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مقدمة:
ال شك أن كل منظمة يهمها أن تكون فاعلة وناجحة في تحقيق أهدافها، ال سيما في عالم اليوم حيث التحديات والتهديدات المتزايدة وفي ظل التنافس الشديد على الموارد المالية 

والبشرية المحدودة، وفي ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة.

ويختلف الناس في قدراتهم ونظرتهم للعمل ودرجة ارتباطهم واستجابتهم ومستويات الجهود المبذولة تختلف تبعًا لذلك، ومن هذه القدرات التي قد يتمتع بها بعض العاملين عن 
البعض اآلخر ما يعرف بالذكاء العاطفي، والذي بدأ في الوقت الحالي يجذب انتباه الباحثين وقبلهم أصحاب وممولي المنظمات والمؤسسات لما سوف يعود على تلك المنظمات 
من زيادة وتطوير في األداء بين العاملين. وتؤكد الدراسات أن النجاح في الحياة االجتماعية أو المهنية ال يعتمد على قدرات الفرد الذهنية )الذكاء العقلي(، ولكن على ما يملكه هذا 

الفرد من قدرات اصطلح على تسميتها بالذكاء العاطفي.

ويرجع االنتشار الواسع للدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي خالل فترة وجيزة إلي أنه يساعد القائد علي اكتساب مصادر متعددة للقوة والتأثير في سلوكيات ومخرجات المرؤوسين 
بما يمكنه من أداء أدواره القيادية. وهذا ما تبحث عنه المنظمات اليوم. وتشير الدراسات النفسية واالجتماعية إلي أن تركيبة القدرات المتعلقة بالذكاء العاطفي هي التي تشكل اإلدراك 

وترشد سلوك وقرارات القائد وتحدد أولوياته وأنماط تعامالته مع البيئة.

أهمية هذا البرنامج :
مع  يتعاملون  دقيقة  يدركون مشاعرهم وعواطفهم بصورة  الذين  واألفراد  الناجحة.  الشخصية  وأساس  اإلرادة  أساس  واالنفعاالت هي  العواطف  السيطرة على  القدرة على  إن 
الموضوعات االنفعالية بصورة أفضل، ومن ثم يتمتعون أكثر بحياتهم قياسًا بأولئك الذين يدركون مشاعرهم وعواطفهم بصورة أقل دقة، وللذكاء العاطفي تأثير على قدرة الفرد 

على التكيف مع متطلبات البيئة المحيطة به والتعامل مع ضغوطها.

اهداف البرنامج :
تعريف المشاركين بأهمية الذكاء العاطفي في االتصاالت الشخصية وفي مجال اإلدارة واألعمال والتعامل مع المواقف الحياتية المختلفة. �
تدريب المشاركين على استخدام الذكاء العاطفي في تحسين مهارات االتصال والمهارات الشخصية مع فريق العمل كأداة لبناء مهارات فعالة وثابتة . �
تزويد المشاركين بالقدرة على امتالك آلية دقيقة لتحديد نقاط القوة والضعف في شخصياتهم واالستفادة منها في رسم خططهم المستقبلية. �
تنمية قدرات المشاركين على التحكم بردود األفعال السلبية وتحفيز أنفسهم إيجابيا وتحفيز اآلخرين نحو األهداف المرسومة وما يعكسه على االنجاز الفعلي ضمن جودة األداء  �

في العمل والتميز باإلنجاز .
زيادة قدرة المشاركين على تفهم مشكالت الطرف اآلخر من الزمالء بالعمل أو العمالء والمساعدة في حلها والقدرة على بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين والتأثير فيهم. �
التناغم في الذكاء العاطفي والعقلي للوصول إلى التوازن النفسي والنجاح في الحياة. �

محاور البرنامج:
قصة الذكاء العاطفي. �
تاريخ نشأة الذكاء العاطفي. �
تعريف الذكاء العاطفي )مفهومه ومكوناته(. �
العالقة بين العقل والعاطفة. �
أهمية الذكاء العاطفي وفائدته في اإلدارة واألعمال. �
المفاهيم الرئيسية ومهارات الذكاء العاطفي وكيف يمكنك تطبيقها ؟ �
كيف يمكنك قراءة وفهم اآلخرين للتعامل معهم ؟ �
عالقة الذكاء العاطفي بالنجاح بالعمل. �
كيف يمكنك إظهار تعاطفك مع اآلخرين وإدراكك لطبيعة مشاعرهم ؟ �
كيف يمكنك تحقيق أفضل إدراك لطبيعة تفاعل اآلخرين معك ومع بعضهم البعض لتحقيق التناغم واالنجاز على مستوى العمل ؟ �
كيف يمكنك تعزيز وعيك الشخصي ووعيك باآلخرين لتحقيق أفضل تفاعل وتواصل معهم ؟ �

مخرجات البرنامج :
 معرفة وممارسة إدارة الذات، والوعي بالذات، والتحكم بالذات، وتحفيز الذات، والتعاطف مع الغير، والمهارات االجتماعية �
 فهم، واستخدام، وإدارة مشاعرهم وعواطفهم �
 التواصل مع اآلخرين بنجاح �
 معرفة فوائد الذكاء العاطفي �
 ربط الذكاء العاطفي بطبيعة ومكان العمل �
 الموازنة بين التفاؤل والتشاؤم �
 التأثير على اآلخرين بفاعلية �



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

التــاريــخ :........................)التميز بالذكاء العاطفي في بيئة العمل ®( 

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.


