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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إهداء
إىل أوئلك اجلنود املجهولني. اذلين محلوا هم ادلعوة فبذلووا   
سبيلها جل أوقاتهم؛ أوئلك اذلين جيري هذم اسسذ يف   عذروقهم 

 ودمائهم.
مع لك حركة وسكنة، مع لك ذهذا  وييذا ، مذع بذرو  لك 

 يقر شمس، ويرشاقة لك صباح؛ يستيقظ هم اسس يف   قلوبهم، ال
 هل قرار، وال يهدأ هل بال، حىت يأيت نرص اهلل.

 إىل أوئلك..... 
 نهدي هذا الكتاب 
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 مقدمة

احلمد هلل واوص ة واوس يف ىلع رسذول اهلل ممذد وىلع  هل 
 وصحبه ومن وااله وبعد:

فموضوع إدارة اووقت يهم طائفة من انلذا؛؛ وهذم اذليذن 
حذذاتهم حيسذذوأ أأ اووقذذت املالذذاح ال ييذذط وحقيذذ  طمو

 ومشاريعهم، وأهدافهم انلبيلة.
هلا اوصنف من انلا؛ اغبًلا صذفوة املجالمذع، ورجاالتذه، 
وقواده؛ هم أصذحا  الفكذر، أصذحا  الحمذوح واملشذاريع 

 اوكبرية، أصحا  اسبداع واالبالاكر.
ما عدا هؤالء فهم بري معنيني خبحذا  هذلا ابلحذإ؛ إذ 

بله أأ يزيذد ىلع ليس دليهم من اآلمال ما يمأل اووقت املالاح، 
 اووقت املالوفر هلم.

ويىل اوصنف األول نوجه اخلحا  فنقول: إننا نشكو كثرًيا 
من ضي  اووقت ولين عندما نالأمل املشلكة جند أنها ليست 
  اووقت نفسه فحسب، بل   أحياأ كثرية تيوأ من كيفية 

فنن إدارة » االسالفادة من اووقت؛ وهو ما يمين أأ نسميه بذذ:
 .«الوقت

 لوقت يف نصوص الرشعا

انلصوص   أهمية العمر وقيماله كثرية جًدا، وقذد أقسذم اهلل 
نَ   ،َوالَْعْصرنعز وجل به   مواضع كثذرية فقذال:  ، َوالضُّ
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 رَذا َيْغَش ْيلر إ

 .َواللَّ
 واألحاديإ   أهمياله واحلإ ىلع اسالغ هل كثرية؛ فمن ذوك:

: ول اهلل عن ابن عبا؛ ريض اهلل عنهما قذال: قذال رسذ -1
رواه  «نعمتان مغبون فيهمنا ثرينم منن ا ناص الصنلة وال نرا »

 وبريه. (1)ابلخاري

: عذذن أه هريذذرة ريض اهلل عنذذه قذذال: قذذال رسذذول اهلل  -2
« أعذر اهلل عز وجل إىل امرئ أخر عمره حن  للغغنس نينسن نين ة»

 .(2)رواه ابلخاري
نره اهلل ععناىل نينسن»: وعنه قال: قال رسول اهلل  -3  من عمغ

 .(3)رواه اسمايف أمحد« ني ة، فقد أعذر إيلس يف العمر
عن أه برزة األسليم ريض اهلل عنه قذال: قذال رسذول اهلل  -4
 :« سسن ل عنن عمنرهم فنيم ال عزول قدما عبد يوم القيامة حن  ُ

أف اه؟ وعن علمسم فيم فعل؟ وعن ماهلم منن أينن اثسسنبس؟ وفنيم 
 .(4)وصححه رواه الرتملي« أن قس؟ وعن جسمسم فيم ألاله؟

، وىلع هله اورواية ن حذظ «عن شبالسم فيم ألناله؟»ويف رواية: 
من األسئلة عذن اووقذت وعمذر اسنسذاأ دذا يذدل ىلع  % 05أأ 

                              
 (، كتاب الرقاق.11/222فتح الباري: ) (1)
 (، كتاب الرقاق.11/232فتح الباري: ) (2)
 (.2/414مسند اإلمام أمحد: ) (3)
 (، كتاب صفة القيامة.2414( حديث رقم )4/212سنن الترمذي: ) (4)
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 أهمياله.
نا  »وعن ابن عبا؛ ريض اهلل عنهما مرفذوًا:  -0 اغتن م سسا

قبل سسم شبالك قبل هرمك، وصلتك قبل نيقمك، وغ اك قبل 
رواه احلاكم   « حياعك قبل موعكفقرك، وفراغك قبل شغلك، و

 .(1)املسالدرك وصححه وافقه اذلهيب
 من الكم العلماء نتف

 والشعراء يف أهمية الوقتم
إين ألمقذت اورجذل أأ أراه »قال ابن مسذعود ريض اهلل عنذه: 

 .«فاراًغ ليس   يشء من عمل ادلنيا وال اآلخرة
عمذ أ اوليذل وانلهذار ي»وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: 

 .«فيك فاعمل فيهما
صحبت اوصوفية فلم أسذالفد مذنهم »وقال اوشافيع رمحه اهلل: 

سوى حرفني؛ أحدهما: قوهلم: اووقت سيف، فإأ وم تقحعه قحعذك 
ذ وذكر اولكمة األخرى ويه: نفسك إأ شغلالها باحل  ويال شذغلالك 

 «.بابلاطل
يذا بذن  ديف، إنمذا أنذت »وقال احلسن ابلرصي رمحه اهلل تعاىل: 

 .«أيايف، فإذا ذهب يويف ذهب بعضك

                              
لسيوطي، ورواه اإلمام أمحد بسند حسن كما قال (، وصححه ا4/352املستدرك: ) (1)

 (.2/12الزين العراقي؛ انظر: فيض القدير )
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أدركت أقواًما اكنوا ىلع أوقاتهم أشد منيم حرًصا ىلع »وقال: 

 .«دراهميم ودنانريكم
 وقال اوشاعر:

 مننننا متنننن فننننا  وا  مننننل غينننن 
 

  
 ولننننك السنننناعة النننن  أنننننت فيهننننا  

 وقال  خر: 
 دقننننننا  قلنننننن  ا ننننننرء قا لننننننة هل

 
  

 إن احليننننننننناة دقنننننننننا   و نننننننننوان  
 وقال  خر: 

 ت أن نننس منننا ع ينننت    نننسوالوقننن
 

  
 وأراه أنينننننهل منننننا علينننننك يضننننني   

 وقال  خر: 
 إذا اكن رأص ا نننننال عمنننننرك فننننناح  

 
  

 (1)علينننس منننن ايفن ننناج يف غنننم واجننن   

  
 خصا ص ن رة السلف للوقت

 وععاملهم معس

                              
 انظر األقوال السابقة: قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة. (1)
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م الغمة الشديدة ىلع ما ضاع م سم  أوالا

 وذللك نماذجم
مذا نذدمت ىلع »قال عبد اهلل بن مسذعود ريض اهلل عنذه:  -1

يشء نديم ىلع يويف بربت شمسه، نقص فيه أجذ،، ووذم يذزد فيذه 
 .«عم،
أثقذل اوسذاا  »اكأ اخلليل بن أمحد الفراهيذدي يقذول:  -2

. وي حظ أنه عد وقت األكل ضياًا ولوقذت «يلّع: ساعة  كل فيها
 مع أنه رضورة والبد منه.

واهلل إنذ  أتأسذف   الفذوا  عذن »وقال الفخر اورازي:  -3
 .«االشالغال بالعلم   وقت األكل، فإأ اووقت واوزماأ عزيز

إين »واكأ عثماأ ابلذاق وي دائذم اذلكذر هلل تعذاىل فقذال:  -4
وقت اسفحار أحس برويح كأنها خترج، ألجذل اشذالغاب باألكذل 

 .«عن اذلكر
 انياام االنيت ادة الاكملة منن   دقيقنة و انينة ةك نة 

 فيما ي   م
 اموذللك نماذج ثريمة م ه

مرض أبو يوسف القايض فعاده أحد ت ميله فوجده مغذيم  -1
يا إبراهيم مذا تقذول   مسذألة . »عليه، فلما أفاق قال أبو يوسف: 

قلت:   مثل هله احلالة!! قال: وال بأ؛ بلوك، لعله ينجو به ناج، 
قال تلميله إبراهيم بعد أأ تباحثا   املسألة: فخرجت مذن عنذده 
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سمعت اورصاخ عليه ويذا هذو قذد مذا  فما بلغت با  داره حىت 

 «.رمحه اهلل

واكأ الفالح بن خاقاأ حيمل اوكالا    كمه، فإذا قذايف مذن  -2
بني يدي املالولك ولبول أو اوص ة، أخرج اوكالا  فنظذر فيذه وهذو 
يميش، حىت يبلذ  املوضذع اذلي يريذده، ثذم يصذنع مثذل ذوذك   

حلاجة، أخذرج  رجوعه إىل أأ يأخل جملسه، فإذا أراد املالولك القيايف
 اوكالا  من كمه وقرأه   جملس املالولك إىل حني عودته.

قال اخلحيب ابلغدادي   إسماعيل بذن إسذحاق القذايض:  -3
ما دخلت عليه قط إال ورأياله ويف يده كالا  ينظر فيه، أو ينفض »

 «.اوكالب

وهلا أبو نعذيم األصذفهاين يرقذرأ عليذه   الحريذ ، وهذلا  -4
 يقه اجلزء من احلديإ.اخلحيب ابلغدادي يقرأ   طر

إين ال حيل ب أأ أضيع ساعة من عمذري، »قال ابن عقيل:  -0
حىت إذا تعحل وساين عن ملاكرة أو مناظرة، وبرصي عن محالعذة 
أعملت فكري   حال راحيت وأنا منحذرح، فذ  أنهذض إال وقذد 
خحر ب ما أسحره، ويين ألجد من حريص ىلع العلم وأنذا   ع ذ 

 «.نت أجده وأنا ابن ع ين سنةاثلمانني أشد دا ك

قال اوضياء املقديس واصًفا اوشيخ عبذد الغذ  املقذديس:  -2
واكأ ال يضيع شيئا من زمانه؛ اكأ يص، الفجر، ويلقذن القذر أ، »

وربما لقن احلديإ، ثم يقويف فيالوضأ ويص، ث ثمائة ركعة بالفاحتة 
غل واملعوذتني إىل قبيل الظهر، فينذايف نومذة فيصذ، الظهذر، ويشذال
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بالتسميع أو النسذخ إىل املغذر ، فيفحذر إأ اكأ صذائًما، ويصذ، 
العشاء ثم ينايف إىل نصف اوليذل أو بعذده، ثذم يالوضذأ ويصذ، إىل 

 .«قريب الفجر... ثم ينايف نومة يسرية قبل الفجر، وهلا دأبه
وو قلت إين ما رأيت محذاد بذن سذلمة »قال موىس اوبوذيك:  -4

أ حيدث، أو يقرأ أو يسذبح، أو ضاحاًك وصدقت؛ اكأ مشغوال: إما أ
يص،، وقد قسم انلهار ىلع ذوك، وما  رمحه اهلل وهذو   اوصذ ة. 
واكأ يقال: وو قيل حلماد إنك تمو  بًدا ما قدر أأ يزيد   العمذل 

 .«شيئًا
  اثلاام أهمية الوقت جتري يف عروقهم ودما همم

 وذللك نماذج م هام
مذدايف، واكأ  اكأ ملحمد بذن سذحنوأ جاريذة يقذال هلذا أيف -1

عندها يوًما وقد شغل   تأيلف كالا  إىل اوليل، فحرضذ الحعذايف، 
فاسالأذناله فقال هلا: أنا مشغل اوساعة، فلما طال عليهذا االنالظذار، 
جعلت تلقمه الحعايف حىت أكله لكه، واسالمر   تأيلفذه إىل أأ أذأ 
وص ة اوصبح، فقال شغلنا عنك أيف مدايف اوليلة، ها  مذا عنذدك، 

قد واهلل يا سيدي ألقماله وذك، فقذال: مذا شذعر  بذلوك. فقالت: 
والعجب منه كيف وم يشغله اجلوع عن طلب العلم، وكيف أخذل 

 العلم بمجامع قلبه.

اكأ ابن اخلياط يدر؛ مجيع أوقاته حىت   الحريذ ، واكأ  -2
 ربما سقط   جرف أو خبحاله دابة.

حدث بعض اورواة اذلين حرضذوا ابذن جريذر قبذل موتذه  -3
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ه ذكر هل داء جعفر بن ممد، فاسالدىع مذةة وصذحيفة بساعة أن

وكالبه، فقيل هل: أ  هله احلال  فقال: ينذب  وننسذاأ أأ ال يذدع 
 اقالبا؛ العلم حىت املما .

حدث أأ سليم اورازي حط عليه القلم يوًما، فإىل أأ قحه  -4
جعل حيرك شفاليه، فعلم أنه يقرأ بإزاء إص حه القلم، ئل  يميضذ 

 أ وهو فارغ.عليه زما

واكأ شيخ اسس يف ابن تيميذة قذد أصذابه مذرض، فقذال هل  -0
الحبيب: إأ محالعالك والكمك   العلم يزيد املذرض، فقذال ابذن 
تيمية: ال أصة ىلع ذوك، وأنا أحاكمك إىل علمك؛ أليست انلفس 
إذا فرحت ورس  قويت الحبيعة، فدفعت املرض، قال: بذ،، فقذال 

العلم، فالقوى الحبيعذة، فأجذد راحذة، ابن تيمية: فإأ نفيس ترس ب
 فقال الحبيب: هلا خارج عن ع جنا.

إذا خذرجالم مذن عنذدي »وقال بعض اوسذلف ألصذحابه:  -2
فالفرقوا لعل أحذدكم يقذرأ القذر أ   طريقذه، ومذىت اجالمعذالم 

 «.حتدثالم
ام غلبة همغ اآلخرة يف انيسريمار األوقنا  وعقديمنس  رالعا

 ىلع   ا  اف  وا صالح ادلنيويةم
اكنوا رمحهم اهلل حيملذوأ هذّم اآلخذرة؛ وذلا مذدهم يقذدموأ 

وذللك نمناذج أعمال اآلخرة ىلع أعمال ادلنيا ووو اكنت مهمة، 
 م هام
اكأ ممد بن احلسن اوشذيباين ال ينذايف اوليذل، واكأ يضذع  -1
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عنده كالبًا فإذا مل من نوع نظر    خر، واكأ يزيل نومذه ويقذول: 

ميذة انلذويف ورضورتذه ن حذظ أنهذم إأ انلويف من احلرارة. وىلع أه
 حيرصوأ ىلع اوقلل منه قدر اسماكأ.

اكأ اوسلف رمحهم اهلل يشرتوأ أوقاتهم باملال، فهلا حيذ   -2
بن معني خلف هل وادله ألف ألف درهم فأنفقها لكها ىلع حتصذيل 
احلديإ حىت وم يب  هل نعل يلبسذه، ووذم يضذع وقالذه باوكسذب 

 واوكرث من املال وادلنيا.
ج ابن ماوك يوًما مع أصذحابه ولفرجذة بدمشذ  فلمذا خر -3

بلغوا املوضع وجدوه منكبًا ىلع أوراق، ووم يشذالغل بالفرجذة كمذا 
 اشالغل أصحابه.

اكأ انلووي ال يأكل   ايلويف واوليلة إال أكلة واحذدة بعذد  -4
العشاء وي   رشبة عند اوسحر، واكأ يمالنع مذن أكذل الفواكذه 

 جسيم وجيلب ب انلويف. واخليار، ويقول: أخاف أأ يرطب

اكأ ممد بن س يف ابليكندي شذيخ ابلخذاري جاوًسذا    -0
جملس اسم ء واوشيخ حيدث ويم،، فانيرسذ قلذم ممذد فذأمر 

 مناديًا ينادي: قلم بدينار، فالحاير  إيله األق يف.

واكأ ثعلب انلحوي ال يفارقذه كالذا  يدرسذه، فذإذا داه  -2
دار مسورة ذ ويه املالكذأ رجل إىل دعوة رشط عليه أأ يوسع هل مق

 من اجلدل ذ يضع فيها كالابًا يقرأ.

واكأ إمايف احلرمني يقول: أنا ال أنذايف وال  كذل ادة، وينمذا  -4
 أنايف أي وقت اكأ.
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واكأ ابن عقيل خيالار سف اوكعك وحتسيه باملاء ىلع اخلزب  -2

ألجل ما بينهما من تفاو  املضذ ، تذوفًرا ىلع محالعذة أو تسذحرًيا 
 لفائدة.

اود الحايئ يسالف الفاليت ويقول: بني سف الفاليذت واكأ د -2
 وأكل اخلزب قراءة مخسني  ية.

واكأ األصبهاين يمالنع عن األكذل كثذرًيا ئلذ  حيالذاج إىل  -15
 او  ، فيحالاج إىل دخول اخل ء، فيضيع عليه اوزماأ.

ام االنيت ادة من الغم يف احل اظ ىلع الوقتم  خامسا
مذا أكلذت بيذدي قال عبيد بن يعيش: أقمت ث ثني سنة  -1

 باوليل، اكنت أخيت تلقم  وأنا أكالب احلديإ.

واكأ ابن اجلوزي يعد أعمااًل وزواره من قحع اواكبد، وبري  -2
 األق يف، وحزيف ادلفاتر وحنوها توفرًيا ووقاله.

واكأ ابن تيمية اجلد إذا دخل اخل ء أمذر مذن يقذرأ عليذه  -3
 ويقول: ارفع صوتك.

اوصذذنيف توضذذع هل  واكأ ابذذن انلفذذيس الحبيذذب إذا أراد -4
األق يف مةية، ويدير وجهه إىل احلائط، ويأخل   اوصنيف إمذ ًء 
من خاطره، وييالب مثل اوسيل إذا احندر، فإذا لك القلذم وحذط، 

 رىم به وتناول بريه ئل  يضيع عليه اوزماأ   بري القلم.
ام عدم ا جاملة يف اتلصف يف الوقتم  نيادنيا

 وذللك نماذج م هام
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اكم اوشهيد يصويف االثنني واخلميس، واكأ يقعذد اكأ احل -1

ا من  واوكالب بني يديه ذ وهو وزير اوسلحاأ ذ فيأذأ ملن ال جيد بدًّ
اسذأ هل ثم يشالغل باوصنيف، فيقويف ادلاخل ملا يرى مذن انشذغاهل 
عنه، ولقد شاكه بعضهم إىل اوواب فقال: ندخل عليه وال ييلمنا، 

 .ويأخل القلم بيده ويدعنا ناحية
ودخل عليه أحد األمراء يوًما فقايف هل قائًما ووذم يالحذرك مذن 
ماكنه ورده من با  اوصفة، وقال: انرصف أيها األمري، فليس هذلا 

 يومك.

وقال رجل لعامر بن عبذد قذيس: لكمذ ، فقذال هل امذر:  -2
 أمسك اوشمس.

ودخل بعضهم ىلع رجل من اوسلف فقاووا: لعلنا شغلناك،  -3
 فرتكت القراءة ألجليم. فقال: أصدقيم ! كنت أقرأ

اكأ مجاعة عند معروف اوكريخ، فأكلوا فقذال: إأ ملذك  -4
 اوشمس ال يفرت عن سوقها، فمىت تريدوأ القيايف.

ام عدم عضيي  ال رص ا تاحة يف انيسريمار الوقتم  نيالعا
 وذللك نماذج م هام

قال ممد بن الفضيل: سذأل  حيذ  بذن معذني عذن هذلا  -1
: حدثنا محاد بن سلمة، فقال: وذو احلديإ أول ما جلس إب، فقلت

اكأ من كالابك، فقمت ألخرج كالاه، فقذبض ىلع ثذوث ثذم قذال: 
أمله يلع، فإين أخاف أأ ال ألقذاك، فأمليالذه عليذه، ثذم أخرجذت 
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 كالاه فقرأته عليه.

وحفظ ابن ماوك رمحه اهلل يويف موتذه ثمانيذة أبيذا ، ووذم  -2
 يشغله مرضه عن احلفظ واستثمار العمر.

انلفذيس مذرة إىل احلمذايف، فلمذا اكأ   بعذض ودخل ابذن  -3
تغسيله خرج إىل مسلخ احلمذايف ذ وهذو موضذع نذزع اثليذا  ذ 
واسالدىع بدواة وقلم وورق، وأخل   تصنيف مقالة   انلبض إىل 
أأ أنهاها. ثم اد ودخل احلمايف وكمل تغسيله، وذوك أنه خيشذ أأ 

ه هذو تعز  عن خاطره فذ  تعذود، وذلا ال نعجذب إذا علمنذا أنذ
 مكتشف ادلورة ادلموية قبل سبعة قروأ.

 ام اام عرعين  األولوينا  وعقنديم ا هنم ع ند عنزاحم 
 األعمالم

 وهلذا نماذجم
اكأ أبذذو يوسذذف القذذايض حريًصذذا ىلع در؛ شذذيخه أه  -1

حنيفة، وقد الزمه سنوا  طويلة، ما فاتاله ص ة الغذداة معذه وال 
: مذا  ابذن ب، فارقه   فحر وال أضىح إال من مرض، واكأ يقذول

فلم أحرض جهازه وال دفنه وتركاله ىلع جرياين وأقربذايئ، اافذة أأ 
 يفوت  من أه حنيفة يشء ال تلهب حرسته ع .

وهلا احلافظ املنلري اكأ يدر؛   دار احلديإ اواكملية،  -2
واكأ ال خيرج منها إال وص ة اجلمعة، وحصل أأ تويف ودله ذ وهذو 

ه وادله   املدرسة وشذيعه إىل بابهذا اوم مدث فاضل ذ فص، علي
ثم دمعت عيناه وقال: أودعالك يذا ودلي اهلل تعذاىل، وفارقذه ووذم 
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 .(1)خيرج من املدرسة

                              
انظر لالستزادة من النماذج: قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، وكتاب  (1)

 الزمن، خلدون األحدب.ح وتأمالت يف قيمة نسوا
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 أقسام الوقت

 الوقت ا ادي ا ياكنييكم
وهو مقيا؛ حلركة جسم مادي بالنسذبة جلسذم مذادي  خذر؛ 
اكلفرتة اليت تسالغرقها األرض   ادلوراأ حول اوشمس، ووحذدا  

 هلا القسم اثلانية وادلقيقة واوساعة وايلويف.
 الوقت ابليولويجم

وهو اووقت اذلي يقا؛ فيه تحور الظواهر ابليوووجية ونموهذا 
ونضجها وكماهلا؛ ووحدته يه اجلسم نفسه؛ فقد ييذوأ لحفلذني 
مثً  عمر زم  واحد ذ تسع سنوا  مثً  ذ لين أحذدهما أكذرث 

 ال اجلسم وتناسقه.نضًجا من اآلخر من حيإ الحول وكم
 الوقت ا  يسم

وهلا نوع  خر من أنواع اوشعور ادلاخ، بقيمة أخرى ولوقذت 
حيإ يؤثر احلدث انلفيس   ذوك إذا اكأ سعيًدا أو سيئًا أو خحًرا 

 أو مهًما.
 الوقت االجتمايعم

وهو اذلي يربط فيه تقدير اووقت بأحداث اجالماعيذة مهمذة؛ 
ف فيه املجالمعا  وذلا نسمع كبذار إما علمية أو ملية، وهلا ختالل

 اوسن يقوووأ: ىلع حياة ف أ حدث كلا وكلا.
 الوقت الكوين أو ما وراء الطبيعةم
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ْ نَد َرَكنَك وهو خياللف عن اوذزمن املعذروف:  نا عر رنَّ يَْوما َوإ

ونَ  ندُّ ََعس نا  فر نَيَ ٍة مرمَّ
لْ
َ
نةس [، 44]احلذ::  َث  ََ ر جس الَْماَل  ََْعنرس

ريَلْسر  وحس إ لَْف نَينَ ةٍ  َوالرُّ
َ
َن أ ]املعذارج:  يفر يَْوٍم اَكَن مرْقَدارسهس َسْسر

4](1). 
 

 ا  ريا  يف عقييم الوقت
ختاللذذف أنظذذار انلذذا؛   تقيذذيم اووقذذت، ويهمنذذا أأ نعذذرف 
انلظريا    تقييم اووقت ألجل أأ نعرف منحلقا  انلذا؛ الذيت 
ع منها ينحلقوأ، ولتساعدنا   فهم ترصفا  انلا؛ وتعذاملهم مذ

 اووقت.
 ا  رية األوىلم

هناك طائفة من انلا؛ تنظر ولوقذت بنظريذة معينذة؛ ويه أأ 
اووقت اكوسيد اآلمر اذلي يرضخ هل كقذوة خارجيذة؛ وذلا مذدهم 
ينسبوأ تقصريهم إىل اووقت ألنهم يسريوأ حتت أمره، وذلا مدهم 

املسذألة »وقووذوأ كثذرًيا: « اووقت كفيل بإظهار احلقيقذة»يقوووأ: 
وهله تشبه إىل حد ما فكرة اجلةية؛ وذلا قال أمثذال « ة وقتمسأل

س َما َعَبنْدنَا مرنْن هؤالء اجلةية:  وا لَْو َشاَء اَّللَّ كس ْْشَ
َ
ريَن أ َوقَاَل اذلَّ

ءٍ  رسر مرنْن ََشْ ون ْمَ ا مرْن دس نَا َواَل َحرَّ ٍء ََنْنس َواَل آَلَاؤس رسر مرْن ََشْ ون  دس
 .[30]انلحل: 

                              
 .14انظر: كتاب أفكار رئيسية يف إدارة الوقت ص (1)
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العداد وصذحيح أخحذائهم   املسذالقبل فليس عند هؤالء اس

 من أعمارهم، وال وغيري نمط اسالفادتهم من أوقاتهم.
واسنساأ عندما ينظر ولوقت بهله انلظرية ال يربب   القيايف 
بعمل ما؛ ألأ اووقت بالنسبة إيله إما مبكر جًدا لعمل هلا العمل، 

 أو مالأخر جًدا لعمل هلا العمل، أو بري مناسب بدوأ تعليل.
وذلا مده يالهر  دا يفيده   دينه ودنياه مع قناعالذه بفائدتذه، 
ويغلب ىلع أصحا  هله انلظرية طابع االلزتايف بعذادا  سذلوكية 

 فاسدة كحب انلويف واوكسل واخلمول.
ووألسف فإأ بعض شبا  اوصحوة يالمثل هله انلظرية بلساأ 

وال  حاهل؛ فهو ينالظر األحداث واأليايف يلنظر ماذا سيحدث هل فيها،
يبادر هو بنفسه يلضع نلفسه شيئًا مفيًدا أو يقديف عمً  خيذديف بذه 
أماله ودينه، وهلا يشبه فكرة اجلةية؛ فكأنه ينالظر ماذا يصذنع اهلل 
به ويرتك العمل اذلي أمره اهلل به؛ فالجده حيب طلب العلذم وكنذه 
ال يحلب العلم، وكأنه ينالظر أأ يزنل عليه العلم نزواًل مظليًذا، أو 

 عليه فالوحا  إهلية بدوأ أدىن جهد أو عمل. تزنل
 ا  رية اثلانيةم

هناك من ينظر ولوقذت بنظريذة أأ اووقذت عذدو دلود مذب 
منازوه وييقاع اهلزيمة به بهذدف تذوفري أكذة قذدر ديذن مذن 

 ادلقائ  واوساا ؛ ال ويشء إال ملجرد اووفري فقط.
اهلم ومن سما  هلا انلوع من انلا؛ رببذالهم   إجنذاز أعمذ

قبل مواعيدها املحددة؛ وذلا مده يذلهب إىل موعذده قبذل وقالذه 
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املحدد ربم معرفالذه املسذبقة بأنذه ينالظذر اآلخذرين   املواعيذد 
املحددة، وذلا أيًضا مدهم يرسعوأ   الحرقذا  رسعذة جنونيذة؛ 
يظن اورايئ ألول وهلة أنه مشغول جًدا، وهو لذيس كذلوك وينمذا 

نَْسانس جلة اليت طبع عليها يريد توفري اووقت حبيم الع َوََكَن ايْفر
والا   [.11]اسرساء:  َعجس

ومن سما  هلا نلوع تقييمه ولنا؛ ىلع أسذا؛ قذدرتهم ىلع 
اورسعة   اووصول ولنالائ: ال ىلع أسا؛ استقذاأ وضذبط العمذل؛ 
 وذلا فهو حيب نشوة اسجناز اورسيع ووو اكنت ىلع حسا  استقاأ.

 ا  رية اثلاثلةم
من ينظر ولوقت كرس اغمض ال يدري كنهذه؛ وكأنذه ال هناك 

يسري ىلع سنة كونية، وسما  هلا اوصنف من انلا؛ انلظر ولوقت 
بيشء من القل  واخلوف من انلالائ: بري املالوقعة، ويغلب علذيهم 
عديف اورببة   االلزتايف بأية الزتاما  زمنية؛ ورببالهم   اوأجيذل 

آلنيذة ذ بغذض انلظذر عذن والتسويف والرتكزي ىلع املشذت  ا
 أهميالها ذ ويهمال ما هو مسالقب،.

ووألسذذف فذذإأ بعذذض شذذبا  اوصذذحوة ينظذذر بهذذله انلظذذرة 
التشاؤمية؛ وذلا تثنيه هله انلظرية عن بعذض املشذاريع ادلعويذة 
املفيدة حبجذة اخلذوف مذن انلالذائ: مذع تضذخيم اآلثذار اوسذلبية 

ة الزتامذا  املالوهمة، أضف إىل ذوك خوف بعضهم من االلزتايف بأي
 مسالقبلية وعديف االسالعداد وحمل مسئويلا  أي عمل.

 ا  رية الرالعةم
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تنظر هله انلظرية ولوقت ىلع أنه مذورد مشذرتك بذني انلذا؛ 
وكزن ثمني. وأصحا  هذله انلظريذة يؤمنذوأ بأنذه ال يميذن أأ 
يعملوا لك يشء   هلا اووقت، وكنهم يسالحيعوأ أأ يعملوا أشذياء 

العمل ذلوك هو وف  األووويذا  واألهذم فذاملهم كثرية مفيدة، وأأ 
وهلا اوصنف من انلا؛ هم أقدر انلا؛ ىلع االسالفادة من أوقاتهم 

 .(1)ألنهم ينظروأ ولوقت بواقعية معقولة

                              
 انظر: إدارة الوقت، د. نادر أمحد أبو شيخة. (1)
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 القواعد اخلمس الكربى

هناك قواعد مخس كةى   فن إدارة اووقت تعالذة يه األهذم 
 ونيوف نسبعها لقواعد أخرى فرعيةم  بابها، 
 لقاعدة األوىلم حتديد األهداف واألولويا ما

عندما ال تعرف أين تالجه فذإأ »هناك مثٌل قديم ساخر يقول: 
؛ إذأ البد من حتديذد األهذداف ولحصذول «لك الحرقا  توصلك

ىلع مسالوى ال من إدارة اووقت، وينذه ملذن اوخلذف احلضذاري 
 اذلي تعيشه األمة أأ كثرًيا من شبا  اوصذحوة بذل امذة انلذا؛
يعيشوأ ما يمين أأ نسميه: أزمذة اهلذدف؛ صذحيح أأ هذدف 
املسلم واغياله اوكةى   هله احلياة يه رضا اهلل سذبحانه وتعذاىل، 
ووكننا نع  األهداف اليت توصل إىل هذله الغايذة اوكذةى؛ فمذن 
األهداف مثً : سيع اوشا  املسلم ألأ ييذوأ اوًمذا، أو داعيذة 

مسئواًل كبذرًيا   منصذب مهذم خيذديف مؤثًرا، أو خحيبًا مفوًها، أو 
اسس يف من خ هل. ومن ثم اوسيع وحقي  هلا اهلدف بيذل مذا 

 يسالحيع.
 أقسام األهدافم

 أهداف طويلة املدى ىلع امالداد احلياة. -1

 أهداف مربوطة بسنة أو سنوا  مددة. -2

 أهداف قصرية: شهرية أو أسبوعية. -3
ومذذن رشط هذذله األهذذداف أأ تيذذوأ هرميذذة؛ فاألهذذداف 
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 طويلة املدى   رأ؛ اهلريف، واألهداف اوصغرية   أسفل اهلريف.

انلا؛ ادة يميلوأ إىل حتقي  اهلدف إذا قر  موعذده. وهذلا 
عجز وكسل؛ فالحالذب مذثً  جيالهذد   حبثذه عنذد قذر  موعذد 
التسليم بينما يفرط   أول املدة، وهذلا يذدل ىلع ضذعف جانذب 

 اوخحيط عنده.
 عدوين األهدافم

ك بنفسذك أو باوعذاوأ مذع املذوظفني اذليذن دوأ أهداف -1
 يعملوأ معك   نفس القحاع.

 اجعلها مكالوبة فهلا أدىع وحقيقها وعديف نسيانها. -2

الحذذظ أأ تيذذوأ األهذذداف واقعيذذة دكنذذة اوحقيذذ   -3
 مالناسبة مع اووقت املخصص هلا.

الحظ أأ تيوأ األهداف ذا  معىن وهدف نبيل، قابذل  -4
 يلة وهدف سايف   احلياة.ولنمو واوحور، وينم عن همة ا

 اووضوح   كالابة اهلدف وعديف الغموض. -0

االهالمذذايف   حتقيذذ  اهلذذدف بذذاوكيف ال بذذاليم مذذن  -2
 اسجنازا .

حاول قذراءة هذله األهذداف بذني فذرتة وأخذرى حذىت ال  -4
 تنسيك زمحة العمل أهدافك.

 معايم خاطئة تللديد أولويا  العملم
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 تيرهه. إذا كنت تقديف العمل اذلي حتبه ىلع اذلي -1

 إذا كنت تقديف العمل اذلي تالقنه ىلع اذلي ال تالقنه. -2

 إذا كنت تقديف األعمال اوسهلة قبل اوصعبة. -3

إذا كنذذت تقذذديف األعمذذال ذا  اووقذذت القصذذري ىلع ذا   -4
 اووقت الحويل.

إذا كنت تقديف األعمال العاجلة ىلع األعمال املهمذة بذري  -0
 املسالعجلة.

 حدود. إذا كنت تسالجيب وألزما  والحوارئ بدوأ -2

إذا كنت تسالجيب وألعمال اليت تثري اهالمامك أكرث دا ال  -4
 تثريك.

إذا كنت ال تعمل العمذل إال عنذد قذر  موعذده انلهذايئ  -2
 وباواب معل هل أوووية ىلع بريه ويأ اكأ أهم منه.
 القاعدة اثلانيةم تسجيل الوقت وحتليلسم

اوكثري من انلا؛ جيهلوأ كيذف يقضذوأ أوقذاتهم؛ ذلا مذد 
وأ شاسًعا بني ما يفعله   اوواقع وبني ما يريد أأ يفعلذه؛ فذإذا ابل

، جند أأ ما يفعلذه   اوواقذع % 25اكأ ما يريد أأ يفعله يسالغرق 
دا يريد أأ يفعله من األنشحة، وهذلا بذدوره  % 15ال حيق  سوى 

يدل ىلع أهمية تسجيل اووقذت وحتليلذه، ومعرفذة كيذف تقيضذ 
 اووقت. وقالك، وكم حيالاج لك نشاط من

املعلوما  ادلقيقة   حتليل اووقت وتسجيله تقود ىلغ تعريف 
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دقي  ملشت  ومضيعا  اووقت، ومن ثم تسذاعد ىلع اوخحذيط 

 اوسليم لقضاء اووقت.
حنالاج   حتليل اووقت وتسجيله ملذرتني، أو ثذ ث مذرا    
اوسنة، أو ىلع أقل تقدير مذرة   اوسذنة حبسذب معحيذا  وقالذك 

 ونوع نشاطك.
 أنواع تسجيل الوقتم

اوسجل ايلويم ولوقذت: يركذز فيذه ىلع اووقذت باوحديذد  -1
 ونوع النشاط مع ترتيب األنشحة   األهمية.

اوسجل اوشهري: يركذز فيذه ىلع اووقذت ابالذداء وانالهذاء،  -2
واواريخ، واملاكأ، وكيفية قضاء النشاط منفذرًدا أو   مجاعذة ثذم 

 نوع النشاط وأهمياله.

كر فيذه نذوع النشذاط وجممذوع سجل ملخص اووقت: يل -3
اووقت املخصص هل من اوسنة مع ذكر النسبة املئوية ولوقذت اذلي 
اسالغرقه من النسبة ولسذنة لكهذا، ثذم املقارنذة بذني األهميذة مذع 
النسبة املئوية املخصصة هل من القو  مع تصحيح النسبة إذا تبني 

 أنه يسالح  أكرث أو أقل.
 ثيف حتلل وقتكم

 نبيغ أن عذثر فيس ما ييلمع دما حتلل وقتك في
 أنواع األنشحة اليت تمارسها. -1

 درجة أهمية لك نشاط. -2

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 

 فن إدارة الوقت
 www.alukah.net  

 
 نسبة لك نشاط من اووقت اسمجاب. -3

 العادا  اوسلوكية اليت تمارسها. -4

 أحسن األوقا  بالنسبة وك من ايلويف. -0

 أكرث أجزاء ايلويف تعبًا ويرهاقًا. -2

 مضيعا  اووقت بالنسبة وك. -4

ها بريك مع نسبالها املئوية األنشحة اليت يمين أأ تولك في -2
 بالنسبة ألنشحالك.

 األنشحة اليت ال تربب عملها أو تريد اوخلص منها. -2
وهلا اوحليل يفيدك   القاعدة اثلاثلة ويه قاعدة اوخحيط 

 ولوقت.
 القاعدة اثلاثلةم اتلخطيط للوقتم

كثري من انلا؛ حيب أأ يعمذل أكذرث مذن مبالذه ألأ يفكذر. 
ورة أنه صوا ، واورس   ذوك أأ انلذا؛ لين هلا ال يع  باورض

فيهم بريزة حب اسجناز واالنالهاء من املهايف برسعة ورؤية اثلمذرة 
اجلة، والعمل يشبع هله الغريزة خبذ ف اوخحذيط واوفكذري؛ 

 فنالاجئه ليست مبارشة وال تلمس إال بعد فرتة.
العمل بدوأ ختحيط يأخل وقالًذا أطذول دذا يسذالح  خبذ ف 

ط هل؛ فهو يأخل أقذل قذدر ديذن هلذلا العمذل مذن العمل املخح
 اووقت.
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مضيعا  اووقت تعرتض بيرثة من ال خيحط ووقاله، وباوذاب 

 فهو وم يفكر   حلول هلا فذلا يضيع وقاله.
من يعمل العمل بدوأ ختحيط تقنعذه أقذل انلالذائ: احلاصذلة 
مهما قلت، خب ف من خيحط؛ فإنه ال يرىض إال بأكة قدر دين 

 اح وذلا فهو خيحط هل.من انلج
 ثيف خنطط أوقا  أعما ام

حذذذدد أواًل األهذذذداف بأقسذذذامها اوسذذذنوية واوشذذذهرية  -1
 واألسبوعية وايلومية ورتبها حسب األهمية.

عندما حتدد اهلدف فكر   اخليذارا  املحروحذة وحقيذ   -2
 هلا اهلدف واخرت منها أحسنها.

ت بعد أأ ختالار الحريقة اليت حتق  اهلدف احبإ عن اووقذ -3
 املناسب هلا، وحدد هلا اووقت ما يمين أأ تسالغرقه.

ثم حذدد املذاكأ املناسذب ونفيذل العمذل، فمذثً  عنذدما  -4
ييوأ هناك اجالماع بني عدد من انلا؛ ينب  أأ ييوأ مذاكأ 

 املوعد مالوسًحا عند اجلميع حفًظا ألوقاتهم.

فكر فيمن يقويف بالعمل أنت أو بذريك، ومذا هذو األصذلح:  -0
 وكيل بريك عليه.قيامك به أو ت

 رتب األعمال واألنشحة ىلع األوووية واألهمية. -2

تلكر أنه ليس اووقذت حتذت ترصذفك، ومذن ثذم افذرتض  -4
 حدوث مضيعا  اووقت، ثم احبإ هلا عن حلول.
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منب االرمايلة   وضذع اخلحذة ووقالذك وفكذر جيذًدا    -2

 وضعها.

ال تعط أي نشاط أكذرث مذن اووقذت اذلي يسذالح ؛ إذ إأ  -2
شاط أكرث دا يسالح  يع  ضياع اووقت؛ فمثً  عندما إعحاء أي ن

تحلب مذن سذكرتريك طباعذة ورقذة خذ ل مخذس دقذائ  فإنذه 
سيحبعها برسعة وبدوأ مشقة، وعندما تعحيذه مهلذة ربذع سذاعة 
لحباعالها فإنه سوف ييالبها بالأأ وبذطء شذديد حبيذإ يسذالغرق 
 ربع ساعة اكملة؛ مع أأ اووقت اواك  حقيقة هو مخس دقذائ  ىلع
سبيل املثال. ويىل هلا تشري نظرية باركنسوأ: أأ املذدير إذا سذمح 

 بوقت كثري ولمهمة فإنها سالأخل لك اووقت املسموح به.

ضع احالياطا  عندما يفشل تنفيذل أي نشذاط موجذود    -15
اخلحة ألجل االسالفادة من اووقت واحلفذا  عليذه؛ فمذثً  عنذدما 

ك كالذا  تقذرؤه يالخلف الحرف اثلاين عن املوعد ييوأ بصحبال
 أو تقويف بعمل فكري معني تسالفيد به من وقالك أو بري ذوك.

 ال تنس أأ تدوأ جدووك ألأ اذلاكرة عرضة ولنسياأ. -11

حاول أأ ممع األعمال املتشابهة بعضها مذع بعذض؛ مثذل  -12
مجع االتصذاال  اهلاتفيذة   وقذت واحذد إأ أميذن، أو كالابذة 

اء مجيع حاجياتذك ابلحوث   وقت واحد، أو كالابة اورسائل أو رش
 من اوسوق مرة واحدة حىت ال تضحر ولعودة إيله مرة أخرى.

تلكر أأ العمل عندما تعمله دفعة واحذدة أخرصذ ولوقذت  -13
وأحفظ هل؛ فمثً  عندما تريد أأ تيالب حبثًا، وذو كالبالذه   فذرتة 
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شهر مع اوفرغ هل واكأ أحفظ ولوقت وأمجذع هل، وألنذك تيذوأ 

ئل ابلحإ فالالقن ابلحإ خب ف مذا حينئل مسالحرًضا جلميع مسا
وو فّرقاله ىلع طول اوسنة فإنك تنىس مسائله وحتالذاج السذاللاكرها 

 عند لك مرة تعود إيله.

تلكر أأ بضع دقائ  من اوفكذري واوخحذيط تذوفر بضذع  -14
 % 25ساا  من العمل اوشاق، وكما تقول بعذض انلظريذا : إأ 

نلظرية: أأ بضع من العنارص؛ وترمجة ا % 25من اسنالاج تنبع من 
من اجلهد واووقذت،  % 25دقائ  ترصف ولالخحيط واوفكري توفر 

 حتق  أكة قدر دين من انلجاح.
 القاعدة الرالعةم اتل ويض واتلوكيلم

يعالة اووكيذل أو اوفذويض مذن األسذايلب انلاجحذة حلفذظ 
اووقت؛ وذوك ألنك بلوك تضذيف بأوقذا  اآلخذرين وأعمذارهم 

إيلك؛ فبداًل من أأ ييوأ عمرك هو سذتني عمًرا ووقالًا جديدين 
سنة فقط ييوأ العمر احلقييق وك هو أضعاف هلا؛ وذوذك عذن 
طري  اووكيل وتفويض اآلخرين، فبداًل من أأ تقويف أنت بالعمذل 
تفوض بريك ولقيايف به، ويذا افرتضنا أأ هلا العمل يسالغرق ع ذ 
ساا  فإنك بهلا قذد حافظذت ىلع ع ذ سذاا  مذن عمذرك 

ت عمًرا جديًدا إىل عمرك اكأ من املفرتض أأ يضذيع عنذد وأضف
 قيامك به.

وأنت بهله الحريقة توفر هله اوساا  الع  مثً  وؤدي بها 
 العمل اذلي ال يملك أأ يقويف به بريك.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 

 فن إدارة الوقت
 www.alukah.net  

 
من اوشائع أأ كثرًيا من املديرين ونوابهم يعملوأ ما يزيد ىلع 

عيذة األمريييذة ستني ساعة   األسبوع، ولعل هلا ما حدا باجلم
اعمذل بحريقذة أذال ال بمشذقة »وقييم املهندسني إىل تب  شذعار 

كمحاولة ولالميزي بني اوشغل واالنشغال. واوفويض انلذاجح « أكرث
 ب  شك هو عمل ذيك.

 أنيباب ايفعراض عن اتل ويضم
بعض انلا؛ ال يرد عنذده مذنه: اوفذويض ألنذه متشذبع  -1

هل لكهذا؛ فذ  يثذ  بأحذد ابلالذة، بمركزية ال نهاية هلا   إدارة أعما
وهلا منه: فاشل   إدارة األعمال عموًما؛ ألنك عندما ال تذدر  
بريك ىلع القيايف بيثري من أعماوذك، فذإأ أعماوذك هذله سذوف 
تالعحل باولكية عندما تحرأ عليك ظروف قاهرة من مرض أو سذفر 

 أو بريه.

اورببة   حتقي  أكة قدر من انلجاح؛ فبعض انلا؛ يريد  -2
أأ حيق  نسبة ايلة من األداء عندما يرصذ ىلع أأ يقذويف بالعمذل 
بنفسه لعلمه بأأ بريه ال يمين أأ حيقذ  لك مذا يريذد. ليذن 
انلظرة ابلعيدة اليت تالمزي بالعم  تذرى أأ مذن األفضذل اووكيذل 

 حىت ووو وم حيق  لك هلا القدر من انلجاح.
 25ر نلفرتض أنه عندما تولك بريك حتق  نسبة جنذاح بمقذدا

، إذأ الفارق ع ذة   % 25، وعندما تقويف به أنت حتق  نسبة %
املائة مثً ، وهو فارق ال يسالح  تضييع كثري من األوقا ؛ خاصذة 
وأأ هناك أعمااًل أخرى أكرث وأهم حتالاج إىل مثذل هذله األوقذا  
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 املهمة ورصف فيها.

ثم إنه حيالمل أنه عندما يالذدر  اووكيذل ىلع عملذك هذلا أأ 
 فيما بعد أحسن منك وقد يالفوق اولميل ىلع أسالاذه. يالقنه

 ثيف ن وض اآلخرينم
حيالاج اوفويض إىل اودريب ىلع العمل املراد اوفويض فيذه؛ 
فذلا حنالاج إىل مهارا  معينة   اودريب، مثل بناء اثلقة   نفس 
املفّوض ىلع قدرتذه ىلع القيذايف بهذلا العمذل، وحذاول أأ تضذبط 

بصوا  ثم أثن عليه بذه لذزيداد جانذب اوصذوا  املفّوض ماللبًسا 
 عنده.

القاعدة اخلامسةم مضيعا  الوقنت وطنرج السنيطرة 
 عليهام

مضيعا  اووقت داء عضال يشكو منه لك مسلم حذريص ىلع 
 وهذه ا ضيعا  ع قسم إىل قسمنموقاله 

داخ، من اسنساأ نفسه؛ وينبع هلا اغبًلا مذن عذديف  األولم
 اوخحيط اوسليم.

 خاريج من اآلخرين؛ األرسة أو املجالمع. ماثلاين
لعلك تشارك  اورأي   أأ اووقذت مذورد يشذرتك فيذه مجيذع 
انلا؛؛ فاووقت اذلي يملكه أكرث انلا؛ أشغاال هو نفذس اووقذت 
اذلي يملكه رجل قليل األعمال ويشكو مذن ضذي  وقالذه، ومذل 
، الفرق بينهما هو   قدرة األول ىلع اوسيحرة ىلع مضيعا  اووقت
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 والقدرة   اسالغ ل هلا املورد اثلمني وهو اووقت.

وقبل أأ نبذني مذا يه مضذيعا  اووقذت حنذب أأ نالذلكر أأ 
مضيعا  اووقت أحيانًا تيوأ أموًرا نسبية؛ فمثً  قد يأتيك زائذر 
ثقيل الظل بدوأ ميعاد ويقالحع جزًء ثمينًا من وقالك، فبينما تشعر 

بسذعادة وفائذدة وانحبذاع  أنك ىلع مجر تلظى، يشعر هو   املقابل
جيد عن هلا اولقاء، يضعه هو   قائمة اسالغ ل اووقذت باملفيذد، 

 بينما أنت تضع هله اوزيارة   قائمة مضيعا  األوقا .
 مضيعا  األوقا م

اولقاءا  واالجالماا  بري املفيدة؛ سواء اكنت ائليذة أو  -1
 أخوية بني األصدقاء.

 اوزيارا  املفاجئة من ابلحالني. -2

 رتدد   اختاذ القرار.ال -3

توكيل بري اوكذفء   القيذايف باألعمذال؛ وهذو مذا يسذ   -4
 باوفويض بري الفعال.

 االتصاال  اهلاتفية اوزائدة عن احلد. -0

القراءة بذري املفيذدة؛ ويذدخل فيهذا فضذول العلذم عنذد  -2
 تقديمها ىلع الفاضل منه.

 بدء العمل بصورة ارمايلة قبل اوفكري فيه. -4

 ل اوروتينية قليلة األهمية.االهالمايف باملسائ -2
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 تراكم األوراق وكرثتها وعديف ترتيبها. -2

، أو مذذا يميذذن أأ نسذذميه «ال»عذذديف القذذدرة ىلع قذذول:  -15
 باملجاملة   إهداء وقالك ولك من هب ود  بدوأ حدود.

التسويف واوأجيل؛ خاصة إذا ربحنذاه مذع عذديف تنظذيم  -11
إجنذاز  اووقت؛ فإنه يع  ضياع كثري من اووقت وعديف القذدرة ىلع

 أعماوك املهمة.
 ثيف تسيطر ىلع مضيعا  الوقتم

مجع ابليانا  عن املضيعا  اليت تيرث عنذدك مذع بيذاأ  -1
 أنواعها وتقسيماتها واملعلوما  املهمة عنها.

حدد سبب مضيع اووقت هل هو منك أو من بريك أو مذن  -2
 املاكأ أو من وقت املوعد.

ثذم ضع عدًدا من احللول ولك مضيع من مضيعا  اووقذت  -3
 اخرت أنسبها.

اوسيحرة ىلع مضيعا  اووقت ال تع  باورضورة إلغاء هذلا  -4
املضيع ويزاوه باولكية؛ألأ بعض هذله املضذيعا  أمذر رضوري ال 
يسالغ  عنه اسنساأ، لين املقصود هو االقالصاد فيهذا حبيذإ ال 

 ماوز حدودها املعقولة.
 قواعد فرعية لعالج مضيعا  الوقتم

م لالنسبة للزي  ارة غم ال عالةمأوالا
يلكر املؤلفوأ   هلا الفن أسايلب ذ ال خيلو كثري منهذا مذن 
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 فمريالا يقولونمالحرافة ذ تسالخديف لع ج اوزيارة بري الفعالة؛ 

قف مع اوزائر الحارق ولبا  طذوال املحادثذة ئلذ  تحذول  -1
 املحادثة ألأ اجللو؛ وادلخول يع  طول احلديإ.

رايس   مكالبك ئل  إذا كنت   مكالب فاسالغن عن اوك -2
 جيلس اوزوار اثلق ء.

وكلوك ذ   املكالب ذ وجود كرايس بري مرحيذة أو مذاكأ  -3
 بري مريح ولجلو؛ أدىع الخالصار اوزيارة.

تعلي  ساعة   املجلس وانلظر إيلها بني الفينة واألخذرى  -4
 أو انلظر كثرًيا إىل ساعة ايلد.

أو االسذذالغناء عذذن اوزخذذارف امللفالذذة ولنظذذر   املجلذذس  -0
 املكالب.

 فكر   اوخلص من اوزوار ال   مل املشلكة. -2

اعمل أعمااًل أثناء اوزيارة تستثمر بها اووقت؛ مثذل إجذراء  -4
 بعض االتصاال  اهلاتفية.

 كن مسالمًعا فقط قدر اسماكأ استثماًرا ولوقت. -2

 ال تدخل   نقاشا  بري مهمة قد تحيل وقت اوزيارة. -2

؛ مثل أأ تقول: ال بذأ؛ حدد وقت اوزيارة من بداية اولقاء -15
أأ جنلس سوًيا ربع ساعة أو نصف ساعة، أو: كم ييفينذا مذن 

 اووقت .
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 البد أأ تيوأ وك أوقا  تمنع فيها اوزيارة. -11

عندما ييوأ اآلخذروأ ىلع درجذة ايلذة مذن اجلذرأة    -12
اقالحاع أجزاء كبرية من وقالك فينب  أأ ييذوأ وذك اوشذجاعة 

 .«ال»اواكفية وعاللر بيلمة 
يحلب منك موعد ولزيارة فقيذد موافقالذك ب ذط  عندما -13

سهل يغلب ىلع ظنك أأ اآلخر ال ينفله؛ مثل أأ تقول: تذأتي  إذا 
 فعلت كلا.

حينما ال تسالحيع اوخلص من موعد زيارة بحريقذة بلقذة  -14
ال تغضب اآلخرين، ف  أقل من أأ تيسب عمرك ووقالك؛ فذإأ 

 بضب اآلخرين أهوأ من ضياع وقالك   بري املفيد.

حاول أأ ممع عدًدا من اوزيارا    موعد واحد؛ فمذثً   -10
عندما يشعرك أحد بربباله   اوزيارة حتدد هل موعذًدا ييذوأ هذو 

 موعد زائر  خر وهكلا.

عندما تقلب اوزيارة بأأ تيذوأ اوزائذر بذدل املذزور قذد  -12
ييوأ أحسذن وذك مذن ناحيذة قذدرتك ىلع اخلذروج   اووقذت 

 ي  يسالغرق وقالًا طويً .املناسب، هلا إذا وم يين الحر

  أثناء اوزيارة حاول أأ تدخل   صلب املوضوع بحريقة  -14
بلقة؛ مثل أأ تقول زيارة مفاجئة أرجو أأ ال ييوأ دليك مشلكة 

 عويصة.

إذا اكأ اوزائر جاء لغري هدف وعمذل معذني، فبذادر أنذت  -12
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 باالسالفادة من اووقت معه بقراءة كالا  أو ما أشبه ذوك.

ر هذذله األسذذايلب نذذلكرها ىلع سذذبيل وحنذذن حينمذذا نذذلك
االسالم ح واالسالظراف لين ال يقذر كثذري منهذا؛ ألأ ادلاعيذة 
يفرتض منه أأ ييوأ صدره رحبًا وزيذارا  انلذا؛، ويصذة ىلع 
االحالهم، ويسالغل ذوك   توجيههم ويرشذادهم واحتسذا  ذوذك 

 عند اهلل عز وجل؛ ففيه أجر جزيل وثوا  عظيم.
 صاال  غم ال عالةم انياام لالنسبة لالع

ال تسالخديف اهلذاتف   مناقشذة املسذائل احلساسذة الذيت  -1
 ويرتتذب عليذه ضذياع 

ً
تسالديع احلضور شخصيًا ئل  تفهم خحذأ

 اجلهود واألوقا .

حاول أأ ممع املاكملا  اهلاتفية اوصذادرة منذك   وقذت  -2
 واحد.

حذذاول أأ معذذل هذذلا االتصذذال   وقذذت بذذري األوقذذا   -3
وقا  اثلمينذة وألعمذال املهمذة؛ مثذل اوفكذري اثلمينة، واّدخر األ

 واوخحيط والقراءة واحلفظ.

حاول أأ تالصل باآلخرين   وقذت ال ييذوأ اآلخذروأ  -4
مسالعدين فيه ولرثثرة ويطالة اوتيف؛ مثذل وقذت مذا قبذل الغذداء 

 بقليل.

عنذذد املاكملذذة، ادخذذل   صذذلب املوضذذوع وحذذاول عذذديف  -0
 االسالحراد   بري فائدة.
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ملوضوع اخالم احلديإ بحريقة بلقة ويأ اكأ هو إذا انالىه ا -2

قبذل أأ تذالم احلذديإ عنذدي »ال يربب   ذوك؛ مثل أأ تقول: 
 .«سؤال أخري

عندما تيوأ املاكملة صذادرة فهذلا أدىع حلفذظ اووقذت؛  -4
ألنك تسالحيع أأ ختذالم احلذديإ بسذهولة خبذ ف مذا إذا لكمذك 

 بريك.

لرتد ىلع انلا؛ املربو  اسالخديف مسجل املاكملا  اهلاتفية  -2
 فيهم فقط.

ويف أحياأ كثرية ييوأ اهلاتف عنرًصا فعااًل   احلفذا  ىلع 
اووقت؛ فهو يغنيك عن أسفار كثرية أو قحع طرق طويلة تسذالهلك 
كثرًيا من اووقت، ويساعدك ىلع معلوما  مسالعجلة، أو مناقشذة 

 مسائل ال تسالديع احلضور شخصيًا.
  اثلام لالنسبة لألوراجم

يرد ىلع طلبة العلم والعلمذاء وادلاة ورجذال األعمذال كذم  
هائل من األوراق، وقراءة هله اورسائل واوعامل معها يمثل اكبوًسذا 
هلم، ويذا وم حيسن اسنساأ اوعامل مع األوراق اوصذادرة واوذواردة 

وذلا َنتاج إىل اخلطوا  فإنها سالكوأ من مضيعا  اووقذت. 
 اجماتلايلة للتعامل م  األور

اعزل األوراق الذيت تريذد اوخلذص منهذا أواًل بذأول ثذم  -1
 أتلفها.
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ضع تارخًيا وص حية لك ورقذة   زاويذة اوورقذة وحرقهذا  -2

 بعد ذوك عند انالهاء ص حيالها وفعايلالها.

 ضع بيانا  لك ورقة بما ي،: -3
 إماكنية است ف وعدمه وتاريخ است ف إأ أمين. -أ

 درجة األهمية. - 

ا اجل أو اجل جًدا أو بذري درجة االسالعجال؛ إم -ج
 اجل وحنو ذوك.

نذذوع امللذذف أو الفذذن أو انلذذوع اذلي تنذذاليم إيلذذه، وهذذله  -د
 ابليانا  باواب تمين لغريك أأ يرتبها بداًل عنك حفاًظا ووقالك.

 ضع األوراق املهمة أو العاجلة   ملف خاص. -4

 وأ عنك لفرز األوراق.ءدع اآلخرين يقر -0

ويره ألأ اوصورة حتالاج منذك ال تصور ما ال حتالاج إىل تص -2
 فيما بعد إىل قراءتها.

سرسذاهل وذلك أحذد مذع  اا ولرسائل صذاحلً ضع نموذًجا امًّ  -4
وضع فرااغ  سضافة مذا يناسذب لك شذخص حبيذإ خيذزأ هذلا 

 انلموذج   احلاسب اآلب.

 احرص ىلع االخالصار   رساوك؛ فابل بة اسجياز. -2

لتسذالحيع قذراءة  تعلم القراءة اورسيعة وعود نفسك عليها -2
 أكة قدر دين من اوورق.
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ام لالنسبة لالجتمااع  غم ال عالةم  رالعا

البد مذن اوحضذري و جالمذاع، ويال فذإأ الغالذب فشذل  -1
 االجالماع وضياع اووقت.

عندما تلزيف نفسك   لك اجالماع بموعد مدد، هلا بدوره  -2
يؤدي إىل اسالفراغ االجالمذاع   اووقذت املحذدد دوأ احلاجذة إىل 

يادة اووقت؛ فشعور املجالمعني بانالهاء االجالمذاع   وقذت مذدد ز
 يؤدي إىل االخالصار واالقالصار ىلع املهم وترك ما ال يهم.

 تقليل العدد   االجالماع أدىع نلجاحه اغبًلا. -3
ام لالنسبة للسسويفم  خامسا

من أسبا  التسويف صعوبة املهمة أو كونها بذري سذارة.  -1
وصعب، ومن ثم ع ج لك جذزء وع ج اوصعوبة ييوأ بالجزئة ا

 ىلع حدة.

ومن أسبابه طول اووقذت اذلي حيالاجذه؛ وع جذه حينئذل  -2
إأ كاليبذة »بوضع فرتا  ولراحة ىلع نمط املثل العسكري القائذل 

املشاة يمين أأ تسري طوال اووقت إذا توقفت ع  دقائ  ولراحة 
 «.بعد لك ساعة

 .(1)إدراك مضار التسويف نوع من الع ج -3
                              

 انظر الكتب التالية: مضيعات األوقات والسيطرة عليهالالستزادة يف  (1)
 إدارة الوقت، د. نادر أمحد أبو شيخة. -1

 ين النجاري.أفكار رئيسية يف إدارة الوقت، حممد املد -2
= 
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 عية يف إدارة الوقتقواعد فر
عندما تنيم   نفسذك احلذرص ىلع أوقذا   (م1القاعدة )

 اآلخرين فهلا باواب يساعدك ىلع احلرص ىلع وقالك.
عندما يغيذب عنذك هذدف حفذظ اووقذت  (م2القاعدة )

يضيع اووقت وال حيصل املقصود؛ وذلا يقذال: إأ إحذدى او ذاك  
وظذائف األمرييية أدخلذت نظذايف معاجلذة اولكمذا  وخلذيص 

اوسذذكرتريا  اونفيذذليا    او ذذكة مذذن مهمذذة الحباعذذة الذذيت 
تسالحوذ ىلع ساعالني يوميًا من أوقاتهن، ليذن اتضذح أأ إدخذال 
هذلا انلظذايف أخفذ    تذذوفري هذاتني اوسذاعالني؛ إذ حذدد قذذانوأ 
باركنسوأ سبب الفشل ذ وهلا القانوأ يقيض بأأ العمذل يالمذدد 

 بهلا أأ اوسكرتريا  تمذدد  يلمأل اووقت املالاح سجنازه ذ وتبني
بقية أعماهلم ومأل هاتني اوساعالني أيًضا نظًرا لغيذا  اهلذدف   

                             =  
إدارة الوقت، جملموعة من اخلرباء، ترمجة وليد عبد اللطيف عواضة، وهي عبارة  -3

 حبًثا جملموعة من اخلرباء املتخصصني. 02عن 

املدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة، د. كينيث بالنتشارد، ود. سبنسر جونسون،  -4
 ترمجة حممد جنيب املقطوش.

 ل فهد سالمة.إدارة الوقت، منهج متطور للنجاح، سه -0

 ترويض النمر الورقي، نشر معهد اإلدارة. -2

 أساليب إدارة الوقت، سعود حممد النمر. -4

 كيف تكون عملًيا، مترجم، نشر دار املؤمتن، وغريها. -2

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 

 فن إدارة الوقت
 www.alukah.net  

 
 أذهانهن من توفري هاتني اوساعالني.

حلار من اسالخدايف اووقذت املالذاح كمعيذار  (م3القاعدة )
لقضاء اووقت؛ ىلع سبيل املثال عندما حتدد وقالًا معنًا سجناز عمل 

أ تمأل هلا اووقت لكه بهلا العمذل حذىت فهلا ال يع  باورضورة أ
ووو أمكنك إجنازه بنصف اووقت املحذدد بذدوأ صذعوبة؛ بذل إذا 
أمكنك اسجناز اورسيع مع استقاأ فذ  تذردد   ذوذك، ومذن ثذم 

 اسالفد من بقية اووقت   أمر  خر.
تذلكر أنذك ال تسذالحيع أأ تسذيحر ىلع لك  (م4القاعدة )

  ما تسالحيع منه.وقالك، لين جيب عليك أأ تسيحر ىلع
تذذلكر أأ أهذذم قاعذذدة   إدارة اووقذذت يه  (م5القاعنندة )

االنضباط اذلايت انلابع مذن إدارة جبذارة ازمذة ىلع احلفذا  ىلع 
 اووقت مالخحية لك العقبا  اليت تعرتض طريقها.

تلكر أأ االلذزتايف باألعمذال املفيذدة ومذلء  (م6القاعدة )
خرين عن األعمال بري اووقت بها يمنحك فرصة االعاللار عند اآل

املفيدة؛ فمثً  عندما تلزتيف بدر؛ علذيم ىلع أحذد العلمذاء هذلا 
 يمنحك فرصة االعاللار عن لقاءا  ائلية بري مفيدة.

انلا؛ ال ينظروأ ولوقت كمورد ثمني ألنهم  (م7القاعدة )
 ال يقدروأ األشياء اليت يملكونها بدوأ جهد يلكر.

اجحة أأ تاللكر أأ هناك رس إدارة اووقت انل (م8القاعدة )
وقالًا اكفيًا وفعل ما هو مهم فقط، ومن ثم تصبح املشلكة   حتديد 

 املهم وترتيب األووويا .
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إدارة اووقذت انلاجحذذة ال تعذ  باورضذذورة  (م9القاعندة )

ختفيض اووقت او زيف ونفيل نشاط معني بل تع  قضذاء اوكميذة 
 املناسبة منه ولك نشاط.

حيل أأ ييوأ مجيع األعمال لكها   يسال (م11القاعدة )
 درجة واحدة من األهمية.

الذ: مضذيعا  اووقذت حبذل جذلري ال  (م11القاعدة )
 جزيئ ألنها باحلل اووقيت سالظهر مرة أخرى.

ينذب  لحالذب العلذم أأ ييذوأ رسيذع  (م12القاعدة )
اوكالابة حفاًظا ىلع وقاله، وذلا اكأ ابن تيمية وابذن حجذر رمحهمذا 

اوكالا  جًدا، وذلا كالبوا من املؤلفذا  ونسذخوا منهذا اهلل رسييع 
 اوكثري.

ينذب  لحالذب العلذم أأ ييذوأ رسيذع  (م13القاعدة )
كما وصفه أهل اوسري: كأنما ينحدر  امليش، وقد اكأ رسول اهلل 

من صبب من رسعة مشذيه. ومشذية اومذاو  ابلحيئذة ملمومذة 
ي: املحذدث ومضيعة ولوقت أيًضا؛ وذلا قال أبذو إسذماعيل اهلذرو

 ينب  أأ ييوأ رسيع امليش.
ينذب  لحالذب العلذم أأ ييذوأ رسيذع  (م14القاعدة )

القراءة وأأ يعذود نفسذه عليهذا؛ وذلا يقذال إأ الحفذل   اوسذنة 
االبالدائية األوىل يقرأ ستني لكمة   ادلقيقة ثم يزداد رسعذة حذىت 
ة يصل   اجلامعة إىل ث ثمائة ومخسذني لكمذة   ادلقيقذة، فرسذع
القراءة أمر مكتسب يؤخل باوعود واوذدريب؛ وذلا تعقذد بعذض 
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املراكز العلمية دورا  وعليم رسعة القراءة؛ يقول أبذو إسذماعيل 

 اهلروي: املحدث ينب  أأ ييوأ رسيع القراءة.
ينب  لحالب العلذم أأ يالعذود ىلع رسعذة  (م15القاعدة )

هذلا يقذول  األكل واوقلل منه حفاًظذا ىلع اوصذحة واووقذت، ويف
القايض عياض: وم تزل العر  تالمادح بقلذة الغذلاء وانلذويف، وذلا 
اكأ ابن عقيل رمحه اهلل خيالار من األطعمة أسهلها وأرسعها أكذً  

 حفاًظا ىلع وقاله.
ينب  لحالب العلم أأ يقلل من انلويف وأأ  (م16القاعدة )

 .(1)ييالط فيه باحلد املعقول يوميًا اذلي ال يرض بصحاله
حتيم   اووقت وال ترتك اووقت هو اذلي  (م17عدة )القا

 يالحيم فيك؛ فبادر باألعمال وانالهز الفرص.
تلكر أأ االشالغال بانلديف ىلع ما فا  مذن  (م18القاعدة )
 تضييع اووقت.

تلكر أأ اعالقاد اوفرغ   مسالقبل األيايف  (م19القاعدة )
 وهم ورسا .

 د اووقت.إياك وصحبة ابلحالني فهم دو (م21القاعدة )
فذذرتة اوشذذبا  فرصذذة ذهبيذذة ال تعذذوض  (م21القاعنندة )

ولمشاريع اليت حتالاج إىل جهد عق، كحلب العلم مثً ، وتفويالهذا 
خسارة كبرية؛ فماذا ينالظر طالب العلم يلحصذل العلذم  أعنذدما 

                              
 (.152 - 152انظر: قيمة الزمن عند العلماء ) (1)
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يية سنه، ويضعف جسمه، وتقل طاقالذه، وتيذرث مسذئويلاته، 

ه، ويضذعف سذمعه وبرصذه وتزداد ع قاته واشالغاهل، وينح  ظهر
 وحافظاله 

مذذا وجذذدنا العمذذل إال وقذذت »تقذذول حفصذذة بنذذت سذذريين: 
 .«اوشبا 

إنما تيمل العقول برتك الفضذول؛ سذواء  (م22القاعدة )
الفضذذول   القذذول أو الفعذذل أو اوزيذذادة أو اوزينذذة أو األكذذل أو 

 او  ، فبهلا حتفظ وقالك اثلمني.
جيعذل اسنسذاأ  ساعة وساعة؛ فينذب  أأ (م23القاعدة )

جزًء من وقاله ولرتويح عن نفسه ألأ القلب إذا لّك  عيم، وينذب  
أأ ييوأ الرتويح بيشء مفيد كقذراءة األد  واوشذعر واوذاريخ 

إين »واورياضة املفيدة اكوسباحة؛ قذال أبذو ادلرداء ريض اهلل عنذه: 
 .«ألسالجم قليب باويشء من اولهو يلكوأ أقوى ب ىلع احل 

ال تريره قلبك؛ فإأ القلب »عود ريض اهلل عنه: وقال: ابن مس
، واكأ اوزهري ذ رمحه اهلل تعاىل ذ حيذدث ثذم يقذول: «إذا لّك عيم

هاتوا من أحاديثيم، هاتوا من أشعاركم؛ فذإأ األذأ حباجذة ويأ »
 «.انلفس محضة

ويذا اكنت انلفو؛ كباًرا تعبت   مرادهذا  (م24القاعدة )
ايلذة ال تيفذيهم األوقذذا  األجسذايف؛ فأصذحا  الحموحذا  الع

 املالاحة وحقي  طموحاتهم وتالعب أجسامهم منهم.
من شذغل نفسذه بغذري املهذم ضذيع املهذم  (م25القاعدة )
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 وفو  األهم.

ولك وقت ما يملؤه من العمذل: بمعذىن أأ  (م26القاعدة )
 ولك وقت واجباته؛ فإذا فعلت   بري وقالها ضاعت.

فاألعمال اذلهنيذة ولك عمل وقت يناسبه؛  (م27القاعدة )
 مثً  حتالاج إىل أوقا  صفاء ذه ، خب ف اجلهد العم، ابلدين.

 .(1)المىنبقدر ما تالعىن تنال ما ت (م28القاعدة )
اعلم أأ ولغد حوادث وأموًرا تلهيك عذن  (م29القاعدة )

عمل يومك، ف  تسوف وال تؤخر عمل ايلذويف إىل الغذد؛ يه لكمذة 
 حني توىل والياله.حكيمة قاهلا طاهر بن احلسني 

اووقت ال ينالظر أحًدا فهو قحذار ابذر، إأ  (م31القاعدة )
 ركباله ويال تركك اطً  باطً .

اووقذذت مذذورد مهذذم يسذذالوي انلذذا؛    (م31القاعنندة )
امال كذذه وكذذنهم خياللفذذوأ   ترصذذيفه وقضذذائه، ويف إحصذذائية 
أجريت   أمرييا ىلع ألف مدير ظهذر فيهذا أأ واحذًدا مذن لك 

مدير دليه وقت اكف لعمل لك ما يالوقع منه   وظيفاله؛ وهلا مائة 
ئلوا عن اووقذت اذلي  يع  القدرة ىلع اسالغ ل اووقت، وعندما سر

مذنهم أنهذم حيالذاجوأ إىل  % 15ييفيهم ولقيايف بأعماهلم أجا  
أنهذم  % 45من اووقت اسمجاب زيادة ىلع أوقاتهم، وأجذا   % 15

أنهذذم حيالذذاجوأ إىل  % 05 حيالذذاجوأ إىل اوربذذع   حذذني أجذذا 
                              

 سوانح وتأمالت يف قيمة الزمن، خلدون األحدب. (1)
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 انلصف.

وهلا يع  أأ قلة من انلا؛ من حيسذن االسذالفادة مذن هذلا 
 املورد املشرتك حبيإ يقيض فيه مجيع أعماهل املهمة.

اكنت « اعمل بحريقة أذال ال بمشقة أكرث» (م32القاعدة )
هله العبارة يه اوشعار اذلي تبنالذه اجلمعيذة األمريييذة وقيذيم 

ة منها ولالميزي بني اوشذغل واالنشذغال؛ فذبعض املهندسني كمحاول
انلا؛ مشغول بغذري شذغل، فليسذت العذةة باوشذغل بذل العذةة 
بالقدرة ىلع إدارة اووقت وعذديف االنشذغال إال بذاملهم، واسذالخدايف 

 قواعد إدارة اووقت   قضاء اووقت.
انلا؛ اذلين ييرهوأ ضياع أوقاتهم هم  (م33القاعدة )

عمال يلفعلونها، خبذ ف ابلحذالني اذليذن من دليهم اوكثري من األ
 يالعمدوأ قالل اووقت وتضييعه.

ال تسالحيع أأ تسذالفيد مذن وقذت إال إذا  (م34القاعدة )
عرفت كيف كنت تقيض وقالك وهل كنذت مصذيبًا أو احئًذا   

 ذوك.
 ح  ندرك أهمية الوقتم

نلفرض أأ اسنساأ يعيش عمًرا افرتاضيًا مدته سبعوأ سذنة، 
نساأ مخس دقائ  يوميًا فإأ هلا يع  أنه أضاع مذن فإذا ضيع اس

يوًمذا(، وهذلا اجلذدول  22جمموع العمر لكه ث ثة أشهر تقريبًذا )
 يوضح املسألة أكرث فأكرث.
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 الوقت
 من ايلوم

 جمموع الوقت
 من العمر االف ايض

 النسبة ا ئوية

 % 5330 ث ثة أشهر مخس دقائ  -
 % 5341 سالة أشهر ع  دقائ  -
 % 1342 سنة اكملة ع وأ دقيقة -
 % 4322 ث ث سنوا  ساعة اكملة -
 % 42320 ث ثوأ سنة ع  ساا  -

ثم إذا نظر  إىل جمموع األنشحة اليت تسذالهلك اووقذت مذد 
أنها كثرية جًدا، ويه ذ ويأ اكأ بعضها رضورًيا ذ ليذن بعضذها 

 اآلخر بري مفيد وبري فعال.
 وهذا يتضح يف اجلدول اتلايلم

 

 نوع النشاط
ما 

 ُستغرقس
 لالس وا 

النسبة 
 ا ئوية
 من العمر

 % 32 23 انلويف )بمعدل ثماين ساا  يوميًا(. -
 % 3534 2130 ( يوميًا.230 – 4العمل، )من  -
 % 234 430األكل واو   )بمعدل ساعة  -
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 ونصف يوميًا(.

األعمال املعالادة واملراجعا   -
 % 2314 130 احلكومية )بمعدل نصف ساعة(.

األعمال املزنيلة واورح   واوزنه  -
 % 4322 3 )بمعدل ساعة واحدة يوميًا(.

اولقاءا  االجالماعية واوودية بني  -
 % 2314 130 األصدقاء )بمعدل نصف ساعة يوميًا(.

اونقل من ماكأ آلخر )بمعدل نصف ساعة  -
 % 2314 130 يوميًا(.

اعة االتصاال  اهلاتفية )بمعدل نصف س -
 % 2314 130 يوميًا(.

 % 24 سنذة 21 املجمذذذذوع
 ابلاقذذذذذي

سنوا  2  12320 
% 

فإذا حلفت من ذوك فرتة املراهقة وزمن الحفولذة فيذم يذا 
ترى يذب  مذن اووقذت ولمشذاريع الحموحذة واألعمذال اوكبذرية، 

 واألهداف انلبيلة.
وال ننىس أأ هله اوقديرا  يه مالوسط اووقت اذلي يقضذيه 

مة انلا؛ مع إماكنية أأ ييذوأ هنذاك إنسذاأ يزيذد ىلع هذلا ا
املالوسط من اووقت املبلول ولك نشاط، كما أأ هنذاك مذن يذنقص 
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من هلا وييوأ شحيًحا بوقاله إىل درجة االقالصار ىلع أقذل قذدر 

 دين دا يسالحقه لك نشاط.
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 ماختاما 

من نعمة اهلل عز وجل علينا حنن املسلمني: أأ يرسذ نلذا مذن 
العبادا  ما نسالحيع به استثمار أوقاتنا واالسذالفادة منهذا    أنواع

أي وقت، ويف أي حال، ويف أي ماكأ؛ مذن ذكذر وتسذبيح وصذ ة 
وصدقة وصلة رحم وبريها، أضف إىل ذوذك انليذة اوصذاحلة الذيت 
حتول العمل املباح إىل عمل صالح اكنلويف واورياضة وما أشبه ذوك؛ 

نوع شاء فيها، فإذا مّل مذن نذوع فاملسلم يالعبد هلل جل وع  بأي 
 انالقل إىل نوع  خر، واخالار منها ما يناسب حاهل وماكنه ووقاله.

ولعله من املناسب ذ إتماًما ولفائذدة وتيمذيً  ولمقصذود ذ 
وضع برنام: تفصي، لحالب العلم ييوأ هل عونًا ىلع اخاليذار مذا 
وك يدرسه   االلف فروع العلم او يع وووازمه، فإيليم بياأ ذ

   امللح  اآليت:
*     *     * 
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 الربنامج اتل صييل
 لطال  العلم

احلمد هلل اذلي علم بالقلم، واوصذ ة واوسذ يف ىلع مذن أو  
؛ أما بعد: فهلا منه: مقرتح لحلب العلم ضذمناله جوامع اولكم 

 أشهر اوكالب واملالوأ   العلويف او عية والعلويف املساعدة.
 ر يسنم وقد قسم ا  هج إىل قسمن

 منه: القراءة. األولم
 حفظ املالوأ العلمية. اثلاينم

ويف لك قسم منهما ذكر  اوكالذب املقرتحذة   لك فذرع مذن 
فروع العلم او ذيع مقسذمة إىل ث ثذة مسذالويا  أو ىلع األقذل 

 مسالويني:
 )ج( ولمالقدمني. ) ( ولمالوسحني. )أ( ولمبالدئني.

صيل العلم او ذيع نسأل اهلل اووفي  واوسداد ولك من رايف حت
 كما نسأهل اسخ ص   ذوك لكه.

 أوالم م هج القراءة
 العقيدةم -1
 ا ستوى األولم -أ
 كالا  اووحيد ولشيخ ممد بن عبد اووها . (1)
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 كشف اوشبها  ولشيخ ممد بن عبد اووها . (2)

 األصول اثل ثة ولشيخ ممد بن عبد اووها . (3)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 خ عبد اورمحن بن حسن.قرة عيوأ املوحدين ولشي (1)

 إبحال اونديد ولشيخ محد بن عالي . (2)

 العقدية اوواسحية وشيخ اسس يف ابن تيمية. (3)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 فالح املجيد ولشيخ عبد اورمحن بن حسن. (1)

 تيسري العزيز احلميد ولشيخ سليماأ بن عبد اهلل. (2)

اوروضة انلدية رشح العقيذدة اوواسذحية ولشذيخ زيذد  (3)
 الفياض.

 لقبول ولشيخ حافظ احلكيم.معارج ا (4)

 رشح ابن أه العز ولححاوية. (0)

 منهاج اوسنة انلبوية وشيخ اسس يف ابن تيمية. (2)

 االرص اوصواع  البن القيم. (4)

 ووامع األنواع ابلهية ولسفاري . (2)

 اودمرية وشيخ اسس يف ابن تيمية. (2)
 اتل سمم -2
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 ا ستوى األولم -أ
 زبدة اوفسري وألشقر. (1)

 ف.لكما  القر أ ملخلو (2)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 أيرس اوفاسري ولجزائري. (1)

 تفسري اوسعدي. (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 تفسري ابن كثري. (1)

 تفسري القرطيب. (2)

 فالح القدير ولشواكين. (3)

 زاد املسري البن اجلوزي. (4)
 احلديثم -3
 ا ستوى األولم -أ
 رياض اوصاحلني ولنووي. (1)

 الرتبيب والرتهيب ولمنلري. (2)

 االرص ابلخاري ولزبيدي. (3)

 الرص مسلم ولمنلري.ا (4)

 أو االرص مسلم ولقرطيب. (0)
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 ا ستوى اثلاينم -ب
 طرح اورثيب ولعرايق. (1)

بلوغ املرايف البن حجر مذع أحذد رشوحذه مثذل سذبل  (2)
 اوس يف ولصنعاين.

 ا ستوى اثلالثم -ج
 فالح ابلاري البن حجر. (1)

 رشح انلووي ىلع صحيح مسلم. (2)

 عوأ املعبود وشمس احل  العظيم  بادي. (3)

 عبد الة.اومهيد البن  (4)

 ارضة األحوذي البن العرث. (0)

 نيل األوطار ولشواكين. (2)

 رشح اوسنة ولبغوي. (4)
 ال قسم -4
 ثت  احل اللةم -أ
 ( ا ستوى األولم1)
 . اوروض املربع ولبهو 

 .منار اوسبيل البن ضوياأ 

 .العدة رشح العمدة ولبهاء املقديس 
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 .املقنع البن قدامة 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
 هو .كشاف القناع ولب 

 . رشح منالىه اسرادا  ولبهو 

 .محالب أويل انلىه ولرحيباين 

 .الفروع البن مفلح 

 . االنالصار أله اخلحا 
 ( ا ستوى اثلالثم3)
 .املغ  البن قدامة 

 .اسنصاف ولمرداوي 

 .املبدع البن مفلح 

 .رشح اوزركيش 

 .او ح اوكبري وشمس ادلين ابن قدامة 
 ثت  الشافعيةم -ب
 ولم( ا ستوى األ1)
 . اسقناع   حل ألفا  أه شجاع ولخحيب او بي 

 .حتفة احلبيب ولبجرييم 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
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 .حاشية قليوث وعمرية 

 .زاد املحالاج ولكوهيج 

 .أسىن املحالب وزكريا األنصاري 

 .حاشية اجلمل 
 ( ا ستوى اثلالثم3)
 .األيف ولشافيع 

 .،نهاية املحالاج ولرم 

  اهلياليم.حتفة املحالاج البن حجر 

 . مغ  املحالاج ول بي 

 .احلاوي ولماوردي 

 .روضة الحابلني ولنووي 

 .املجموع ولنووي 
 ثت  احل  يةم -ج
 ( ا ستوى األولم1)
 دي.نحتفة الفقهاء ولسمرق 

 .االخاليار البن مودود 

 .اهلداية ولمربناين 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
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 .حاشية ابن ابدين 

 .رشح فالح القدير البن اهلمايف 

 ع اوصنائع ولاكساين.بدائ 

 . ابلناية ولعي 

 .املبسوط ولرسخيس 

 .تبيني احلقائ  ولزيليع 

 .ابلحر اورائ  البن جنيم 
 ثت  ا الكيةم -د
 ( ا ستوى األولم1)
 .االرص خليل 

 .رسالة ابن أه زيد 

 .منت ابن ارش 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
 . اسرشاف ولقايض عبد اووها 

 .منح اجلليل لعليش 

 يش ىلع خليل.حاشية اخلر 

 .حاشية ادلسويق 

 . اولقني ولقايض عبد اووها 
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 .اواك  أله عمر ابن عبد الة 
 ( ا ستوى اثلالثم3)
 .بداية املجالهد البن رشد 

 .املدونة وسحنوأ 

 . اذلخرية ولقرا 

 .املعيار ولون ييس 

 .ابلياأ واوحصيل البن رشد 
 ( مصطلح احلديثم4)
 ا ستوى األولم -أ
 أحد رشوحها.ابليقونية مع  (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 انلخبة البن حجر مع رشوحها. (1)

 املوقظة وذلهيب. (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 فالح املغيإ ولسخاوي. (1)

 رشح علل الرتملي. (2)

 اوقييد واسيضاح ولعرايق. (3)

 علويف احلديإ البن كثري. (4)
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 توضيح األفاكر ولصنعاين. (0)

 انلكت ىلع ابن اوص ح البن حجر. (2)
 أصول ال قسم -6
 توى األولما س -أ
اوورقا  ولجوي  مع أحد رشوحهذا مثذل قذرة العذني  (1)

 رشح ورقا  إمايف احلرمني.

 األجنم اوزاهرا  ولماردي . (2)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 ملكرة اوشنقيحي. (1)

املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول ادلين ملحمد  (2)
 العرويس.

 اثلبا  واوشمول   او يعة اسس مية ولسفياين. (3)
 اثلالثم ا ستوى -ج
 رشح االرص اوروضة ولحويف. (1)

 اسحاكيف وآلمدي. (2)

 املسالصىف ولغزاب. (3)

 اسحاكيف البن حزيف. (4)

 العدة أله يع،. (0)
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 اومهيد أله اخلحا . (2)

 رشح اوكوكب املنري البن انلجار. (4)

 املسودة آلل تيمية. (2)

 املوافقا  ولشاطيب. (2)

 الةهاأ ولجوي . (15)

 رشح اولمع ولشريازي. (11)

 نفائس األصول ولقرا . (12)

 ر املحيط ولزركيش.ابلح (13)
 القواعد ال قهيةم -7
 ا ستوى األولم -أ
 رشح منظومة اوسعدي   القواعد. (1)

 القواعد واألصول اجلامعة ولسعدي. (2)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 القواعد اولكية ولبورنو. (1)

 القواعد انلورانية البن تيمية. (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 موسوعة القواعد الفقهية ولبورنو. (1)

 ئر ولسيويط.األشباه وانلظا (2)
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 القواعد البن رجب. (3)

 األشباه وانلظائر البن اووكيل. (4)

 طري  اووصول ولسعدي. (0)

 األشباه وانلظائر البن جنيم. (2)
 ختريج ال روع ىلع األصولم -8
 ا ستوى األولم -أ
 مفالاح اووصول ولاللمساين. (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 القواعد والفوائد األصويلة البن اولحايف. (1)

 صول ولزجناين.ختري: الفروع ىلع األ (2)

أثذذر االخذذال ف   القواعذذد األصذذويلة   اخذذال ف  (3)
 الفقهاء ملصحىف اخلن.

 اومهيد وألسنوي. (4)

ختري: الفروع ىلع األصذول لعثمذاأ شوشذاأ ]رسذالة  (0)
 ماجستري[.

 اتلاريخم -9
 ا ستوى األولم -أ
 اواريخ اسس يم ممود شاكر. (1)
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 ا ستوى اثلاينم -ب
 ابلداية وانلهاية البن كثري. (1)

 واكمل البن األثري.ا (2)
 السمةم -11
 تهليب اوسرية لعبد اوس يف هاروأ. (1)

 اورحي  املخالويف ولمباركفوري. (2)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 اوسرية انلبوية البن هشايف. (1)

 اوسرية انلبوية اوصحيحة ولعمري. (2)
 ا لوم -11
 ا ستوى األولم -أ
 األجرومية مع رشوحها. (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 قحر انلدى البن هشايف. (1)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 رشح ابن عقيل. (1)

 أوضح املساوك البن هشايف. (2)
 علوم القرآنم -12
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 ا ستوى األولم -أ
 (.2 - 1مناهل العرفاأ ولزرقاين ) (1)

 اوحبري ولسيويط. (2)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 (.4 – 1الةهاأ ولزركيش ) (1)

 استقاأ ولسيويط. (2)

 اوبياأ   أقسايف القر أ البن القيم. (3)
 

 ون العلميةم ح ظ ا تا انيا 
 ضوالط الختيار ا تونم

 تمين املؤلف من الفن. -1

 سهولة انلظم. -2

قوة انلظم   اولغة )العروض ذ انلحو واورصذف ذ اوسذبك  -3
 والرتابط بني األبيا (.

 شهرة املؤلف. -4

 شهرة انلظم   بابه. -0

 توفر او وح. -2

خدمة املنت من ناحيذة الحباعذة واسخذراج اوسذليم مذن  -4
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 األخحاء.

 ة ىلع احل ظماألنيباب ا عي 
نمس طاعة اهلل عذز وجذل وتقذواه:  -1 َس َ َويسَعلَمس نوا اَّللَّ ََّقس َوا
س   [.222]ابلقرة:  اَّللَّ

 تيرار املحفو . -2

 اخاليار األوقا  املناسبة؛ وأنسبها ما اكأ بعد نويف. -3

 منب اجللو؛ عند املشغ  . -4

االطمئنذذاأ انلفيسذذ هل دور مهذذم   احلفذذظ؛ وذلا خيالذذار  -0
  ييوأ فيها محم ن انلفس، صا  اذلهن.اسنساأ األوقا  اليت
 معوقا  احل ظم

 املعايص. -1

كرثة اهلمويف؛ وذلا ينصح طالب العلم بعديف مبارشة العمذل  -2
 اوجاري وحنوه بنفسه.

كرثة انلظر ولصور عموًما، وخاصة اوصذور الذيت ال تنىسذ  -3
 بسهولة مثل انلظر ولمصلو .

 م(1)نماذج ألهم ا تون العلمية 
 العقيدةم -1

                              
حة إىل ثالثة مستويات أيًضا، وكل مستوى منها فيه عدة وقد قسمت املتون املقتر (1)

 خيارات ينتقي الطالب منها ما يناسبه.
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  ستوى األولما -أ
 كالا  اووحيد ولشيخ ممد بن عبد اووها . (1)

 الححاوية ونظمها: بلغة اوراوي. (2)

 .(1)بيالًا( 211اوسفارينية ) (3)
 سلم اووصول ولحكيم. (4)

 ( ملحمد ساوم.155نظم العقائد ) (0)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 العقيدة اوواسحية البن تيمية. (1)

 بيالًا(. 305اجلوهرة الفريدة ولحكيم ) (2)
 الثما ستوى اثل -ج
 بيالًا(. 0044انلونية البن القيم ) (1)

 بيت(. 1055االارا  ابن سحماأ من انلونية ) (2)
 احلديثم -2
 ا ستوى األولم -أ
 األربعوأ انلووية. (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب

                              
 مع االستفادة من املالحظات اليت على النظم املوجودة حباشية لوامع األنوار. (1)
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 بلوغ املرايف البن حجر. (1)

 عمدة األحاكيف ولضياء املقديس. (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 االرص ابلخاري ولزبيدي. (1)

 ي.االرص مسلم ولمنلر (2)
 ال قسم -3
 مذه  احل اللةم -أ
 ( ا ستوى األولم1)
 ( 455منظومة اوسعدي .)بيت 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
 . منت اوزاد أو نظمه ولمزي  أو نظم ابن عالي 

 . أو العمدة ولموف 

 .أو ديلل الحالب ولشيخ مريع 

 .ألفية املفردا  ولعمري 

 ( 15555عقد الفرائد البن عبد القوي .)بيت 
 الكيةممذه  ا  -ب
 ( ا ستوى األولم1)
 .منت ابن ارش أو نظمه 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 

 فن إدارة الوقت
 www.alukah.net  

 
 .نظم مقدمة ابن رشد ولرقيع 

 . منظومة القرطيب   العبادا 

 .اورسالة البن أه زيد أو نظمها 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
 .االرص خليل 

 ( 15555أو نظمه ولمايم .)بيت 

 ( 13555أو نظمه ملحمد ساوم اوشنقيحي .)بيت 

 مذه  الشافعيةم -ج
 ا ستوى األولم (1)
 .منت اوزبد أو نظمه 

 .منت أه شجاع 

 .منت اونبيه ولشريازي 
 ( ا ستوى اثلاينم2)
 ( 2555نظم العمريحي   الفقه اوشافيع .)بيت 
 مذه  احل  يةم -د
 .منت القدوري 

 .بداية املبالدي 
 القواعد ال قهيةم -4
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 ا ستوى األولم -أ
 بيالًا(. 42منظومة اوسعدي ) (1)
 اينما ستوى اثل -ب
 بيالًا(. 305نظم أه بير األهدل ) (1)

 بيالًا(. 305نظم ممد املايم ) (2)
 أصول ال قسم -5
 ا ستوى األولم -أ
 اوورقا  ولجوي . (1)

 بيالًا(. 211أو نظمها ولعمريحي ) (2)

 بيالًا(. 125منت اوسلم   املقدما  املنحقية ) (3)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 مجع اجلوامع البن اوسبيك. (1)

 ابللبل ولحويف. (2)

 املنالىه البن احلاجب.االرص  (3)

 بيالًا(. 1405اوكوكب اوساطع ولسيويط ) (4)

 أو ألفية مرايق اوسعود. (0)

 أو ألفية الةماوي. (2)

 بيت( ألمحد ودل املرابط. 1555أو نظم روضة انلاظر ) (4)
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 أو نظم تنقيح الفصول. (2)

 بيت(. 3555أو نظم املوافقا  ) (2)

 نظم مجع اجلوامع لعبد اهلل بن مفو . (15)
 مصطلح احلديثم -6
 ستوى األولما  -أ
 بيالا(.30ابليقونية ) (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 بيت(. 255انلخبة البن حجر أو نظمها ولصنعاين ) (1)

بيالًذا( سبذراهيم العلذوي  305االرص ألفية العذرايق ) (2)
 اوشنقيحي.
 ا ستوى اثلالثم -ج
 ألفية العرايق. (1)

 ألفية اوسيويط. (2)
 ا لوم -7
 ا ستوى األولم -أ
 يحي.اآلجرومية أو نظمها ولعمر (1)

 بيالًا(. 25منظومة العحار ) (2)

 بيالًا(. 05منظومة اوشةاوي ) (3)
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 ا ستوى اثلاينم -ب
 ملحة اسعرا  ولحريري. (1)

 بيالًا(. 110المية األفعال البن ماوك ) (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 ألفية ابن ماوك. (1)

 ألفية اوسيويط. (2)

 جامع ابن بونة. (3)

 اواكفية اوشافية البن ماوك. (4)
 اتلجويدم -8
 (.42جمزوري )حتفة األطفال ول (1)

 بيالًا(. 24القول املأووف   اارج احلروف ولبسيوين ) (2)

 41هداية اوصذبياأ   مويذد القذر أ البذن نبهذاأ ) (3)
 بيالًا(.

 بيالًا(. 01قصيدة اخلاقاين   اوجويد ) (4)

 بيالًا(. 24قصيدة اوسخاوي ) (0)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 بيت(. 155اجلزرية البن اجلزري ) (1)
 القراءا م -9
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 ألولما ستوى ا -أ
 نظم مقرأ نافع. (1)
 ا ستوى اثلاينم -ب
 بيالًا(. 1143اوشاطبية   القراءا  اوسبع ولشاطيب ) (1)

 355ادلرة تيملة اوشاطبية   القراءا  الع  )حنو  (2)
 بيت(.
 ا ستوى اثلالثم -ج
 1555اجلزريذة   القذراءا  اوشذعر البذن اجلذزري ) (1)
 بيت(.

 نظم مفردا  القر أ ذ مفردا  القراء الع ة ذ. (2)
 ابلالغةم-11
 ا ستوى األولم -أ
 بيالًا(. 45منظومة اوسجايع ) (1)

 بيالًا(. 25منظومة الحب وي ) (2)

 بيت(. 155مائة املعاين وابلياأ البن اوشحنة ) (3)

 (.135ملحة ابلياأ ولمرصط ) (4)

 (.05حسن املجاز ولمزين ) (0)
 ا ستوى اثلاينم -ب
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 بيالًا(. 225اجلوهر املكنوأ وألخرضي ) (1)

 نقيحي.نور األقاح ولعلوي اوش (2)
 ا ستوى اثلالثم -ج
 ألفية اوسيويط. (1)

 العروضم -11
 بيت(. 155منظومة اوصباأ ) -أ

 بيالًا(. 125نظم اورامزة ولخزريج ) - 
 ال را ضم -12
 ا ستوى األولم -أ
 بيالًا(. 144اورحبية ولرحيب ) (1)

 بيالًا(. 205خ صة الفرائض ولفىت )حنو  (2)
روأ وخالاًما نسأل اهلل عز وجل أأ جيعلنذا مذن اذليذن يسذتثم

أوقاتهم   طاعاله، وأأ يشذغلنا بذلكره، وأأ يمالعنذا بحذول العمذر 
وحسن العمل مع حسن اخلاتمة، واهلل تعاىل أعلذم وصذ، اهلل ىلع 

 نبينا ممد. 
*     *     * 
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 2 ...................................................................................... مقدمة
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 2 ........................................................ واوشعراء   أهمية اووقت:
 2 .................................................. خصائص نظرة اوسلف ولوقت
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 15 .............................. أواًل: الغرية اوشديدة ىلع ما ضاع منه:
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 12 ....... ملالاحة   استثمار اووقت:سابًعا: عديف تضييع الفرص ا

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 

 فن إدارة الوقت
 www.alukah.net  

 
 14 ثامنًا: ترتيب األووويا  وتقديم املهم عند تزاحم األعمال:

 12 .......................................................................... أقسايف اووقت
 12 ................................................... اووقت املادي املياكنييك:

 12 ............................................................. اووقت ابليووويج:
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 12 ............................................................ اووقت االجالمايع:
 12 ..................................... اووقت اوكوين أو ما وراء الحبيعة:

 25 ....................................................... انلظريا    تقييم اووقت
 25 ................................................................. انلظرية األوىل:
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 24 ............................................................... أقسايف األهداف:
 20 .............................................................. تدوين األهداف:
 20 ............................. حديد أووويا  العمل:معايري خاطئة و
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 24 ....................................................... أنواع تسجيل اووقت:
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 22 ............................................. كيف تحط أوقا  أعمانلا:
 31 ................................. القاعدة اورابعة: اوفويض واووكيل:
 32 ....................................... أسبا  اسعراض عن اوفويض:
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