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 استراتيجيات التفاوض واتخاذ القرارات
كن مفاوضا أكثر فعالية من خالل تطوير
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 استراتيجيات التفاوض واتخاذ القرارات

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

مقدمة:
كن مفاوضا أكثر فعالية من خالل تطوير "مجموعة أدواتك" من تكتيكات واستراتيجيات التفاوض، من خالل هذا البرنامج التدريبي المكثف والعملي، سوف تتعلم مجموعة 

واسعة من تجارب التفاوض في ، وممارسة مهاراتك، واالستفادة من ردود الفعل القيمة.  تعلم كيفية التفاوض بجد، بنزاهة، باستخدام تقنيات التأثير األساسية للمفاوضين 

المحترفين. سوف تتعلم كيفية الحصول على أطر لتحسين مهارات التفاوض ، والتأثير من أجل النجاح، وتحسين عمليات صنع القرار.   

بتجاوز هذا البرنامج تكتيكات التفاوض األساسية، ويتعمق في التخطيط االستراتيجي والتفكير المنهجي الذي يجسد المفاوضين الخبراء. ستتعلم كيفية تحقيق النجاح كمفاوض  

دولي تقدم الدورة شرح األساليب الحديثة في توظيف عملية التفاوض البناء وأسرار لغة الجسد وفنون اإلتيكيت في عملية التفاوض، باإلضافة، وقاعدة التفاوض وتكتيكات 

النجاح. كما تتناول الدورة مهارات الحوار الراقي والتأثير على اآلخرين وكذلك مهارات االتصال الناجحة لبناء عالقات مهنية ناجحة، فضال عن اسرار االتصال الفعال لنجاح 

عملية التفاوض، وكيفية القدرة على االقناع ،وما هي المهارات في التفاوض ودبلوماسية االقناع وكاريزما االقناع.

أهداف الدورة:
بعد االنهتاء من هذه الدورة سيكون الماشرك قادرًا عىل:

 شحذ مهاراتك في التفاوض والوساطة للسياقات الدولية	 

 تعلم كيفية اتخاذ القرارات في البيئات المعقدة	 

 تحديد الجهات الفاعلة والمنتديات والمنظمات التي تعالج القضايا الشائكة	 

 اكتساب أدوات مثل االستشراف االستراتيجي لصنع السياسات والقرارات الفعالة	 

 تعزيز مهارات التواصل واإلقناع	 

 تقنيات الممارسة إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين	 

إتقان الديناميكيات االستراتيجية والشخصية والنفسية التي تدعم التفاوض الفعال	 

 	ZOPA و BATNA و WATNA فهم وتطبيق مفاهيم التفاوض األساسية

 تحسين القدرة على التفاوض عبر الثقافات	 

التعرف على أحدث الممارسات العالمية في االتصال والتأثير واإلقناع	 

تطبيق مهارات الدبلوماسية ومهارات التفاوض عبر الثقافات المختلفة	 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من األساليب التفاعلية،  تتضمن هذه  الدورة تمارين التفاوض وتحليل حاالت تفاوضية، ومناقشة التحديات التي قد تواجهها على طاولة 

المفاوضات. سوف تقوم بتطوير مهارات تفاوض أكثر تطورا، وتعلم كيفية تجنب المزالق الشائعة في المفاوضات، واستخدام أدوات التخطيط الخبيرة، والخروج على استعداد 

إلجراء مجموعة واسعة من المفاوضات المعقدة بثقة. ومن ضمن منهجيات التعلم في هذه الدورة مجموعة متنوعة من تدريبات المحاكاة. وتعتبر تدريبات المحاكاة مواقف 

افتراضية تستند إلى مشكلة حالية، ويكتسب المشاركون فيها خبرة في المفاوضات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين األطراف الرئيسية.

الفئات المستهدفة:
 تم تصميم هذا البرنامج إلفادة المديرين من المستويات المتوسطة والعليا والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام في كل مجال وظيفي من مجاالت المسؤولية ، في جميع أنواع 

الصناعة  الذين يرغبون في تعزيز نفوذهم - داخليا في مؤسساتهم وخارجيا - من خالل تحسين مهاراتهم في التفاوض وصنع القرار.
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جدول وبرنامج الدورة:

اساسيات المفاوضات:

المفاهيموالتكتيكاتاألساسيةللمفاوضات	 
الجوانبالمعرفيةللمفاوضات	 

 مناهج وأساليب التفاوض: 

فهمميولكالتفاوضيةوأسلوبك	 
التحيزاتالنفسيةوأثرهاعلىالمفاوضات	 
الفروقالفرديةفيأساليبالتفاوض	 
الوقتوالمواعيدالنهائيةفيالمفاوضات	 
المطالبةبالقيمةمقابلخلقالقيمة	 
التفاوضالتكامليوالمكاسبالمشتركة	 

 أدوات المفاوضات والمفاوضات المتعددة األطراف: 

المفاوضاتاالئتالفية	 
معاييراإلنصاف	 
االلتزاماتوالتهديدات	 

منهجيات التفاوض:

األوجهالعديدةللتفاوض	 
بعضفلسفاتالتفاوض	 
أهميةأنتصبحمفاوضاًجيداً	 
اإلقناعمقابلالتفاوض	 
تقييمذاتي:"ملفأسلوبالتفاوض"	 
اإلعدادالمسبق:التحضيرللتفاوض	 
استيعابنقاطقوتكوجوانبضعفك	 
تنميةمهاراتكفيالذكاءالعاطفي	 
سماتالمفاوضالناجح	 
المراحلالخمسلعمليةالتفاوض	 
معّوقاتالتفاوضالفّعال	 
تمرين:كيفيمكنالتفاوضبفعالية)نموذجعملي(	 

الخصائص والسلوكيات والمراحل التفاوضية:

خصائصالموقفالتفاوضي	 
المبادئالرئيسيةللتفاوضالفعالومهاراتعقدالصفقات	 
المكوناتاألساسيةلسلوكالتفاوضالفعال	 
المساومةالصعبةوحلالمشكالت	 
إدارةالتوتراتالمتأصلةالموجودةفيكلمفاوضات	 
مراحلالتفاوض	 
التفاوضمعالشخصياتالصعبةأومثيريالمشاكل–وكيفيةاجتيازالرفض	 
أخالقياتالنفوذ-السلوكالتفاوضيالمناسب	 

اإلعداد والتواصل - مفتاح النتائج الناجحة:

االستعدادلتنفيذاالستراتيجية:عمليةالتخطيط	 
إعدادوإدارةفرقالتفاوض	 
التواصللتحقيقأقصىقدرمنالتأثير	 

أشكالاالتصالغيرالمباشرة-لغةالجسد	 
قوةمهاراتاالستماعفيالتفاوض	 
فهمالسلطةوالتواصلفيسياقمتعددالثقافات	 
اعتباراتاستراتيجيةفيالمفاوضاتبينالثقافات	 

سيكولوجية التفاوض وعملية التأثير:

فهمأهميةالتأثير	 
المعاملةبالمثلوالندرةوالسلطة	 
االتساقوالتوافقوالبرهاناالجتماعي	 
الجمعبينكلشيءوالتفاوضعلىصفقاتأفضل	 
صفاتالمفاوضالمتقدم	 
تمرينالمحاكاة:التفاوضالفردي)واحدلواحد(باستخدامالمعّدلالتراكمي	 

مهارات التواصل:

مهاراتاإلصغاءالنشط	 
مخرجاتطرحاألسئلة	 
فنأساليبطرحاألسئلة	 
أساليبإدارةالنزاعات	 
ورشةعمل:اإلبداعفيتجاوزالتحدياتالتفاوضية	 

المفاوضات: استراتيجيات وعمليات لتحقيق نتائج مؤثرة:

اكتسابمعرفةعميقةبنظريةوعملياتالتفاوض	 
فهممساهمةالعلومالعصبيةوعلمالنفسفيالتفاوض	 
ممارسةالمفاوضاتالثنائيةوالمتعددةاألطراف	 
تحديدأدوارأصحابالمصلحةاآلخرينفيالمفاوضات	 
تفكيكقضاياعدمتناسقالقوةوبناءالتحالف	 
الحصولعلىأدواتللتغلبعلىالمآزقالتفاوضية	 
ممارسةالفرقبينالتفاوضوالوساطة	 
توقعتأثيرالتقنياتواالبتكارعلىالتفاوض	 
تقييمنتائجالمفاوضاتمقابلالتنفيذواألثر	 

 تقنيات لخلق القيمة :

تحديدأدواتالكشفعنمصالحشريكالتفاوض	 
االنتقالمنمراكزالمحصلةالصفريةإلىاالتفاقاتالمرضيةللطرفين	 
تقنياتاإلعدادالكميلقياسالمصالحوالمقايضات	 

 تقنيات التأثير وحل المشكالت :

تكييفتكتيكاتالتأثيرالمشتركوالدفاعات	 
االستفادةمنالحلاإلبداعيللمشاكلكأسلوبتفاوضي	 

سيكولوجية الحكم وعمليات صنع القرار :

تأطيرالقراراتوتقييمعدماليقين	 
البحثعنالمعلوماتلتكونأكثراطالعا	 
إدارةعدماليقينإلدارةالمخاطر	 
التعرفعلىالتحيزاتوالتغلبعليها	 

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



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) استراتيجيات التفاوض واتخاذ القرارات(
كن مفاوضا أكثر فعالية من خالل تطوير "مجموعة أدواتك" من تكتيكات واستراتيجيات التفاوض

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.


