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تقدم
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إدارة المهام المتعددة واألولويات والمواعيد النهائية

مقدمة:

تتحقق رؤى أهداف المنظمات والمؤسسات عندما يتم فهم المهام واألولويات مع ضرورة اإللتزام بالمواعيد النهائية للمهام بشكل صحيح، ومع إرتفاع مستوى المنافسة بين الشركات 

وتشابك العالقات وتعدد المؤثرات الخارجية و زيادة التحديات، مما أجبر الشركات على رفع مهارات موظفيها و خاصة مهارات كفاءة تنظيم الوقت وتحديد وترتيب األولويات 

ومهارات التعاون مع اآلخرين لتحقيق األهداف، وكذلك الحرص على اإلرضاء العمالء والمتعاملين مع المنظمة ونشر الممارسات اإليجابية داخل بيئة العمل. حيث إن ترتيب 

األولويات ال يقل أهمية عن تحديد أهدافك والتخطيط لها.

لذلك تم تصميم هذه الدورة "إدارة المهام المتعددة واألولويات والمواعيد النهائية" لمساعدة المشاركين على إكتساب وتطوير وتنمية القدرات المناسبة إلدارة المهام بصورة فعالة 

مع وتحديد وترتيب األولويات الصحيحة مع جدولة األنشطة بناًء على التواريخ والمواعيد المحددة بدقة.

أهداف الدورة:

بعد االنهتاء من الدورة، سيكون الماشركني قادرين عىل:

	w.إنشاء أساس متين للتعامل مع إدارة المهام واإلدارة الذاتية بكفاءة وفعالية

	w.تخطيط وإدارة المهام والقيود المتعلقة بالعمل

	wتحديد العالقة بين التخطيط االستراتيجي وانجاز المهمة

	w.تحديد وترتيب أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة، وكيفية التعامل مع الضغوط المرتبطة بها

	w.تحسين نتائج المهام من خالل المهارات الشخصية والعملية

	w.التعامل باحتراف مع التغييرات المتعلقة بالمهام والسلوكيات المرتبطة بها

	w.تحسين نتائج المهام والنتائج عند العمل في مجموعات وفرق

	w.التأثير على االخرين في اإللتزام بالمواعيد النهائية مع خلق بيئة عمل إيجابية

	w.إكساب المشاركين القدرة على اإلستعداد والتهيؤ الفعال إلدارة األزمات

	wشرح العالقة بين التخطيط االستراتيجي وإنجاز المهام

	wترتيب أولويات المهام وتحديد المواعيد النهائية لإلنجاز
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محتوى البرنامج:
مقدمة يف إدارة المهام يف بيئة العمل:

	w.دور اإلدارة الذاتية في إدارة المهام

	w.دورة حياة المهام

	w.إدارة بيئة العمل والعمل

	w.بناء قيمة إضافية في كل مهمة

	w.تأثير اإلدارة اإلستراتيجية على إدارة المهام

تأثري الهيكل التنظيمي للمنظمة عىل إدارة المهام:

	w.إدارة المهام وأهمية التخطيط

	w.مهارات إلدارة وقيادة المهام

	w.إدارة المهام والمخاطر

	w.تحديد األولويات وتحديد المواعيد النهائية

	w.التخطيط والجدولة وااللتزام بالمواعيد

	wإدارة المهام وتحديد األولويات

إدارة المهام وضغوط العمل:

	w.التعامل مع األشخاص أثناء أداء المهام الموكلة إليهم في إطار زمني ضيق

	w.مهارات التعامل مع اآلخرين وإنجاز المهام

	w.المرونة والقدرة على تعدد المهام

	w.تحسين إنتاجية المهام

	w.فهم سلوكيات الموظفين عند التعامل مع التغيير

	w.التعامل مع مقاومة التغيير

	w.التقنيات الالزمة إلدارة التغيير المرتبط بالمهمة

	w.الخطط الشخصية واإلدارة الذاتية

حتديد وترتيب األولويات أفضل استثمار للجهد والوقت:

	wتعريف تحديد األولويات

	w:أدوات تحديد األولويات

	wتحليل المقارنات الثنائية

	wتحليل مصفوفة القرارات

	wمصفوفة أولويات العمل

	wمبدأ "إيزنهاور" للهام والمستعجل

	wتحليل باريتو

	wتقنية "بوردا كونت" المفعلة

	wتعيين األولويات

إدارة الوقت وترتيب األولويات يف األوقات المضطربة:

	w.تعريف ترتيب األولويات

	wإدارة الوقت وإستثماره

	wمراحل ترتيب األولويات

	w.مقاييس ترتيب االولويات

	wترتيب األولويات في األوقات المضطربة



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 :........................)إدارة المهام المتعددة واألولويات والمواعيد النهائية(

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.


