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القيادة بالذكاء العاطفي
التميز في العالقات المهنية واالجتماعية



فكرة البرنامج

لتحقيق الربط الفعال بين الشعور و الفكر أو بين العقل و القلب، مما يبرز لنا 
أهمية دور العاطفة في التفكير المؤثر سواء في إتخاذ قرارات حكيمة أم في 
إتاحة الفرصة للتفكير بصفاء و وضوح، و الذي بدوره يضمن تحسين األداء و 
زيادة اإلنتاجية على مستوى األفراد و المؤسسات و التميز في قيادة اآلخرين، 
تقدم جلوماكس )GLOMACS( الدورة التدريبية " القيادة بالذكاء العاطفي " 
كمفهوم عصري حديث له تأثير واضح و مهم في حياة كل شخص، في 

طريقة تفكيره وعالقاته و إنفعاالته.

تمنحك هذه الدورة التدريبية إكتساب اآلتي:

تعزيز مهارات التواصل بين القوى العاملة في الشركة	 
زيادة مدارك و قدرات المشاركين	 
تنمية المهارات الالزمة للمشاركين إلدارة أنفسهم و إدارة عالقاتهم مع 	 

اآلخرين بفاعلية
التعرف على نقاط ضعفهم و كيفية تكوين عالقات ناجحة و فعالة	 

أهداف البرنامج

العاطفي " سيمّكنك من  بالذكاء  القيادة   " التدريبية  الــدورة  إلى  إنضمامك 
الوصول إلى فهم أفضل و القدرة على تحليل مدى تأثير الفهم و اإلدراك 
العاطفى على النفس و العالقة مع اآلخرين  و الذي بدوره يرفع من األداء 
الفردي و يزيد من إنتاجية فريق العمل داخل المنظمة لتحقيق األهــداف، و 

سيمنحك القدرة على:

تحديد نقاط الضعف و نقاط القوة في ذاتك	 
إستشعار نقاط الضعف و نقاط القوة عند اآلخرين	 
إعتماد السلوك المناسب لبناء عالقات طيبة و ناجحة مع الجميع	 
تنمية مهارات اإلتصال و فهم اآلخرين	 
إستخدام مهارات الذكاء العاطفي في بناء الثقة بالنفس	 

طريقة التدريب

أساليب  أحــدث  إلــى  يتطرق   )GLOMACS( جلوماكس  في  المعتمد  النهج 
التدريب حيث يجمع بين المحاضرة و دراســة الحاالت و األمثلة و نقاش بين 
المجموعات و إعطاء الفرصة الكاملة للمشاركين في النقاش و طرح قضاياهم 

و تبادل الخبرات لمساعدتهم في إختيار الحل األمثل.

أثر التدريب على المؤسسة

في  العمل  مصلحة  يخدم  لما  تطويعها  و  للعاطفة  اإليجابي  األثــر  لتعزيز 
المؤسسة على المستوى القيادي و المستوى الشخصي، برزت أهمية الدورة 
التدريبية " تدريب الذكاء العاطفي ” لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة التي 

تمكنهم من بناء عالقة إيجابية على نحو فعال مع اآلخرين مثل:

القدرة على التحكم بالحاالت المزاجية، و توجيه الدوافع، و تنظيم السلوك	 
تحقيق األهداف مع الطاقة المثابرة	 
القدرة على التعرف و فهم الطباع الخاصة، و العواطف فضال عن تأثيرها 	 

على اآلخرين
الكفاءة في إدارة العالقات و بناء شبكات إجتماعية للحصول على النتيجة 	 

المرجوة من اآلخرين
تحقيق األهداف الشخصية و المؤسسية	 
القدرة على إيجاد قاعدة مشتركة و بناء عالقة إيجابية مع الجميع إلنجاج 	 

أهداف المؤسسة
 

أثر التدريب على المتدرب

إن الدورة التدريبية " القيادة بالذكاء العاطفي” ستكون المحفز األمثل للمتدرب 
ليصبح قــادرًا على التواصل بشكل أفضل والتعرف على الخطوات الالزمة و 

اإلستراتيجيات في كيفية تعزيز مهارات الذكاء العاطفي، و يتمكن من:

معرفة كيفية اإلستفادة من مهارات الذكاء العاطفي في تنمية و إدارة 	 
النجاح المؤسسي و المهني

تأصيل و معرفة مفاهيم العالقة بين الذكاء الوجداني و السلوك المتميز	 
إدارة العواطف و التحكم بها	 
مهارة معاملة الناس وفقا لردود الفعل العاطفية	 
القدرة على تنظيم اإلنفعاالت، و مراقبتها و ضبطها، و توجيهها	 
القدرة على قراءة مشاعر اآلخرين سواء من تعابيرهم أو أصواتهم أو 	 

تلميحاتهم أو تعابير وجوههم
التميز و اإلبداع في الذكاء اإلجتماعي و القدرة على إدارة العالقات مع 	 

اآلخرين بنجاح

لمن هذا البرنامج

لتمكين القدرة على تعزيز الذكاء العاطفي للوصول إلى المطلوب بالشكل 
الصحيح و التعامل مع اآلخرين بفعالية و دون سوء الفهم، و لتحقيق التواصل 
المثمر بغض النظر عن مواقفنا أو المهام التي نقوم بها، تعتبر الدورة التدريبية 
" القيادة بالذكاء العاطفي " مناسبة للجميع و خاصة ألولئك الذين هم في 

مناصب إدارية مثل كبار المدراء و قادة الفرق و المشرفين.

القيادة بالذكاء العاطفي
التميز في العالقات المهنية واالجتماعية



اليوم األول

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي

 	Multiple Intelligence نظرية الذكاء المتعدد
 	Linguistic Intelligence )الذكاء اللفظي )اللغوي
 	 Bodily-Kinesthetic )الذكاء الحسي )الحركي

Intelligence
 	 Logical-Mathematical )الذكاء المنطقي )الرياضي

Intelligence
 	 Interpersonal )Social( )الذكاء التفاعلي )االجتماعي

Intelligence
 	Intrapersonal Intelligence )الذكاء الذاتي )الفردي
 	Musical Intelligence )الذكاء النغمي )الموسيقي
 	Naturalist Intelligence )الذكاء الحيوي )البيئي
 	 Visual-Spatial )الذكاء المكاني )التصوري

Intelligence
 	Emotional Intelligence الذكاء العاطفي

اليوم الثاني:

العقل المنطقي والعقل العاطفي

لماذا نتعلم الذكاء العاطفي؟	 
عندما يخون الذكاء	 
أهمية الذكاء العاطفي	 
هل يمكن تعلم الذكاء الوجداني؟	 
الذكاء العاطفي في العمل	 
كيف نحسن نضجنا الوجداني؟	 

اليوم الثالث:

Components of EI عناصر الذكاء العاطفي

المهارات االجتماعية	 
قياس و تصنيفات الذكاء	 
دور الوراثة والبيئة في الذكاء	 
الصورة الذهنية والتفسيرات الخاطئة	 
 	Strong Personality صفات الشخصية القوية
 	Positive Personality الشخصية اإليجابية
كيفية تطوير العالقات الداخلية مع العاملين	 

اليوم الرابع:

دورالذكاء العاطفي في إدارة الصراع

استراتيجيات إدارة الصراع	 
 	)Collaborative( إستراتيجية التعاون
 	)Competitive( إستراتيجية التنافس
 	)Avoiding( إستراتيجية التجنب أو اإلغفال

المقاييس المختلفة للعمر	 
 	Choronological age العمر الزمني
 	Intellectual age العمر العقلي
 	Social age العمر االجتماعي
 	Emotional age العمر الوجداني

اليوم الخامس:

فيزيولوجية الجسم و أنواع االستجابات

في حالة الغضب – الخوف – السعادة - الحب	 
فن التعامل مع الناس والتأثير فيهم	 
المداخل السهلة إلى العقول والقلوب	 
الحوار – الجدل – التفاوض - اإلقناع	 
مهـارات التحدث واإلقناع	 
كيف تقنع اآلخرين أن يفعلوا ما تريد؟	 
كيف تبنى انطباعات أولى مبهرة لدى اآلخرين؟	 

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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