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المقدمة :

في عصر العولمة بمتغيراته فائقة السرعة؛ برزت أهمية القيادة في سائر األنشطة الخدمية واإلنتاجية، كما ال يمكن بأي حال من األحوال عزل القائد اإلداري عن التطورات 

ن  اإلدارية الحادثة في عالم اليوم، ومن هنا يأتي الحديث عن أحدث صرعة في عالم اإلدارة، والقصد منها توظيف اإلدارة الحديثة لنظرية الذكاءات المتعددة . ويتمثل هذا المكوِّ

في قدرة المدير أو القائد على التعامل مع اآلخرين، والتاكد من صحة الموقف تجاه االخرين ويملك القدرة على التعامل مع المواقف المتغيرة، وكل هذا يدفع باتجاه تحسين بيئة 

العمل، و إثبات ذواتهم

ويبين هذا البرنامج التدريبي، الذي أعدته يوروماتيك، عن كيفية استخدام مهارات الذكاءات المتعددة، Multiple Intelligence في قيادة األفراد، والمؤسسات وإداراتها، وفي 

خلق جو عمل صحي تنتشر فيه مشاعر الحب والحماس،  وحب التعاون والثقة والصدق والوالء. إن نجاح أي منظمة يرتبط  بمستوى الذكاءات المتعددة ومهارات التأثير في 

االخرين لدى القائمين عليها، وإن هؤالء يجب عليهم التعرف على مشاعر األفراد نحو الوسط المهني الذي يعملون فيه، والتدخل عند وقوع المشاكل، وإدارة انفعاالتهم الذاتية من 

أجل كسب ثقة العاملين، فالذكاءات المتعددة هي مفتاح األداء المتميز واالبداعي في المؤسسة.

ماذا ستستفيد من هذا البرنامج ؟

يتعلم المشاركون في هذا البرنامج المهارات التي تساعدهم على تطوير قدراتهم الخاصة ببناء عالقات ناجحة وكيفية الحفاظ على هذه العالقات. كما سيتعرف المشاركون على كيفية 

التعامل مع الشخصيات المختلفة، وكيفية بناء واعداد  مجموعات ،وفرق عمل ناجحة وفعالة، وكيفية التصرف بداخل هذه المجموعات والفرق.

أهداف البرنامج وورش العمل :

مع نهاية البرنامج سيتمكن المشاركين من :

استكشاف أهمية الذكاء الوجداني في بيئة العمل §

تأصيل ومعرفة مفاهيم العالقة بين الذكاءات المتعددة والسلوك المتميز §

معرفة االنفعاالت “الوعي بالذات” §

إدارة العواطف والتحكم بها §

إدارة االنفعاالت ومعالجة الجوانب الوجدانية والعاطفية §

تحفيز النفس لتحقيق األهداف الذاتية §

معرفة عواطف اآلخرين “التقمص الوجداني” §

وضوح التفكير من خالل التحكم في المشاعر §

المهارات االجتماعية في إدارة بيئات العمل المختلفة §

تحديد كيفية تكوين عالقات فعالة والحفاظ عليها §

القدرة على التعرف وفهم عواطف اآلخرين §

القدرة على تنظيم االنفعاالت، ومراقبتها وضبطها، و توجيهها §

القدرة على قراءة مشاعر اآلخرين سواء من تعبيراتهم أو أصواتهم أو تلميحاتهم ووجوههم §

بناء استراتيجية للتعامل مع المشاكل ومعالجتها §

التميز واإلبداع في الذكاء االجتماعي  والقدرة على إدارة العالقات مع اآلخرين §

الكفاءة في التفاعل والتأثير على اآلخرين  وإدارة المواقف واألزمات §
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محتويات البرنامج وورش العمل  :

الوحدة االولى :
الشخصية اإلنسانية و الذكاء العاطفي

تعريف “الذكاء الوجداني ”. §
أنواع الشخصيات وسماتها. §
فهم أنماط الشخصيات التي يصعب التعامل معها. §
التصرف مع األنواع المختلفة من أنماط الشخصيات. §
القدرة على اكتشاف مشاعر اآلخرين ببصيرة نافذة ومعرفة اتجاهاتهم ودوافعهم. §

الوحدة الثانية :
المهارات المتميزة في الذكاء العاطفي

التعامل مع الذات: §
قياس الذات الداخلية، والتواصل مع مشاعر الفرد الداخلية «
التعامل مع اآلخرين: §

التعامل مع الذات الخارجية ، والمهارات والعالقات االجتماعية مع اآلخرين «
القدرة على التكيف: §

في  « المشكالت  مع  بكفاءة  التعامل  طريق  عن  البيئية  المتطلبات  مع  التكيف 
المواقف المختلفة.

إدارة ضغوط العمل: §
تحمل الضغوط، والتحكم في ردود األفعال. «

الوحدة الثالثة  :
ديناميكيات المجموعة والذكاء االجتماعي

مقدمة عن الذكاء االجتماعي §
أنواع المجموعات وفئاتها §
فهم كيفية التصرف داخل المجموعات §
عملية تشكيل المجموعات §
بناء فرق ناجحة §

الوحدة الرابعة :
تأسيس عالقات فعالة والحفاظ عليها

التواصل بطريقة فعالة داخل المجموعة §
تأسيس عالقات إيجابية §
تقنيات التعامل مع الخالفات §
تفعيل روح الفريق والقيادة §
العالقات اإليجابية ،وااللتزام باالنتماء للمنظمة §

الوحدة الخامسة :
كيفية التأثير على اآلخرين وإقناعهم بطرق ذكية  )ورش عمل(

الثقة واإليمان بالفكرة §
 استخدام لغة الجسد §
االستماع إلى آراء اآلخرين §
التعرف على أفكار اآلخرين §
تطوير نوعية المعلومات التي تتبادلها مع اآلخرين §
التعاطف العقلي §
اللمسات اإلنسانية المؤثرة §

الوحدة السادسة :
التواصل اإليجابي المركز

مهارات االنصات المحفزة §
كيف تقرأ اآلخرين و تفهم  §
سحر الكالم و قوة التواصل  §
لغة الجسد الفعالة،  والتواصل غير اللفظي  §
إدارة الخالفات ، والصراعات المهنية، و الوهمية  §
قوانين التعامل مع الشخصيات الصعبة  §
طرق دمج الشخصيات المتمردة في الفريق  §
تقنيات محترفة و متقدمة  في التواصل لتفادي مشاكل العمل اليومية. §



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)فن اإلدارة والقيادة باستخدام الذكاءات المتعددة ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


