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دبلوماسية االتصال والتأثير
واستراتيجيات إدارة التفاوض المتقدمة

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

مقدمة:
يركز هذا البرنامج التدريبي العملي على مهارات االتصال وفنون التفاوض. من خالل دراسة طرق التواصل اللفظي وغير اللفظي، سيتمكن المشاركين من التواصل بشكل فعال. 
وتعلم لماذا في بعض االحيان يساء فهم ما تقوله وكيفية ضمان أن يفهم تواصلك مع األخرين بشكل صحيح في المستقبل. كما سيتدرب المشاركين  أيضا على كيفية التعامل بشكل 

فعال مع األخرين من خالل اإلستماع بنشاط والوعي التام للغة الجسد.

إن هذه الدورة  ستساعد على فهم معنى التفاوض وكم مرة تقوم بالتفاوض بصورة تلقائية. سوف تتقن كيفية التخطيط للمفاوضات وما هي أفضل الممارسات للتعامل مع أصعب 
وأقدر المفاوضين ووضع استراتيجيات لتكون أكثر فعالية في المفاوضات و وتعلم متى تنسحب من المفاوضات التي لن تؤدي إلى النتائج المرجوة. يقدم هذا البرنامج المكثف حاالت 

عملية وغيرها من تمارين لعب األدوار والتي تطور قدرة المشاركين على كيفية التفاوض بغض النظر عن مستوى مهاراتهم التفاوضية.

أهداف الدورة: 
عملية التواصل الداخلي 	
مهارات االستماع وطرح االسئلة 	
كيفية التواصل بشكل الشفهي 	
عملية التفاوض والتخطيط 	
التعامل مع أصعب المفاوضين صعبي المراس 	

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

استخدام أدوات ومهارات االتثال المتقدمة إليصال أنواع مختلفة من الرسائل 	
اكتشاف مختلف أساليب التأثير الفعال 	
تطبيق برامج العقلية العليا لتحسين فهم اآلخرين 	
فهم واستخدام قوة لغة الجسد 	
التدرب على مهارات الجزم واستخدامها في مختلف المواقف 	
كشف أسرار تأثير التواصل الفعال 	
مهارات االستماع وطرح االسئلة 	
عملية التفاوض والتخطيط 	
التعامل مع أصعب المفاوضين صعبي المراس 	

المنهجية:
العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتعتمد هذه  التعليمية لتمكين المشاركين من  التفاعلية. وتشمل مختلف األدوات  التدريب  تقنيات  الدورة مزيجاً من  تستخدم هذه 
الدورة على أربع ركائز تعليمية: تعلم المفاهيم )العرض التقديمي الذي يقدمه مستشار البرنامج ( وتمارين لعب األدوار )التدريبات الجماعية( وتبادل الخبرات )مناقشات الطاولة: 

المستديرة( ودراسات الحالة والسيناريوهات.

الفئات المستهدفة:
الموظفون والمشرفون ومدراء اإلدارة الوسطى ومدراء اإلدارة العليا الذين يسعون إلى تطوير مهاراة التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة.
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          المحتويات الرئيسية:

دبلوماسية االتصال والتأثير
واستراتيجيات إدارة التفاوض المتقدمة

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

مهارات االتصال:

االتصال ما بين االشخاص 	

دورك في ضمان طرق التواصل الواضحة بين أعضاء الفريق 	

كيفية حدوث خلل في تواصل الفريق وكيفية اصالحه 	

مهارات االتصال غري اللفظية:

تعلم كيفية قراءة اإلشارات غير اللفظية آللخرين 	

البحث عن القرائن والمعاني الخفية 	

االشارات غير اللفظية الدولية التي قد تواجهها الرد على الشكاوي 	

دبلوماسية االتصال بني االشخاص:

االتصال غير الشفهي ولغة الجسد – استخدامها لتعزيز وضعك 	

استخدام صوتك لصالحك – النبرة ، والسرعة ، واالسلوب 	

تقديم العروض الشخصية – إحداث التأثير الصحيح 	

اكتشاف معوقات االتصال الفعال والتغلب عليها 	

دبلوماسية االتصال اإلجيايب واجلازم:

أن تقول «نعم» وأنت تعلم أنك يجب أن تقول «ال» 	

التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال 	

المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون األخرين 	

استخدام اللغة االيجابية الفعالة 	

االتصال المقنع والمؤثر:

التعبير عن آرائك ، وأفكارك ، وطلباتك بثقة 	

االتصال المقنع – كسب موافقة االخرين 	

التأكد من أن اتصالك واضح ، ومحدد ، وسهل الفهم 	

فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية 	

تعزيز مهارات االستجواب لديك 	

المواقف الصعبة - التواصل الميلء بالثقة:

خلق انطباع إيجابي 	

توصيل الرسائل الصعبة أو الحساسة 	

كسب تعاون االخرين وتهدئة الخالفات 	

االستماع ومهارات التاسؤل:

الفرق بين السمع واالستماع 	
تعلم مهارات االستماع الفعال 	
مناقشة العوائق التي تحول دون االستماع الفعال 	
كيف ومتى تستمع بشكل فعال 	

اسرتاتيجيات التفاوض:

كيف ومتى تتفاوض 	
المفاوضات المرتجلة ،غير الرسمية والرسمية 	
االختالفات الثقافية في المفاوضات 	
السيطرة على العواطف 	
االنماط الفردية في التفاوض 	

ختطيط التفاوض:

كيف تخطط ألي نوع من التفاوض 	
ماذا لو كان لديك 5 دقائق فقط؟ 	
انجاز التفاوض من البداية وحتى النهاية 	

التعامل مع الغاضبني وحاالت الزناع:

ماذا الذي يجب أن تفعله وتتجنبه 	
التعامل مع المتذمرين 	
كيفية السيطرة على نفسك في أوقات النزاع 	
معالجة حاالت النزاع في التفاوض 	

التعامل مع المفاوضني صعيب المراس:

تحديد أنواع المفاوضين صعبي المراس 	
كيفية الحفاظ على الهدوء 	
خطة للتعامل مع أي مفاوض صعب المراس 	

اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض:

الحيل الشائعة التي يتبعها األشخاص  	
مكافحة الحيل 	
إدارة فريقك في عملية التفاوض 	
حاالت المآزق والجمود (ورش عمل) 	
عملية التصعيد لتحديد وفهم حاالت المآزق والجمود الماضية 	



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

)دبلوماسية االتصال والتأثير واستراتيجيات إدارة التفاوض المتقدمة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


