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مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء

مقدمة:

تغطي الدورة، أهم المحاور التي تساعد المشاركين على اكتساب أهم مبادئ إدارة الوقت لمساعدتهم على تنظيم مهامهم وواجبتهم اليومية وتقليل اإلجهاد المرافق إلنجاز هذه المهام, 

باإلضافة إلى تمكينهم من إدارة الوقت بشكل أكثر فعالية عن طريق تعلم كيفية تخطيط وتنفيذ المهام وخطط العمل سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

تحتوي الدورة على أهم النقاط في عملية إدارة الوقت، وأهمية مهارات إدارة األولويات واالهداف وتنظيم األعمال والمهام،  في الحياة المهنية والحياة الشخصية باإلضافة إلى 

استراتيجيات االستثمار في الوقت وتجنب األمور السارقة للوقت والتي تقلل من اإلنتاجية بوضع الحلول المناسبة لها إلزالة أو التخفيف من اآلثار السلبية لها وكذلك إعداد وتنفيذ 

خطة عمل فعالة.

أهداف الدورة:

اتقان رسم األهداف الذكية )محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وواقعية وفي الوقت المناسب(§	

تحقيق الكفاءة في لتحديد أولويات األهداف والمهام§	

 إعداد جداول العمل وتعلم تحديد األولويات وفقا لألهمية واإللحاح§	

 تحسين اإلنتاجية للذات واآلخرين من خالل تقنيات إدارة الوقت الفعالة§	

تعلم كيفية التخطيط للمهام واألعمال بما ال يزيد االلتزامات بشكل مفرط وكذلك تعلم تجنب التسويف§	

تعلم كيفية إدارة الطاقة الخاصة بك باإلضافة إلى تعلم كيفية إدارة الوقت لتحقيق أداء فعال وعالي§	

تعلم كيفية إعداد وتنفيذ خطة عمل إلدارة الوقت  وكذلك ربط عادات األشخاص ذوي الفعالية السبع بعملية إدارة الوقت§	

تحديد أولويات العمل على أساس االستعجال واألهمية§	

اتقان إدارة المهام الموكلة بكفاءة والقدرة والتميز في تقييم و ترتيب األولويات لتلبية المواعيد النهائية المهمة§	

اتقان التخطيط بكفاءة  مهارات قيادة المهام و التعاون مع اآلخرين§	

 منهجية التدريب: 

تجمع منهجية التدريب بين المحاضرات والمناقشات والتدريبات الجماعية والرسوم التوضيحية. وسيكتسب المشاركون معرفة نظرية وعملية بالموضوعات. وينصب التركيز على 

التطبيق العملي للمواضيع، ونتيجة لذلك سيعود المشارك إلى مكان العمل بقدرة وثقة على حد سواء لتطبيق التقنيات المستفادة على واجباته. 
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المحتويات الرئيسيىة:

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

مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء

مقدمة في إدارة الوقت:

مبادئ الوقت واإلدارة الذاتية§	

تحديد وإدارة ذروة أداء الوقت الفسيولوجي§	

قول "ال" وحلول التفاوض§	

تحديد أولويات عبء العمل والمهام الرئيسية§	

التخطيط وتحديد أولويات عبء العمل§	

تفويض المهام§	

تعيين المهام المراد تفويضها§	

حلول إلدارة الوقت بشكل فعال§	

المفاهيم الخاصة بتنظيم األعمال والمهام:

فهم دور اإلدارة الذاتية في إدارة األعمال والمهام .§	

نظرة عامة حول إدارة األعمال والمهام واإلطار العام لها .§	

التعرف على أسباب تركيز األعمال في الوقت الراهن على إدارة المهام .§	

فهم كيفية إتمام العمل داخل المنظمات.§	

تحديد دور اإلدارة اإلستراتيجية في قيادة األعمال والمهام .§	

كيفية تأثير نوع المنظمة على إدارة األعمال والمهام .§	

أهمية التخطيط والتنظيم فى إدارة األعمال والمهام §	

توضيح األهداف والغايات واالفتراضات والقيود المتعلقة بمجال العمل .§	

حاالت وتطبيقات عملية§	

تحديد األولويات وإدارة الوقت:

استخدام الطرق التي تساعد في إنجاز العمل كخطة أولية إلدارة الوقت.§	

التخطيط وإدارة الوقت، والجدولة، وااللتزام بالمواعيد النهائية .§	

التكامل بين إدارة الوقت وتطوير األولويات.§	

إعداد قائمة المهام، وتحديد األولويات وخطة العمل .§	

التعامل مع مضيعات الوقت، والمماطلة، ورؤساء العمل§	

المهارات المطلوبة في التعامل مع األفراد وإنجاز مهام العمل §	

إدراك المهارات المطلوبة للحصول على مساعدة اآلخرين إلنجاز مهام العمل .§	

تعلم كيفية العمل بشكل أفضل مع اآلخرين بهدف زيادة إنتاجية العمل§	

حاالت وتطبيقات عملية§	

مضيعات الوقت وكيفية مواجهتها عند تنفيذ األعمال والمهام:

مضيعات للوقت يمكن السيطرة عليها.§	

مضيعات للوقت غير مسيطر عليها.§	

تقنيات السيطرة على الوقت .§	

الوقت واإلنجاز )الفاعلية والكفاءة(.§	

الوقت تحت الضغوط.§	

الوقت وجدوى التفويض.§	

حاالت وتطبيقات عملية§	

أساليب تحديد األولويات واألسبقيات وعالقتها بإدارة المهام 

المتعددة:

قاعدة باريتو.§	

كيف نرتب نشاطاتنا حسب األولوية .§	

نموذج كتابة األهداف والمهام.§	

التخطيط األسبوعي.§	

تنظيم الوقت.§	

مفهوم العمل الجماعي ودوره في إدارة الوقت والمهام §	

أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات.§	

طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات.§	

حاالت وتطبيقات عملية§	

مهارات التحفيز ودورها فى ترتيب األولويات:

مفهوم العمل الجماعي وأهميته في نجاح المنظمات.§	

مفهوم التحفيز وموقعه في منظومة المؤسسات واإلدارات§	

أهمية نظام التحفيز في مسار التطوير الفردي والمؤسسى لتنفيذ المهام§	

مخاطر عدم استخدام نظام التحفيز في المؤسسات§	

نموذج الدافعية وآليات عمله في تحفيز األشخاص فى العمل§	

حاالت وتطبيقات عملية§	



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

)مهارات تنظيم وإدارة الوقت والوصول الى قمة األداء(

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.


