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مقدمة:

يلعب الذكاء العاطفي دوًرا كبيًرا في مساعدتنا على فهم وإدارة عواطفنا، بل والسيطرة 

عليها حال تطلب األمر ذلك. ما يقينا من الوقوع في الكثير من المشكالت الشخصية 

األصعدة  كافة  على  والنجاح  النفسي  االتزان  لنا  يحقق  وبما  تقابلنا،  التي  والمهنية 

نواحي  شتى  في  العاطفي  الذكاء  تطبيقات  استخدامات  تتراوح  حيث  والمستويات. 

الحياة بدًء من النواحي الشخصية ووصواًل إلى تطبيقه في إدارة المواقف المهنية داخل 

المؤسسات. فالفكرة الجوهرية للذكاء العاطفي هي؛ كيفية فهم مشاعرك بشكٍل صحيح، 

لتكون قادًرا على فهم مشاعر اآلخرين والتعامل معهم بشكٍل أفضل مما كنت عليه من 

قبل. "فقد ينطق اللسان بما ال يعنيه الشخص، والذكاء العاطفي هنا هو الذي سيساعدك 

على قراءة ما يخبئه اآلخرون لك وما يريدونه منك بالضبط".

أهداف البرنامج: 
بهناية هذه الدورة التدريبية ستكون قادًرا عىل:

التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة، وكيفية استثمار تلك التعددية. �	
التعرف على كيفية فهم مشاعرك ومشاعر اآلخرين بصورة صحيحة وحقيقية. �	
تطوير رؤيتك في التعامل مع المواقف الشخصية والمهنية. �	
التعامل الذكي مع جاذبي المشاعر السلبيين واإليجابيين. �	
حل المشكالت بالتخاطر، عن طريق منهجية عدوى المشاعر والتدرب عليها. �	
بناء عالقات جيدة ومثمرة، وتحسين عالقاتك باآلخرين على كافة األصعدة. �	
قراءة المشاعر اإلنسانية السبعة التي تعينك على فهم طبيعة وتوقيت اتخاذ القرار �	

األمثل. 
النفسي �	 االتزان  وتحقيق  العصبي  الضغط  من  التخلص  كيفية  على  التعرف 

واالستقرار المهني. 
التأثير فيمن حولك بصورٍة إيجابية، بما ينعكس عليك -إيجابًيا أيًضا- كفرد داخل �	

المجتمع، وكقائد داخل بيئة العمل. 
قياس األداء الوظيفي وفق نظريات الذكاء العاطفي المنهجية، بما يحقق لك مزيًدا �	

من اإلنتاجية والربحية المؤسسية.

المحتويات األساسية:

الوحدة  االولى:

ما هو الذكاء العاطفي؟

ماذا لو غابت المشاعر؟ �	

تعريف الذكاء العاطفي�	

أنواع الذكاء�	

حاالت عملية وورشة عمل�	

الوحدة  الثانية:

جتديد احلالة النفسية

عدوي المشاعر�	

كيف تكون المشاعر معدية�	

عالج الضغط العصبي بتجديد المشاعر�	

استراتيجيات تجديد المشاعر اإليجابية�	

حاالت عملية وورشة عمل�	

الوحدة الثالثة:

الذكاء العاطفي للفرد

الخريطة العاطفية - عجلة بلوتشيك�	

كيف تتحكم في مشاعرك؟�	

ثالثة أثروا في حياتك - نموذج تطبيقي�	

تأثير جاذبي المشاعر اإليجابيين والسلبيين�	

كيفية قراءة مشاعر اآلخرين�	

المشاعر اإلنسانية السبعة�	

الوحدة  الرابعة والخامسة:

تطوير الذكاء العاطفي للمديرين والقادة

قياس العالقة الذكاء العاطفي بمستوى األداء الوظيفي�	

تطوير الرؤية الشخصية والتعامل مع الموظفين بفاعلين�	

التحسين من نفسك ومن اآلخرين- -الجزء األول�	

ساعد اآلخرين في أن يصبحوا دوًما أفضل�	

التحسين من نفسك ومن األخرين - الجزء الثان�	



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 :........................)الذكاء العاطفي في إدارة المواقف المهنية ®( 

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.


