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التخطيط هو اتخاذ قرار 
مسبق بما يجب القيام به 

في المستقبل، وهو عملية 
التفكير قبل القيام بالعمل 

لتحقيق هدف معين؛ إنه 
ينطوي على تحديد األهداف 
وكذلك األنشطة المطلوب 
القيام بها لتحقيق األهداف.

تحقيق الهدفجهد ذهنيالتخطيط جهد بدني



أنواع التخطيط



◌ التخطيط اإلستراتيجي: هو التخطيط الذي عادة 
مايكون طويل المدى يتجاوز( 3 أعوام)، يكون من قبل 

اإلدارة العليا ويركز على األهداف والسياسات 
واإلستراتيجيات. 

◌ التخطيط التكتيكي: هو التخطيط الذي عادة ما يكون 
لمدة متوسطة المدى (2-3 أعوام) يكون من قبل 

اإلدارة الوسطى يركز على تحقيق أهداف فرعية، 
سياسات وتفصيالت.



◌ التخطيط التشغيلي: وهو التخطيط الذي عادة ما 
يكون لمدة قصيرة المدى (لسنه واحدة) يكون من 
قبل اإلدارة التشغيلية أو التنفيذية ويركز على تنفيذ 

برامج وجداول العمل واإلجراءات (تنفيذ المهام 
اليومية) . فهو يربط الغايات واألهداف اإلستراتيجية 

بالغايات واألهداف التكتيكية وهو يعطي إرشادات 
حول كيفية إنجاز المهام. 



◌ تخطيط الطوارئ: التخطيط الذي يتم عمله في حال 
وجود احتمال لحصول مخاطر معينة تؤثر على 

التخطيط األصلي للمشروع، و في حال عدم وجوده 
سيؤدي لوقوع المخاطر حيث أن آثار تركه تكون 

وخيمه. ألننا نلجأ إلى اإلرتجال باتخاذ القرارات األمر الذي 
سيكون له عواقب وخيمة على المشروع و قد يمنع 

تحقيق أهدافنا. 





أمثلة حول أنواع التخطيط - مثال (1)

االستراتيجي 

الهدف النوع

رفع اإلنتاجية للشركة من خالل 
رفع كفاءة العاملين في الشركة.

المدة الزمنية

خمس سنوات

تخصيص المواردالتكتيكي   ◌
تحديد مهام العمالة  ◌

تدريب العمالة   ◌

٣ سنوات



أمثلة حول أنواع التخطيط - مثال (1)

التشغيلي

الهدف النوع

تسجيل وقت بداية و نهاية   ◌
العمل.

متابعة العمال.  ◌
العمل بنظام الفترات.   ◌

عقد دورات تدريبية للعمال.    ◌
متابعة العمال.    ◌

المدة الزمنية

سنة



أمثلة حول أنواع التخطيط - مثال (2)

االستراتيجي 

المثال النوع

التخطيط لدراسة الماجستير   ◌
في بريطانيا

التعرف على شروط الدراسة في   ◌
جامعات بريطانيا؟ مثال توفر الدعم 

المالي (ذاتي او جهة مانحة)

الحصول على قبول من جامعة   ◌
معتمدة من الجهة المانحة.

الخطوات التي يجب اتخاذها

من هي الجهات المانحة و ما التكتيكي   ◌
هي شروطها؟ 

أي الجامعات معتمدة للجهات   ◌
المانحة؟  



أمثلة حول أنواع التخطيط - مثال (2)

التشغيلي 

المثال النوع

الحصول على الفيزا قراءة متطلبات القنصلية البريطانية ◌   ◌
وااللتزام فيها خالل تعبئة الطلب. 

طلب ارسال جواز السفر بالبريد   ◌
المستعجل.

مراسلة الجامعة و الجهة المانحة.  ◌
ما هي األمور المتبعة لتالفي التأخير في   ◌
 تجنب حجز 

ً
السفر بسبب اإلغالقات؟ مثال

 .
ً

التذكرة يوم الجمعة لألحد مثال

الخطوات التي يجب اتخاذها

آليات تأجيل الدراسة في حال الطوارىء  ◌
تم تأخير الفيزا. 

آليات السفر في ظل الجائحة.  ◌
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الجامعة اإلسالمية - غزة:
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حان الوقت لتغير نمط حياتنا!

إدارة الوقت



الوقت له قيمة معنوية أكثر من النقود، 

"تستطيع الحصول على مزيد من النقود ولكنك 

ال تستطيع الحصول على مزيد من الوقت"

Jim Rohn



◌ تقليل الضغط النفسي

◌ زيادة االنتاجية

◌ تحقيق التوازن في الحياة

◌ زيادة احترام الشخص ألداءه

◌ زيادة الثقة بالنفس

◌ المساعدة لبلوغ األهداف

حقائق عن إدارة الوقت 





يوجد 168 ساعة في األسبوع – رقم كبير يجب استغالله

مهم

طارئ

يجب القيام به فوًرا

غير طارئ

يجب التخطيط للقيام به

حاول تجنبها:غير مهم
أمور غير مهمة وغير مطلوبة منك 

ولكن في حال أردت تنفيذها يجب 
تنفيذها فوًرا 

ابتعد عنها: 
هي ليست مهام ومعظمها 

يتسبب بضياع الوقت 



المهام



◌ ما هي المهام التي يجب إنجازها ؟

◌ من هو الشخص المسؤول عن إنجازها؟ 

◌ ما هو آخر موعد للتنفيذ؟

◌ مكان تنفيذ المهمة

◌ هل تم إنجازها أم ال

◌ أي مالحظات أخرى

عناصر المهام



أولويات المهام



◌ يتم تقسيم المهام الكبيرة إلى عدة مهام صغيرة

 ABC يتم وضع األوليات وفق آلية ◌

◌ تحديد آخر موعد لكل مهمة

◌ يجب آخذ المواعيد التي تكون فيها نشيًطا بعين 
االعتبار أثناء ترتيب المهام اليومية 



أنواع المهام



المهام
المهمة والطارئة



◌ مهمه وعاجلة 

◌ تدعم األهداف طويلة المدى

◌ تدعم الفريق الذي تعمل معه

◌ يجب أن تسأل نفسك عن العقوبات والمشاكل التي 
من الممكن حدوثها في حال عدم تنفيذ هذه المهام

◌ الـتأكيد أن المهام ذات الخواص أعاله هي فقط من 
 A تصنيف



المهام المهمة 
لكنها غير طارئة



◌ مهمه ولكنها ليست طارئة 

◌ ال تحدث مشاكل في حال عدم تنفيذها 

◌ من الممكن أن تتحول إلى مهمة أو مهمة وطارئه 

◌ تأكد من عدم البدء بأي مهمة من هذا التصنيف قبل 
A اكمال جمل المهام من تصنيف



المهام الغير 
مهمة لكنها طارئة



◌ ليست مهمة وليست طارئة  

◌ من الممكن أن تكون طارئة ولكنها ليست مهمة 

◌ ال يوجد أي مشاكل في حال عدم تنفيذها



 Trello تطبيق









تقييم ذاتي لتحديد 
كفاءة إدارتك للوقت
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جامعة نوتنغهام - 
المملكة المتحدة:  

ماجستير في 
هندسة المواصالت

الجامعة اإلسالمية - غزة: 

محاضر بقسم الهندسة المدنية   

جامعة فلسطين: 
محاضر بقسم الهندسة المدنية

الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية:  

أستاذ مساعد بقسم 
الهندسة و النظم الذكية

   

جامعة فلسطين:  
محاضر بقسم 

الهندسة المدنية
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إعرف وقتك 



تحديد األهداف 
وترتيب األولويات

◌ فن التفويض  

◌ التعاقد الخارجي 

◌ األتمتة



م يومك
ّ

نظ
◌ األجندة  

◌ قائمة المهام 



إعرف نفسك ؟

إحمي وقتك 



تعلم متى 
تقول ال



حدد فترة 
لكل مهمة 



◌ ركز على التقدم ال الكمال  

◌ ال تعلق بالتفاصيل الصغيرة  

ركز على 
مهمة واحدة



التوازن بين 
العمل والحياة



شكًرا الستماعكم


