة  إدارة  ضمن  العمل  متطلبات  مع  التعامل  على  قدراتهم 

وبالنهاية على أدائهم ألعمالهم وتنظيم أمور حياتهم وعملهم بكفاءة وفاعلية. 

اهداف البرنامج التدريبي :
استخدام أحدث النظم في تخطيط الوقت كوسيلة تحسين إدارتك لعملك  �
عقد اإللتزام الشخصي لتحسين إدارتك لوقتك وتنظيمك لعملك �
التغلب على الضغوط النفسية المتعلقة بالوقت وتشخيص وحل المشكالت الناتجة  �

عن تلك الضغوط
وضع اإلستراتيجيات للتغلب على المؤثرات الخارجية أو السلوكيات الشخصية  �

التي تؤثر على قدراتك لإلستفادة من وقتك وتنظيم عملك بفعالية

وضع خطة محددة تساعدك على اإلتجاه نحو تحقيق األهداف ذات العائد الكبير �
تمكين المشاركين تبني أساليب وإستراتيجيات وطرق منظمة في إستثمار  �

وجدولة أوقاتهم وأولوياتهم
تفعيل قدرات المشاركين على التعامل مع متطلبات العمل ضمن إدارة فّعالة  �

للوقت تنعكس إيجابًا وبالنهاية على أدائهم ألعمالهم وتنظيم أمور حياتهم وعملهم 
بكفاءة وفاعلية 

ممارسة إستخدام بعض النماذج العملية في جدولة الوقت وإنجاز األعمال  �
المطلوبة

يحدد مفهوم األولويات وإدارة الوقت وكيفية تنظيمه حسب األهم قبل المهم  �
التعرف إلى المشاكل والمحددات عند إدارة مهام متعددة �
التخطيط إلدارة األولويات ووضع معايير تحديد األولويات �
التعرف على طرق جدولة وبرمجة األولويات وتحديد المصادر الالزمة إلنجاز  �

هذه األولويات
اساليب تحليل المعلومات �
الحكمة والمعرفة فى اتخاذ القرار �
االبداع واالبتكار فى حل المشكالت �
مهارات اإلبداع  الذاتي �
مهارات اتخاذ القرار تحت الضغوط �
التوازن النفسى والفكرى �

المحتويات األساسية:

مفهوم إدارة الوقت 

تعريف إدارة الوقت وأهميته �

مهارات إدارة الوقت  �

أسس وقواعد وأساليب إدارة الوقت �

مفهوم ضغوط العمل 

مفهوم الضغوط وأنواعها  �

التأثير السلبي للضغوط اإلدارية �

مضيعات الوقت و ضغوط األعمال �

األساليب العلمية إلدارة الوقت

تحديد األهداف واألولويات  �

تنظيم العمل والوقت �

التخطيط للعمل والوقت �

وسائل زيادة فعالية إستخدام الوقت

تفويض السلطة والمسؤولية �

تطوير نظم المعلومات اإلدارية �

تطوير أساليب االتصاالت �

األساليب الحديثة في إستثمار الوقت  

نماذج وأساليب جدولة الوقت وترتيب إنجازالمهام  �
حاالت وتطبيقات عملية لتنظيم الوقت و تخفيف  �

الضغط
نظرية إتخاذ القرار كأسلوب لحل المشكالت �

تحليل مصفوفة إدارة الوقت 

اإلجراءات الفعالة إلدارة الوقت  �
مفهوم األولويات )األهم قبل المهم ( وتنظيم وقت  �

العمل

اإلعداد إلدارة الوقت

التغلب على معوقات التخطيط  �
األهداف الذكية �

تخطيط الوقت

وضع األهداف واألولويات  �
الجدولة والمتابعة �

زيادة الفاعلية الشخصية

التغلب على التأجيل  �
تنظيم المكتب والتعامل مع المعلومات �

التفويض الفعال

عوائق التفويض  �
خطوات التفويض �

االجتماعات الناجحة

بدائل اإلجتماعات  �
السلوكيات المساعدة في إنجاح اإلجتماعات �

اإلبداع في إدارة  االولويات

االولويات داخل المنظمة  �
معايير المقارنة بين األولويات «
دراسة وتحليل المهام «
مصفوفة إدارة األولويات والمربعات األربعة �
قواعد إدارة الوقت واألولويات �
السرعة واالتجاة واألداء المتوازن �
وضع األهداف وتحديد األدوار والموازنة فيما  �

بينها
جدولة األولويات والجدول األسبوعي بدل اليومي �
التعامل بفعالية مع تداخل األولويات �
دور مهارات االتصال الفعال في تحديد وإنجاز  �

األولويات
حاالت تطبيقية �

إدارة وتنظيم الوقت
والمهام المتعددة وتمالك الضغوط  ®



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

التــاريــخ :........................)إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة وتمالك الضغوط ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


