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المقدمة:

 في مناخ األعمال واالقتصاد سريع التغير اليوم ، أصبح من المهم أكثر بالنسبة للقادة والمديرين اتخاذ القرارات وتحديد األولويات في حاالت الضغط الشديد وعدم اليقين واإلجهاد. 

في بعض الحاالت ، قد يكون االنتظار حتى يوم واحد للرد ضارا على كل مستوى من مستويات العمل - من  المدير والمشرف والمساعد اإلداري - يتوقع من المهنيين اتخاذ قرارات 

حكيمة تحت الضغط. ستوفر هذه الدورة التدريبية رؤى حول كيفية عملية لتخفيف التوتر. 

تهدف دورة " تحديد األولويات واتخاذ القرارات تحت الضغوط "  بشكٍل عام إلى تمكين المشاركين من تبني أساليب واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار وجدولة أوقاتهم 

وأولوياتهم ، بما يساعدهم على التعامل مع كافة الضغوط التي يواجهونها أثناء قيامهم بأعمالهم، األمر الذي يمكنهم من تفعيل قدراتهم على التعامل مع متطلبات العمل ضمن إدارة 

فّعالة للوقت تنعكس إيجاباً وبالنهاية على أدائهم ألعمالهم وتنظيم عملهم بكفاءة وفاعلية. من خالل المحاور : التميز اإلداري وأثره على األداء المؤسسي، األساليب اإلدارية التي 

تساعد على تحقيق التميز اإلداري  ، كيفية إدارة الوقت وتحديد األولويات للوصول إلى التميز اإلداري المطلوب ، الضغوط وكيفية مواجهتها التخاذ القرار الصحيح.

اهداف الدورة:

حبلولهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

كيفية تكييف األولويات عند الضرورة أو تعزيزها عند الحاجة .  	

 تطوير القدرة على التنبه للمخاطر الجديدة وإدارتها عند حدوثها .  	

 فهم السياق الذي يتم فيه اتخاذ القرار .  	

 شرح فوائد ومشاكل اتخاذ القرارات السريعة .  	

 زيادة القدرة على العمل بنجاح تحت الضغط .  	

 تقييم األولويات الحالية ووضع أولويات جديدة استجابة للتغيير المعقد .  	

 تحديد والحصول على المعلومات ذات الصلة المطلوبة لحل مشكلة .  	

 اتخاذ قرارات فعالة بسرعة عندما تكون تحت الضغط .  	

 تبرير القرار باستخدام األدلة والحجج واالستجواب والحزم .  	

 تعلم كيفية التعرف بسرعة على األخطاء وتصحيحها والتعلم منها    . 	

اكتساب مهارات تحليل المهام وتحديد األولويات . 	

 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 األقسام وجميع الموظفين العاملين بالوظائف اإلدارية والفنية .
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المحتويات األساسية:

مفهومإدارةالوقت:

تعريف إدارة الوقت وأهميته 	

مهارات إدارة الوقت  	

أسس وقواعد وأساليب إدارة الوقت 	

مفهومضغوطالعمل:

مفهوم الضغوط وأنواعها  	

التأثير السلبي للضغوط اإلدارية 	

مضيعات الوقت و ضغوط األعمال 	

األاسليبالعلميةإلدارةالوقت:

تحديد األهداف واألولويات  	

تنظيم العمل والوقت 	

التخطيط للعمل والوقت 	

واسئلزيادةفعاليةاستخدامالوقت:

تفويض السلطة والمسؤولية 	

تطوير نظم المعلومات اإلدارية 	

تطوير أساليب االتصاالت 	

األاسليباحلديثةيفاستثمارالوقت:

نماذج وأساليب جدولة الوقت وترتيب إنجاز المهام  	

حاالت وتطبيقات عملية لتنظيم الوقت و تخفيف  	

الضغط

نظرية اتخاذ القرار كأسلوب لحل المشكالت 	

حتليلمصفوفةإدارةالوقت:

اإلجراءات الفعالة إلدارة الوقت  	

مفهوم األولويات )األهم قبل المهم ( وتنظيم وقت  	

العمل

اإلعدادإلدارةالوقت:

التغلب على معوقات التخطيط  	

األهداف الذكية 	

ختطيطالوقت:

وضع األهداف واألولويات  	

الجدولة والمتابعة 	

زيادةالفاعليةالشخصية:

التغلب على التأجيل  	

تنظيم المكتب والتعامل مع المعلومات 	

التفويضالفعال:

عوائق التفويض  	

خطوات التفويض 	

االجتماعاتالناجحة:

بدائل اإلجتماعات  	

السلوكيات المساعدة في إنجاح اإلجتماعات 	

اإلبداعيفإدارةاالولويات:

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 	
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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

) تحديد األولويات واالهداف ومهارات اتخاذ القرار تحت الضغوط (
إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة واالولويات وتمالك الضغوط

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


