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كما قال املفكر و اخلبير الدولي الدكتور توم بيترز إن القادة هم 
اللذين يستثمرون  والقادة احلقيقني هم  من يصنع قادة آخرون 
يف أنفسهم مزيدًا من املعرفة واملهارة من خالل املشاركة الواسعة 
أضف  جديد.  ماهو  كل  على  واإلطالع  واملنتديات  املؤمترات  يف 
الواضحة  الرؤية  اللذين ميتلكون  القادة احلقيقني هم  أن  لذلك 
يف استشراف املستقبل وكم هم يفهمون ويتفهمون اآلخرين سواء 
موظفني أو زمالء أو عمالء أو غيرهم من خالل أتقان فن توظيف 

مهارات الذكاء العاطفي.

إن مهارات الذكاء العاطفي تعتبر مهارة هامة و قوية جدًا تساعد 
الكثير  بالتالي حل  و  القادة يف فهم أحاسيس ومشاعر اآلخرين 
يف  خصوصًا  القرارات  أنسب  إتخاذ  يف  واملساعدة  اإلشكاالت  من 

الظروف الصعبة التي متر بها املؤسسات بني وقت و آخر.

األحاسيس  و  املشاعر  تداخلت  فقد  كورونا  جائحة  بسبب  و  إنه 
املختلفة  التحديات  الى  باإلضافة  املستقبل  من  اخلوف  و 
أصبح  ولذلك  املؤسسات  أهداف  و  مصالح  مع  العمل  وضغوطات 
الرؤساء  و  املسؤولني  و  املدراء  من  للكثير  ملحًا  العاملي  الوضع 
وقيادتهم  إدارتهم  بهدف  اآلخرين  مشاعر  لفهم  التنفيذيني 

كفريق واحد بشكل أفضل للنهوض باملؤسسة و تطورها ومنوها.

لذلك ويف هذا املؤمتر فقد مت التعاون مع وزارة العمل ومبشاركة 
مجموعة من اخلبراء و املختصني من املتحدثني و القياديني ممن 
العاطفي  والذكاء  القيادة  يف  ومتنوعة  كبيرة  خبرات  ميتلكون 

وبالتالي حتصيل أكبر قدر من الفائدة لكل مشارك.

ولذلك  الهام  املؤمتر  هذا  من  املشاركني  جميع  يستفيد  أن  نأمل 
أدعو كل مشارك لإلستفادة قدر اإلمكان من هذه الفعالية.

نراكم على خير يف املؤمتر

To quote Tom Peters “Leaders don’t create 
followers, they create more leaders” and what 
makes a true leader is how much they invest in 
themselves, how How can a “Leader” see the 
full picture, and how much they can understand 
others including their subordinates except 
by using EQ techniques with their clients, 
customers and colleagues.

Emotional intelligence (EQ) is a powerful tool in 
helping leaders understand and manage other 
people’s emotions and therefore be able to 
resolve many issues.

Since the onset of the pandemic, almost every 
organization in the public and private sectors 
have shown a desperate need for programs to 
enhance the performance of their employees. 
As business, to a high extent is mixed with 
emotions. Leaders must discover different 
methods to manage different situations.

With the wide range of expertise of the speakers 
partaking in this conference, we hope to add 
value to each individual.

We are confident that you will benefit immensely 
by participating in this conference.

I urge you to avail yourself of this unique 
opportunity and look forward to welcoming you 
at the conference.



العاطفي الذكاء  مهارات 
Emotional intelligence

is the foundation for critical skills

eq's impact on job performance

Source WEF



لماذا هذا المؤتمر

شعار املؤمتر لعام 2022
)القيادة الفاعلة تصنع.. قادة آخرون(

سوف يسلط املؤمتر الضوء على أفضل التطبيقات العملية يف مجال القيادة الفاعلة وربطها مبهارات الذكاء العاطفي 
كون هذه املهارات مطلوبة لكل قائد ومدير ومشرف يتعامل مع اآلخرين ويريد أن يحقق اإلجناز من خالل كسب قلوب 

وعقول فريق العمل لديه.
والميكن حتقيق هذه الرؤية إال من خالل تكاتف اجلهود ومنها االستثمار يف الرأسمال البشري من خالل تنوع البرامج 
التدريبية الهادفة واملؤمترات املتخصصة، مثل منتدانا هذا والذي سيشتمل على  ورش عمل سيقدمها اخلبير العاملي 
واملتخصص يف الذكاء العاطفي وربط ذلك بعناصر ومقومات القيادة ريكاردو كابت وتنفيذيون متخصصون يف هذا 
املجال  هذا  بارزة يف  التي حققت جناحات  املميزة  النجاح  التجارب وقصص  بعض  استعراض  وكذلك سيتم  املجال، 

إقليمًيا وعاملًيا.

القيادة والذكاء العاطفي:
يف دراسة استطالعية قام بها املنتدى اإلقتصادي العاملي ُأجريت على 500 قيادي من مؤسسات مختلفة يف العالم ُسئلوا 
فيها عن أكثر ما مُييز املوظف الناجح يف عمله عن غيره من املوظفني، وكانت املفاجئة أن ٪78  من هؤالء القادة اختاروا 

"الشخصية" كسبب رئيسي لنجاح ومتيز املوظف "الذكاء العاطفي".
حيُث يرونها أكثر أهمية من مالئمة املوظف للثقافة املؤسسية التي اختارها )٪53( ومن مهارات املوظف التي اختارها 

)٪39( من القادة.
وقد تبني من خالل هذه الدراسة أن مجموعة الصفات التي اندرجت حتت ما أطلق عليها القادة يف الدراسة "الشخصية" 

كانت يف الواقع عبارة عن مهارات ذكاء عاطفي هامة جًدا يف بيئة العمل وميكن تطويرها وتنميتها من خالل القيادة.

فعاليات املنتدى:
⊳   محاضرات خلبراء ومسؤوليني تنفيذيني

⊳   ثالث ورش عمل متخصصة
⊳   جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية ودولية

⊳   تطبيقات عملية للذكاء العاطفي وتطبيقاته يف املوسسات
⊳   جلسة حوار عامة

اللغة: اللغة العربية و األجنليزية مع توفر ترجمة فورية.

الضيافة: ستتوفر الضيافة طيلة فتره انعقاد املؤمتر مبا يف ذلك وجبة الغداء.

للمؤمتر.  املنظمة  واللجنة  الرئيسي  املتحدث  من  موقعة  شهادة  املشاركني  منح  سيتم  املمنوحة:  الشهادة 



“THE GREATEST 
ABILITY IN BUSINESS 
IS TO GET ALONG 
WITH OTHERS AND 
INFLUENCE THEIR 
ACTIONS”

 - John Hancock

A B O U T  T H E  C O N F E R E N C E : 
The role of effective leadership has emerged greatly in recent 
times, especially during the impact of the Corona pandemic, 
and therefore the leader must be knowledgeable and able to 
manage his team efficiently and proficiently through his deep 
understanding of the feelings of others using the skill of emotional 
intelligence.

Emotional intelligence is the ability to understand and manage 
your own emotions, and those of the people around you. People 
with a high degree of emotional intelligence know what they’re 
feeling, what their emotions mean, and how these emotions can 
affect other people whether in their personal life or at workplace. 

Current researches show that emotional intelligence is vital more 
influential in workplace success than technical and hard skills. It 
determines our ability to engage well with others and is a major 
building block to effective collaboration, communication and 
teamwork.

This conference emphasizes the practical application of Emotional 
Intelligence concepts rather than just focusing on theory. Through 
your active participation, you will learn and practice the EI skills 
that are the core of achieving the organizational success through 
personal awareness, connecting with others, managing stress, 
engaging healthy conflict and collaboration, and exhibiting 
resilience and optimism.

 ● Whats makes great leaders 

 ● identify teh links betweeen leadership and EQ 

 ● Identify the key elements of Emotional Intelligence. 

 ● Understand the impact of EQ on leaders and performance. 

 ● Assess and develop EQ to maximize personal influence at 
the professional and social levels. 

 ● Know the link between Emotional Intelligence and 
employees’ engagement.

 ● Develop sales skills through excellence in EQ. 

 ● Understand team dynamics and manage more effectively. 

 ● Minimize conflicts and problem solving through EQ.

 ● Equipe all participants with more leadership skills that 
relate equipe. 



عن المؤتمر: 

أهداف المؤتمر:

بــرز دور القيــادة الفاعلــة بشــكل كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة  وخصوًصــا 
ــى إدارة  ــادًرا عل ــا وق ــد ملًم ــون القائ ــد أن يك ــه ال ب ــا وعلي ــة كورون ــر جائح أث
فريقــه بكفائــة واقتــدار مــن خــا ل فهمــه العميــق لمشــاعر وأحاســيس 

ــي. ــذكاء العاطف ــارة ال ــتخدام مه ــن باس اآلخري

الــذكاء العاطفــي هــو مجموعــة مــن المهــارات التــي تتميــز فــي التعــرف 
علــى المشــاعر الشــخصية وفهمهــا والتحكــم بهــا، واكتشــاف المشــاعر 
االنفعاليــة لــدى اآلخريــن، ليتــم اســتخدامها مــن أجــل اإلنجــاز، والدافعيــة 

فــي الحيــاة والعمــل.

اعتبــرت الدراســات واآلراء الحديثــة بــأن الــذكاء العاطفــي مــن أكثــر العناصــر 
تأثيــًرا فــي تحقيــق النجــاح المؤسســي، إذ أنــه يســاعد فــي تحديــد القــدرة 
علــى التواصــل مــع اآلخريــن واالندمــاج فــي بيئــة العمــل مهمــا كانــت 
العناصــر  أحــد  لكونــه  باإلضافــة  الموجــودة،  والصعوبــات  االختافــات 

ــال. ــي الفع ــل الجماع ــل والعم ــاون والتواص ــي التع ــية ف األساس

يركــز هــذا المؤتمــر علــى التطبيــق العملــي لمفاهيــم الــذكاء العاطفــي 
ســتركز  كمــا  فقــط.  منــه  النظريــة  الجوانــب  بطــرح  االكتفــاء  وليــس 
ــة  ــم وممارس ــة تعل ــى كيفي ــور عل ــب الحض ــى تدري ــة عل ــطة الفعال األنش
مهــارات الــذكاء العاطفــي بشــكل يحقــق جوهــر النجــاح المؤسســي مــن 
ــن،  ــع اآلخري ــل م ــارات التواص ــل مه ــة، مث ــارات المختلف ــر المه ــال تطوي خ
وإدارة التوتــر، ومهــارة البيــع وخدمــة العمــاء مــن داخــل وخــارج الشــركة، 
ــة  ــق بيئ ــى تحقي ــاعدة عل ــه المس ــا يمكن ــخصي، كم ــي الش ــر الوع وتطوي

ــاؤل. ــة والتف ــة بالمرون ــة مليئ ــة ومتعاون ــل صحي عم

 كيف تصنع اإلدارة القيادية الفاعلة ●

 تحديد العاقة بين القيادة والذكاء العاطفي ●

 معرفة وتحديد العناصر الرئيسية للذكاء العاطفي ●

فهم مدى تأثير الذكاء العاطفي على األداء الفردي  ●
 والتنظيمي

تقييم وتطوير مهارات الذكاء العاطفي لزيادة التأثير  ●
 الشخصي على المستويين المهني واالجتماعي

 معرفة العاقة بين الذكاء العاطفي وإدماج الموظفين ●

 تطوير مهارات المبيعات من خال التميز في الذكاء العاطفي ●

 فهم ديناميات فريق العمل وإدارته بشكل أكثر فعالية ●

معرفة كيفية حل المشكات والتقليل من الخافات داخل  ●
المؤسسة

اكساب المشاركين مجموعة من المهارات القيادية خصوصًا  ●
المرتبطة بالذكاء العاطفي



07:30 – 08:30 am Registration and Networking

08:30 – 10:00 am Opening Ceremony
Session One: 

Characteristics of future leadership

 ● Mr. Ashraf Hamed Al Mamari
Chief Executive People Chief Executive People, Technology & Culture

Introduction to EQ and  the Role of leaders in understanding emotions

 ● Mr. Ricardo Cabete
Expirt in EQ and Leadership - Portugal 

Awards

10:00 – 10:15 am Tea & Coffee Break/ Networking

10:15 – 11:00 am Session Two: 

Global Analytics In EQ and Its Impact On Employee Performance 

Dr. Farid Bin Khamis Al- Zedgali
BhD,  in EQ and Leadership - Oman

11:00 – 12:00 pm Session Three: 

 ● EQ and emotionally intelligent decisions.
 ● Identify automatic thoughts.
 ● Emotionally intelligent thoughts and actions.
 ● Training the ability to make smart decisions.

Mr. Ricardo Cabete
Expirt in EQ and Leadership - Portugal 

12:00 – 12:45 pm Prayer and Lunch Break

01:30 – 03:30 pm Session Five - Panel Discussion:

The Significant Impact Of EI Towards Employee Contextual Performance

Group of experts representing different sectors will participate in the panel 
discussion.

03:30 pm End of Day one

12:45 – 01:30 pm Session Four: 

The Leadership GYM - Genteration Z

Dr. Marie Sabri

Expirt in EQ and Leadership

Program: Day one   |    Monday 16th May 2022



البرنامج : اليوم األول       |      األثنين  ١٦   مايو  ٢٠٢٢م

التسجيل )تعارف وتفاعل( ٨ : ٣ ٠  -  ٧ : ٣ ٠

االفتتاح الرسمي

الجلسة األولى:

خصائص القيادة المستقبلية

الفاضل أشرف حمد المعمري  ●

الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتكنلوجيا وثقافة العمل.

مقدمة في الذكاء العاطفي ودور القائد في إدراك مشاعر اآلخرين: 

ريكاردو كابيت ●
خبير في الذكاء العاطفي والقيادة اإلدارية - البرتغال

التكريم

١ ٠ : ٠ ٠  -  ٨ : ٣ ٠

استراحة الشاي والقهوة )تعارف وتفاعل( ١ ٠ : ١ ٥  -  ١ ٠ : ٠ ٠

الجلسة  الثانية:

تحليالت عالمية حول الذكاء العاطفي وأثره على األداء الوظيفي 

د. فريد بن خميس بن سونيا الزدجالي
دكتوراه  في الذكاء العاطفي - سلطنة عمان

١ ١ : ٠ ٠  -  ١ ٠ : ١ ٥

الجلسة الثالثة:

الذكاء العاطفي واتخاذ القرارات في العمل ●
تحديد األفكار التلقائية ●
أفكار وأفعال مرتبطة بالذكاء العاطفي ●
تطوير القدرة على اتخاذ قرارات ذكية ●

ريكاردو كابيت
خبير في الذكاء العاطفي والقيادة اإلدارية - البرتغال

١ ٢ : ٠ ٠  -  ١ ١ : ٠ ٠

استراحة الصاة والغداء ١ ٢ : ٤ ٥  -  ١ ٢ : ٠ ٠

الجلسة الخامسة - جلسة نقاشية:

تأثير الذكاء العاطفي على تطوير أداء الموظفين

يشارك في الجلسة النقاشية مجموعة من الخبراء من داخل وخارج السلطنه والذين يمثلون 
قطاعات عمل مختلفة

٣ : ٣ ٠  -  ١ : ٣ ٠

ختام أعمال اليوم األول ٣ : ٣ ٠

الجلسة الرابعة:
) Z (  القيادة لجيل المستقبل

د. ماريا صابري
خبير ومتخصص في الذكاء العاطفي والقيادة اإلدارية - البحرين

١ : ٣ ٠  -  ١ ٢ : ٤ ٥



Program: Day Two   |   Tuesday 17th May 2022

The above three workshops will focus on the practical and applied approach through a wide range of games and 

training exercises aimed at enhancing leadership skills and emotional intelligence.

⊲  The first workshop will focus on the importance of adapting and repositioning with any new emergency.

⊲ The second workshop will focus on the teamwork through games and exercises to ignite them with activities. 

⊲  The third workshop will focus on the process of relieving work pressures through individual and group exercises.

08:00 – 8:30 am Registration, Networking, Tea & Coffee 

08:30 – 10:30 am Group Workshop - 1

How can you be Resilient during tough times and all the time?

●  Discovering the connection between Resilient & Engagement:

●  Engage and motivate teams using emotional intelligence techniques.

●  Create self-engagement at work for wellbeing and business success.

●  Apply simple and powerful techniques to create a resilient environment.

Mr. Ricardo Cabete  |  Ms. Safa Abdulghani

10:30 – 11:00 pm Tea and coffee break

11:00 – 12:30 pm Group Workshop - 2
What really makes people feel motivated, engaged, and “on fire” at work? – 
Practical Techniques: 

●  Change a team´s mood, from frustrated to motivated, from bored to engaged.
●  Use communication resources that boost empathy and connection.
●  Understand what makes people feel engaged and resilient at work.

Mr. Ricardo Cabete  |  Ms. Safa Abdulghani

12:30 – 01:15 pm Prayer and Lunch Break

01:15 – 03:00 pm Group Workshop - 3

●  Managing stress to improve performance

●  Using body language in the workplace

●  Training the ability to control negative impulses

●  Develop assertive communication skills

Mr. Ricardo Cabete  |  Ms. Safa Abdulghani

03:00 pm End of the Conference



البرنامج : اليوم الثاني       |      الثاثاء  ١٧   مايو  ٢٠٢٢م

التسجيل، التواصل، الشاي والقهوة   ٨ : ٣ ٠  -  ٨ : ٠ ٠

ورشة العمل األولى
المرونة في العمل وإعادة التموضع خالل األزمات

●  إاكتشاف حلقة الوصل بين اإلندماج الوظيفي وإعادة التموضع في بيئة العمل:

●  إدماج وتحفيز ِفرق العمل من خالل توظيف تقنيات الذكاء العاطفي.

●  اإلندماج الذاتي للموظف في بيئة العمل لرفع مستوى الصحة المهنية وتحقيق النجاح.

●  تطبيقات لتقنيات ومهارات بسيطة وفعالة لضمان بيئة عمل مرنة.

ريكاردو كابيت  |  صفاء عبدالغني

١ ٠ : ٣ ٠  -  ٨ : ٣ ٠

استراحة الشاي والقهوة  )تعارف وتفاعل( ١ ١ : ٠ ٠  -  ١ ٠ : ٣ ٠

ورشة العمل الثانية

كيف تصنع من فريق عملك »ُشعلة ُمتقدة« وفي حماس واندماج وظيفي مستمر؟   

●  رفع مستوى األداء واالندماج الوظيفي في فريق العمل وتحفيزهم لبذل المزيد

●  استخدام استراتيجيات التواصل الفعال التي تعزز التعاطف والتواصل.

● التعريف بأسرار االرتباط والمرونة في العمل.

ريكاردو كابيت  |  صفاء عبدالغني

١ ٢ : ٣ ٠  -  ١ ١ : ٠ ٠

استراحة الصاة والغداء )تعارف وتفاعل( ١ : ١ ٥  -  ١ ٢ : ٣ ٠

ورشة العمل الثالثة

 إدارة ضغوطات العمل لتحسين األداء الوظيفي

توظيف لغة الجسد في مكان العمل ●

تدريب القدرة على التحكم في األفكار السلبية ●

تنمية مهارات التواصل الفعال ●

ريكاردو كابيت  |  صفاء عبدالغني

٣ : ٠ ٠  -  ١ : ١ ٥

ختام أعمال  المؤتمر ٣ : ٠ ٠

تتميز الورش الثاث أعاه بالتركيز على اإلسلوب العملي والتطبيقي من خال مجموعة كبيرة من األلعاب والتمارين 
التديبية الهادفة لتعزيز مهارتي القيادة والذكاء العاطفي.

⊳  ستركز الورشة األولى على أهمية التأقلم وإعادة التموضع مع أي طارئ جديد.

⊳ ستركز الورشة الثانية على فريق العمل من خال بعض األلعاب والتمارين لتشعل فيهم النشاط والحماس.

⊳ أما الورشة الثالثة سوف تركز على عملية تخفيف ضغوطات العمل من خال التمارين الفردية والجماعية.



K E Y N O T E  S P E A K E R

R I C A R D O  C A B E T E
Expert & Keynote Speaker 

Ricardo Cabete is an International Speaker and 
Expert, he is a specialized in leadership and emotional 
intelligence where he aims to improve the personal and 
professional lives of organization and its employees 
through consultations, training, seminars and lectures 
with proven practical results throughout Europe and the 
world.

He is an international speaker and expert on emotional 
intelligence. Neuro-Linguistic Programming “NLP” and 
Coaching. 

He delivers many training programs to companies and 
public in general all over the world.

Ricardo became the European Champion of Public 
Speaking, placing in the Top EQ 30 Speakers in the World.

ريــكــاردو كــابــيــت  
خبير ومتحدث

فــي  متخصــص  دولــي  ومتحــدث  خبيــر  هــو  كابيــت،  ريــكاردو 
الشــخصية  الحيــاة  وتحســين  العاطفــي،   الــذكاء  و  القيــادة 
تقديــم  خــال  مــن  وموظفيهــا  للمؤسســات  والمهنيــة 
االستشــارات الدوريــة والتدريــب، عقــد النــدوات والمحاضــرات ذات 

والعالــم. أوروبــا  فــي  المثبتــة  العمليــة  النتائــج 

مــن  مجموعــة  فــي  دولًيــا  وخبيــًرا  متحدًثــا  ريــكاردو  ويعتبــر 
المصدقــة  الدوليــة  الشــهادات  مــن  عــدد  ولديــه  التخصصــات، 
ــة العصبيــة”، وقــد قــدم الكثيــر مــن ورش  فــي “البرمجــة اللغوي
مجــال  فــي  مختلفــة  لمؤسســات  التدريبيــة  والبرامــج  العمــل 

العاطفــي. الــذكاء  و  القيــادة 

الدوليــة  الخطابــة  مجــال  فــي  أوروبــا  بطــل  لقــب  علــى  حــاز 
 30 أفضــل  ضمــن  مــن  مصنــف  أنــه  كمــا   ،TOASTMASTERS
ــه  متحــدث حــول العالــم فــي مجــال الــذكاء العاطفــي وتطبيقات

العمــل. فــي 



S P E A K E R S - P A N E L I S T S

Dr. Maria Saberi - PhD PCC (ICF)
Expert in EQ and Leadership -Kingdom of  Bahrain

Ms. Safa Abdulghani
Master trainer - Origin Training Centre - Kingdom Of Bahrain

Mr. Ashraf Hamed Al Mamari
Chief Executive Peopl, OQ GROUP - Sultanate Oman

More than 16 years experience in youth leadership development at Ahlia University. 
Chaired two departments between 2014 to 2020. Currently the Director of Ahlia Center 
for Entrepreneurship. An emotional intelligence trainer and ICF certified PCC coach. 

I design and conduct customized EQ based Ladership training and coaching programs 
for new managers and team leaders both OnLine and in person in Arabic and English 
for individuals and groups from private and government sectors. 

Ms. Safa is a former Senior Editor and Host - Cultural NEWS at NEWS Centre - Ministry 
of Information Affairs, Kingdom of Bahrain, Holds an MBA degree from Swiss Business 
School – Switzerland.

She is a Master trainer and currently working as the Head of Public Relations and 
managing the R & D department at Origin Group, Kingdom of Bahrain.

Mr. Alamari has a wide range of experience with OQ Exploration & Production, OQ  
Chemicals (Germany) and OQ Group, as he worked in many and different positions 
as well as a board member of Abraj Energy Service, he has an DBA from Coventry 
University,UK and many programs and certifications.

Passionate professional with around 17 years of experience in different private and 
state-owned companies mainly in Energy sector. Experienced in organizational design 
& culture, Human Resources, and board memberships.

Dr. Farid Bin Khamis Al- Zedgali
Expert in EQ and Leadership - Sultanate Oman

Dr. Farid He was appointed to the Diwan of Royal Court as Personnel Officer and 
Social Welfare Officer at the Royal Yacht, he participated in a work team to develop the 
administrative system at the Diwan, and then was appointed as Director of  the education  
and Training Department at the Diwan of Royal Court, Director of the Consultation 
Department



F E W  O F  O U R  P A S T  E V E N T S



H O W  T O  R E G I S T E R
O R G A N I Z E R

FEES OM ANI R I AL

V E N U E

C O N F E R E N C E   F E E  W I L L  I N C L U D E :

OMR  290 Per 
delegate

Corporate rates available

• Attending all the sessions

• Full conference   materials

• Lunch, tea and coffee

• A certificate of attendance

الرسوم بالريال الُعماني

٢٩٠ ريال ُعماني  للمشارك الواحد

سعر خاص للمجموعات

جراند ميلينيوم مسقط

Strategic Partners الشركاء اإلستراتيجيون بالتعاون مع وزارة العمل

Assayeloman

+968 24 50 40 30   |          +968 24 50 40 88     

Sultanate of Oman      |
Marwan@alassayel.com.om  |   info@alassayel.com.om

Mr. Marwan Al Matrooshi
 +968 98 583 002    |  +968  99171114  

WHO SHOULD AT TEND?
 ● CEO

 ● General managers

 ● Business professionals and managers 

 ● Leaders and Project Managers

 ● Team Leaders, and service providers

 ● Customer Services, Marketing and Sales Staff

 ● Individuals who want to enhance their personal, 
professional, and organizational performance for 
more successful

الفئة المستهدفة: 

الرؤساء التنفيذيين ●

مدراء العموم ●

المسؤولين، أصحاب األعمال، والمدراء ●

القياديين،  رواد األعمال ومدراء المشاريع ●

رؤساء األقسام ومسؤلي فرق العمل   ●

موظفي خدمات العماء والتسويق والمبيعات ●

األفراد الراغبين بتطوير أدائهم العام لتحقيق  ●
حياة شخصية ومهنية ناجحة.



+968 99 17 11 14   
+968 24 50 40 30 AssayelOman

Info@alassayel.com.om
www.alassayel.com.om

األصايل لخدمات التدريب     |      األصايل للمؤتمرات      |      األصايل لإلستشارات 


