
إنجاز األعمال
من المنزل

التدريب اإلفتراضي

ACHIEVE IT
FROM HOME

6 HOURS

VIRTUAL TRAINING



Your success at work depends on your performance. This workshop 
is designed to help increase your productivity and efficiency while 
working from home, adding more value to your work as well as your 
personal life. Productivity is about making sure you’re getting the 
right things done, in the right timeframe, in a successful and effective 
way.

Unfortunately, some people often have ‹busy but NON-productive 
days›. This workshop is about building a better daily routine 
by learning how to eliminate the non-essential, how to avoid 
distractions, and how to deal with people who constantly interrupt 
your work. In addition, you will be equipped with the skills of setting 
realistic goals and prioritizing tasks to work along a purpose-driven 
path.

Participants will also develop an understanding and usage of 
examining their habits and routines, organizing the out of office 
workspace and setting plans to stay organized in this challenging 
environment. 

Be the Boss and Boost Your Productivity!

PROGRAM 
OVERVIEW 6 HOURS



TOPIC TOOL OBJECTIVE

10 min. Icebreaker Trainer and participants welcome and self-Introduction

10 min. Expectations Participants to share their expectations 

20 min. Introduction to productivity 
(Definition and Importance)

Identify the importance of Productivity on individual and 
organizational levels

15 min. Different between being busy or 
being Productive

Differentiate between being busy and being productive

25 min. Productivity challenges Clarify the challenges they face to be productive

15 min. Energizer Refresh the participants

20 min. Introduction to goal Setting Importance of Goal setting

10 min. Goal setting tools Use tools to set personal goals

15 min. Practice goal Setting Practice goal setting

20 min. Plan to Achieve Create plan to achieve goals

15 min. Closing of Day 1 Recap Day 1

MODULE 1
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• Define productivity.

• Identify  importance of productivity to individuals and 
organizations.

• Practice strategies that increase productivity from 
home.

• Differentiate between being productive and being 
busy.

• Identify goal setting.

MODULE 1
LEARNING OUTCOMES



MODULE 2
AGENDA

3 HOURS

TOPIC TOOL OBJECTIVE

10 min. Review Module 1 Participants will summarize module 1

20 min. Introduction to time 
management 

define time management and it's benefits

20 min. Time management and 
Prioritizing tools

tools to prioritize your tasks 

20 min. Introduction to Procrastination Identify Procrastination and it's causes

15 min. Energizer Refresh the participants

20 min. Strategies to fight procrastination Identify strategies to overcome procrastination

20 min. Stress Management Define stress management 

20 min. Strategies to overcome stress Identify strategies to overcome stress

15 min. Tips and Tricks to achieve it from 
Home

Define strategies to work effectively at home

20 min. Recap and ؤlosing Recap on the program 

Breakout
Rooms

Group 
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Chat Video Poll Case 
study PPT



• Comprehend the importance of organizational skills 
while out of office.

• Acquire tools to schedule time. 

• Identify the importance of time management.

• Use strategies to overcome procrastination.

• Identify stress management.

• Practice setting good organizational system for 
working at home.

MODULE 2
LEARNING OUTCOMES



نظرة عامة

ــاء  ــى علــــى قضــ ــل مبنــ ــي العمــ ــاح فــ ــن البعــــض أن النجــ ــد يظــ قــ
ســــاعات طويلــــة، ولكن فــــي حقيقــــة األمــر، يعتمــــد نجاحك اعتمادا 
كليـــًـا علــــى مــــا تحققــــه مــن مهــــام وإنجــــازات فــي الوقــــت الــذى 
تقضيــــه فــــي العمــل. الغــرض مــن ورشــة العمــل هــذه هــي الوصــول 
ــن  ــل م ــاء العم ــك أثن ــم وقت ــك وتنظي ــك وكفاءت ــادة إنتاج ــي زي ــك ال ب
ــد  ــخصية. تأك ــك الش ــذا حيات ــك وك ــي عمل ــاح ف ــق النج ــزل ، لتحقي المن
مــن أنــك تنجــز األشــياء الصحيحــة ، فــي اإلطــار الزمنــي المناســب ، 

بطريقــة ناجحــة وفعالــة. 

ــر مــن النــاس أن لديهــم أيــام مشــغولة ولكــن ال ينتجــون  يعتقــد كثي
التركيــز علــي  الورشــة هــو  الغــرض مــن هــذه  لــذا   ، بشــكل فعــال 
اكتســاب االســتراتيجيات الفعالــة فــي العمــل مــن المنــزل و بنــاء روتيــن 
يومــي أفضــل، مــن خــال تعلــم كيفيــة تقليــص األعمــال و المهــام غيــر 
الضروريــة و تجنــب المشــتتات و كيفيــة التعامــل مــع األشــخاص الذيــن 

ــك.  ــي عمل ــزك ف ــار تركي ــن إط ــك م يخرجون

باإلضافــة إلــى ذلــك ، ستكتســب مهــارات كيفيــة تحديــد أهدافــك 
ــا  ــا وانجازه ــل عليه ــة للعم ــام األولوي ــد المه ــة وتحدي ــة واقعي بطريق
فــي الوقــت و المســار المحــدد لهــا. ســيتعرف المتــدرب أيضــا علــى 
العــادات و روتيــن الحيــاه الغيــر فعــال الســتبدالها بعــادات و ممارســات 
فعالــة فهًمــا و تطبيقــا و كــذا تنظيــم مســاحة العمــل خــارج المكتــب 

ــة. ــة الصعب ــذه البيئ ــي ه ــا ف ــاء منظًم ــدة للبق ــط الجي ــع الخط ووض

كن رئيس نفسك وزد من إنتاجيتك!

٦ ساعات



الهدفاألدواتالموضوع

التعارف بين المدرب و المتدربين التعارف10 دقائق

يشارك المتدربين توقعاتهم التوقعات 10 دقائق

مقدمة عن اإلنتاجية ) تعريف اإلنتاجية 20 دقيقة
و أهميتها(

التعرف على أهمية اإلنتاجية على المستوى الفردى و على مستوى 
المؤسسة

الفرق بين أن تكون منتجا أو أن تكون 15 دقيقة
معرفة الفرق بين أن تكون منتجا و أن تكون مشغولمشغول

تحديد معوقات اإلنتاجيةمعوقات اإلنتاجية25 دقيقة

تنشيط وتحفيز المشاركيننشاط تحفيزى 15 دقيقة

التعرف على أهمية وضع األهدافمقدمة عن وضع األهداف20 دقيقة

استخدام األدوات لوضع األهدافأدوات لوضع األهداف10 دقائق

ممارسة وضع األهدافممارسة وضع األهداف15 دقيقة

وضع خطة لتحقيق األهدافالتخطيط لتحقيق األهداف20 دقيقة

ختام وأسئلة وأجوبةمرجعة اليوم األول15 دقائق

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 

فرق عمل 
منفصلة

مجموعات 
مناقشة

لوحة الكتابة 
الورقية

نشاط 
ورقي

نشاط 
زوومرقمي

دراسة تصويتفيديودردشةسبورة
حالة

باوربوينت



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

تعريف ما المقصود باإلنتاجية.  •
التعرف على أهمية اإلنتاجية على المستويين الفردي   •

والتنظيمي.
تطبيق اإلستراتيجيات التي تزيد من اإلنتاجية فى العمل من   •

المنزل.
تحديد الفرق بين أن تكون منتًجا وأن تكون مشغواًل.  •

التعرف على كيفية وضع األهداف.  •



الهدفاألدواتالموضوع

مراجعة ما تم تناوله في اليوم األول مراجعة اليوم األول 10 دقائق

التعرف على إدارة الوقت و أهميتهمقدمة عن إدارة الوقت 20 دقيقة

إستخدام أدوات لتنظيم الوقت أدوات إلدارة الوقت و تحديد األولويات20 دقيقة

التعرف على التسويف و أسبابهمقدمة عن التسويف و خطورته20 دقيقة

تنشيط وتحفيز المشاركيننشاط تحفيزى15 دقيقة

تحديد إستراتيجيات للتخلص من التسويفإستراتيجيات للتخلص من التسويف20 دقيقة

التعرف على إدارة الضغوطإدارة الضغوط20 دقيقة

تحديد إستراتيجيات للتعامل مع الضغوطإستراتيجيات للتخلص من الضغوط20 دقيقة

تحديد إستراتيجيات للعمل بفاعلية من البيتنصائح إلنجاز عملك من البيت15 دقيقة

مراجعة ما تم تناوله فى التدريبختام اليوم 20 دقيقة

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

فرق عمل 
منفصلة

مجموعات 
مناقشة

لوحة الكتابة 
الورقية

نشاط 
ورقي

نشاط 
زوومرقمي

دراسة تصويتفيديودردشةسبورة
حالة

باوربوينت



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

التعرف على أهمية مهارات التنظيم اثناء بعدك عن مكان   •
عملك.

التعامل مع أدوات لتنظيم الوقت .  •
التعرف على إدارة الوقت و أهميته.  •

تحديد إستراتيجيات للتخلص من التسويف.  •
التعرف على إدارة الضغوط.  •

ممارسة األدوات التنظيمية لجدولة الوقت للعمل من   •
المنزل.
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