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أحل واجب الرياضيات

أذاكر مقرر العلوم

أخذ قسط من الراحه

أذاكر مقرر لغتي الخالدة

أحل واجبات لغتي الخالدة

(حسب توقيت المكان)صالة العشاء 

أتناول وجبة العشاء مع أسرتي

أجلس مع أسرتي نتسامر ونتحدث



النجاح والتفوق

التعرف على ما يجب علينا فعله من أعمال ، ومتى ينبغي أن نقوم بها

2030بناء شخصيتنا الوطنية الناجحة والحضارية ومواكبة طموحات رؤية وطننا 

النجاح         التفوق            بناء الشخصية

االستمتاع بالوقت دون الشعور بالذنب

أن التخطيط شيء مهم ألنه يساعدنا على تحقيق األهداف 

ن أجل المستقبليه، ويمكننا االستفادة من الوقت وكيفية إدارته م

استغالله بحكمة ألداء الواجبات المدرسية واألعمال االخرى





طيط الدراسي ألن التقنيه الحديثة في التطبيقات االلكترونية تقدم نماذج عديدة للتخ

يسهل علينا األمر



المذاكرة وحل الواجبات                         الجلوس مع األسرة

أداء العبادات                                    ممارسة الرياضة

ممارسة األنشطة                                النوم مبكرا واالستيقاظ مبكرا





كتابة جميع االعمال في قائمة واحدة       تحديد الوقت الالزم إلنجاز كل عمل

يمة إن تنظيم الوقت من أهم االسباب لتحقيق النجاح، لذلك يجب علينا معرفة ق

قت وذلك الوقت وإدارته بطريقة حكيمة ، كما يجب علينا االلتزام بطريقة تنظيم الو

م الوقت للحصول على نتيجة ممتازة ، فمن أهم النتائج التي نحصل عليها من تنظي

هو النجاح في كل األعمال





ل، التخطيط هو مرحلة تحضيرية للعمل، وخطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام واألعما

ومواعيد القيام بها ، وكيفية إنجازها

فادة منه إذا قمنا بالتخطيط لكل األعمال اليومية سوف يساعدنا على تنظيم الوقت واالست

وإنجاز كامل األعمال



النجاح

نخطط

للتخطيط                        األعمال                الوقت

االستفادة الكاملة من

الوقت

أداء األعمال في الوقت الحد من التوتر والقلق

المحدد لها



اليومالوقت

أتناول وجبة الغذاء مع أسرتيمساءا3:00

صالة العصرمساءا3:30

أذاكر مقرر الرياضياتمساءا4:00

أحل واجب الرياضياتمساءا4:30

أذاكر مقرر العلوممساءا5:00

أحل واجبلت العلوممساءا5:30

آخذ قسطا من الراحةمساءا6:00

صالة المغربمساءا6:30

أذاكر مقرر لغتي الخالدةمساءا7:00

أحل واجبات لغتي الخالدةمساءا7:30

(حسب توقيت المكان)صالة العشاء مساءا8:00

أتناول وجبة العشاء مع أسرتيمساءا8:30

أجلس مع أسرتي نتسامر ونتحدثمساءا9:00

أذهب إلى غرفتي ألناممساءا9:30




