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مقدمة
9 9ال��ذكاء العاطف��ى عام��ل مؤثر فى
عالقات االنسان اخملتلفة سواء كانت
عالقته بنفس��ه أو عالقات��ه بغيره ،
كعالقات الصداقة أو عالقات العمل
أو غيره��ا فعندم��ا نتعل��م مهارات
ال��ذكاء العاطف��ى س��نكون أكث��ر
قدرة على ق��راءة اآلخرين والتعامل و
التعاطف و تفه��م و تقبل مختلف
الش��خصيات بجميله��ا و قبيحها
فل��كل انس��ان مميزات��ه و عيوبه ومع
اس��تمرار التدري��ب س��نكون أكث��ر
قدرة لي��س على التعاطف والتعامل
مع االخرين فحس��ب بل على التأثير
فيه��م وتغييره��م نح��و األفض��ل
...فأن��ك بتفهم��ك و تقبل��ك له��م
س��تكون أكث��ر ق��درة عل��ى معرفة
نق��اط الضعف لديهم و س��تمتلك
مفاتي��ح التغيير فى ش��خصياتهم
وبداية فأننا س��نكون أكثر قدرة على
تفهم أنفس��نا التى بني جنبينا ثم
حتم��ل املس��ؤولية فى اص�لاح مثل
ه��ذه العالقات املضطرب��ة و بالتالى
س��نكون أكثر قدرة عل��ى إصالحها
بتغيير أنفسنا اولاً بدال ً من إنتظار أن
يتغير اآلخر.

هدف العام
تعري��ف املش��اركني وتنمي��ة مهاراته��م
بأس��اليب ال��ذكاء العاطفي مب��ا يضمن
تقدمي أفضل اخلدمات.
الأهداف التف�صيلية
9 9إكساب املشاركني العاملني عموما ً و
العاملني في اإلدارة املتعاملة بشكل
مباشر مع جمهور باملعارف العلمية
الالزمة لتقدمي اخلدمة اجمليدة.
9 9تزويد املش��اركني مبهارات و أس��اليب
ال��ذكاء العاطفي مب��ا يضمن حتقيق
الرض��ا للمتعاملني من داخل و خارج
املنظمة.
مو�ضوعات احللقة
9 9ال��ذكاء العاطفي أحد مداخل اإلدارة
احلديثة في جتويد األداء.
9 9مه��ارات التعامل بأس��اليب الذكاء
العاطفي في العمل املؤسسي.
9 9حتقيق حلظة الصدق كأسلوب فاعل
في كفاءة األداء الوظيفي.
الفئة امل�ستهدفة
9 9جمي��ع املوظفني الذين يتعاملون مع
املراجعني.

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
تاريخ االنعقاد
9 9خالل الفت��رة 2017/3/2-2/26م  ،من
الس��اعة  8صباحا ً إلى الس��اعة 12
ظهرا ً .
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تشتمل التكلفة على أدبيات احللقة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
على شهادة من معهد اإلدارة العامة
.
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