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مقدمة :
يمثل عصب  الذي  االتصال  ألهمية  نظـرا   ، التدريبي  البرنامج  هذا  يوروماتيك  تقدم 
الحياة للمجتمعات البشرية باإلضافة إلى أهمية التفاوض والذي يساعد المشاركين من 
التخطيط  كيفية  من  عليه  المشاركين  يتقن  بحيث  واإلقناع  التفاوض  إدارة  في  التميز 
تم  المفاوضين.  وأدهى  أصعب  مع  للتعامل  الممارسات  أفضل  هي  وما  للمفاوضات 
تصميم هذا البرنامج التدريبي ابهدف تأهيل المشاركين فيه الكتساب مهارات التفاوض 
الفعال وتحقيق النجاح والتأثير في المواقف التفاوضية في الحياة والعمل، كما يهدف 
الكورس الى النجاح في استخدام مهارة االقناع وذلك من خالل تدريب المشاركين على 

استخدام طرق وتقنيات التفاوض الفعال واكسابهم الخبرات العملية في هذا المجال. 

هذه الدورة التدريبية ستسلط الضوء على  مفهوم وتعريف االتصال والتواصل الفعال 
, باإلضافة إلى  تعريف المشاركين على عناصر االتصال وأهدافه ودوافعه وأنواعه , 
كما يتعرف المشاركون على طبيعة و أبعاد عملية التفاوض والطريق إلى اإلقناع وأثر 
اإلقناع و النماذج السلوكية ألنماط المفاوضين .  وتقديم احث ممارسات واستراتيجيات 
وأساليب التفاوض , باإلضافة إلى مهارات في االتصال وإدارة التفاوض والمنازعات 
والخالفات ، كما سيتم التدرب على كيفية التعامل مع الغاضبين وحاالت النزاع والتعامل 
مع المفاوضين صعبي المراس , وذلك من خالل التدريبات والتمارين واألمثلة الواقعية 

والتي ستساعد في إيضاح المفاهيم وتوصيل المعلومات بسالسة وسهولة.

الهدف العام للبرنامج:
واستراتيجيات  االتصال  بمهارات  المتعلقة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد 
المشكالت  وحل  التفاوض  عملية  إدارة  على  التدريب  خالل  من  الفعال  التفاوض 
والمعلومات  بالمهارات  وتزويدهم  الحديثة،  العصرية  لألساليب  طبقا  التفاوضية 

األساسية في مجال االتصال والتي تخدم العملية التفاوضية.

أهداف البرنامج :
	wالتعرف على أحدث الممارسات العالمية في االتصال والتأثير واإلقناع
	wاإلقناع والتأثير باستخدام الذكاء العاطفي
	wديناميكيات التواصل وكفاءة التعامل مع سلوكيات اآلخرين
	wكيفية التأثير والسيطرة على اآلخرين وترك انطباع جيد في نفوسهم
	wتحقيق الكفاءة في فهم وقراءة لغة الجسد واستخداماتها
	wتوضيح أنواع النفسيات البشرية وكيفية التعامل معها
	wمعرفة الطرق العلمية التي يقنع بها اآلخرين
	wتوضيح أهمية إتقان فن اإلقناع والتأثير في الحياة
	wمعرفة كيفية التأثير على من حوله وتحركهم كما يريد
	wتطبيق مهارات الدبلوماسية ومهارات التفاوض عبر الثقافات المختلفة
	w استراتيجية  - التحصين  االبتكارية )استراتيجية  اإلقناع  استراتيجيات  تطبيق 

المواجهة - استراتيجية االستفزاز(
	wاالرتقاء بالمفاهيم التفاوضية بين العالمية والخصوصية الثقافية

محاور البرنامج :
	wاالتصال الفعال مدخل لإلقناع والتأثير
	wاالتصال  و العملية اإلقناعية
	wعملية االتصال
	wعناصر اإلقناع
	wمعوقات االتصال
	wاإلنصات الفعال
	wتعريف التفاوض
	wالفرق بين التفاوض واالستشارة
	wمبادئ التفاوض
	wعناصر التفاوض الرئيسية

	wشروط التفاوض
	wخطوات ومراحل التفاوض
	w)المرحلة األولى للعملية التفاوضية )إعداد وتخطيط العملية التفاوضية
	wالتخطيط للتفاوض
	wتقدير نقاط القوة لدى أطراف العملية التفاوضية
	wتحديد أهداف التفاوض
	wتقييم موقف الطرف اآلخر
	wتحديد أسلوب ومكان التفاوض
	wتحديد جدول أعمال العملية التفاوضية
	wاستراتيجيات وتكتيكات العملية التفاوضية
	wمعالجة انهيار العملية التفاوضية
	w)المرحلة الثانية للعملية التفاوضية ) بداية التفاوض
	wالمفاوضات الفعالة
	wجلسات المفاوضات
	wوسائل معالجة حاالت التوتر أثناء المفاوضات
	wالعمل على الوصول إلى اتفاق
	w)إبرام االتفاق ) فن صياغة االتفاقية
	w)المرحلة الثالثة للعملية التفاوضية  ) تنفيذ االتفاق
	wخطوات معالجة فشل تنفيذ االتفاق
	wضمان تنفيذ االتفاق
	wوسائل معالجة انهيار االتفاق
	wالمؤثرات الرئيسية على العملية التفاوضية
	wالمفاوض الناجح
	wالمهارات التي يجب أن يتميز بها المفاوض الناجح
	wفن طرح األسئلة
	wأنماط المفاوضين
	wمفهوم  اإلقناع   ومفهوم والتأثير
	wأهمية  اإلقناع  والتأثير
	wمجاالت استخدام اإلقناع
	wمراحل اإلقناع
	wفنون وقوانين  اإلقناع   والتأثير
	wاإلقناع والتأثير من خالل األنظمة التمثيلية
	wبناء الذات المقنعة
	wأشكال الثقة
	wالشخصية وبناء القدرات
	wعوامل بناء الذات
	wمهارات  إقناع  الشخصيات  الصعبة
	wوجه واحد فقط للتعامل مع اآلخرين
	wاألنماط الشخصية  الصعبة
	wحاالت عملية وتطبيقات مختلفة

أساليب تنفيذ البرنامج :
	wالورش التدريبية
	wالعصف الذهني
	wالتدرب بالنشاط - لعب األدوار
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فن التفاوض ودبلوماسية اإلقناع
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المحتويات البرنامج:

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

الوحدة األولى:
كفاءة التواصل مع اآلخرين

	wكيف تحقق النجاح في التواصل مع اآلخرين واألسباب التي قد تؤدي إلى الفشل
	wأهمية الحفاظ على المظهر واألسلوب عند التعامل مع اآلخرين
	wالتعرف على األساليب الجيدة في الحديث للحصول على انتباه اآلخرين
	wاختالف األساليب بين الرجل والمرأة في إقامة العالقات االجتماعية المختلفة
	wماذا تفعل عندما تتحدث إلى اآلخرين؟

الوحدة الثانية:
مفاهيم أساسية في االتصال وبناء اتصاالت فعالة

	wمعنى االتصال، عناصره، أشكاله
	wمعوقات االتصال
	wطرق جيدة لالتصال برئيسك
	wاحرص على أن تكون أفضل المدراء
	wطرق االتصال
	wقائمة بمتطلبات االتصال الفعال
	wكيف تحسن اتصالك بمرؤوسيك؟
	wتطبيقات في عملية االتصال

الوحدة  الثالثة :
مفهوم التفكير و أنواعه

	wالتفكير النقدى , التفكير األبداعى , التفكير المنهجى , التفكير النمطى

الوحدة الرابعة :
الجدارة اإلدارية في الذكاء العاطفي

	wأنواع الذكاء وصراع العقل والعاطفة
	wإدارة تغيير النفس نحو ذكاء أسمى
	wاالتصال مع الذات وفهم الدوافع والمعوقات
	wتعريف الذكاء العاطفي وأهميتة على المستوى الشخصي والمؤسسي
	wفهم الذات والتحكم بالعواطف والقدرة على إدارتها
	wالتعرف على المشاعر السلبية واإليجابية
	wالذكاء العاطفي ودورة في تحديد الرسالة والرؤيا والوصول إلى األهداف
	wالذكاء العاطفي اإلجتماعي
	wالذكاء العاطفي المؤسسي
	wالذكاء العاطفي والتفكير اإلبداعي
	wكيف تصنع مؤسسة ذكية عاطفيا

الوحدة الخامسة :
اإلبداع في التأثير في اآلخرين

	wالسر األساسي في التأثير في اآلخرين
	wكيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟
	wكيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟
	wكيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟
	wكيف تنتقد اآلخرين؟
	w.المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين
	wكيف تتعامل مع الناس بنجاح؟
	wكيف تشعر من أمامك بالود من أول لحظة؟

الوحدة السادسة :
االتصال بين األشخاص

	wاالتصال غير الشفهي ولغة الجسد – استخدامها لتعزيز وضعك
	wاستخدام صوتك لصالحك – النبرة، والسرعة، واألسلوب
	wتقديم العروض الشخصية – إحداث التأثير الصحيح
	wاكتشاف معوقات االتصال الفعال والتغلب عليها

االتصال اإليجابي والجازم:
	w"أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال
	wالتعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال
	wالمشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين
	wاستخدام اللغة اإليجابية الفعالة

االتصال المقنع والمؤثر:
	wالتعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة
	wاالتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين
	wالتأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل الفهم
	wفهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية
	wتعزيز مهارات االستجواب لديك

الوحدة السابعة :
االستراتيجية والتكتيك المناسب للتفاوض

	wماذا يقصد باالستراتيجية؟
	wاستراتيجيات التفاوض وفقا للوقت والسلوك والتفاوض
	wاختيار استراتيجية التفاوض الفعالة
	wتقسيم االستراتيجيات وفقا للنتائج

العوامل المحددة الختيار استراتيجيات وتكتيكات التفاوض:
	wالحاجات واتجاهات تحقيقها
	wأهمية التوصل إلى اتفاق
	wمراكز القوة النسبية للمفاوضين
	wالسلوك المتوقع للخصم

اختيار وإعداد الفريق التفاوضي:
	wهل هناك مواصفات للمفاوض الماهر؟
	wهل يفضل االعتماد على فرد أو عمل فريق؟
	wمحددات فريق التفاوض
	wما هي اللغة المناسبة للتفاوض؟



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)فن التفاوض ودبلوماسية اإلقناع والتأثير في إدارة االعمال ®( 

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.


