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المحتويات األساسية:

مقدمة :
تحت قيادة قائد يتمتع بالذكاء العاطفي يشعر مرؤوسيه بمستوى من الراحة المتبادلة؛ 
فتجدهم يتبادلون األفكار ويتعلَّمون من بعضهم البعض ويتخذون القرارات بشكل تعاوني 
وينجزون أعمالهم بال تسويف، واألكثر أهمية ربما هي أن التواصل مع اآلخرين على 
بين  تمزج  التي  هي  الذكية عاطفياً  أكبر.القيادة  للعمل معنى  يجعل  العاطفي  المستوى 
العاطفة والعقل، فالعقل يتحكم في العواطف، والعاطفة تساعد العقل في الوصول إلى 
القرارات الفعالة وإلى حل المشكالت، وهي أهم أدوار القادة، فالقيادة الذكية تعلم بأن 

العاطفة هي التي ترشد التفكير وتهذب السلوك، وتبين لنا كيف نتعامل مع محيطنا. 

ان الذكاء العاطفي غالبا ما يميز القادة الجيدين عن القادة العظماء. كما أن القيادة الذكية 
الحاضر،  الوقت  في  التنافسية  الميزة  والمؤسسات  للشركات  تحقق  التي  هي  عاطفياً 
وبالتالي يمكن اعتبار القيادة الذكية عاطفياً هي التي تؤثر في مشاعر الذات ومشاعر 
لمرؤوسيه،  القائد  وفهم  والمرؤوسين،  القائد  بين  تفاعل  عن  تعبر  فالقيادة  اآلخرين. 
والوصول لدرجة الفعالية في التواصل معهم، وهو جوهر القيادة الذكية عاطفياً. هذه 
نفسك  وأداره  تحفيز  علي  وتساعدك   ، القيادية  مهاراتك  تعزز  سوف  الشاملة  الدورة 

واآلخرين من خالل صقل ذكائك العاطفي ومهاراتك المؤثرة .

في  العاطفي  الذكاء  مهارات  استخدام  كيفية  في  الممارسات  افضل  الدورة  هذه  وتقدم 
مشاعر  فيه  تنتشر  صحي  عمل  جو  خلق  وفي  وإداراتها،  والمؤسسات  االفراد  قيادة 
خالل  من  ذلك  ويوضح  والوالء.  والصدق  والثقة  التعاون  وحب   ، والحماس  الحب 
عرضه لعالقة المشاعر بالقيادة، وانماط  قيادة  القلوب ، وكيفية صناعة القادة الملهمين 

والمؤثرين ، والمؤسسة الذكية عاطفيا ، والقائد الذكي والملهم .

اهداف البرنامج:
مع هناية الربناجم سيتمكن الماشرك من :

إدراك أهمية الذكاء العاطفي للفرد والجماعة والعمل§	
تجنب عواقب تراجع الذكاء العاطفي§	
السعي لتطوير مهارات جيدة وتنميتها في كل مجال§	
إتقان مهارات إدارة الذكاء العاطفي§	
التحكم في نفسه عاطفيّاً§	
التحكم في االنفعاالت، وإدارتها إيجابيّاً§	
امتالك المهارات األساسية للذكاء العاطفي§	
الربط بين ذكائه وعاطفته§	
الحرص على الرفع من مستوى ذكائه العاطفي§	
مراعاة لغة الجسد بحيث يبدو ذكيّاً عاطفيّاً§	
الحرص على التعاطف مع اآلخرين§	
إتقان استراتيجيات فن التعامل مع الذات واآلخر§	
إدارة االنفعاالت ومعالجة الجوانب الوجدانية والعاطفية§	
معرفة عواطف اآلخرين “ التقمص الوجداني ”§	
اتقان 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
الكفاءة في التفاعل والتأثير على اآلخرين وإدارة المواقف واألزمات§	

الفئات المستهدفة:
مديري رؤساء األقسام واإلدارة الوسطى والتنفيذية.§	

الشخصية اإلناسنية 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

المهارات المتمزية يف الذكاء العاطفي:

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

الداخلية
التعامل مع اآلخرين:§	

والمهارات §	  ، الخارجية  الذات  مع  التعامل 
والعالقات االجتماعية مع اآلخرين

القدرة على التكيف:§	
التكيف مع المتطلبات البيئية عن طريق التعامل §	

بكفاءة مع المشكالت في المواقف المختلفة
إدارة ضغوط العمل:§	

تحمل الضغوط، والتحكم في ردود األفعال§	

الذكاء العاطفي والقيادة:

دور الذكاء العاطفي في القيادة§	
الوعي §	 تحسين  على  مبنى  القرارات  اتخاذ  تحسين 

وزيادة القدرة على التحكم بالعاطفة
الردود المزاجية السلبية§	
تعلم كيفية نقل الطاقة والتشجيع لتحفيز من حولك!§	
القدرات والمهارات مع الوضع في االعتبار §	 زيادة 

مهارات التفاوض، التعاون، بناء العالقات والنفوذ.
التغلب على الخوف من ابداء رأى صريح.§	
فهم كيف تقوم عواطفك بالتأثير على افعالك.§	
تعلم كيفية العمل مع األشخاص الصعبة.§	
تعلم كيفية التعامل مع الضغط والتوتر بشكل فعال.§	
تطوير ثقافة التعاون لبناء بيئة عمل ذكية§	

تطوير ذكائك العاطفي:

الذكاء العاطفي ومعدل الذكاء§	
الوصول الى مستوياتك الخاصة بالذكاء العاطفي§	
انشاء خطة تطوير الذكاء العاطفي§	
تعلم استراتيجيات تطوير ذكائك العاطفي§	

يـــن وإقــنــاعــهــم بــطــرق  كــيــفــيــة الــتــأثــر عـــى اآلخـــر
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§	

التواصل اإلجيايب 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

)مهارات الذكاء العاطفي في الممارسات القيادية ®(
قيادة وتوجيه وتحفيز برؤية ملهمة باستخدام الذكاء العاطفي

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.


