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وضع االهداف
2020أتبعنى 



بدون

تخطيط



التخطيط للفشل= عدم التخطيط 

وإذا لم تخطط لنفسك سيخطط لك 

اآلخرون



ما هو التخطيط



ما هو التخطيط

عملية اتخاذ قرارات 

بللتحديد اتجاه المستق

أين نريد 

؟الوصول

أين نحـــن 

اآلن

كيف نصل إلى ما نريد؟



ما هو التخطيط ؟ 

هو القاعدة األساسية التي تستند عليها كافة مكونات العملية اإلدارية: التخطيط
من تنظيم وقيادة ورقابة لغرض تحقيق األهداف

هداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إليها الهو عملية وضع أ: لتخطيط  ا
بأحسن األحوال

:التخطيط يجيب على األسئلة اآلتية مقدما وهى 

من ، وما ، ومتى ، وأين، ولماذا ، وكيف  

.إلنجاز األعمال في المستقبل

سعى للوصول إليه نهو حالة أو وضع مستقبلي مرغوب فيه :  الهدف 



التخطيط

تحقيق األهداف

بة
قا
لر

ا

م 
ظي

تن
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دة
يا
لق

ا

التخطيط أساس اإلدارة 



الرؤية والهدف: الفرق بين 

.نظرة اإلنسان المستقبلية لذاته أو ألمر ما إذا تحققت األهداف: الرؤية هي 

.النقاط التي البد من إنجازها مجتمعة حتى نصل للرؤية: األهداف 





ناتجة عن ورؤية اإلنسان 

..........مستوى الفكر، التعليم، الخبرات، ,المستوى الروحى 

أيضاو

.المستمدة من الدين والثقافةالقيم التي بداخل كل منا، 

أعلى وأوضحالرؤية فكلما كانت 

.والعكس أيضا.. أدق وأرقى األهداف كانت



نبتدئ الخطوات العملية باإلجابة على هذه األسئلة

....ماهى نقاط ضعفىمن أنا؟ ما الذي أتقنه؟



نقاط القوة والضعف

نقاط القوة

القوة صفة من صفات هللا

ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس 
عليكم

قوة االرادة

قوة الشخصية

محبة العطاء

الخدمة 

القراءة

.............

نقاط الضعف

عدم االنتظام فى قرائة الكتاب المقدس

عدم االنتظام فى الصالة

ضعف االرادة

سرعة الغضب

ضعف االيمان

التردد

...........



تعبر األهداف عن الغايات المراد الوصول إليها

: وبالتالي فهي تحدد

ما الذي يمكن انجازه أو تحقيقه 

و متى سوف يتم تحقيق ذلك



لنحدد أهدافنا بدقة



األهداف الذكية
S M A R T

Specificمحددة لتجنب التفسيرات المختلفة

قابلة للقياس Measurable والتقيم                                            لتتيح المتابعة

قابلة للتحقيق ويمكن تنفيذها                                            Appropriateمالئمة

Realisticواقعية .يمكن بلوغها، 

Time boundمحددة بزمن  لتحقيقها                                     محددة بفترة زمنية



حدد ما تريد تحقيقه و الوصول إليه 

كن واضحا و واقعيا بشأن ما تريده

يجب توافر الرغبة القوية في الوصول إلى ما تريد تحديده

التصور و التخيل 

سجل الهدف كتابة 

حدد إطار زمني للهدف 



الالزمة ( ديك أو التي يمكنك الحصول عليها لسواء التي )حدد الموارد 

لتحقيق الهدف 

حدد العقبات المحتمل مواجهتها و سبل التغلب عليها 

نفذ الخطط و المهام الالزمة لتحقيق األهداف 

المرونة 

المتابعة و التقييم 



فعل يتطلب أداء عمل معين 

شرط أو قيد ألداء هذا العمل 

المعيار أو الجودة ألداء العمل 

الوقت المحدد ألداء هذا العمل 

:البد من توافر أربعة عناصر أساسية في الصياغة  السليمة لألهداف 



عايز أقراء االنجيل

هل هذا هدف ذكى؟

S                 محدد الء

M          قابل للقياس الء

A         قابل للتحقيق مين يعرف 

R              واقعى يمكن

T          محدد بوقت الء



عايز أقراء االنجيل

.سفراً 39عدد أسفار العهد القديم -

.سفراً 27عدد أسفار العهد الجديد -

.سفراً 66إجمالى أسفار الكتاب المقدس -

.أصحاحاً 929عدد أصحاحات العهد القديم -

.أصحاحاً 260عدد أصحاحات العهد الجديد -

.أصحاحاً 1189إجمالى أصحاحات الكتاب المقدس -

أصحاحا147االسفار القانونية -



SMART Goals

S – Specific

M –Measurable

A – Achievable

R – Relevant

T – Time-bound



التخطيط

تحقيق األهداف
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التخطيط أساس اإلدارة 



المستمرالتحسين
مراجعة وتطوير



خطة العمل

.هدف بدون خطة عمل مجرد حلم

؟ما هى خطة العمل

سلسلة من الخطوات التي يتعين اتخاذها أو األنشطة التي يتعين القيام بها لتحقيق هدف ما



خطة العمل

• WHAT? Goal

• HOW? Action steps

• WHEN? Deadline for                        
completion

• WHO? Person responsible for 
action

• HOW WILL WE KNOW? 
Indicator that the step/goal has 
been accomplished

؟ الهدفماهو

؟ خطوات العملكيف

الموعد النهائى للتنفيذمتى؟ 

؟الشخص المسؤل عن العملمن 

مؤشر على ان الهدف تم انجازهكيف سنعرف؟ 



الى اين اريد ان امضى

كخادم للسيد المسيح 

له كل المجد

؟كيف اصل الى هناك



خطواتك للنجاح

األهدافحدد

من أنها مكتوبة وتستطيع رؤيتها بسهولةوتأكد

نحو التنفيذااللتزام

.نحو تحقيق أهدافك بانتظاموالعمل



خطة +تخطيط سليم + أهداف واضحة محددة 

=تقويم ومراجعة + والتزامتنفيذ عمل و

.تحقيق النتائج

تذكر أن


