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مقدمة:

أي  في  المهني  للنجاح  ، ضرورية  العمل  والوقت وضغوطات  الذات  إدارة  مهارات 
مكان عمل. القادرون على تنفيذ استراتيجيات إدارة الوقت بنجاح قادرون على التحكم 
في عبء العمل بدال من قضاء كل يوم في جنون من النشاط رد فعل على األزمة بعد 
للغاية  فعالون  األفراد  هؤالء  ترتفع!  الشخصية  واإلنتاجية  التوتر  انخفاض   – األزمة 
الدورة  اثر عليهم وتنظيمهم.وستمكن هذه  المهام مع أكبر  التركيز على  قادرون على 
التدريبية العملية المتدربين من إدارة وقتهم بشكل أفضل، والقيام بدور استباقي، وتجنب 
التسويف وتمكينهم من تحفيز أنفسهم وبالتالي الحد من مستويات اإلجهاد غير الصحي. 

اهداف البرنامج:

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

أدائهم ألعمالهم وتنظيم أمور حياتهم وعملهم بكفاءة وفاعلية.

وبشكٍل أكثر تفصياًل، فانه يتوقع في نهاية البرنامج أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

	wيحدد مفهوم األولويات وإدارة الوقت وكيفية تنظيمه حسب األهم قبل المهم
	w األسلوب ويستخدم  الوقت  كأحد مضيعات  العمل  لضغوط  السلبي  الدور  يدرك 

األنسب للتغلب عليها
	wيحدد العائد المتوقع من اإلستثمار األمثل للوقت على كل من الفرد والمنظمة
	wيطبق إستراتيجيات اإلستثمار الفعال للوقت
	wيدرك طرق مضاعفة الفائدة من إستغالل الوقت في إنجاز المهام واألولويات
	wيمارس عملياً طرق ترتيب أولويات العمل وتنظيم الوقت
	wيمارس إستخدام بعض النماذج العملية في جدولة الوقت وانجاز األعمال المطلوبة

الفئات المستهدفة:

كافة األشخاص الراغبين في استثمار وقتهم وتنظيم أولوياتهم والطرق الفعالة في إنجاز 
العمل

الوحدة األولى :

الوقت : مفهوم وأهمية

	wمعنى وتعريف الوقت وأهميته
	wمكونات الوقت
	wالوقت كأحد عناصر اإلنتاج
	w)دراسة وتحليل الوقت ) مصفوقة إدارة الوقت

الوحدة الثانية :

مضيعات الوقت

	wمضيعات الوقت الشخصية
	wمضيعات الوقت التنظيمية
	wمضيعات الوقت االجتماعية
	wطرق التغلب على مضيعات ومعوقات الوقت
	w”فن قول “آل

الوحدة الثالثة :

التخطيط والتنظيم

	wوضع األهداف
	wتخطيط وتنظيم العمل
	w)وضع األولويات )األهم قبل المهم
	wتنظيم وقت العمل

الوحدة الرابعة :
اإلدارة الفاعلة للوقت

	wالتخطيط وجدولة األعمال
	wاالنضباط الذاتي
	wترتيب وتنظيم المكتب
	wالتفويض: أسلوب فّعال إلستثمار الوقت
	wالتحكم في المقاطعات
	wاإلدراك والتركيز

الوحدة الخامسة :
استراتيجيات إدارة الوقت

	wإستراتيجيات اإلستثمار الفعال للوقت
	wإستراتيجيات مضاعفة الوقت
	wالموازنة بين العمل والحياة اإلجتماعية
	wنماذج وأساليب جدولة الوقت وترتيب إنجاز المهام

الوحدة السادسة :
ضغوط العمل وإدارتها

	wتعريف ضغط العمل
	wأسباب ضغوط العمل
	wتأثير ضغط العمل على الفرد وعلى المؤسسة
	wأساليب التخلص من ضغوطات العمل

الوحدة السابعة :
مهارات االتصال الفعال في استثمار الوقت وتقليل الضغوط

	wمعوقات االتصال وأثره في هدر الوقت
	wأسس االتصال الناجح
	wاالستماع والتغذية الراجعة
	wاالتصال باتجاهين واالتصال باتجاه واحد



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

التــاريــخ :........................)مهارات القيادة واإلدارة لغير المديرين ®( 

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.


