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مقدمة:
عند  مشكلة  تمثل  اليومية  والمهام  األعمال  وتنظيم  األولويات  وترتيب  الوقت  إدارة 
وقتهم  استثمار  على  قدرتهم  عدم  بسبب  البعض  العملية  الحياة  تجد  حيث  كثيرين, 
واستغالله بشكل منظم وسليم, ووضع جدول لمشاغلهم وعدد ساعات فراغهم في اليوم 

وكيفية االستفادة منها ,تجدها مضطربة فيها الكثير من اإلهمال.

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 
المقدمة األولى لحسن  لما بعد. وان وضع أهداف واضحة هي  يجب أو يمكن تأجيله 
المناسب لألنشطة ومن  الوقت  تقييم وتوظيف  المتاح. فهي تساعد في  الوقت  توظيف 
خاللها يمكن وضع سلم لألولويات، وهي عنصر لالستقرار الشخصي، وهي المحور 

الرئيسي لعملية التخطيط. فعندما تعرف إلى أين تتجه فإن كل الطرق توصلك

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 :
اكتساب مهارات تحليل المهام وتحديد األولويات �
اكتساب مهارات تحليل الوقت �
اكتساب القدرة على وضع الرؤية والرسالة وتحديد األدوار �
التعرف على أنماط المشاركين في إدارة الوقت من خالل فحص خاص �
اكتساب القدرة على تطبيق العادات السبعة للناس األكثر فعالية �
اكتساب مهارات التفويض المؤدي لإلنجاز المتميز �
التحكم في تأثيرات الضغوط على الحياة العملية والوظيفية �
تنظيم العمل بكفاءة و مواجهة الضغوط الناتجة عن العمل �
تحديد مصادر الضغوط و التعرف على الطرق الفعالة في التعامل معها �
تحقيق الكفاءة في إدارة الوقت والضغوط وتصنيف األولويات     �
التعرف على طرق جدولة وبرمجة األولويات وتحديد المصادر الالزمة إلنجاز  �

هذه األولويات

الفئات المستهدفة :
المدراء ونوابهم ، رؤساء االقسام وجميع الموظفين العاملين بالوظائف اإلدارية 

والفنية

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 واستثمار الوقت
وتحديد األولويات ووضع األهداف  ®



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 واستثمار الوقت وتحديد األولويات ووضع األهداف ®( 

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.


