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مقدمة:
صممت هذه الدورة  لتقديم أفضل الممارسات واآلليات الفعالة إلدارة ومعالجة النزاعات والمشكالت في العمل  والتي تنشأ في المؤسسات أو في أي عالقات داخل أو خارج 
المؤسسة، حيث يغطي هذا البرنامج كيفية ادارة النزاعات بشكل فعال لتحسين العالقات و العمل الجماعي وزيادة االنتاجية . سيتمكن المشاركون من تحديد أساليب النزاعات في 
العمل و تطبيق مجموعة من االستراتيجيات لحلها سواء كانت نزاعات داخلية أم خارجية، كما سيتعرف المشاركون على مصادر النزاعات و رفع مهاراتهم في آلية و طريقة 
التعامل مع األزمات و الصراعات و النزاعات و ادراك بوادرها قبل تولدها وتفاقمها. تنمي دورة حل النزاعات مهارات التأثير و أسس القوة و كيفية تطبيقها، باالضافة الى تزويد 

المشاركين بالقدرات و الكفاءات التي تمكنهم من الحد من النزاعات و تحقيق تغيرا جذريا في تحسين العالقات.

من خالل هذا البرنامج التدريبي  سيتعرف المشاركين على النوعين األساسيين للنزاع وأسباب حدوثهما، وكذلك سنتطرق نحو الطرق النموذجية لحل ذلك النزاع، وسيتدرب 
المشاركون على ممارسة مهارات االتصال الفعال لنزع فتيل أي صراع محتمل. كما سيعينك على تفعيل استراتيجيات فعالة للتعامل مع الناس ذوي الطباع الصعبة، مثل شخص 

غاضب أو شخص آخر لن يعترف بالصراع، وستكون قادًرا على التعامل مع مواقف بعينها، بما في ذلك التعامل مع رئيسك أو عميلك أو التعامل مع قسم آخر في العمل.

أهداف الدورة:
التحلي  إال من خالل  والذي ال يحصل  العمل  بيئة  في  والفعالة  الناجحة  المهنية  تعمل على شحذ مهاراتهم  التي  والمبادئ األساسية  النصائح  بأهم  بين  المتدرِّ البرنامج  يزّود هذا 
بالسلوكيات المهنية العالية. فمن خالل هذا البرنامج يصل المتدرب إلى مرحلة التمكن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في بيئة العمل. وبشكل عام نستطيع أن نلخص األهداف الرئيسية 

للبرنامج كما يلي:

يقارن بين التوجه العقالني والتوجه العاطفي�	
يستعرض األنواع األساسية للنزاعات وأسباب حدوثها�	
يشرح األساليب األربعة النموذجية لحل النزاعات�	
يستعرض العقبات التي تعوض اإلصغاء الفعال�	
يشرح مهارات التواصل الداعمة لحل النزاعات�	
ينفذ الخطوات األساسية لحل النزاعات�	
يطبق أساليب منع النزاعات حال اإلحساس بوجود أي نزاع�	
يتعامل مع كل األنماط من الناس بشكل احترافي ومهني كأن يتعامل مع شخص غاضب للغاية أو عميل متذمر�	
التعامل بمهنية عالية في بيئة العمل�	
حل النزاعات داخل الفريق بمهينة عالية�	

منهجية التدريب:
من خالل محاضرات وجلسات تشاركية تجمع بين عروض الخبير والمناقشات والتدريبات ودراسات الحالة والعمل الجماعي خالل ورشة العمل. باإلضافة إلى ذلك ، سوف تقدم 

الدورة  للمشاركين الممارسات المتميزة المتعلقة في  بناء نظم فعالة للحد من منازعات العمل وحلها.

مخرجات الدورة:
إتقان جميع المراحل الست لعملية حل النزاع .�	
فهم المنهجيات الرئيسية الخمسة لحل النزاع .�	
بناء نظم فعالة للحد من منازعات العمل وحلها .�	
تعلم كيفية تطبيق أساليب حل النزاع.�	
تعلم كيفية استخدام أجزاء من عملية حل النزاع للتعرف على النزاع ومنعه قبل تصاعده .�	
تمكين المشاركين من تطوير أدوات االتصال مثل إطارات االتفاق واألسئلة المفتوحة .�	
يقارن بين أثر اللغة الهجومية وأثر اللغة اإليجابية في التأثير ونقل المشاعر.�	
يحلل ظروف النزاع وذلك لنزع فتيله.�	
يتصرف بشكل احترافي مع كافة األنماط من العمالء والزمالء والمديرين.�	
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الوحدة األولى :

الزناعات والمشكالت يف العمل

طبيعة ونطاق إدارة النزاعات والمشكالت فى العمل�	
المفاهيم الخاطئة حول النزاعات والمشكالت فى العمل�	
مصادر النزاعات والمشكالت فى العمل�	
العوامل اإليجابية والسلبية للنزاعات والمشكالت فى العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :
إدارة نزاعات ومشكالت فريق العمل

إدارة النزاعات والمشكالت بين أعضاء فريق العمل�	
التعامل مع اإلختالل الوظيفى فى أدوار فريق العمل�	
تحسين تواصل فريق العمل�	
حل نزاعات ومشكالت فريق العمل بصورة فعالة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :
التأثري عىل اآلخرين أثناء حل الزناعات والمشكالت يف العمل

إستخدام الذكاء العاطفى فى إدارة النزاعات والمشكالت فى العمل�	
كيفية التعامل الفعال مع النزاعات والمشكالت اليومية فى العمل�	
حل النزاعات والمشكالت فى العمل قبل أن تخرج عن السيطرة�	
إدارة النزاعات والمشكالت مع الرؤساء والمرؤوسين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :
مناذج علمية يف حل الزناعات والمشكالت يف العمل

طرق التعامل مع النزاعات والمشكالت فى العمل�	
إدارة النزاعات والمشكالت فى العمل وإستخدام األسلوب المالئم للحصول على �	

نتائج فعالة
نموذج توماس كيلمان فى حل النزاعات والمشكالت فى العمل�	
إنشاء بيئة عمل تعاونية لتعزيز نتائج حل النزاعات والمشكالت فى العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :
مهارات وفن التأثري عىل سلوكيات اآلخرين عاطفيا وعقليا

التأثير وسيكولوجية اإلقناع�	
التأثير على اآلخرين من خالل إظهار الثقة بالنفس دون المبالغة فى الضغط�	
إستراتيجيات تنمية الصفات الشخصية ) الكريزما (�	
خطة العمل لتنمية مهاراتك فى حل النزاعات والمشكالت فى العمل والتأثير �	

ضمن أي مستوى فى المؤسسة
حاالت وتطبيقات عملية�	

المحتويات األساسية:

المحاور التدريبية:
مفاهيم ادارة النزاعات.�	

هل الصراعات دائما سيئة ؟�	

طبيعة و نطاق ادارة النزاعات�	

أسباب تصاعد النزاعات�	

استراتيجبات تنمية الصفات الشخصية )الكاريزما( في ادارة الغضب و التوتر للحد من النزاعات�	

التأثير و سيكولوجية االقناع لألطراف المتخاصمة�	

أداة توماس كيلمان�	

الية التعامل الفعال بعد حدوث النزاعات�	



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

)آليات إدارة ومعالجة النزاعات والصراعات في العمل ®( 
تحويل الرصاع املدمر إىل رصاع بّناء مع بناء الثقة يف املنظمة وخلق بيئة عمل منتجة

التــاريــخ :........................

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.


