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الوحدة األولى :
مفاهيم أاسسية ىف التفاوض ) المفهوم واألهمية والرشوط والعنارص (

مفهوم التفاوض�	
أهمية التفاوض�	
شروط التفاوض�	
مبادى التفاوض�	
عناصر التفاوض الرئيسية�	
خصائص التفاوض�	
أهداف التفاوض�	

الوحدة الثانى :
خطوات ومراحل التفاوض

مرحلة االستكشاف�	
مرحلة تقديم العروض�	
مرحلة المساومة�	
مرحلة اإلتفاق�	
مرحلة إقرار االتفاق�	

الوحدة الثالثة :
القيادة المتمزية ومهارات التواصل مع اآلخرين

مفهوم القيادة�	
القيادة الرسمية وغير الرسمية�	
مهارات القائد المتميز فى التواصل مع اآلخرين�	
الدروس المستفادة لنموذج االتصال الشخص بين القائد والمروؤسين�	
مهارات الحديث واإلنصات�	
مهارات اإلقناع والتأثير�	

الوحدة الرابعة :
اسرتاتيجيات التفاوض وااسليب التوصل إىل النتاجئ

النماذج السلوكية ألنماط المفاوضين�	
تكتيكات واستراتيجيات التفاوض �	
أدوات التفاوض�	
اختيار الفريق التفاوضى �	
إدارة الجلسة التفاوضية�	
إدارة تنظيم الوقت وعالقته بنجاح المفاوضات �	
مهارات المفاوض الناجح�	
اختيار ورسم وتنتنفيذ استراتيجية فعالة للتفاوض�	

الوحدة الخامسة :
أخالقيات التفاوض

معايير الحكم على فاعلية التفاوض�	
العقبات التي تؤدي إلى عدم فاعلية االتصال التفاوضى�	
أساسيات للتفاوض للخروج بنتائج  فعالة�	
معوقات التفاوض وطرق التعامل معها�	
كيف تصبح شخص ناجح فى المفاوضات�	
أمثلة عملية على المفاوضات�	
تمارين وحاالت عملية�	

مقدمة:
الموظفين  الفعال.  التفاوض  مهارات  هي  واإلدارية  الشخصية  المهارات  أهم  أحد  إن 
الشوؤن اإلدارية والوظيفية والشخصية.  يتفاوضون يوميا في كافة  في كافة مواقعهم 
المكاسب في  لجْني  الفاعلية  مثبتة  التقنيات  ان هذه مهارات تشمل على مجموعة من 
المنظمين أو الزمالء أو  العمالء أو  الموّردين أو  المفاوضات سواء مع  جميع أشكال 
الموظفين بما في ذلك كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج من عملية التفاوض وموقفك 
في  تصّب  عادلة  التفاوض وضمان صفقة  وديناميكيات  العالقات  إدارة  وكذلك  فيها، 

مصلحتك أكثر.

إن إمتالك أساسيات مهارات التفاوض ستساعد اإلدارات والمؤسسات والموظفين في 
تحقيق أهداف اإلدارات واستغالل مصادر اإلنتاج في أقل جهد ووقت وكلفة ممكنة.

كافة الموظفين الذين تتطلب وظيفتهم التمكن من مهارات التفاوض واالقناع والتاثير 
من خالل التعامل والتفاوض مع الجمهور داخل وخارج المؤسسات التي يعملون بها 
وبالتالي زيادة كفائتهم في االداء والوصول الى النتائج المرجوة باقل التكاليف وباقصر 

وقت.

أهداف البرنامج:
تعريف ماهية عملية التفاوض والمبادئ العامة للتفاوض الفعال�	
مناقشة أنواع المفاوضات�	
تحديد أساليب وضع أهداف التفاوض واالستراتيجيات المختلفة للوصول إلى �	

النتائج المرجوة
تعريف مقومات نجاح عملية التفاوض ومراحل إجراءات التفاوض�	
التعرف على كيفية متابعة تنفيذ ما توصلت إليه العملية التفاوضي�	
تطبيق المهارات المطلوبة للوصول إلى أهداف العملية التفاوضية�	
التعرف على كيف تنشأ المنازاعات وطرق حلها�	
وستمكن المشاركين من اكتساب المهارات الخاصة بالتاثير واالقناع من خالل �	

خطط ونماذج تفاوضية مختلفة

الفئة المستفيدة:
جميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات بالمؤسسة�	
مسؤولى التفاوض بالمؤسسة�	
مسؤولى العالقات العامة والتعامل مع الجمهور�	
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية�	
من يتم إعدادهم لشغل الوظائف القيادية فى المستقبل�	
من له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة�	



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 :........................)قيادة المفاوضات ومهارات التفاوض الفعال ®(

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.


