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مقدمة:

 أحد األسباب الشائعة لعدم إنتاجية الناس هو أنه ليس لديهم هيكل خالل يوم عملهم. ويرجع ذلك إلى أن جميع المهام غالبا ما يتم التعامل معها على أنها عاجلة وحرجة لألعمال ، 

وهذا ببساطة غير صحيح ويمنع الموظفين من إدارة عبء عملهم بفعالية.  تحديد أولويات المهام تغيير ذلك من خالل مساعدتك في تقسيم قائمتك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. إن 

الفهم السريع لما يجب القيام به على الفور ، وما يمكن أن ينتظر حتى وقت الحق من اليوم ، وما يمكن تفويضه يسمح لك بمعالجة مهامك بطريقة مضبوطة ومدروسة ، مما يعزز 

اإلنتاجية.

تم  تصميم هذه الدورة لمساعدة المشاركين في تطوير القدرات المناسبة إلدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة  وجدولة األنشطة.  في هذه الدورة سوف تتعلم كيفية 

تحديد أولويات مهامك وإدارة وقتك إلنجاز العناصر ذات األولوية القصوى. تمكن هذه الدورة المشاركين من تحديد أسلوب إدارة الوقت ، والتعامل مع مضيعات الوقت ، وتطبيق 

أدوات مختلفة إلتقان وقتهم. عالوة على ذلك ، سيقوم المشاركون بتطوير مصفوفات ذات أولوية زمنية وعملية ، وخطوات الستخدامها وتقييمها. أخيرا ، سيقوم المشاركون بإدارة 

ضغوط مكان العمل من خالل استخدام تقنيات مختلفة للحد من التوتر. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. إنشاء األساس المتين للتعامل مع األولويات و إدارة المهام وإدارة الذات بجدارة وفّعالية

	w. تخطيط  وتبسيط وإدارة المهام والقيود المتعلقة بالعمل

	w. وصف أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة وتعلم كيفية التعامل مع الضغوطات المرتبطة بها

	w. الكفاءة والجدارة في إدارة األولويات وتبسيط المهام وتحسين العمليات واإلنتاجية

	w. التعامل باحترافية مع التغييرات المتعلقة بالمهام والسلوكيات المرتبطة بها 

	w . تطوير وتقييم مصفوفات أولويات الوقت والعمل إدارة الضغوطات في مكان العمل باستخدام تقنيات مختلفة للحد من التوتر

المنهجية:

تستخدم في هذه الدورة نماذج واسعة من حاالت األعمال التي تعزز مناقشات صحية حول أهمية إدارة األولويات وتبسيط المهام المتعددة وااللتزام بالمواعيد. وسيستفيد المشاركون 

من الجزء الذي يغطي تحديات العمل المتعلقة بالتعامل مع المهام واألولويات وااللتزام بمواعيدها.سيتم استخدام مجموعة متنوعة من المنهجيات ، بما في ذلك العروض التقديمية 

والمناقشات وتمارين المجموعات الصغيرة والكبيرة ولعب األدوار والتقييمات الذاتية. 

الفئات المستهدفة:

يستهدف هذا البرنامج المهنيين من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات األساسية إلنشاء وتطوير نظام وبيئة عمل فعالة. وهو مصمم لقادة الفرق والمشرفين والمدراء 

ورؤساء األقسام الذين يرغبون في تحسين اإلنتاجية الشخصية الخاصة بهم أو بالذين يعملون معهم سواء كان ذلك العمل في مشروع أو داخل قسم. وتقدم الدورة أساسا متينا ألولئك 

الذين يرغبون بالحصول على  دور إشرافي أو إداري كخطوة تالية في حياتهم المهنية.
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مقدمة يف  إدارة   الوقت :
	w تعريف إدارة الوقت 
	w الحاجة إلى إدارة الوقت 
	w إدارة الوقت 
	w فوائد 
	w عناصر 
	w المبادئ 
	w استخدامات إدارة الوقت لألفراد والمنظمات 
	w أساليب إدارة الوقت 

 خطوات ومكونات اإلدارة الفعالة للوقت :
	w خطوات إدارة وقتك 
	w تحديد األهداف 
	w وضع الجداول الزمنية 
	w مراجعة الخطة 
	w مكونات إدارة الوقت 
	w تخطيط 
	w تنظيم 
	w تفويض 
	w إدارة االنقطاعات 
	w جدوله 
	wاعطاء االولويه 

 تطوير مصفوفات أولويات الوقت والعمل :
	w عاجل مقابل مهم 
	w خطوات استخدام مصفوفة الوقت 
	w استراتيجيات لتقييم المصفوفة الزمنية 
	w مصفوفة أولويات العمل 
	w تقييم مصفوفة أولويات العمل 
	w االستخدام الفعال لطاقتك 
	w فهم ساعاتك البيولوجية 
	w التغلب على تحديات إدارة الوقت 
	w المزالق الشائعة إلدارة الوقت 

 إدارة اإلجهاد:
	w العالقة بين اإلجهاد وإدارة الوقت 
	w أعراض اإلجهاد 
	w أنواع الضغوطات 
	w آثار اإلجهاد على الصحة 
	w مراحل استجابة اإلجهاد البشري 
	w تأثير الضغط على األداء 
	w استراتيجيات للحد من اإلجهاد في مكان العمل 
	w تقنيات إدارة اإلجهاد 
	w الشخصية والتوتر 

أهمية التخطيط:

	wوظائف اإلدارة وتأثيرها على المهام
	wالمهارات الالزمة إلدارة وقيادة المهام
	wالتعامل مع القيود المهمة
	wالغايات واألهداف والمهام
	wمن االهداف الذكية الى المهام الذكية
	wدمج النطاقات وقواعد العمل وخطط اإلدارة في تعيين المهام
	wإدارة المهام  وأصحاب المصلحة
	wإدارة المهام والمخاطر

حتديد األولويات ووضع المواعيد الهنائية:

	wتقييم حول تعاملنا مع المهام
	wالربط ما بين إدارة المهام وبئة العمل
	wالتخطيط والجدولة وااللتزام بالمواعيد
	wإدارة المهام  ووضع األولويات
	wاإلدارة الفعالة لالجتماعات ورسائل البريد اإللكتروني والمعطالت عن العمل
	wاعداد قوائم المهام وإدارة األولويات
	wالتعامل مع مضيّعات الوقت والمماطلة  والطلبات الملّحة
	wالمهام والمكننة
	wإدارة المهام وضغوطات العمل

التعامل مع األشخاص أثناء تأدية المهام المحددة بإطار زمين ضّيق:

	wالمهارات المطلوبة عند طلب  المساعدة
	wالعناصر األربع األساسية للتفويض الصحيح
	wالعمل بفعالية مع اآلخرين
	wالمهارات الشخصية وإنجاز المهام
	wتأثير أسلوب العمل على إنجاز المهام
	wالمرونة والقدرة على تأدية مهام متعددة
	wتحسين إنتاجية المهام

إدارة المهام والتغيري:

	wتقنيات حول تّعلم و تحسين المهام
	wالتواصل عند تغيير المهام او مخرجاتها
	wاستيعاب سلوكيات الموظفين عند التعامل مع التغيير
	w  أهمية االرتباط الوظيفي وملكية المهام
	wالتعامل مع مقاومة التغيير
	wالتقنيات الضرورية إلدارة التغيير المرتبط بتأدية المهام
	wالخطط الشخصية واالدارة الذاتية



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

) إدارة المهام واألولويات والمواعيد النهائية المتعددة (

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.


