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إدارة االجهاد الوظيفي
والمهام وبناء المرونة وتحديد األولويات

مقدمة:
يؤثر اإلجهاد علينا جميًعا في مرحلة ما من حياتنا المهنية. سيؤدي تعلم كيفية إدارة اإلجهاد وبناء المرونة إلى إنتاجية مهنية أعلى وصحة أفضل وعادات احترافية أكثر استدامة. 

سيساعدنا أيًضا على خلق توازن جسدي - وعاطفي - بين العمل والحياة.

في هذه الدورة، ستتعلم الحلول العملية للحفاظ على تغيير السلوك الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حياتك على المستويين المهني والشخصي. عندما تكون قادًرا على تقليل 
مستوى التوتر السلبي الذي يؤثر عليك، يتحسن أداؤك إلى جانب صحتك وسعادتك.  لذلك فإن الهدف من هذه الدورة ليس فقط خلق الوعي حول الرفاهية العاطفية في سياق العمل، 

ولكن أيًضا لمساعدة المشاركين على خلق توازن عام أفضل بين االستثمار الذي يقومون به في حياتهم الشخصية والمهنية.

التوتر  مسببات  استكشاف  أثناء  التوتر،  من  الحد  تقنيات  من  مجموعة  تتعلم  أفعالنا. سوف  على  معتقداتنا  تؤثر  وكيف  معتقداتنا  على  تصوراتنا  تأثير  كيفية  الدورة  هذه  تتناول 
واالستجابات الخاصة بك.  تفاعلية للغاية، وتغطي الجلسات مزيًجا من النظرية والمناقشات والتمارين. سوف تستكشف المفاهيم مع زمالئك المشاركين في بيئة آمنة حيث يمكن 

تطوير المهارات والعادات وصقله وتحسينها.

أهداف الدورة:
بعد االنهتاء من الدورة، سيكون الماشركني قادرين عىل:

	wإنشاء أساس متين للتعامل مع اإلجهاد واإلدارة الذاتية بكفاءة وفعالية

	wتخطيط وإدارة المهام والقيود المتعلقة بالعمل

	wتحديد العالقة بين التخطيط االستراتيجي وانجاز المهمة

	wتحديد وترتيب أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة، وكيفية التعامل مع الضغوط المرتبطة بها

	wتحسين نتائج المهام من خالل المهارات الشخصية والعملية

	wالتعامل باحتراف مع التغييرات المتعلقة بالمهام والسلوكيات المرتبطة بها

	wتحسين نتائج المهام والنتائج عند العمل في مجموعات وفرق

	wالتأثير على االخرين في اإللتزام بالمواعيد النهائية مع خلق بيئة عمل إيجابية

	wإكساب المشاركين القدرة على اإلستعداد والتهيؤ الفعال إلدارة األزمات

	wشرح العالقة بين التخطيط االستراتيجي وإنجاز المهام

	wترتيب أولويات المهام وتحديد المواعيد النهائية لإلنجاز

المنهجية:
هذه الدورة تفاعلية  للغاية، وتغطي الجلسات مزيًجا من النظرية والمناقشات والتمارين وانشطة المحاكاة. سوف تستكشف المفاهيم مع زمالئك المشاركين في بيئة آمنة حيث يمكن 

تطوير المهارات والعادات وصقلها. وسيستفيد المشاركون من الجزء الذي يغطي تحديات العمل المتعلقة بالتعامل مع اإلجهاد وبناء المرونة وادارة األولويات.

الفئات المستهدفة:
يستهدف هذا البرنامج التدريبي  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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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
	w.إدارة 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

)إدارة االجهاد الوظيفي والمهام وبناء المرونة وتحديد األولويات(

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.


