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مهارات القيادة واإلدارة:

	wخصائص القائد الفعال

	wتكامل القيادة واإلدارة

الذكاء العاطفي:

	wالذكاء العاطفي والقيادة واإلدارة

	wالوعي الذاتي

	wاإلدارة الذاتية

	wالوعي االجتماعي

	wإدارة العالقات

توسيع وجهة نظرك:

	wفهم البيئة التنظيمية

	wالتعاون وتبادل المعرفة

	wفهم احتياجات اآلخرين

مهارات التواصل:

	wأساسيات التواصل في مكان العمل

	wتقنيات االتصاالت االستراتيجية

	wاالستماع وطرح األسئلة

العمل يف فرق وكيفية ادارهتا وقيادهتا:

	wفرق عالية األداء

	wفريق التطوير

	wالثقة داخل الفرق

	wتحسين وظائف الفريق

حل الماشكل واختاذ القرارات:

	wأفضل الممارسات لحل المشكالت واتخاذ القرارات

	wالتغلب على مثبطات حل المشكالت اإلبداعية

	wاتخاذ القرارات األخالقية

التأثري بدون سلطة:

	wمبادئ التأثير

	wمصادر التأثير

	wالتأثير على التقنيات

	wالمحادثة المؤثرة

	wتأسيس المصداقية

	wتسخير الطاقة الخاصة بك

	wشبكات التواصل االجتماعي

االستجابة الفعالة والتكيف مع التغيري:

	wفوائد التغيير

	wمقاومة التغيير

	wالتغيير واالنتقال

	wإشراك المجموعات في التغيير



القيادة الذكية عاطفيًا
والتأثير واإللهام في بيئة العمل ®

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:

القيادة الذكية عاطفياً هي التي تمزج بين 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؛ كما أن القيادة الذكية عاطفياً هي التي تحقق للشركات والمؤسسات 

الميزة التنافسية في الوقت الحاضر، وبالتالي يمكن اعتبار القيادة الذكية عاطفياً هي التي تؤثر في مشاعر الذات ومشاعر اآلخرين. فالقيادة تعبر عن تفاعل بين القائد والمرؤوسين، 

وفهم القائد لمرؤوسيه، والوصول لدرجة الفعالية في التواصل معهم، وهو جوهر القيادة الذكية عاطفياً. 

أن تميز القائد بذكاء عاطفي مرتفع يحقق له كفاءة على غيره من القادة، وهذا التميز يتمثل في قدرة هذا القائد على المبادرة واإلقناع ومراعاة أهداف العاملين لديه ومراعاة أهداف 

المجتمع المحيط به، وذلك بما يتوفر لديه من طموح وضبط للنفس ولباقة في التعامل وقدرة عالية على طرح أفكار جديدة والتخلص من األزمات والمشكالت بأساليب علمية ذات 

كفاءة عالية، وهذه المهارات هي التي تحقق النجاح للقائد، وهذا ما يدلل على صحة ما توصلت إليه الدراسات من أن )%80( من نجاح القادة يعود للذكاء العاطفي.

اهداف الدورة:

 بهناية هذه الدورة التدريبية سيتمكن الماشركون من: 

	wتحديد خصائص وأنماط القادة الفعالين

	wتطبيق مهارات القيادة واإلدارة للتغلب على التحدي القيادي

	wفهم مشاعر اآلخرين وعواطفهم، وإدارتها بطريقة سليمة

	wاتقان مهارات القيادة الذكية عاطفيا

	wإيجاد توافق بين العاطفة والعقل

	wمعرفة المثيرات االنفعالية، ومصدرها

	wالتحكم في المشاعر الذاتية، والتحكم في مشاعر اآلخرين

	wاستخدام التقنيات المناسبة والفعالة لالتصال بين األفراد وإدارة الصراع

	wالتعرف على دور السلطة في القيادة الفعالة لبناء عالقات العمل

	wفهم مبادئ االتصال األساسية من حيث صلتها بالقيادة واإلدارة

	wتطبيق تقنيات التفكير النقدي لحل المشكالت واتخاذ القرارات

	wاتقان التقنيات للتأثير على اآلخرين

	wاتقان حل المشكالت واتخاذ القرارات وتجاوز التحديات

	wاتقان تقنيات االستجابة والتكيف بنجاح مع التغيير

منهجية البرنامج:

سيكون التدريب عبارة عن مزيج تفاعلي من المحاضرات والمناقشات الجماعية واالستبيانات وورش العمل ودراسات الحالة وتوليد األفكار الفردية والجماعية ولعب األدوار 

والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

االفراد الذين ليسوا في وظائف عليا ولكنهم يقودون اآلخرين و / أو يحتاجون إلى إنجاز العمل من خالل اآلخرين ويريدون تحسين مهاراتهم القيادية واإلدارية  أو أولئك الذين 

يتطلعون إلى االنتقال الى أدوار عليا سواء قيادية او إشرافية .
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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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)القيادة الذكية عاطفياً والتأثير واإللهام 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.


