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الذكاء العاطفي واإلدارة 
الفعالة لعالقات العمل

تطوير القدرات المشتركة لتحقيق أعمال متميزة



فكرة البرنامج

عادة ما يكون هناك عقبات بين الواقع والمستهدف، كما أن العقبات قد تكون 

معلومة أو مجهولة وقد تكون ذاتية او بسبب األخرين لوجود حالة من التباين 

أو االختالف. مصطلح "شراكة االعمال" يعني االنخراط مع أشخاص آخرين من 

التبادل  وزيادة  المناسبة  الحلول  لجلب  داخليًا وخارجيًا،  العمل،  مختلف مجاالت 

المعرفي والمهاري معًا من أجل تحقيق نتائج أعمال ناجحة ... بل متميزة. 

كما أنه يغطي الحاجة األكثر حداثة وهي قيام المنظمات بتطوير الخدمات 

المشتركة، والموارد المشتركة، والقدرات المشتركة وكذلك المخاطر المشتركة.

هذا البرنامج التدريبي حول شراكة االعمال المقدم من GLOMACS سيمكن 

المشاركون من:

تحديد المعطيات واألهداف المشتركة بوضوح تام	 

االتفاق على المعطيات واألهداف غير الواضحة	 

تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في ذواتهم	 

استشعار نقاط الضعف ونقاط القوة عند اآلخرين	 

تنمية مهارات االتصال وفهم اآلخرين	 

إستخدام مهارات الذكاء العاطفي في بناء الثقة بالنفس	 

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج  التدريبي المقدم من GLOMACS حول شراكة االعمال إلى 

تحليل مدى تأثير الفهم واإلدراك العاطفى على النفس والعالقة مع االخرين 

مما يرفع فى النهاية من األداء الفردى ويزيد من انتاجية فريق العمل داخل 

المنظمة لتحقيق األهداف. سيساهم هذا البرنامج التدريبي في تعزيز مهارات 

التواصل بين القوى العاملة في المؤسسة لزيادة معارف وقدرات المشاركين 

وتنمية مهاراتهم الالزمة إلدارة أنفسهم وإدارة عالقاتهم مع اآلخرين بفاعلية 

من خالل التعرف على نقاط ضعفهم وكيفية تكوين عالقات ناجحة وفعالة.

وفي نهاية هذا البرنامج سوف تتعلم:

كيفية التأثير بدون سلطة والتواصل بثقة ومصداقية	 

 	)GROW إدخال نهج جديد لإلدارة )نموذج

اعتماد السلوك المناسب لبناء عالقات طيبة مع الجميع	 

التعامل مع المحادثات الصعبة وحل الصراعات	 

كيف تصيح استباقًيا في تصرفاتك مع الغير	 

بناء العالقات الفعالة مع أصحاب المصلحة	 

طريقة التدريب

في هذا البرنامج سنقوم باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تعلم الكبار 

لضمان أقصى قدر من األستفادة للمشاركين من المعلومات المطروحة خالل 

البرنامج حيث سيشمل ذلك تحفيز العروض التقديمية التي تدعم كل موضوع 

من المواضيع مع جلسات النقاش التفاعلية. وسيكون هناك أيضا العديد من 

الجلسات العملية حيث يكون للمشاركين الفرصة لممارسة وتجربة األنشطة 

ذات الصلة بالطبع. وسيتم استخدام تمارين عملية وممتعة، وعروض فيديو 

قصيرة، وعمل مجموعة صغيرة مع نقاش ردود الفعل لتسهيل التعلم.

أثر التدريب على المؤسسة

تحقيق األهداف الشخصية والمؤسسية	 

تقدیم الدعم المستمر ومتابعة الشخص الذي یتم تدریبه	 

التعرف على نقاط قوة الموظفين ومنحهم التغذية الراجعة المناسبة	 

الكفاءة في بناء شبكات اجتماعية ناجحة للحصول على النتيجة المرجوة	 

تحديد مشاكل الموظفين والطرق التي يمكن أن تساعد على تصحيحها	 

القدرة على إيجاد أرضية مشتركة مع الجميع إلنجاج أهداف المؤسسة	 

 

أثر التدريب على المتدرب

القدرة على فهم العواطف وتأثيرها على اآلخرين	 

القدرة على تنظيم االنفعاالت، ومراقبتها و توجيهها	 

االستفادة من مهارات وإدارة النجاح المؤسسي والمهني	 

معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني والسلوك المتميز	 

مهارة معاملة الناس وفقا لردود الفعل وإدارة العواطف	 

التميز في مهارات اإلقناع وإدارة العالقات مع اآلخرين	 

لمن هذا البرنامج

هذا البرنامج التدريبي المقدم من GLOMACS  عن شراكة االعمال مناسب 

لمجموعة واسعة من المهنيين ولكن سوف يستفيد منه اكثر األفــراد من 

المستويات العليا الذين يعملون في الوظائف المتعددة مع أشخاص آخرين 

لتحقيق نتائج أعمالهم، وهو مفيد بشكل خاص ألولئك الذين يشاركون بشكل 

خارج  اآلعمال  مع شركاء  أو  التنفيذيين  والمديرين  المديرين  كبار  مع  متكرر 

المؤسسة أيضًا.
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اليوم األول

فهم أساليب التواصل المختلفة

مهارات االتصال	 

تقديم األفكار بطريقة واثقة وملفتة	 

االتصال غير اللفظي ولغة الجسد	 

إشراك أصحاب المصلحة	 

كيفية أن تكون أكثر استباقية في تطوير العالقات	 

معرفة أنماط العمالء وطرق التعامل مع كل نوع	 

اليوم الثاني:

مهارات التأثيرواالقناع والتفاوض

مهارات التفاوض الناجحة	 

خلق انطباع أولي قوي لدي األخرين	 

بناء عالقة عمل مبنية على الثقة والشفافية	 

العائد على االستثمار في بناء الشراكات والعالقات	 

تنفيذ وإدارة التغيير	 

مهارات وتقنيات الوصول إلى جذور المشكلة	 

عملية التخطيط التنظيمي	 

اليوم الثالث:

مهارات النصح والتوجيه

مهارات التوجيه وأنواع الموجهين	 

نماذج التوجيه و التوجيه الناجح	 

مسؤوليات الموجهين والمستفیدین	 

الخطوات الخمس للتوجيه الناجح	 

اإلرشاد وتغيير السلوك	 

أهم عشر صفات للمرشد الفعال	 

اليوم الرابع:

دورالذكاء العاطفي في بناء العالقات

كيف تقنع اآلخرين أن يفعلوا ما تريد؟	 

المداخل السهلة إلى العقول والقلوب	 

الصورة الذهنية والتفسيرات الخاطئة	 

الصفات الشخصية القوية واإليجابية	 

المهارات االجتماعية وقياس الذكاء	 

استراتيجيات إدارة الصراع	 

اليوم الخامس:

عملية إتخاذ القرارات

أنواع ومراحل اتخاذ القرارات	 

معايير تقييم القرار	 

عوائق اتخاذ القرارات	 

عوامل تؤخذ فى الحسبان عند اتخاذ القرارات	 

تطوير قدراتك على اتخاذ القرارات	 

إستخدام التكنولوجيا في اتخاذ القرار	 

محاور البرنامج التدريبي 
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TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel 

reservations should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel 
will apply.

• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing 
Professional Education Units/Hours.

• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to 
exercise this clause and implement such amendments.

• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its 
courses and assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم c                   الرجاء ارسال الفاتورة لي  c            الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  c

الشهادات
 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

اربع طرق للتسجيل

À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.com

اسـتمارة الـحجز 
إسـم المشـــــارك : ......................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:......................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.
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