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مقدمة:
 الذكاء العاطفي، طريقة مختلفة للذكاء، هو مفتاح األداء العالي على جميع المستويات، الذكاء العاطفي، ذو اهمية كبيرة  في مواقف العمل. ومهارات التقييم الذاتي الواقعي، والتقييم 

المتوازن لآلخرين، وبناء الثقة بالنفس، تؤدي إلى نجاح تنظيمي أكبر. تساعدنا هذه المهارات على التنقل في مكان العمل الحديث، لنصبح أكثر انخراطا وتركيزا على األهداف 

ومرونة.  

ستمكن هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة لتطبيق مهارات الذكاء العاطفي واالجتماعي في مكان العمل لتعزيز عملهم. سنتجاوز أساسيات الذكاء العاطفي واالجتماعي، للتركيز 

على استخدامه في بناء الثقة وإدارة المناقشات الصعبة وبناء المرونة وتعزيز أداء الفريق والقيادة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.   ستزودك هذه الدورة بالمهارات األساسية 

لفحص وجهات نظرك الخاصة، وتقييم سلوكك وسلوك اآلخرين، والتعامل بشكل أكثر فعالية مع المواقف المعاكسة، وتصبح أكثر استراتيجية في تحقيق األهداف.  

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم الذكاء العاطفي واالجتماعي  ولماذا أصبحت ذات أهمية متزايدة للقيادة �	

 استخدام الذكاء العاطفي لتحسين القيادة وبناء عالقات أكثر فعالية �	

 القدرة على تقييم بعض األشياء التي تقوم بها ، والتي قد تكون حواجز أمام النجاح�	

ال تعرف على بعض االستراتيجيات التي ستؤدي إلى مزيد من المرونة عند التحدي العاطفي�	

الفهم للدفاعات التي يستخدمها الناس ، وكيفية التغلب عليها �	

 تعلم نصائح وتكتيكات لتحسين الذكاء العاطفي واالجتماعي  - في انفسهم وبين المجموعات �	

 االستفادة من الذكاء العاطفي في إدارة المناقشات الصعبة �	

 تحسين المرونة الشخصية والتنظيمية �	

 القدرة على التعرف على المزاج والعواطف وفهمها ، وكذلك تأثيرها على اآلخرين�	

 القدرة على فهم الشخصية العاطفية لآلخرين ومهارات االستجابة وفقا لردود أفعالهم العاطفية�	

 مهارات التعامل مع اآلخرين، والتي تشير إلى كفاءة األفراد في إدارة العالقات وبناء الشبكات�	

 المرونة العاطفية إلدارة أداء فريقهم�	

 اكتساب معرفة عاطفية متزايدة ؛ تكون قادرة على تحديد السلوكيات التي تمثل تحديا عاطفيا ، مع بعض االستراتيجيات المستفادة للتغلب عليها�	

 منهجية التدريب: 
يستند هذا البرنامج العملي والموجه نحو النتائج على مفهوم التعلم والتطوير. وهو يتضمن محاضرات ملهمة قصيرة مع دروس منظمة، ستستفيد من المناقشات الجماعية والتمارين 

العاكسة واألنشطة وتقييم الذكاء العاطفي بزاوية 360 درجة لفهم نفسك وتعلم كيفية جعل عواطفك تعمل من أجلك ومناقشات ودراسة الحاالت؛ األسئلة واألجوبة؛ هذه االنشطة 

التدريبية لتعزيز المفاهيم األساسية ضمن بيئة تعليمية ممتعة. اكتشف كيفية توسيع قدرتك القيادية وخلق بيئة تعزز االبداع والتميز في العمل.  وسيتم استخدام تقييمات ما قبل وبعد 

الدورة التدريبية لقياس فعالية هذا التدريب.  

 الفئات المستهدفة: 
 تم تصميم هذا البرنامج للقادة والمدراء ورؤساء األقسام والمشرفين و للمديرين من المستوى المتوسط عبر الصناعات والمجاالت الوظيفية.   وجميع المهنيين الذين يحتاجون إلى 

معرفة متعمقة بالسلوكيات البشرية . و ستكون الموضوعات التي سيتم مناقشتها مفيدة بشكل خاص ألولئك الذين يعملون مع اآلخرين لتحقيق األهداف التنظيمية ، وأولئك الذين 

يسعون إلى تعزيز مهاراتهم االدارية و القيادية. 
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المحتويات األساسية:

ااسسيات الذكاء العاطفي واالجتماعي:

ما هية واهمية الذكاء العاطفي�	

األنواع المتعددة للذكاء�	

المكونات األساسية للذكاء العاطفي واالجتماعي �	

قناعات أساسية من أجل اكتساب قوة الذكاء العاطفي واالجتماعي �	

عالقة الذكاء العاطفي واالجتماعي  بالنجاح في العمل�	

الوعي الذايت العاطفي:  

فهم عواطفنا وتأثيراتها على أدائنا�	

ضبط النفس العاطفي ولقدرة على إبقاء المشاعر�	

التوجه نحو اإلنجاز والسعي لتلبية أو تجاوز مستوى التميز �	

 نظرة إيجابية والقدرة على رؤية اإليجابية في األشخاص والمواقف واألحداث�	

 التكيف والمرونة في التعامل مع التغيير�	

 الوعي االجتماعي :

 التعاطف والقدرة على الشعور بمشاعر اآلخرين ووجهات نظرهم   ويفكرون فيه. �	

 الوعي التنظيمي    القدرة على قراءة التيارات العاطفية للمجموعة�	

والديناميكيات �	 والشبكات  المؤثرين  وتحديد   ، القوة  عالقات  قراءة   على  القدرة 

التنظيمية.  

القدرة على إحداث تأثير إيجابي على اآلخرين�	

إدارة العالقات :

إحداث تأثير إيجابي على اآلخرين ، وإقناع أو إقناع اآلخرين من أجل كسب دعمهم �	

 المدرب والمرشد من خالل تقديم المالحظات والتوجيه والدعم. �	

  القدرة على مساعدة اآلخرين من خالل المواقف العاطفية أو المتوترة  �	

هادفة �	 رؤية  نحو  والجماعات  األفراد  وتوجيه  إلهام  على  القدرة  و   الملهمة   القيادة 

للتميز 

 العمل الجماعي وا  لقدرة على العمل مع اآلخرين نحو هدف مشترك  �	

المشاركة بنشاط ، وتقاسم المسؤولية والمكافآت ، والمساهمة في قدرة الفريق�	

الذكاء العاطفي واالجتماعي يف القيادية الفعالة:

عالقة الذكاء العاطفي واالجتماعي بالقيادة�	

موقع الذكاء العاطفي واالجتماعي ضمن مستويات القيادة�	

استخدام أسلوب  التوجيه و إدارة سلوك اآلخرين�	

استخدام الذكاء العاطفي واالجتماعي في إدارة التغيير�	

استخدام الذكاء العاطفي واالجتماعي في تحفيز األخرين�	

توضيف الذكاء العاطفي واالجتماعي  في توجيه النقد البناء�	

الذكاء العاطفي للعمل اجلماعي المبتكر :

 القدرة على التكيف مع الذكاء العاطفي والمهارات المبتكرة �	

 تطوير كفاءات الذكاء العاطفي للعمل الجماعي الفعال �	

 التعاطف مع العمل الجماعي المبتكر �	

 تطوير اآلخرين �	

 القيادة المبتكرة لتعزيز العمل الجماعي �	

 مرونة الذكاء العاطفي في التعامل مع التغييرات �	

التحول الشخيص والمؤسيس :

الذكاء العاطفي واالجتماعي وعملية التحول المؤسسي �	

 الذكاء العاطفي لدورة إدارة األداء �	

الذكاء العاطفي واالجتماعي إلنشاء وتحقيق مجاالت النتائج الرئيسية �	

 التدريب والمشورة إلدارة األداء �	

 الريادة في إدارة األداء �	

 مهارات الذكاء العاطفي واالجتماعي الشخصية إلدارة األداء �	



 

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 المتقدمة لألعمال(
االستراتيجيات التي ستؤدي إلى مزيد من المرونة عند التحدي 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.


