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برنامج مهارات التفاوض والوساطة
ا حد واالثنني والثالثاء ٢٢-٢٤ ربيع ا ول ١٤٣٩ - ١٠-١٢ ديسم� ٢٠١٧

جدول ال�نامج

 
اليوم ا ول (١٠ ديسم� ٢٠١٧)

• البداية ونظرة عامة على التدريب.
• �اكاة التفاوض وتعليق 

• عرض حول التفاوض:

     -التعريف.
     -الهيكل واملراحل.

     -االس£اتيجيات - التفاوض املرتكز على املوقف والتفاوض املرتكز على املبدأ أو املصلحة.
• مترين على أمناط النزاع.

• عرض وممارسة حول مهارات التواصل.
 

اليوم الثا» (١١ ديسم� ٢٠١٧)
• مراجعة مبادئ التفاوض املرتكز على املبدأ أو املصلحة.

• التمرين: التحض® للتفاوض.
• �اكاة التفاوض وتعليق.

• عرض حول املسائل املتنازع عليها  والتحديات.
• التفاوض �اكاة وتعليق.

 
اليوم الثالث (١٢ ديسم� ٢٠١٧)

• عرض مبادئ الوساطة ودور الوسيط.
• التمرين: التحض® للوساطة.

• �اكاة الوساطة وتعليق.
• االختتام - أسئلة وأجوبة.

املكان:
مقر املركز السعودي للتحكيم التجاري 

لغة ال�نامج:
اللغة ا¼جنليزية مع ترجمة 

فورية إ½ اللغة العربية.

الفئة املستهدفة (سيدات):
•احملاميات والقانونيات.

•احملكمات والوسيطات.            •الباحثات ا كادمييات.
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Negotiation and Meditation Skills Program 
Sun – Mon – Tue 10-12 December 2017.
 

Who should attend? (Females)
• Lawyers and legal consultants.
• Arbitrators and mediators.          • Academic researchers. 

Venue: 
Saudi Center for Commercial 
Arbitration, Riyadh.

Language: 
English with Arabic 
Interpretation.

Program’s Agenda

DAY ONE (10 Dec. 2017)
• Opening & Overview of Training     
• Negotiation Simulation & Debrief    
• Presentation on Negotiation:     
     -De�nition 
     -Structure & Stages 
     -Strategies – Positional & Principled Bargaining  
• Exercise on Con�ict Styles      
• Presentation & Exercise on Communication Skills 

DAY TWO (11 Dec. 2017)
• Review Principles of Principled Negotiation   
• Exercise: Preparation for Negotiation   
• Negotiation Simulation & Debrief     
• Presentation on Issues & Challenges   
• Negotiation Simulation & Debrief      

DAY THREE (12 Dec. 2017)
• Presentation on Principles of Mediation and the Role of the Mediator
• Exercise: Preparation for Mediation
• Mediation Simulation & Debrief
• Wrap Up – Questions & Answers

  
 


