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مقدمة:

يصف الذكاء االجتماعي )Social intelligence( القدرة البشرية الحصرية على التنقل والتفاوض في العالقات االجتماعية المعقدة والبيئات المختلفة بفعالية ، سيسلط البرنامج  
التدريبي" الذكاء اإلجتماعي والتواصل اإليجابي مع األخرين " الضوء على تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء االجتماعي وأهميته، ومرتكزات دراسة الذكاء االجتماعي، والتعريف 
بأنواع الذكاء الثمانية، باإلضافة إلى إدراك العالقة بين الذكاء االجتماعي والذكاء العاطفي. والى مصادر برمجة العقل الالواعي للذكاء االجتماعي، ومفهوم مرشحات اإلدراك 
األساسية ودورها في فهم البيئة المحيطة ومراحل السيطرة االنفعالية، والتعريف بأهمية جودة التواصل المباشر مع اآلخرين، وكيفية بناء الشخصية والتأثير في الغير، واستخدام 
مهارات العقل الباطن المتعلقة باإلقناع والتأثير في رأي الطرف األخر، و  أساليب طرق إيصال األفكار والتواصل الفعال وتبصير المشاركين بمدى االرتباط بين مهارات االتصال 
وفرق العمل وإدارة الوقت في خطوة هامة لصناعة دائرة اجتماعية عملية مركزها الوعي بفنون الذكاء االجتماعي  واالتصال الفعال، ثم ينتقل البرنامج بالمتدرب خطوة بعد 

األخرى لتحقيق مكاسب حقيقية ملموسة من عملية االتصال من خالل تدريبه على مهارتي االقناع والتفاوض. .

هذه الدورة ستشتمل على محاور عديدة؛ لتعريف المشاركين بقوة التعامل والتأثير في اآلخرين واالختالط معهم، كما سيتم التطرق إلى نظرية تعدد الذكاءات كالذكاء المنطقي 
واللغوي، ومهارات الذكاء االجتماعي والخصائص التي توضح أن الشخص ذكي اجتماعًيا، وسيتعلم المشاركين كيفية التعامل مع الناس والطبائع المختلفة وكيفية كسب احترام 

الناس والتفوق من خالل التواصل الفعال .وذلك من خالل تناول مجموعة متميزة من التدريبات العملية والتطبيقية على قياس مستوى الذكاء االجتماعي واالرتقاء به.

أهداف البرنامج:

wwأن يتعرف المتدرب على تعريف الذكاء االجتماعي
wwأن يدرك المتدرب االبعاد الخمسة للذكاء األجتماعي
wwأن يتعرف المتدرب على المظاهر الخاصة التي يبدو فيها الذكاء االجتماعي
wwالتغلب على معوقات التواصل
wwالربط بين التواصل وإدارة االجتماعات والوقت
wwتحقيق التواصل الجيد بين افراد فريق العمل دعما لإلنجاز
wwتوظيف مهارات التواصل في االقناع والتفاوض
wwالتعرف على العوامل المؤثرة في االتصال
wwتنمية مهارات اإلصغاء واالتصال غير الشفهي
wwتعلم و تطبيق فن التواصل الناجح لتجنب الغضب و مسبباته
wwأن يتعرف المتدرب على مفهوم التأثير واإلقناع
wwأن يدرك المتدرب على أشهر قواعد التأثير في الناس
wwأن يلم المتدرب بمهارات االتصال باألخرين
wwتقنيات ومهارات للتعامل مع األشخاص صعبي المراس
wwتعريف المشاركين كيفية العمل على الوعي الذاتي ، والتنظيم الذاتي ، والتحفيز ، والتعاطف، والمهارات االجتماعية

الفئات المستهدفة:

الموظفون والمشرفون والمدراء الذين يسعون إلى تعزيز الذكاء االجنماعي وتحسين مهارات التواصل داخل وخارج العمل

المنهجية المتبعة في التدريب:

تعتمد يوروماتيك في كافة البرامج على أسلوب التدريب التشاركي، والمشاركة الفاعلة مع المتدربين، حيث يتم تقديم الدورات باستخدام مزيج من األدوات النظرية والعملية والتي 
تهدف إلى تمكين المشاركين من محتويات ومحاور الدورة وتتألف هذه األدوات من: 10٪ شرح أكاديمي نظري 35٪ تطبيقات عملية ألفضل الممارسات في المجال 20٪ تمارين 
واقعية والعمل بروح الفريق الواحد 10٪ مناقشات جماعية وعصف ذهني 10٪ أفالم تدريبية ووسائل إيضاح. كما نتميز بخدمة متابعة احتياجات المتدربين بعد انتهاء الدورة 

)دعم استشاري وفني ومساعدة مباشرة(
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          المحتويات الرئيسية:

الذكاء اإلجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين ®

الذكاء األجتماعي:

wwتعريف الذكاء االجتماعى
wwاألبعاد الخمسة للذكاء االجتماعى
wwمهارات لزيادة الذكاء االجتماعي
wwوسائل تنمية الّذكاء االجتماعّي
wwالمظاهر الخاصة التي يبدو فيها الذكاء االجتماعي

التواصل الفعال:

wwمقدمة في التواصل مع اآلخرين
wwمستويات التواصل والتعاريف
wwوظائف التواصل
wwالمبادئ األربع للتواصل مع اآلخرين
wwعناصر عملية التواصل
wwجوانب عملية التواصل
wwالتواصل غير اللفظي
wwبناء العالقات
wwكيف يحدث سوء التفاهم؟
wwمعوقات التواصل الفعال
wwالتغلب على معوقات التواصل
wwقمع التواصل

مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة:

wwتحسين مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة: المبادئ التوجيهية
wwDisc تحليل النمو الشخصي
wwمراحل تطوير الفريق
wwفن اإلقناع
wwمجاالت تنمية مناطق النفوذ
wwالتواصل مع فرق من ثقافات مختلفة
wwمراحل نمو الفريق
wwمفاهيم االقناع العالمية: العملية

اإلنصات الفعال:

wwالسمع مقابل اإلنصات
wwاإلنصات الفعال مقابل اإلنصات غير الفعال
wwنصائح لتحسين مهارات اإلنصات الفعال
wwاألوجه الثالث لإلنصات الفعال
wwمهارات اإلنصات الفعال
wwاستخدام التقنيات المختلفة لطرح األسئلة
wwاألسئلة المفتوحة والمغلقة
wwاألسئلة السابرة
wwعقبات األسئلة الموجهة

سلوكيات التواصل وادارة الزناعات:

wwالسلوكيات السلبية والعدوانية والحازمة
wwعناصر التواصل اللفظي وغير اللفظي
wwإدارة النزاع
wwأنواع النزاعات
wwمصادر النزاعات
wwأساليب إدارة النزاعات
wwمهارات إدارة النزاع األساسية
ww"تعلّم قول كلمة "ال
ww"المبادئ التوجيهية الستخدام كلمة "ال

التواصل من خالل الذكاء االجتماعي و فن االقناع:

ww طرق اإلقناع
wwأثر اإلقناع ونماذج لتأثير األربعة
wwالنماذج الثالثة للمؤثرين في االشخاص
wwكيف تضفي على الكلمات تأثيراً إضافيا
wwقوة الكلمات في عشر خصائص
wwالتواصل من خالل التفاوض
wwبناء الثقة بالنفس اولى خطوات التفاوض
ww شروط التفاوض
ww القضايا التفاوضية
wwالموقف التفاوضي

النقد واإلفادة بالرأي بطريقة بناءة:

wwأهمية اإلفادة بالرأي
wwاإلفادة بالرأي بشكل إيجابي مقابل اإلفادة بالرأي بشكل سلبي
wwإعطاء النقد البناء
wwالتعامل مع النقد السلبي
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)الذكاء اإلجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

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.


