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الذكاء العاطفي لنجاح مقر العمل
بناء عالقات إيجابية من أجل رفع اإلنتاجية



فكرة البرنامج

في ظل بيئة عمل متعددة الثقافات أصبح امتالك القائد لدرجة عالية من 
الذكاء العاطفي ضرورة أساسية لنجاحه في التعامل الفعال في بيئة العمل. 
فالذكاء العاطفي يزود القادة باألدوات واألساليب الفعالة التي تمكنهم من 
رفع  على  بالنفع  يعود  بما  عليها،  والمحافظة  إيجابية  عمل  عالقات  بناء 

إنتاجية األفراد واإلدارات والمؤسسات.

وبالتالي أصبحت هناك حقيقة مؤكدة، وتدعمها مئات القصص والتجارب 
هدف  لديهم  أصبح  التميز  عــن  الباحثين  الــقــادة  أن  وهــي  أال  الناجحة، 
ولدى  لديهم  العاطفي  الذكاء  لمستوى  المستمر  التطوير  وهو  أساسي 

مرؤوسيهم.

GLOMACS سوف  المقدم من  التدريبي  البرنامج  وبالتالي ومن خالل هذا 
يتمكن المشاركون ف من تقييم وتطوير درجة الذكاء العاطفي لديهم، 
ناجحة  عمل  عالقات  بناء  في  الذكاء  لهذا  اإليجابي  االستخدام  أجل  من 
والقيادة الفعالة لفرق العمل، والتعامل اإليجابي مع كافة أنواع الشخصيات 
الموجودة في بيئة العمل، باإلضافة الى اإلدارة الفعالة للمشاعر، من أجل 

تعزيز بيئة العمل وتحسين اإلنتاجية. 

خمسة أسباب تدعوك للمشاركة في هذا البرنامج:

تطوير قدرتك على فهم وإدارة وتوجيه مشاعرك ومشاعر األخرين 	 
من أجل تعزيز قدرتك على التواصل والقيادة والتأثير

فهم حقيقة االدراك وأبعاده وأهميته في بيئة العمل	 
الزمالء 	  مع  الفعال  التعامل  في  العاطفي  الذكاء  جدارات  استخدام 

والمرؤوسين والرؤساء والعمالء في بيئة العمل
تطبيق أدوات الذكاء العاطفي من أجل بناء وتطوير فرق العمل	 
من 	  يمكنك  بما  العاطفي،  الذكاء  بــأدوات  القيادية  الجدارات  تعزيز 

تحقيق نتائج أعلى في القيادة

أهداف البرنامج

في نهاية هذا البرنامج التدريبي المقدم من GLOMACS ستتمكن من:

تطوير مهاراتك الشخصية المتعلقة بالوعي الذاتي، وهي قدرتك على 	 
وتوجيهها  وادارتها  وانفعاالتك،  وعواطفك  مشاعرك  حقيقة  فهم 

بطريقة إيجابية فعالة
واحتياجات 	  وعواطف  مشاعر  وفهم  التعاطف  على  قدرتك  تعزيز 

والمشاعر  العواطف  لتلك  الفعالة  اإليجابية  واالستجابة  األخرين، 
واالحتياجات

وبناء 	  األخرين  مع  التعامل  ومــهــارات  االجتماعية  المهارات  ثقل 
عالقات إيجابية فعالة لمصلحة العمل

المختلفة، 	  الشخصيات  مع  التعامل  على  ومهاراتك  قدرتك  رفع 
واستقبال وتقديم التغذية المرتدة واالنتقاد

تطوير مهارات العمل الجماعي وتطبيق استراتيجيات التكامل من 	 
أجل تحقيق األهداف المشتركة

طريقة التدريب

 Participatory التشاركي  األسلوب  على  أساسي  بشكل  البرنامج  يعتمد 
وجلسات  المنظمة،  النقاشات  استخدام  يتم  حيث   ،Training Approach
أفالم  عرض  إلى  باإلضافة  األدوار،  ولعب  الحالة،  ودراســات  الذهني،  العصف 
تدريبية حديثة، وكذلك األلعاب التدريبية المالئمة، التي تستخدم لكسر الجليد 
وتنشط المتدربين بما يخدم أهداف البرنامج. كما تتميز طريقة التدريب في 
المدرب  يقدم  حيث  واالستشارات،  التدريب  بين  ما  تجمع  بأنها  البرنامج  هذا 
الدعم المطلوب لكل مشارك من أجل مساعدته في تكوين خطة عملية 

تساعده لتطبيق ما تعلمه خالل البرنامج في عمله بمجرد عودته للعمل.

أثر التدريب على المؤسسة

سوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  لهذا  الموظفين  حضور 
يساعد المؤسسة على تحقيق المزايا التالية:

تعزيز روح التواصل اإليجابي بين أعضاء المؤسسة	 
على 	  المؤسسة  أعضاء  قدرات  رفع  خالل  من  التنظيمي  المناخ  تطوير 

التعامل اإليجابي الفعال مع مشاعرهم ومشاعر األخرين
تقوية أواصل التعاون، وبناء عالقات عمل مثمرة وإيجابية	 
التنظيمي 	  المناخ  بسبب  المؤسسة،  في  واالبتكار  االبداع  فرص  تعزيز 

اإليجابي
عمل 	  بيئة  ظل  في  االستراتيجي  والتحول  التطوير  عمليات  تيسير 

إيجابية هادئة

أثر التدريب على المتدرب

سوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  لهذا  الموظفين  حضور 
يساعدهم على تحقيق المزايا التالية:

خالل 	  من  البرنامج  في  المشاركين  لــدي  القيادية  المهارات  تطوير 
قدرتهم على القيادة الذاتية وتحفيز المرؤوسين

التعامل اإليجابي الفعال مع الصراعات المحتملة في بيئات العمل	 
إدارة وتطوير أداء أعضاء الفريق والحصول على أعلى درجات اإلنتاجية	 
تعزيز مهارات االقناع والتأثير في األخرين داخل وخارج بيئة العمل	 
استخدام استراتيجيات وأدوات الذكاء العاطفي في التعامل مع ضغوط 	 

العمل

لمن هذا البرنامج

GLOMACS مناسب لشريحة كبيرة جدا  المقدم من  التدريبي  البرنامج  هذا 
من المتخصصين واالداريين بكافة المؤسسات وخاصة:

والوسطى 	  التنفيذية  ــة  اإلداري المستويات  بمختلف  المديرين  جميع 
والعليا

المرشحين لشغل تلك المناصب اإلدارية	 
القيادية 	  ومهاراته  قدراته  تطوير  في  الرغبة  نفسه  في  يجد  من  كل 

واالشرافية
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اليوم األول

تطوير الذكاء العاطفي في بيئة العمل

 	EQ ما هو معامل الذكاء العاطفي
المهارات الشخصية والمهارات االجتماعية	 
التميز العاطفي في بيئة العمل	 
فهم األنماط المختلفة من الشخصيات	 
الذكاء العاطفي لفرق العمل اإلبداعية	 
أدوات الذكاء العاطفي في التعامل مع معوقات 	 

االبداع

اليوم الثاني

التحول للقيادة بالذكاء العاطفي

التقييم الدقيق للسمات الشخصية للذكاء 	 
العاطفي

اكتشاف مواطن القوة والضعف في القائد	 
الكفاءة والفعالية في اإلدارة الذاتية	 
فن توجيه والهام األفراد وفرق العمل	 
بناء العالقات والحفاظ عليها	 
بناء وتطوير الثقة من أجل التطوير المؤسسي	 

اليوم الثالث

أدوات الذكاء العاطفي في بناء العالقات الفعالة

فن التميز وتحقيق اإلنجازات بواسطة فرق العمل	 
اإلدارة الفعالة للعقل والتفكير	 
القائد المسئول وإدارة األداء	 
فن توجيه اآلخرين تجاه األهداف المشتركة	 
التحول من التفويض الى التمكين	 
بناء عالقات تساعد على االنتاجية	 

اليوم الرابع

أدوات الذكاء العاطفي في القيادة

المراحل األربعة للتطوير والتنمية البشرية	 
فن التحفيز الذاتي وتحفيز األخرين	 
أدوات الذكاء العاطفي للتطوير الذاتي	 
تحقيق الفعالية والكفاءة في القيادة	 
تطوير االبداع واالبتكار في بيئة العمل	 
فرق العمل االبداعية	 

اليوم الخامس

تطبيق أدوات الذكاء االجتماعي في التواصل واالقناع

األثر اإليجابي الحتراف مهارات االنصات وتطبيقها	 
المهارات األساسية لإلنصات الفعال	 
اإلدارة الفعالة لصراعات العمل	 
أدوات الذكاء العاطفي في االقناع الفعال	 
أدوات التخطيط للتطوير	 
خطة عمل شخصية	 

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 
أسـم 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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