


ليس برنامجاً تقليديـاً:
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فرصة للتنمية املهنية... التفقدهــا:
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أهم ما سيركز عليه امللتقى:

EI
EI

EI
EI

ارجات املتوقعة من امللتقى:
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الفئة املستهدفة:



اليوم األول:

املكونات الرئيسية:
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Emotional Quotient 
Emotional Radar  
Emotional Economy
Emotional Dynamics
Emotional Energy
Emotional Literacy
Emotional Stock
Emotional Marketplace
Emotional Style
Emotional Mapping 
Emotional Toxins
Emotional Bank Account
Emotional Fitness

اليوم الثاني والثالث:
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منهجية امللتقى:
Power Point
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Case Study
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Brain Storming
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 ال نكتشف قيمة الذكاء العاطفي في حياتنا
احلياة معاني  عن  نتساءل  إال حينما  املهنية 



Tel.  +962 6 5927171  ‘   Fax. +962 6 5927172  ‘   Box: 930099 Postal Code: 11193  ‘   info@osooltc.com  ‘   www.osooltc.com
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عـمـان - األردن

 Tel .  +968  95989820 عمان  سلطنة   - مسقط 


