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المقدمة :
كثيًرا ما نتعرض طوًعا أو اضطراًرا لخوض عمليات تفاوض مع طرف أو عدة أطراف بغية الوصول إلى اتفاق ما أو تفاهم يحقق نفع متبادل بين أطراف التفاوض ، هذه العملية 
قد تمر دون التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع األطراف ، أو دون أن تحقق أهدافها ، لذا كان من العبث أن نستمر في خوض مثل تلك المعتركات دون أن نقف على أصولها 

العلمية ومهارات إدارتها لتحقيق 
القدر األكبر من الفعالية خاللها، و عادة ما تكون المفاوضات إما للوصول إلى دوافع شخصية أو تحقيق أهداف تنافسية أو كمحاولة إليجاد حلول مبتكرة لمشكلة ما .

إن اإللمام بأسرار التفاوض أمر حتمي في عصر تشابكت فيه معطيات القوى المختلفة ، وتنوعت المصالح ، وتعددت فيه أشكال العالقات بين األفراد والمنظمات، حيث أصبح 
من االستحالة أن يستغني احد عنه. ونظرا ألهمية التفاوض في تحقيق الكثير من األهداف على الصعيدين المؤسسي والشخصي كان ال بد من الوقوف على أصوله وطرق تعظيم 

الفائدة منه .

تركز الدورة على التخطيط واإلعداد للمفاوضات مع التركيز بشكل خاص على مفاوضات الموضوعات المعقدة فى بيئة متعددة الثقافات. وتجرى العديد من المفاوضات أثناء 
الدورة. ويتعرف مشتركو الدورة على أسلوبهم التفاوضي المفضل .

أهداف البرنامج وورشة العمل :
تزويد المشاركين باآلتي:

أحدث األساليب العلمية و االجتماعية و النفسية إلدارة المفاوضات §
مهارات االتصال التفاوضي §
مهارات فض  الصراعات §
أساسيات التفاوض §
مهارات اإلعداد للتفاوض §
استراتيجيات التفاوض §
مهارات الدخول في المفاوضات §
مهارات الوساطة §
مهارات عقد االتفاقيات  §

األهداف الرئيسة :
اكتساب الخبرة المعرفية وامتالك األدوات التنفيذية في عملية التفاوض ، والوساطة وحل النزاعات §
امتالك المنهج العملي لنجاح المفاوضات ، والحفاظ على العالقات المديدة والمتينة مع الجانب اآلخر §
القدرة على التمييز بين الجوهري وغير الجوهري القضية محل التفاوض ، الوساطة وحل النزاع §
اكتساب مهارات التواصل بين الثقافات المختلفة للقائمين باألعمال والنشاط ذا طابع دولي §
القدرة على حل النزاع بالتفاوض والوساطة ، وبلوغ الهدف بأقل الخسائر §
تحليل تجاربكم الشخصية بالتفاوض والوساطة وحل النزاع ضمن إطار بيـئتكم المهنية §
شحذ طاقاتكم وتأطيرها بالتدريب للحصول على المهارات المطلوبة وبمزيد من الفعالية §

مخرجات البرنامج ونتائجة المتوقعة :
بنهاية البرنامج يتحقق للمشاركين االتي :

العمل بكفاءة كمفاوضين فى اطار العمل. §
تقييم الموقف التفاوضى بما فى ذلك االهداف والشركاء والنتائج والخلفية الثقافية. §
التمكين من المهارات المتطلبة لتفاوض و تحقيق األهداف بنجاح. §
معرفة أهم المبادئ التي تستخدم أثناء التفاوض و حل النزاعات. §
دراسة أهم استراتيجيات التفاوض و أساليب الضغط المستخدمة و غيرها من تقنيات حل النزاعات. §
تفهم طبيعة النزاعات في أثناء التفاوض و سبل التعامل الفعال معها لتخفيف الضغوط النفسية. §
التمرن على التفاوض و تفهم نماذج الشخصيات المختلفة و الطباع و الدوافع النفسية المحركة للسلوك. §
تفهم أسباب الصراعات المختلفة و كيفية إدارة الغضب بطريقة صحيحة. §
التمكن من تحديد الفرص المناسبة للتفاوض و كيفية استغاللها لتحقيق النجاح في التفاوض. §
تحديد التوقيتات الالزمة الستخدام التوسط و آليات العمل الجماعي  لحل النزاعات. §
تفهم المهارات المرتبطة بالتفاوض و حل النزاعات و أهمية دراسة الموقف و تحديد كافة البدائل بعد جمع المعلومات لتحقيق التفاوض الناجح. §
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الوحدة األولى :

مهارات التفاوض و منهجيات إدارة النزاعات . §
مفهوم التفاوض التنفسي و التفاوض عند الصراع. §
مهارات استراتيجيات إدارة التفاوض. §
منهجيات إدارة التفاوض . §
ادارة تقنيات ومفاهيم تطبيق أساليب التفاوض، §
فن و مهارات االتصال التفاوضي §

مفهوم االتصال «
أشكال االتصال «
أنواع االتصال «
اإلنصات «
الحوار «
اإلقناع «

الوحدة الثانية :

المشاكل األساسية للتفاوض  والحلول اإلبداعية لها §
التخطيط و سبل تحقيق األهداف و أهم تمرينات التفاوض )ورشة عمل ( §
األهداف الموضوعية فى مقابل األهداف الشخصية §
مهارات تطبيق منهجيات إدارة التفاوض و المنازعات بصورة فعالة §
األنماط المختلفة للشخصيات و كيفية التعامل معها. )ورشة عمل ( §

الوحدة الثالثة :

أهم نقاط الضعف التي تؤثر على نجاح عملية التفاوض. §
أهم سبل و تكتيكات التفاوض الناجحة. )ورشة عمل ( §
أهم مسببات النزاع و أبرز األساليب المستخدمة في إدارة النزاعات. §
كيفية التعامل مع الغضب الشخصي و غضب اآلخرين. )ورشة عمل ( §
أهمية اإلصغاء و مبادئ العمل األساسية لإلصغاء الجيد. §

الوحدة الرابعة :

سياسات التفاوض §

سياسة االختراق التفاوضية / سياسة الجدار الحديدي التفاوضية «

سياسة التعميق التفاوضية / سياسة التعتيم التفاوضية  «

سياسة التوسيع واالنتشار التفاوضية / سياسة التضييق والحصار التفاوضية «

سياسة إحداث التوتر التفاوضى / سياسة االسترخاء التفاوضي «

سياسة الهجوم التفاوضى / سياسة الدفاع التفاوضى «

سياسة التناول المتدرج للقضية التفاوضية / سياسة الصفقة الواحدة التفاوضية «

سياسة المواجهة المباشرة والصريحة / سياسة المراوغة وااللتفاف «

سياسة التطوير التفاوضية / سياسة التجميد التفاوضية «

الوحدة الخامسة :

تكتيكات التفاوض §

الموقف التفاوضى §

الحوار التفاوضى §

الوحدة السادسة :

مفهوم التوسط و أهم مراحل التفاوض و تحقيق الوساطة الناجحة. §

أمثلة عن تحقيق التفاوض الناجح و كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة  )مناقشة  §
تشاركية (

مهارات إدارة المنازعات في العملية التفاوضية  )ورشة عمل ( §

استراتيجيات إدارة المنازعات  وتسوية األهداف المتنازعة §

تنفيذ استراتيجيات إدارة المنازعات بصورة فعالة §

أساليب تنفيذ البرنامج ) معتمدة دوليا (

يقدم هذا البرنامج مستشارين وخبراء  )محاضرين( معتمدون من االكاديميات والمؤسسات الدولية. §

يزود كل مشارك بمادة علمية منهجية معتمدة دوليا. §

الطرح النظرى فى البرنامج ال يتجاوز %35 من إجمالى ساعات البرنامج . §

اعتماد طريقة ورش العمل التطبيقية وتشكيل مجاميع النقاش المركزة من قبل المشاركين . §

حزمة تمارين  )نظرية وعملية( التي من شانها ترسيخ أفكار واهداف البرنامج  . §

ملف مرئي لعديد األمثلة والحاالت العملية  تجسد كل مفردات المنهاج التدريبي يتم تحديثها باستمرار §

اعتماد البرنامج التدريبي على مبدأ المناقشات الجماعية التشاركية. §

تقييم األداء النهائي  وفق نموذج أداء معتمد يتضمن تقييم ومالحظات مكتوبة وتوصيات عملية. §

استشارات فنية لجميع المشاركين وتوصيات عملية بعد انتهاء البرنامج التدريبي. §

فريق إداري ينظم سير البرنامج ويلبي متطلباته وخصوصياته بشكل انسيابي . §
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تقنيات واستراتيجيات التفاوض الفعال - المستوى اإلحترافي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


