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 الذكاء العاطفي لمديري المشاريع 
 تحسين إدارة المشاريع من خالل الذكاء العاطفي 
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مقدمة:

 لقد تم توثيق أن مديري المشاريع الذين لديهم فهم قوي للذكاء العاطفي يتعاملون مع المشاريع األكبر بنجاح مع عدد أكبر من األشخاص بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم معرفة 

أقل بالذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي  Emotional Intelligence هو نوعية حيوية في مدير المشروع،  إنه عامل تمييز كبير ألنه يسمح لمديري المشاريع بتوصيل خطط 

المشروع بفعالية إلى الفريق وتنفيذه ألصحاب المصلحة باستخدام أفضل الممارسات،  يساعد الذكاء العاطفي مديري المشاريع على العمل بفعالية مع اآلخرين،  إنهم قادرون على 

التعرف على المشاعر واالستجابة لها بأكثر الطرق إيجابية. يشعر األعضاء في فرق المشروع المشكلة حديثا بالفهم واالحترام والثقة والقبول.  ويساعد الذكاء العاطفي أيضا  مديري 

المشاريع على إشراك فريقهم.

تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية  لتعزيز قدرات وكفاءات المشاركين على تحسين إدارة المشاريع من خالل الذكاء العاطفي ، إنشاء وتوصيل الرؤية والعاطفة لمساعدة أعضاء 

فرقهم والشركاء اآلخرين على تحسين إمكاناتهم. وعلى القيادة واستخدام الحدس بفعالية ، وبناء عالقات قوية وبناء بيئة مشروع آمنة حيث يمكنهم تحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

استكشاف الجوانب الرئيسة  للذكاء العاطفي في إدارة وقيادة المشاريع�	

 القدرة على   تحفيز الذات   واآلخرين إلدارة تحسين الذات �	

تنمية الوعي الذاتي بالمشاعر الشخصية وتأثيرها على األفكار والسلوكيات�	

القدرة على إظهار   التعاطف   ومراقبة اإلدراك والتنبؤ�	

تنمية القدرات على ضبط النفس واإلدارة الذاتية من خالل ممارسة الكفاءات الخمس للضبط الذاتي�	

استيعاب مشاعر اآلخرين وتقوية العالقات مع فريقك وتطوير الوعي االجتماعي�	

تنمية القدرة على إدارة اآلخرين وممارسة القيادة الملهمة في إدارة المشاريع�	

تعزيز المهارات العاطفية وتقديم المشروع بفعالية وكفاءة�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على استخدام القياس النفسي لمساعدة المشاركين على تعزيز وتطوير قدرات الذكاء العاطفي لديهم. تتميز الدورة أيضاً باستخدام التمارين التفاعلية والنقاشات 

الجماعية والتمارين التأملية واألنشطة والمحاكاة التي ستساعد المشاركين على أن يصبحوا على درجة عالية من الكفاءة في الذكاء العاطفي وذلك للتميز في إدارة مشاريعهم.

مخرجات التعلم: 

 مناقشة دور الذكاء العاطفي للمديرين ومديري المشاريع �	

 اشرح لماذا يمكن لتحسين الذكاء العاطفي تحسين األداء اإلداري �	

 إدراك أهمية الذكاء العاطفي في إدارة المشاريع الناجحة �	

 مناقشة العوامل التسعة الرئيسية للذكاء العاطفي �	

 تطبيق عوامل الذكاء العاطفي على سيناريوهات المشروع�	
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المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقّدمةيفالذكاءالعاطفي:

المصطلحات شائعة االستخدام�	

	�IQ حاصل الذكاء

	�EQ الحاصل العاطفي

نظرة عامة على الذكاء العاطفي�	

االجتماعي�	

الفسيولوجي�	

النفسي�	

دراسات الحالة والتطبيقات �	

تطويروعيكالذايت:

تعريف الوعي الذاتي�	

دورة الذكاء العاطفي�	

عالمات الحاصل العاطفي EQ المرتفع�	

الجوهر الداخلي للوعي الذاتي�	

الوعي بالمشاعر�	

استبيان الوعي الذاتي�	

معرفة مشاعرك�	

كيف تؤثر مشاعرك على أفكارك وسلوكياتك�	

التطبيق العملي للوعي الذاتي�	

تطويرقدراتكعىلضبطالنفس:

تعريف ضبط النفس�	

كفاءات ضبط النفس�	

التأمل في ضبط النفس�	

تطوير قدراتك على االنضباط الذاتي�	

تطوير أصالتك�	

تطوير مساءلتك�	

تطوير مرونتك�	

تطويرقدراتكعىلالتحفزيالذايت:

لماذا يعتبر التحفيز مهماً�	

ما الذي يحدد التحفيز�	

استبيان التحفيز الذاتي�	

أهم النصائح التحفيزية�	

الذكاءالعاطفييفإدارةالماشريع:

إدارة نفسك: تطبيق مهارات  �	
مع �	 العاطفي  الذكاء  مهارات  تطبيق  اآلخرين:  إدارة  بك·  الخاص  العاطفي  الذكاء 

اآلخرين  
لعب األدوار العاطفية   �	
الذكي عاطفيا· العمل حول المخطط العاطفي �	
بناء الشخص الذكي عاطفيا مع المخطط العاطفي �	
أمثلة واقعية ودراسات حالة �	

تنميةوعيكاالجتماعي:

تعريف الوعي االجتماعي�	
كيفية تفسير المشاعر من مالمح الوجه�	
كيفية تفسير المشاعر من نبرة ونغمة الصوت�	
نطاق الوعي االجتماعي:�	
التعاطف�	
التركيز على الخدمة�	
الوعي المؤسسي�	
سياسات وقواعد المكتب اإليجابية والسلبية�	
اإلصغاء النشط�	
كيفية تقوية العالقات�	

تطويرقدراتكعىلإدارةاآلخرين:

تعريف إدارة العالقات�	
تطوير أعضاء فريقك�	
استبيان تطوير اآلخرين�	
القيادة الملهمة�	
سلوكيات القادة الملهمين�	
استبيان القيادة الملهمة�	
األساليب األربعة المؤثرة�	
األساليب الخمسة في إدارة النزاعات�	
	�)IBR( منهجية العالقات القائمة على االهتمامات/ المصالح
أهمية التركيز على اإلنجازات�	
استبيان التركيز على إنجازاتي�	
أهمية العمل الجماعي والتعاون�	
نموذج بيكهارد لفعالية الفريق�	
دراسات الحالة والتطبيقات �	



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) الذكاء العاطفي لمديري المشاريع (
 تحسين إدارة المشاريع من خالل الذكاء العاطفي 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


