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 :إلى التفاوض عملية تهدف

  .الحوار من نوع إجراء .أ

 .أكثر أو طرفين بين الاقتراحات تبادل .ب

 .بينهم نزاعيه قضايا أو قضية حسم على يؤدي اتفاق إلى التوصل .ج

 .أكثر أو طرفين بين الاقتراحات تبادل أو الحوار من نوع إجراء .د
 

 :   إلى يهدفان فإنهما بينهما تفاوض عملية في الدخول  طرفان يقرر  عندما

 الحوار من نوع في الدخول  .أ

  بينهما الاقتراحات لتبادل الجلوس .ب

 بينهم نزاعيه قضايا أو قضية حسم الى يؤدي اتفاق الى التوصل .ج

 بينهما الاقتراحات تبادل أو الحوار من نوع في الدخول  .د
 

 :   التفاوض علم في يعني املفاوضات طاولة على الطرفين جلوس

 الاراء تبادل في الرغبة .أ

 النزاعية القضايا في التشاور  في ةالرغب .ب

 بينهم النزاعية القضايا حسم في الرغبة .ج

 الطرفين بين لفضيه رسائل ايصال في الرغبة .د
 

 : الحوار من نوع التفاوض عملية أن إلادارة علماء يعتبر

  إتفاق الى ألامر نهاية في يقود .أ

  معينة قضية حسم إلى ألامر نهاية في يقود .ب

 تنازالت إلى ألامر نهاية في يقود .ج

 مؤملة تنازالت إلى ألامر نهاية في يقود .د

 

 :إلى يؤدي  الحوار من نوع هي التفاوض عملية

 .تفاقإ .أ

 .معينة قضية حسم .ب

 .تنازالت .ج

 .مؤملة تنازالت .د
 
 
 
 
 

 لـمـحاضـرة األولـىا
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 : الحوار خالل من طرفين بين معينة قضية حسم عملية تسمى

 تعاقد .أ

 تفاوض .ب

 تفاهم .ج

 املشكلة حسم .د
 

 :  أنه التفاوض عن يعرف

 ومهاراته املفاوض بمعارف تتأثر ال عملية .أ

  الطرفين بين أكثر أو مشتركة مصلحة وجود يشترط .ب

 الحياة في متعارضة مصالح لديها التي الجهات يخص شأن .ج

 الحياة في غيرها دون  النزاع ومناسبات بصور  يتعلق .د
 

 :أساسين ركنين على التفاوض عملية تقوم

 .بينهما أكثر أو مشتركة مصلحة ووجود املتفاوضة ألاطراف .أ

 .بينهما أكثر أو نزاعيه قضية ووجود املتفاوضة ألاطراف .ب

 .بينهما الاقتراحات وتبادل املتفاوضة ألاطراف .ج

 .أكثر أو نزاعيه قضية ووجود أكثر أو مشتركة مصلحة وجود .د
 

 : هما ساسيينأ ركنين توفر ينبغي" تفاوض عملية" مصطلح إطالق من نتمكن حتى

 أكثر أو مشتركة ومصلحة املتفاوضة ألاطراف .أ

 أكثر أو نزاعيه وقضية املتفاوضة ألاطراف .ب

 الاقتراحات وتبادل املتفاوضة ألاطراف .ج

 أكثر أو نزاعيه وقضية أكثر أو مشتركة مصلحة .د
 

 :في املفاوض يتبناه الذي إلانساني السلوك في التفاوض عملية تنعكس

 .فقط بالكالم الحوار .أ

 .فقط الاختبارات سير على املؤثرة والتصرفات إلاشارات في .ب

 .املفاوضات سير لتوجيه املستخدمة واملؤثرات التفاوض لجلسة واملصاحبة املؤدية التجهيزات .ج

 .سبق ما كل .د
 

  في املفاوض يتبناه الذي الانساني السلوك في التفاوض عملية تنعكس
 فقط والكالم الحوار .أ

  فقط الاختبارات سير على املؤثره والتصرفات الاشارات في .ب

  املفاوضات سير لتوجيه املستخدمه واملؤثرات التفاوض لجلسة املصاحبة التجهيزات .ج

 تجهيزات او وتصرف اشارة او حوار .د
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 : في يتبناه الذي الانساني سلوكه في املفاوض على التفاوض عملية تظهر

 :  في يتبناه الذي الانساني سلوكه في املفاوض على التفاوض عملية تمييز يمكننا

  حواراته .أ

  املؤثرة وتصرفاته اشارته .ب

  التفاوض لجلسة واملصاحبة املؤدية التجهيزات .ج

  التفاوض لجلسة املصاحبة والتجهيزات وتصرفاته واشاراته حواراته .د
 

 : التفاوض عملية واثناء قبل لخصمه الانساني السلوك املفاوض يلتقط

 التفاوض عملية في املناسبة البداية ليحدد .أ

 الخصم مع املجدي الحوار نوع ليحدد .ب

 الخصم شخصية نمط ليحدد .ج

 بها ليكسبه املناسبة إلاستراتيجية يحددل .د
 

 فإنه ، التفاوض في للباحثين بالنسبة

 التفاوض عملية ومضمون  جوهر على عام اتفاق يوجد .أ

 التفاوض عملية ومضمون  جوهر على عام اتفاق يوجد ال .ب

  التفاوض مفهوم تحديد أو تعريف حول  عام اتفاق يوجد .ج

  التفاوض عملية ومضمون  طبيعة حول  كبير اختالف يوجد .د
 

 :يعد ذلك فإن ومعدات الات لتوريد املوردين واحد املشتريات إدارة بين ومناقشة حوار يتم عندما

  -: يعد واملوردين املشتريات ادارة بين واملناقشة الحوار

 يعد ومناقشة حوار من واملوردين املشتريات إدارة بين يدور  ما

 .التفاوض من نوع .أ

 .التفاوض إلى تمهيد .ب

 .فقط الصفقة ومضمون  شكل ضبط .ج

 .التفاوض من نوع يعد ال .د
 

 : منا كال بها يجري  التي الشراء عملية تصنف

 التفاوض من نوع .أ

 التفاوض الى تمهيد .ب

 فقط الصفقه ومضمون  شكل ضبط .ج

 التفاوض من نوع اليعد .د
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 اجنبي العب مع قدم كورة فريق يجريها التي املباحثات تعتبر

 لنادي مناسبته مدى وبحث السوق  لوضع قراءة .أ

 التفاوض أشكال من شكل .ب

 التفاوض من نوع اليعد .ج

 لتفاوض تمهيد .د
 

 :يعد ذلك فإن مرتقبة أو قائمة مشكلة أو معين هدف على لالتفاق مباحثات عقد يتم عندما

  معين هدف على لالتفاق أكثر أو طرفين بين  مباحثات في الدخول 

 .املشكلة ومضمون  شكل ضبط .أ

 .التفاوض من نوع .ب

 .التفاوض من نوع يعد ال .ج

 .للتفاوض تمهيد .د
 

 :يعد ذلك فإن متصارعين طرفين بين صلح أو هدنه اتفاق عقد يتم عندما

 : إجرائاتها وتصنف بينهم هدنه إبرام الى قواهم ماضعفت اذا الحروب في الخصوم يلجأ

 .التفاوض من نوع .أ

 .للتفاوض تمهيد .ب

 .الصلح أو التهدئة اتفاق ومضمون  شكل ضبط .ج

 .التفاوض من نوع يعد ال .د
 

 : للتفاوض ألاساسية ألاركان من

  حاسمة كوسيلة بالتفاوض القناعة .أ

  حل الى الوصول  في ةرغبال وعدم التفاوض في الرغبة .ب

  الطرفين احد لدى امللحة الحاجة .ج

  الطرفين ألحد مصلحة وجود .د
 

  :أخرها في يأتي الترتيب حسب للتفاوض ألاساسية ألاركان

 .حاسمة كوسيلة بالتفاوض القناعة .أ

 .حل إلى والوصول  التفاوض في الرغبة .ب

 .الطرفين لدى امللحة الحاجة .ج

 .الطرفين بين مشتركة مصلحة وجود .د
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 : حاسمة كوسيلة بالتفاوض القناعة تعد

 للتفاوض ألاساسية ألاركان من .أ

 التفاوض مبادئ من .ب

 التفاوض اجندة من .ج

 التفاوض مهارات من .د
 

  للتفاوض ألاساسية ألاركان من ليست فقط واحدة 

  املعدة إلاستراتيجيات .أ
 
 للتفاوض مسبقا

  حل إلى والوصول  التفاوض في الرغبة .ب

 الطرفين لدى امللحة الحاجة .ج

 الطرفين بين مشتركة مصلحة وجود .د

 

 للتفاوض الاساسية الاركان من ليست الاتي من واحدة

  نزاعيه قضيه او مشتركه مصلحة وجود .أ

  حل الى والوصول  التفاوض في الرغبة .ب

 للطرفين امللحة الحاجة .ج

 النزاع اطراف مع يتناسب بما التفاوض جلسة ضبط .د
 

 :للتفاوض ألاساسية ألاركان من ليست آلاتي من واحدة

 .نزاعيه قضية أو مشتركة مصلحة وجود .أ

 .حل إلى والوصول  التفاوض في الرغبة .ب

 .الطرفين لدى امللحة الحاجة .ج

 .املفاوضات في البدء قبل طرف لكل استراتيجيات وجود .د
 

 -: بأنه التفاوض يوصف 

  وفن علم .أ

  بعلم وليس بفن ليس .ب

  بعلم وليس فن .ج

  بفن وليس علم .د
 

 :مفاوضلل يتوفر أن بد ال 

 .العلوم من وغيرها والتكاليف والاقتصاد إلادارة في الكافي العلم .أ

 .املهارات من ذلك وغير والتحدث والاعتراضات والاستشارات للتحاور  الكافي الفن .ب

 .الخصوم مع للتعامل الجيد إلانساني السلوك .ج

 .التفاوض عملية إلنجاح الكافي والفن الكافي العلم .د
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 : التفاوض عملية في البدء قبل للمفاوض يتوفر أن الضروري  من

 العلوم من وغيرها والتكاليف والاقتصاد الادارة في الكافية املعرفة .أ

 املهارات من ذلك وغير والتحدث والاعتراضات والاستشارات للتحاور  الكافية الفنون  .ب

 .الخصوم مع للتعامل الجيد الانساني السلوك .ج

 التفاوض عملية إلنجاح الالزمة والفنون  الكافية املعرفة .د
 

 :  في الكافية باملعرفة التفاوض عملية في الدخول  قبل يتحصن أن املفاوض على

 العلوم من وغيرها والتكاليف وإلاقتصاد إلادارة .أ

 والتحدث والاعتراضات والاستشارات التحاور  فنون   .ب

 الخصوم مع لتعامل الجيد الانساني السلوك فهم .ج

 التفاوض عملية النجاح الازمه الفنون  .د
 

 : انه التفاوض عن يعرف 

  الحياة مناحي من محددة مجاالت في يقع .أ

 الحياة مناحي كافة في تقريبا يقع .ب

 الحياة في متعارضة مصالح لديها التي الجهات يخص شأن .ج

  الحياة في غيرها دون  النزاع ومناسبات بصور  يتعلق .د
 

 :  للتفاوض الحاجة تنشأ 

 فقط التجارية الصفقات إبرام مجال في .أ

 إلانساني للنشاط محددة مجاالت في .ب

  تقريبا إلانساني النشاط مجاالت كافة في .ج

 فقط طرفين بين نزاع نشوء حالة في .د
 

 :بصدد نكون  فأننا أحدهما قبل من فقط الاخذ على قائم طرفين بين الحوار يكون  عندما

 تهديد عملية .أ

 تفاوض عملية .ب

 مساومة عملية .ج

 استغالل عملية .د
 

 : بكون  التفاوض عن املساومة تتميز

  الطرفين بين متكافئة فيها القوة موازين .أ

  الطرفي بين تبادلية فيها العالقة طبيعة .ب

  الطرفين بين فقط ألاخذ أساسها فيها العالقة طبيعة .ج

  الطرفين بين والعطاء ألاخذ على قائمة فيها العالقة طبيعة .د
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 :الهدف حيث من واملساومة التفاوض بين فرق  هناك 

 منهما لكل" الهدف" واملساومة التفاوض بين الفروق أبرز  من

 التفاوض أن حيث املساومة هدف عن التفاوض هدف يختلف

 .للطرفين النصر لتحقيق واملساومة واحد لطرف النصر لتحقيق يهدف التفاوض .أ

 .واحد لطرف النصر تحقيق واملساومة للطرفين النصر لتحقيق يهدف التفاوض .ب

 .للصفقة التمهيد واملساومة الصفقة إلنجاز يهدف التفاوض .ج

 .الصفقة إلنجاز تهدف واملساومة للصفقة للتمهيد إلى يهدف التفاوض .د
 

 :ساومةامل حالة وفي التفاوض حالة في املفاوضين قوة تختلف

 .متكافئة غير تكون  التفاوض وعند متكافئة الطرفين قوى  تكون  املساومة عند .أ

 .متكافئة غير تكون  املساومة وعند متكافئة الطرفين قوى  تكون  التفاوض عند .ب

 .الطرفين بين القوى  تتساوى  أن البد واملساومة التفاوض عند .ج

 .الصفقة إنجاز حتمي أمر القوى  تقارب والتفاوض املساومة عند .د
 

 :املساومة حالة عن التفاوض حالة في التفاوض طرفي بين العالقة نوع  تختلف

 : ان حيث املساومة حالة عن التفاوض طرفي بين التفاوض حالة في العالقة نوع  تختلف

 .والعطاء ألاخذ على واملساومة فقط ألاخذ على يقوم التفاوض .أ

  .املجازفة على واملساومة والحذر الحيطة على يقوم التفاوض .ب

 .فقط ألاخذ على واملساومة والعطاء ألاخذ على يقوم التفاوض .ج

 .والحذر الحيطة على تقوم واملساومة املجازفة على يقوم التفاوض .د
 

 -: عن يعبر ذلك فإن ، حل إلى التوصل على ملساعدتهما النزاع طرفي بين ثالث طرف يتدخل عندما

  التفاوض .أ

  املساومة .ب

  الوساطة .ج

  التحكيم .د
 

 :   إلى , لهما ملزم لحل للتوصل النزاع افأطر  بين آخر طرف دخول  يعبر

 التفاوض .أ

 املساومة .ب

 الوساطة .ج

 التحكيم .د
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  :من شكل أنه على" التحكيم" إلى إلادارة علماء ينظر

 :  من شكل انه على التحكيم الى الادارة علماء نظر

 .التفاوض أشكال .أ

 .النزاع لفض القانونية ألاشكال .ب

 .املساومة أشكال .ج

 .الوساطة أشكال .د

  التعاقد اشكال .ه
 

 مصطلح عليه ويطلق النزاع لفض القانونية ألاشكال أحد أنه على يعرف

 املساومة .أ

 التحكيم .ب

 الاختصاص جهة .ج

 الوساطة .د
 

 :بــ إلادارة علم في النزاع لفض املستخدم القانوني الشكل يسمى

  التعاقد .أ

 التحكيم .ب

 التفاوض .ج

 الوساطة .د
 

 :هي مداخل ضالتفاو  لعملية

 :وهي التفاوض عملية في املتبعة املداخل تتعدد

 .الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج .أ

 .الواقع ألامر فرض ومنهج الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج .ب

 .املراوغة ومنهج الواقع ألامر فرض ومنهج الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج .ج

 . الهدف حول  التمحور  ومنهج املراوغة ومنهج الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج .د
 

 :  لعملية ألاساسيه املداخل من يعتبرا الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج

  التفاوض .أ

 الوساطة .ب

 التحكيم .ج

 املساومة .د
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 أ هما إنهائه في املشتركة واملصالح النزاع
 
 : ساسا

 الاراء تبادل عملية .أ

 الحوار عملية .ب

 التشاور  عملية .ج

 التفاوض عملية .د
 

 :  هو التفاوض عملية في املتبعة املداخل ضمن ليس واحد خيار

  الهدف التمحورنحو ومنهج املراوغة منهج .أ

  الصراع ومنهج املشتركة املصالح منهج .ب

 الصراع منهج .ج

  املشتركة املصالح منهج .د

 

 عملية مداخل من كمدخل املشتركة املصالح منهج ينتهجون  الذين التفاوض اطراف يعتمد

 مكاسبة لتعظيم منهم كل سعي على .أ

 التفاوضية املراكز تكافؤ عدم على .ب

 والواجبات حقوق  في التنازع على .ج

 املشتركة مصالحهم وتعظيم لتحقيق التفاوض اطراف تعاون  على .د
 

  التفاوض في املشتركة املصالح ملنهج ألاساسية الافتراضات من

 التفاوضية املراكز تكافؤ عدم .أ

  املصالح تعارض .ب

  الواجبات الحقوق  تنازع .ج

  آلاخر الطرف ومشكالت إمكانات فهم .د
 

: لألخر طرف كل ورغبات مشكالت و إمكانات التفاوض أطراف تفهم حالة في  

  الصراع بمنهج التعامل بصدد فنحن .أ

  املشتركة املصالح بمنهج التعامل بصدد فنحن .ب

  املراوغة بمنهج التعامل بصدد فنحن .ج

  الواقع الامر فرض بمنهج التعامل بصدد فنحن .د
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 :  منهج اتباعهما يعني منهما كال ملشكالت التفاوض طرفي تفهم

 الصراع .أ

 املشتركة املصالح .ب

 املراوغه منهج .ج

 الواقع لالمر الاستسالم .د
 

 :بصدد لآلخر طرف كل ورغبات ومشكالت إمكانات التفاوض أطراف يفهم عندما

 -: التعامل في بدأت قد نكون  لآلخر طرف كل ورغبات مشكالت تفهم الى التفاوض أطراف وصول 

 :  خالل من التعامل بين البعض بعضهما ورغبات ومشكالت إمكانات التفاوض أطراف تفهم

 التعامل في بدأت قد نكون  لآلخر طرف كل ورغبات مشكالت تفهم الى التفاوض أطراف وصول  عند

 .الصراع منهج خالل من التعامل .أ

 .املشتركة املصالح منهج خالل من التعامل .ب

 .املراوغة منهج خالل من التعامل .ج

 .الواقع ألامر فرض منهج خالل من التعامل .د
 

 :  منها إفتراضات عدة على املشتركة املصالح مدخل يعتمد

 :املشتركة املصالح مدخل في ألاساسية الافتراضات من

 .التفاوضية املراكز تكافؤ عدم .أ

 .ألاخرى  النظر ووجهات أراء تقبل عدم .ب

 .املصالح تعارض .ج

 .والواجبات الحقوق  تكافؤ .د
 

 : والواجبات الحقوق  تكافؤ يعتبر

 التعليل مدخل في ألاساسية الافتراضات من .أ

 السيطرة مدخل في ألاساسية الافتراضات من .ب

 الصراع مدخل في ألاساسية الافتراضات من .ج

 املشتركة املصالح مدخل في ألاساسية الافتراضات من .د
 

 : املشتركة املصالح منهج في املستخدمة التفاوض إلاستراتيجيات من

 الاستنزاف .أ

 التشتيت .ب

  التكامل .ج

 السيطرة إحكام .د
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 : على والتفاوض التعاقد إدارة في الصراع منهج يقوم

 التفاوض اطراف تعاون  .أ

 التفاوضيه املراكز تكافؤ .ب

 والواجبات الحقوق  تكافؤ .ج

 التفاوض أطراف تنازع .د
 

 : يعني التفاوض عملية مداخل من كمدخل الصراع منهج

 املشتركة مصالحهم وتعظيم لتحقيق التفاوض أطراف تعاون  .أ

  التفاوضية املراكز تكافؤ .ب

 والواجبات الحقوق  تكافؤ .ج

  ألاخرى  ألاطراف بمصالح  وألاضرار مكاسبة لتعظيم طرف كل سعي .د

 

"  التفاوض عملية مداخل من كمدخل الصراع منهج ينتهجون  الذي التفاوض اطراف يعتمد  

  املشتركة مصالحهم تعظيم و لتحقيق التفاوض اطراف بين التعاون  على .أ

  التفاوضية املراكز تكافؤ و تبادل على .ب

  الواجبات و الحقوق  في التكافؤ و التساوي  على .ج

  الاخرى  الاطراف بمصالح إلاضرار و مكاسبه لتعظيم طرف كل سعي على .د
 

 :على التفاوض عملية مداخل من كمدخل الصراع منهج يقوم

 :على التفاوض عملية مداخل من كمدخل الصراع منهج على يعتمدون  الذين التفاوض أطراف

 : من التفاوض عملية مداخل من كمدخل الصراع منهج نطلقي

 .التفاوض أطراف تعاون  .أ

 .التفاوضية املراكز تكافؤ .ب

 .والواجبات الحقوق  تكافؤ .ج

 .ألاخرى  ألاطراف بمصالح وإلاضرار مكاسبه لتعظيم منهم كل وسعي التفاوض أطراف تنازع .د
 

  من التفاوض عملية في الصراع منهج ينطبق

 ألاطراف لكل املشتركة املصالح وتعظيم للتحقيق التفاوض اطراف تتكون  .أ

  ألاطراف من طرف لكل التفاوضية املراكز تكافؤ .ب

  ألاطراف من طرف لكل والواجبات الحقوق  تكافؤ .ج

 ألاخرى  ألاطراف بمصالح والاضرار  مكاسبة لتعظيم وسمي التفاوض اطراف تنازع .د
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 : على يقوم وهو التفاوض عملية في املتبعة املداخل احد الصراع منهج يعد

 التفاوضية املراكز تكافؤ عدم .أ

 التفاوضية املراكز ؤتكاف .ب

 ألاخرى  النظر جهات راء قبول  .ج

 والواجبات الحقوق  تنازع عدم .د
 

 : للتفاوض كمدخل الصراع ملنهج ألاساسية الافتراضات من

 للطرفين التفاوضية املراكز تكافؤ .أ

 والواجبات الحقوق  تكافؤ .ب

  املصالح تعارض .ج

 ألاخرى  النظر ووجهات آلاراء تقبل .د
 

 : التفاوض اطراف ورغبات مصالح تعارض حالة في

 املشتركة املصالح بمنهج التعامل بصدد فنحن .أ

 الصراع بمنهج التعامل بصدد فنحن .ب

 املراوغة بمنهج التعامل بصدد فنحن .ج

 الواقع الامر فرض بمنهج التعامل بصدد فنحن .د
 

  : الصراع منهج في املستخدمة تفاوضال استراتيجيات من

  التعاون  نطاق توسيع .أ

  التشتيت .ب

 ألامامي التكامل .ج

  الخلفي التكامل .د
 

 -: التفاوض عملية خصائص نم

 بالقصير مقارنة الطويل ألاجل في مايتحقق على غالبا تركيزها .أ

  املفاوضات طاولة عن خارجة باعتبارات نتائجها تأثر عدم .ب

  التفاوض ألطراف املشتركة املصالح باستمرار مرهون  استمرارها ان .ج

  لهم املتاحة واملوارد وبالقوى  املفاوضين بشخصيات تأثرها عدم .د
 

 :هي التفاوض عملية تحكم التي العامة املبادئ عدد

 .خمسة .أ

 .ستة .ب

 .سبعة .ج

 .تسعة .د
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 :  يعني وهو للتفاوض العامة املبادئ أحد هو إلالتزام مبدأ

 يمثلها التي جهته بأهداف طرف كل التزام .أ

 الطرفين بين عليه إلاتفاق يتم وبما يمثلها التي جهته بأهداف طرف كل التزام .ب

 الطرفين من عليه إلاتفاق يتم بما طرف كل التزام .ج

 يمثلها التي جهته له تضعها التي بالقيود طرف كل التزام .د

 

 : يعني التفاوض مبادئ كأحد الالتزام مبدأ

 الشخصيه بمصلحته طرف كل إلتزام .أ

 يمثلها التي جهته بأهداف طرف كل إلتزام .ب

 الاخر الطرف مع جيدة بعالقة طرف كل إلتزام .ج

  أي على الصفقة إنهاء طرف كل إلتزام .د
 
 كانت  حاال

 

 :مبدأ اتبعنا قد نكون  التفاوض في يمثلها التي جهته بأهداف طرف كل التزام عند

 التفاوض مبادئ كأحد املنفعة أو املصلحة .أ

 التفاوض مبادئ كأحد إلالتزام .ب

 التفاوض مبادئ كأحد املتبادلة العالقات .ج

 التفاوض مبادئ كأحد التكافؤ .د
 

:  على املتبادلة العالقات مبدأ يقوم  

  الجانبين بين تفاوض هناك يكون  ان يمكن ال انه .أ

  واحد جانب من تفاوض هناك يكون  ان يمكن ال انه .ب

  جوانب ثالث من تفاوض هناك يكون  ان يمكن ال انه .ج

 أكثر او جوانب اربع من تفاوض هناك يكون  ان يمكن ال انه .د
 

 يسمى واحد جانب من تفاوض هناك يكون  أن يمكن ال مبدأ

 التكافؤ مبدا .أ

  املتبادلة العالقات مبدا .ب

 املنفعة او املصلحة مبدا .ج

 الالتزام مبدا .د
 

 :  أبرزها متعددة التفاوض مبادئ

 املصلحة ومبدأ املساواة ومبدأ التكافل مبدأ .أ

 املصحلة ومبدأ التكافل ومبدأ الاستمرارية مبدأ .ب

 املصلحة ومبدأ إلاستمرارية ومبدأ التكافؤ مبدأ .ج

 املصلحة ومبدأ  التكافؤ ومبدأ املساواة مبدأ .د
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 للتفاوض العامة املبادئ من مبدأين في فقط واحد اختيار

  :للتفاوض العامة املبادئ من

 : منها للتفاوض ضابطة كثيرة عامة مبادئ لدينا التفاوض عملية في

 : للتفاوض العامة املبادئ من مبدأين

 .املساواة ومبدأ التكافل مبدأ .أ

 .التكافل ومبدأ الاستمرارية مبدأ .ب

 .الاستمرارية ومبدأ التكافؤ مبدأ .ج

 .التكافؤ ومبدأ املساواة مبدأ .د
 

 للتفاوض العامة املبادئ من

 الحيادية ومبدأ املساواة ومبدأ التكافل مبدا .أ

 الانحياز وعدم التكافل ومبدا الاستمرارية مبدا .ب

 الاستمرارية ومبدا التكافؤ مبدا .ج

 الانحياز وعدم التكافؤ ومبدا املساواة مبدا .د
 

 :الاستمرارية ومبدأ  التكافؤ مبدأ يعد

 .للتفاوض الهامة املعايير من .أ

 .للتفاوض العامة التوجهات من .ب

 .للتفاوض العامة املبادئ من .ج

 .للتفاوض العامة السياسات من .د
 

 ويسمى ... للتفاوض العامة املبادئ من متتابع بشكل الطرفين بين التواصل او للتفاوض البد انه مبدا

 الزمني السقف مبدا .أ

 الالتزام مبدا .ب

 الزمني التوقيت مبدا .ج

 الاستمرارية مبدا .د
 

 : يعني وهو للتفاوض العامة املبادئ من الزمني التوقيت مبدأ

 .زمني سقف بدون  الزمن ستخدامإ .أ

 .النظر وجهات لتقريب حدود بال الزمن توظيف .ب

 .التفاوض إنجاح في دقيقة كل من لالستفادة بالزمن الارتباط عدم .ج

 .الطرفين رغبة حسب لفترات يمتد زمني بجدول  التقيد .د
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  على يقوم هو التفاوض عملبه مبادئ من الزمني التوقيت مبدا يعد

 حل الى الطرفين يصل حتى التفاوض .أ

 للتفاوض زمني بجدول  والتقيد التفاوض .ب

  ألاطراف جميع يرض ى حل الى الوصول  حتى التفاوض .ج

 زمني سقف وضع دون  التفاوض .د
 

 :الطرفين رغبة حسب لفترات يمتد زمني بجدول  التقييد يعد

  .للتفاوض العامة السياسات من .أ

 .للتفاوض الجيد إلاعداد على للحكم الهامة املعايير من .ب

 .للتفاوض العامة التوجهات من .ج

  للتفاوض العامة املبادئ من .د
 
 .الزمني التوقيت مبدأ خاصة

 
: ويسمى للتفاوض العامة املبادئ من الطرفين رغبة حسب  لفترات يمتد الزمني بالجدول  التقيد  

  الزمني السقف مبدأ .أ

  الزمني الاطار مبدأ .ب

  الزمني الانجاز مبدأ .ج

  الزمني التوقيت مبدأ .د
 

 مع اتساقا يعد الطرفين رغبة حسب لفترات يمتد زمني بجدول  التقيد عند التفاوض في

 املتبادلة العالقات مبدأ .أ

 املساواة مبدأ .ب

 التكافؤ مبدأ .ج

 الزمني التوقيت مبدأ .د
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 : يعني للتفاوض الجيد إلاعداد

 :للتفاوض جيدا الاعداد أن على تدل التي املؤشرات من

: يتم ان للتفاوض الجيد ألاعداد على للحكم الهامة املعايير من  

 التالية الخيارات من واحدة أجراء للتفاوض الجيد إلاعداد يتطلب

 .الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيد التخطيط .أ

  .الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيد التنظيم .ب

 .الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيد التوجيه .ج

 .الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيدة الرقابة .د
 

 :الفعلي التفاوض في الدخول  قبل التخطيط يعد

 .للتفاوض الجيد إلاعداد على للحكم الهامة املعاير من .أ

 .للتفاوض العامة املبادئ من .ب

 .للتفاوض العامة التوجهات من .ج

 .للتفاوض العامة السياسات من .د
 

 :  على تدل التي املؤشرات من الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيد التخطيط يعتبر

 لتفاوض الجيد إلاستعداد .أ

 الاخر لطرف يتنازل  ان طرف كل إستعداد .ب

 الاخر على يجهز ان  طرف كل إستعداد .ج

 بعضا بعضهم يرض ي ان الطرفين كال إستعداد .د
 

 : للتفاوض إلاعداد مرحلة ضمن يدخل

 التفاوض مكان اختيار .أ

  التوقيع موعد تحديد .ب

  والاتفاقات العقود بصياغة العناية .ج

 التفاوض بمبادئ الالتزام .د
 

 :للتفاوض الجيد إلاعداد من اعتبارها اليمكن فقط واحدة

 :للتفاوض الجيد إلاعداد من ليس

 .عليها التفاوض سيتم التي القضايا تحديد .أ

 .املفاوض الفريق اختيار .ب

 .املستخدمة الاستراتيجية تحديد .ج

 .املفاوضين تدريب .د

ثانيةالـمـحاضـرة ال  
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 : للتفاوض املستخدمة الاستراتيجية تحديد

 التفاوض عند عنها إلافصاح ينبغي التي ألامور  من .أ

 للتفاوض الجيد الاعداد من .ب

 للتفاوض الجيد الاعداد من ليس .ج

 التفاوض اجندة من .د
 

 هي  التفاوض لتفعيل ألاسئلة توظيف املفاوض بها يتمتع ان ينبغي التي املهارات من

 التفاوض نطاق توسيع .أ

 التفاوض نطاق تضييق .ب

 ضيق ركن في الخصم محاصرة .ج

 الصفقة انجاز من لنتمكن بأريحية يفكر الخصم ترك .د
 

 : بها يتمتع التي املهارات من إنها على تصنف ضيق ركن في الخصم محاصرة

 :املهارات من ضيق ركن في الخصم محاصرة يعد

 .الشخصية قدراته استخدام في املفاوض بها يتمتع التي .أ

 .ألاخر الطرف ضعف استخدام في املفاوض بها يتمتع التي .ب

 .التفاوض لتفعيل ألاسئلة توظيف في املفاوض بها يتمتع التي .ج

 .املؤسسة قدرات توظيف في املفاوض بها يتمتع التي .د
 

 : سلوك يستخدم فإنه ضاياق من مطروح هو فيما خارجي رأي لبلط املفاوض يلجأ عندما

  املناورة .أ

  الاستشارة .ب

  الوساطة .ج

  التحكيم .د
 

 : بالقوة الخصم ذهن في املفاوض يخلقها التي القوة

  الذاتية .أ

  املوضوعية .ب

  املدركة .ج

  الكامنة .د
 

 :  هي ألاخر الطرف عن ذهنه في املفاوض يخلقها التي املدركة القوه

 الاخر لطرف املوضوعية القوة .أ

 خصمه عن وصلته ملعلومات نتيجه ويبنيها يتخيلها التي القوة  .ب

 له الخصم يصدرها التي القوة .ج

 الخصم بها يتمتع التي الحقيقة القوة .د
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 : الخصم ذهن في الخصم يخلقها التي املدركة القوة تعد

  للتفاوض العامة املبادئ من .أ

 ناجح املفاوضات بأن فيها الحكم يتم التي العالمات من .ب

 للتفاوض الجيد ألاعداد من .ج

 ملاذا استراتيجيات من .د
 

 :أساس على يتفاوض أن الناجح املفاوض مصلحة من

 :أساس على يتفاوض أن ناجح املفاوض بأن فيها التحكم يتم التي العالمات من

 على تفاوضه يؤسس أن الناجح للمفاوض املصلحة تقتض ي

 .الخصم ذهن في املوضوعية القوة .أ

 .الخصم ذهن في الخصم يخلقها التي املدركة القوة .ب

 .إليهم املوكلة باألعمال القيام مسؤولية تحمل على املرؤوسين تدريب تجنب .ج

 .ذكر ما جميع .د
 

  اساس على يتفاوض ان الناجح املفاوض مصلحة من

: اساس على يتفاوض ان ناجح املفاوض بأن فيها الحكم يتم التي العالمات من  

  الخصم ذهن في املوضوعية القوة .أ

  الخصم ذهن في الخصم يخلقها التي املدركة القوة .ب

  الخصم ذهن في املدركة القوة و املوضوعية القوة بين توازن  عمل .ج

 الخصم ذهن في املدركة القوة و املوضوعية القوة بين توازن  عدم صناعة .د
 

 : كانت إذا قوي  تفاوض ي مركز ذو املفاوض يصنف

 :كانت إذا ذكي موقف في املفاوض يكون 

 .املوضوعية قوته من أكبر الخصم لدى املدركة قوته .أ

 .الخصم لدى املدركة قوته مع متساوية املوضوعية قوته .ب

 .الخصم لدى املدركة قوته من أكبر املوضوعية قوته .ج

 .سبق مما ش يء ال .د
 

 : املوضوعية القوة من اكبر الخصم لدى املدركة القوة تكون  عندما

 قوى  موقف في املفاوض يكون  .أ

 ضعيف موقف في املفاوض يكون  .ب

 متوازن  موقف في املفاوض يكون  .ج

 متوازن  غير موقف في املفاوض يكون  .د
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 :كانت إذا قوي  موقف في املفاوض يكون 

 .املوضوعية قوته من أكبر الخصم لدى املدركة قوته .أ

 .الخصم لدى املدركة قوته مع متساوية املوضوعية قوته .ب

 .الخصم لدى املدركة قوته من أكبر املوضوعية قوته .ج

  حقيقية غير الخصم لدى املدركة قوته .د
 

 :املدركة القوة عن املوضوعية القوة تختلف ألاعمال منظمات في

 :في املدركة القوة عن املوضوعية القوة تختلف

 .العملي الواقع .أ

  .املفاوضين تقديرات .ب

 .املنشأة في القوة وتركيبات مكونات .ج

 .املنشأة وقدرات استعدادات مدى .د
 

 :ينبغي كمفاوض البائع أو املدير ينجح حتى

  يكون  أن .أ
 
 .بالشركة معلنة والغير املعلنة البيانات كافة على مطلعا

  يكون  أن .ب
 
 .التفاوض بموضوع ملما

  يكون  أن .ج
 
 التفاوض بموضوع مقتنعا

  يكون  أن  .د
 
 .الشركة داخل ملهامه متقنا

 

 : منه تجعل التفاوض بموضوع املدير اقتناع

 فاشل مدير .أ

 فاشل مفاوض .ب

 ناجح مفاوض .ج

 ناجح مدير .د
 

 : يكون  عندما كمفاوض الفشل أو النجاح على البائع قدرة تقاس

  .أ
 
  املتاحة البيانات كافة على مطلعا

  .ب
 
 النقاش بموضوع مقتنعا

  .ج
 
  ملما

 
  إملاما

 
  التفاوض بموضوع كامال

 الفعلي التفاوض في الدخول  قبل الجيدة الرقابة .د

 :  على تتوقف كمفاوض النجاح على املشتري  قدرة

  البيانات كافة على اطالعه .أ

 التفاوض بموضوع كامل بشكل املامه .ب

 التفاوض بموضوع مقتنعا .ج

  اليه املوكله للمهام اتقانه .د
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 : عن تعبير هي ساسيةألا  اتيجيةالاستر  لتحقيق تنفيذية صبغة وذات مختلفة اتجاهات في تأتي التي املدى قصيرة التحركات

 للتفاوض العام املسار .أ

 التفاوض استراتيجية .ب

 التفاوضية التكتيكات .ج

 التفاوض سياسة .د
 

 : التفاوض عملية مقومات

 .ثالثة .أ

 .أربعة .ب

  .خمسة .ج

 .ستة .د
 

 التفاوض عملية مقومات من

 التفاوض اطراف لدى البيانات قاعدة .أ

 التفاوض اطراف لدى النظم قاعدة .ب

  العامة القواعد املعلومات قاعدة .ج

 التفاوض في للتفاهم العامة القواعد .د
 

 :  عن تعبير هي املختلفة مراحله في التفاوض وتوجيه إدارة في ومهارتهم ، املفاوضين فريق وصالحية كفاءة

  النسبية التفاوضية القوة .أ

 التفاوضية القدرة .ب

 التفاوض ي املركز .ج

 التفاوض ي املوقف .د
 

 : التفاوض عملية مقومات من

 اتفاق إلى للوصول  الطرفين أحد ورغبة التفاوضية القدرات .أ

 اتفاق الى للوصول  التفاوض أطراف من طرفين ورغبة التفاوضية القدرات .ب

 اتفاق إلى للوصول  التفاوض ألطراف املشتركة والرغبة التفاوضية القدرات .ج

  اتفاق الى الوصول  في املحكمين ورغبة التفاوضية القدرات .د
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 :إلى للمفاوض التفاوضية ألاهداف سرية أهمية ترجع

 : وذلك التفاوضية ألاهداف بسرية يحتفظ أن املفاوض على

  أكثر أهداف تحقيق احتمال من الاستفادة عدم .أ
 
 .طموحا

  .ألاهداف بعض تناول  عند للمفاوض التفاوض ي املركز إضعاف .ب

 .املناورة في املرونة من أكبر قدر إتاحة عدم .ج

 .املفاوضات أثناء عنها التنازل  ثم وهمية أهداف عرض .د
 

 : ينصح لذلك املفاوضات أثناء عنها يتنازل  ثم وهمية أهداف يعرض املحنك املفاوض

 النقاش موضع ليست املفاوضات أهداف يجعل دائما .أ

 نقاش موضع املفاوضات أهداف يجعل دائما .ب

 علنية املفاوضات أهداف يجعل دائما .ج

 سرية املفاوضات أهداف يجعل دائما .د
 

 : يتمكن حتى املفاوضية ألاهداف سرية على املفاوض الفريق يحرص

 : لـ وذلك التفاوضية ألاهداف سرية على املحافظة ألاهمية من

 .التفاوضية بالعملية الارتقاء .أ

 .ألاخر الطرف كسب .ب

  .ألاخر الطرف تطلعات تحجيم .ج

 .واملناورة املرونة من أكبر قدر اتاحة .د
 

 : التفاوضية العملية في واملناورة املرونة من اكبر قدر اتاحة يتم حتى

 التفاوضية أهدافة تبديل التفاوض فريق على .أ

 التفاوضية أهدافة مناقشة التفاوض فريق على .ب

 التفاوضية اهدافة اعالن التفاوض فريق على .ج

 التفاوضية أهدافه سرية على املحافظة التفاوض فريق على .د
 

 :ينبغي للتفاوض الجيد إلاعداد عند

 : للتفاوض الجيد الاعداد من التفاوض طرفي ليتمكن

 : خالل من للتفاوض والسليم الناجح الاستعداد املفاوضين على ينبغي

 .التفاوضية القيود وتحديد الفرص تحديد عدم .أ

 .التفاوضية القيود وتحديد الفرص تحديد .ب

 .التفاوضية القيود تحديد وعدم رصالف تحديد .ج

 .التفاوضية القيود تحديد وعدم الفرص تحديد عدم .د
 

ثالثةالـمـحاضـرة ال  
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 عوامل عدة خالل من التفاوض في املمكنة وغير املمكنة املتاحة البدائل تحديد يتم

 التفاوض أجندة .أ

 التفاوضية القيود .ب

 ترتيبة وطريقة التفاوض مكان .ج

 التفاوض فريقي هيكل .د
 

 : نطاق في املمكنة وغير املمكنة البدائل املفاوض يحدد

 والقانونية لتشريعية القيود .أ

 والبشرية التكنولوجية القيود .ب

 التفاوضية القيود .ج

 الاستراتيجية القيود .د
 

 :بين التمييز يتم بموجبها التفاوض أطراف على نفسها تفرض قيود هي التفاوضية القيود

 :تحديد في الهامة العوامل من التفاوضية القيود

 .املفاوضة سير طريق .أ

 .املتاحة البدائل في املمكن وغير املمكن .ب

 .املفاوض يالقيها أن يمكن التي العثرات .ج

 .التفاوض أثناء تجاهلها يمكن التي الحيثيات .د
 

ممكن الغير و املمكنة البدائل للمفاوض يحدد الذي العام نطاقال هي التفاوضية القيود  

  القانونية و التشريعية و املالية القيود هي و .أ

  الزمنية و البشرية و  التكنلوجية القيود وهي .ب

  الاستراتيجية و الزمنية و البشرية و لوجيةو التكن و التشريعية و املالية القيود وهي .ج

  الاستراتيجية القيود .د
 

 :قيود وهي التفاوضية القيود ضمن تقع الاستراتيجية القيود

 :قيود وهي الاستراتيجية القيود أهمها ومن متعددة التفاوضية القيود

 :  قيود وهي" الاستراتيجية القيود"  عينيه نصب املفاوض يضعها التي التفاوضية القيود ضمن من

 .التفاوضية العملية على مباشرة تأثيرها .أ

 .التفاوضية العملية على إطار تضع في تؤثر .ب

 .التفاوضية العملية على مؤثرة غير .ج

  .التفاوضية العملية على مباشر غير هاتأثير  .د
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 : هي التفاوضية العملية على مباشر غير تاثيرها يكون  التي القيود

 والقانونية القيود التشريعية .أ

 والبشرية التكنولوجية القيود .ب

 التفاوضية القيود .ج

 الاستراتيجية القيود .د
 

 : القيود هي التفاوضية العملية على مباشرة غير القيود

 :قيود التفاوضية للعملية املباشرة غير القيود تسمى

 تشغيلية .أ

  تنفيذية .ب

 تكتيكية .ج

  إستراتيجية .د

 

 :هي مراحل بأربع تحديدها عند التفاوضية القضايا تمر

 : هي أربعة مراحل خالل من التفاوضية القضايا تتحدد

 : هي أمور  أربعة خالل من النزاع محل القضية تحدد املفاوضات طاولة على

  نطاقها تحديد .أ
 
، أو اتساعا

 
 .وافتراضاتها املرونة، وحدود مترابطة، أو منفصلة ومعالجتها ضيقا

 .وافتراضاتها املرونة، وحدود مترابطة، أو منفصلة ومعالجتها الجيد، إلاعداد .ب

 .ألاداء تقويم املرونة، وحدود مترابطة، أو منفصلة ومعالجتها الجيد، إلاعداد .ج

  نطاقها تحديد .د
 
، أو اتساعا

 
  .ألاداء تقويم املرونة، وحدود مترابطة، أو منفصلة ومعالجتها ضيقا

 

 :للتفاوض إلاعداد عند

 : التفاوض طرفي يكتفي للتفاوض الاعداد عند

 .للمنظمة والوثائق واملعلومات البيانات بتجهيز يكتفى .أ

 .آلاخر الطرف عن واملعلومات البيانات بتجهيز يكتفى .ب

 .ومهارته التفاوض فريق عن والوثائق واملعلومات البيانات بتجهيز يكتفى .ج

 .آلاخر والطرف املنظمة عن والوثائق واملعلومات البيانات بتجهيز يكتفى .د
 

  التفاوض طرفي يكتفي
 
 : واملعلومات البيانات بتجهيز للتفاوض إستعدادا

 للمنظمة والوثائق .أ

  الاخر الطرف عن  .ب

 ومهاراته التفاوض فريق عن والوثائق .ج

  الاخر والطرف املنظمة عن والوثائق .د
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 :للمنظمة النسبي التفاوض ي املركز يتأثر

  .لهما إدراكها ومدى والضعف القوة بمواطن .أ

  .املتاحة املوارد .ب

  .آلاخر على طرف كل اعتمادية درجة .ج

 .سبق ما كل .د
 

  للمنظمة النسبي التفاوض ي املركز يتأثر

 ادراكها ومدى والضعف القوة بمواطن .أ

 املتاحة املوارد .ب

  الاخر على طرف كل اعتمادية درجة .ج

 املتاحة وواملوارد الاعتمادية ودرجة والضعف القوة مواطن ادراك .د
 

 للمنظمة النسبي التفاوض ي املركز قوة تتحدد

 لهما إدراكها ومدى والضعف القوة بمواطن .أ

 املتاحة باملوارد .ب

 آلاخر على طرف كل اعتمادية بدرجة .ج

 لهما وادراكهما والضعف القوة ومواطن بعضهما على الاعتمادية ودرجة املتاحة باملوارد .د
 

 :  لهما وإدراكهما والضعف القوة ومواطن بعضهما على إلاعتمادية ودرجة املتاحة املوارد

  للمنظمة التفاوض ي املركز قوة  .أ

  ألاقوى  للمنظمة التفاوض ي املركز قوة .ب

  ألاضعف للمنظمة التفاوض ي املركز قوة .ج

 للمنظمة النسبي التفاوض ي املركز قوة .د
 

 :تحدد التي املؤثرات أهم التفاوض أطراف بين إلاعتمادية درجة تعتبر

 :على تؤثر املفاوضين بين الاعتمادية درجة

 .منهما لكل النسبي التفاوض ي املركز .أ

 .منهما لكل النسبي التفاوض ي ومركز التفاوض وتكتيكات الاستراتيجيات .ب

 .بينهما التعاون  درجة .ج

 .التفاوض عملية صعوبة .د
 

 :  عن أساسية أهداف من به يرتبط وما املفاوضات طاولة على املفاوض يتبعه الذي املسار يعبر

 التفاوض استراتيجية .أ

 التفاوض ي التكتيك .ب

 التفاوض قضية .ج

 التفاوض مهارات .د
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 :ينبغي التفاوض الفريق اختيار عند

 .إلاداري  املستوى  تماثل أو تقارب مراعاة .أ

 . الوظيفي املستوى  تماثل أو تقارب مراعاة .ب

 .الفريق أفراد عدد تقارب مراعاة .ج

 .سبق ما كل .د
 
 ينبغي التفاوض فريق اختيار عند

 الاداري  املستوى  تماثل او تقارب مراعاة .أ

 الوظيفي املستوى  تماثل او تقارب مراعاة .ب

 الفريق افراد عدد تقارب مراعاة .ج

 الفريق وعدد والوظيفي الاداري  املستوى  تماثل او تقارب مراعاة .د
 

 : مراعاة الضروري  من التفاوض فرق  بناء عند

  التفاوض لطرفي الخبرات مستوى  تماثل .أ

 التفاوض لطرفي الخبرات مستوى  اختالف .ب

 التفاوض لطرفي الوظيفي او إلاداري  املستوى  اختالف .ج

 التفاوض لطرفي الوظيفي او إلاداري  املستوى  تماثل .د
 

 :مراعاة ينبغي لذا التفاوض عملية بدء قبل املنظمة قرارات أهم من التفاوض فريق اختيار يعتبر

 إلاداري  املستوى  تماثل أو تقارب .أ

 الوظيفي املستوى  تماثل أو تقارب .ب

 الفريق أفراد عدد تقارب .ج

 الفريق وعدد والوظيفي إلاداري  املستوى  وتماثل تقارب .د
 

 :  وتماثل تقارب أساس على يقوم املنظمات في التفاوض فرق  بناء

 الاداري  املستوى  .أ

  الوظيفي املستوى   .ب

  الفريق أفراد .ج

  الفريق وعدد والوظيفي الاداري  املستوى  .د
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 :تفاوضال أجندة تعكس

 .استراتيجياته وتسلسل التعاقد استراتيجية .أ

 .املتبعة التكتيكات وتسلسل التفاوض استراتيجية .ب

 .املتبعة استراتيجياته وتسلسل التفاوض تكتيكات .ج

 .استراتيجياته وتسلسل التعاقد تكتيكات .د
 

 :  أنها حيث ألامور  من العديد نفهم التفاوض ألجندة قراءتنا خالل من

 استراتيجياته وتسلسل التعاقد استراتيجية في تنعكس .أ

 املتبعة التكتيكات وتسلسل التفاوض استراتيجية في تنعكس .ب

 املتبعة استراتيجياته وتسلسل التفاوض تكتيكات في تنعكس .ج

 استراتيجياته وتسلسل التعاقد تكتيكات في تنعكس .د
 

 : خالل من املتبعه التكتيكات وتسلسل التفاوض استراتيجية استنتاج يمكننا

  التفاوض فريق تشكيل .أ

 التفاوض الجندة قرائتنا .ب

 التفاوض ي الفريق مقابله  .ج

  للمفاوضين الذاتية السيرة قراءة .د
 

 :هناك التفاوض أجندة وضع عند

 :بين نختار أن ينبغي للتفاوض أجندة بوضع للتفاوض إلاعداد عند

 .بديالن .أ

 .بدائل ثالثة .ب

 .بدائل أربعة .ج

  .متعددة وبطرق  ذلك من أكثر .د
 

 : نافإن ألاساسية بالقضايا البدء وتقرر  التفاوض أجندة وضع عند

 الثانوية القضايا حل نصعب .أ

  فيها تنازالت تقديم يتم وان الثانوية القضايا حل نصعب .ب

  فيها التنازالت وتقديم الثانوية القضايا حل نسهل .ج

  فيها التنازالت تقديم ويصعب الثانوية القضايا حل نسهل .د
 

 يعني ذلك فإن املقدمه في الثانوية القضايا وضع التفاوض اجندة وضع عند

 الخصم مع املواجهه قرار اتخاذ .أ

 الخصم مع املواجه تعجيل .ب

 الخصم مع املواجهة تاجيل .ج

 الخصم مع املواجهة تجنب .د
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 : بسبب يكون  التفاوض أجندة تحديد في الثانوية بالقضايا البدء

  القضايا من غيرها حل تلقائيا يسهل حلها أن .أ

  غيرها من أصعب يكون  بشأنها التنازالت كون  .ب

  غيرها من تكلفة أكثر يكون  بشأنها التنازالت كون  .ج

  آلاخر الطرف ثقة لكسب بشأنها تنازالت تقديم إمكانية .د
 

 الطرف ثقة كسب بشأنها التتناز  تقديم خالل من يمكن حيث الش يء بعض املواجهة تأجيل يستهدف الذي التفاوض أجندة وضع بديل

 : هو, آلاخر

 ألاساسية بالقضايا البدء .أ

  الثانوية بالقضايا البدء .ب

 للتفاوض عامة وشروط أسس وضع .ج

 متجانسة متخصصة نوعية مجموعات إلى التفاوض قضايا تقسيم .د
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 : ،هو الرئيسية اتجاهاته ويحدد ويوجهه التفاوض ي السلوك يحكم الذي العام طارإلا 

 التفاوض ي التكتيك .أ

 التفاوض استراتيجية .ب

  التفاوض ي املوقف .ج

 التفاوض قضية .د
 

 : عن تعبير هو التفاوض في للتخطيط التخطيط

  التفاوض ي الهدف .أ

  التفاوضية الاستراتيجية .ب

 التفاوض ي التكتيك .ج

  التفاوض قضية .د
 

 : أنه على التفاوض ي التكتيك يعرف

 للتخطيط التخطيط .أ

  للتنفيذ التخطيط .ب

 للتحرك العام إلاطار .ج

 التفاوض ي السلوك يحكم الذي العام إلاطار .د
 

 ؟ نحقق ماذا استراتيجيات ضمن تقع

 والدفاع الهجوم استراتيجيات .أ

 والقنص التدرج استراتجيات .ب

 ( خسار/  فوز ) استراتيجيات .ج

 واملواجهة التعاون  استراتيجيات .د
 

 :ضمن تقع( خسارة/فوز ) استراتيجيات

  ضمن تقع وهي التفاوض إستراتيجيات كأحد(  سارةخ/  فوز )  إسترتيجيات تصنف

 .؟تحقق كيف استراتيجيات .أ

 .؟نحقق متى استراتيجيات .ب

 .؟نحقق ماذا استراتيجيات .ج

 .؟نحقق كيف استراتيجيات .د
 
 

 

 

خامسةالـمـحاضـرة ال  



 

29   

    1439-2سنة    1439-1سنة     1438-الصيفي    38-2 سنه    1-38سنة     37-2سنة     37-1سنة     36-2سنة     36-1 سنة     الواجب     الدكتور القديم

 

    

         

 

 

Omjehaad ☺ التعاقد والتفاوضفجر                                                                     مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 في املفاوض يستخدمه السلطة الى الافتقار ادعاء تكتيك استخدام

 (فوز /فوز ) استراتيجيات .أ

 (خسارة /فوز ) استراتيجيات .ب

 (خسارة/خسارة) استراتيجيات .ج

 هجومية استراتيجيات .د
 

 : خسارة/  فوز  استراتيجيات تكتيكات من

 كاملة الحقائق وكشف املصارحة .أ

 .املوقف ملراجعة استراحة طلب .ب

 الرمزية الهدايا تبادل .ج

 والحمائم الصقور  تكتيك .د
 

 : على إلاعتماد املنظمة تقرر  عندما( والحمائم الصقور  تكتيك)  إستخدام يتم

 :في يستخدم والحمائم الصقور  تكتيك

 .فوز  /فوز  استراتيجية .أ

 .القنص استراتيجية .ب

 .التدرج استراتيجية .ج

 .خسارة/فوز  استراتيجية .د
 

 :في املتفاوض يستخدمه ايجاب إلى الاعتراض تحويل تكتيك ستخدامإ

 (.فوز /فوز ) استراتيجيات .أ

 (.خسارة/فوز ) استراتيجيات .ب

  (.خسارة/خسارة) استراتيجيات .ج

 (ةخسار  وال فوز  ال) استراتيجيات .د

 . هجومية استراتيجيات .ه
 

 : النزاع تفادي الستراتيجية التفاوض في ما طرف لجوء دواعي أهم من

 املفاوضات فشل عدم في ثمن بأي رغبته .أ

 التفاوض ي مركزه قوة .ب

 التفاوض ي مركزه لقوة فيه املبالغ تقديره .ج

 النزاع لتفادي آلاخر الطرف مليل إدراكه .د
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 : النزاع مواجهة استراتيجيات استخدام عند الجيدة التكتيكات من

  مندوب إرسال .أ

 السلطة إلى الافتقار ادعاء .ب

 تبريرات طلب .ج

 إيجاب إلى الاعتراض تحويل .د

 

 : في ويستخدم ألاحيان بعض في جيد تكتيك املندوب إرسال يعتبر

 :استراتيجيات في وتستخدم املندوب ارسال الجيدة التكتيكات من

 .النزاع مواجهة .أ

 .النزاع تفادي .ب

 .التعاون  .ج

 .املواجهة .د

 

 :   منها متعدده ؟ نحقق متى إستراتيجيات تكتيكات

 الحقيقي إلانسحاب .أ

 بعض بعضهم اليفهم عندما إلانسحاب .ب

 املبكر إلانسحاب .ج

 الظاهري  نسحابإلا .د
 

 ؟ نحقق متى استراتيجيات في املتبعة التكتيكات من

 التدرج .أ

 املشاركة .ب

 املساهمة .ج

  الظاهري  الانسحاب .د
 

 :ضمن ويصنف التفاوض على يعتمد مهاري  تكتيك الظاهري  إلانسحاب كتيكت

 :في املستخدمة التكتيكات من الظاهري  الانسحاب تكتيك

 .أين استراتيجيات .أ

 .نحقق كيف استراتيجيات .ب

 .ققحن ماذا استراتيجيات .ج

 .نحقق متى استراتيجيات .د
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 :على يحرصا املشتركة ألاهداف تحقيق في املتفاوضة ألاطراف بين رغبة هناك يكون  عندما

 -: يدفعهم املشتركة الاهداف تحقيق في الاطراف رغبة

 -: يدفعهم املشتركة الاهداف تحقيق في املتفاوضة ألاطراف

 .للتفاوض الرسمي املناخ توفير .أ

 .للتفاوض الحيادي املناخ توفير .ب

 .للتفاوض الودي املناخ توفير .ج

 .للتفاوض املتشدد املناخ توفير .د
 

 :  املناسبة البيئة يوفر للتفاوض الودي املناخ

  التفاوض نتيجة في الاقوى  املفاوض يربح الن .أ

 ةالصفق في حقوقه الضعيف الطرف ينال الن .ب

 للطرفين املشتركة ألاهداف لتحقيق .ج

  بينهم ثالث طرف أي تدخل لعدم .د
 

 : فان التعامل في الرسمية بالقواعد الالتزام على يعتمد مناخ يسود عندما

 حيادي مناخ يسمى التفاوض ي املناخ .أ

 ودي مناخ يسمى التفاوض ي املناخ .ب

 رسمي مناخ يسمى التفاوض ي املناخ .ج

 متشدد مناخ يسمى التفاوض ي املناخ .د
 

 ان على يتعامال التفاوض ي طرفي ان يعني الحيادي التفاوض ي املناخ

 رسمية بطريقة سينتهي الصفقة إتمام .أ

  الصفقة اتمام على يتعاونا .ب
 
 وديا

  أمر الصفقة إتمام أمر .ج
 
 عاديا

 لهما موت أو حياة يمثل الصفقة إتمام .د
 

  الصفقة إتمام أن اعتبار على آلاخر الطرف مع املفاوض املييع عندما
 
  أمرا

 
  :التفاوض ي املناخ فإن عاديا

  الصفقة إتمام يكون  عندما
 
  أمرا

 
  بسيطا

 
  التفاوض ي املناخ فأن التفاوض لطرفي وعاديا

 .رسمي مناخ يسمى .أ

 .ودي مناخ يسمى .ب

 .حيادي مناخ يسمى .ج

 .متشدد مناخ يسمى .د
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 يض التفاو  خاملنا فإن لهما عاديا امرا إتمام أن على التفاوض طرفي يتعامل عندما

  التفاوض ي املناخ فإن عاديا أمرا الصفقة إتمام املفاوض يعتبر عندما

 رسمي مناخ يسمى .أ

 ودي مناخ يسمى .ب

 حيادي مناخ يسمى .ج

 متشدد مناخ يسمى .د
 

 :التفاوض ي املناخ تحسين إلى تؤدي التي املبادئ نم

  .إلامكان قدر فرعية تفاصيل في الدخول  عدم .أ

 .املزعجة التفاصيل وترك التفاصيل بعض في الدخول  .ب

 .الهامة التفاصيل في الدخول  .ج

 .للحسم استثناء بال التفاصيل كل في الدخول  .د
 

 التفاوض املناخ تحسين في التفاوض أطراف يرغب عندما

 إلامكان قدر فرعية تفاصيل في الدخول  لعدم يلجؤون .أ

 املزعجة التفاصيل وترك التأصيل بعض في الدخول  لعدم يلجؤون .ب

 الهامة التفاصيل في الدخول  لعدم يلجؤون .ج

 للحسم استثناء بال التفاصيل كل في الدخول  لعدم يلجؤون .د

 

 : الامكان قدر تفاصيل في املفاوضين دخول  عدم

  التفاوض مناخ من يحسن .أ

 معناه التفاوض يفقد .ب

 التفاوض مناخ يفسد .ج

  التفاوض مناخ جعل .د
 
 سلبيا

 

 :التفاوض ي املناخ تحسين إلى تؤدي التي املبادئ من

 -: التفاوض ي املناخ تحسين في التفاوض أطراف يرغب عندما

  .موقفه ليعرض الوقت بعض آلاخر الطرف إعطاء .أ

 .موقفه ليعرض آلاخر للطرف كاملة الفرصة إعطاء .ب

  آلاخر الطرف إعطاء عدم .ج
 
 .التفاوض يفسد ال حتى مجاال

 .التفاوض أجندة لتغيير فرصة آلاخر الطرف إعطاء عدم .د
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 :  على يعمل ذلك فإن موقفه ليعرض الكاملة الفرصة الاخر الطرف منح

 التفاوض ي املناخ افساد .أ

 التفاوض ي املناخ تحسين .ب

  التفاوض ي املناخ جعل .ج
 
 سلبيا

 التفاوض اجراءات من يعطل .د
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 :التفاوضية بالقوة املنظمات تهتم

 كناتج .أ

 .وطاقة كإمكانية .ب

 .تكتيكي كعمل .ج

 .كرمز .د

  كمرجع .ه
 

 : التفاوضية بالقوة املنظمات إهتمام يرجع

 مبذول  لجهد كناتج .أ

  لها متاحة وطاقة كإمكانية .ب

  التفاوض أثناء يستخدم تكتيكي كعمل .ج

  املعنوية رموزها من كرمز .د

 

 املستقبلية صفقاتها على التفاوض التفاوضية عند القوة الشركات تعتبر

 معين ظرف ناتج أنه .أ

 .عليها التعويل يمكن وطاقة كإمكانية .ب

 أخرى  الى صفقة من وتختلف مؤقت تكتيكي عمل أنها .ج

 علية الاعتماد يمكن كرمز .د
 

 :   كلما ،( س) على( ع) باعتماد باملقارنة( ع) الطرف على( س) الطرف  اعتماد زاد كلما

  التفاوض في )ع( بها يتمتع التي النسبية القوة زادت .أ

 التفاوض في )ع( بها يتمتع التي النسبية القوة نقصت .ب

 التفاوض في الطرفين قوة تساوت .ج

 التفاوض نجاح فرص زادت .د
 

 : هو للمفاوضيين النسبية القوة تحديد في الرئيس العامل

 التفاوض اطراف بين الاعتمادية درجة .أ

 التفاوض اطراف بين املوثوقية درجة .ب

 التفاوض اطراف بين التعاون  درجة .ج

 التفاوض اطراف بين الندية درجة .د

 
 

لسادسةالـمـحاضـرة ا  
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: هو للمفاوضين النسبية القوة تحديد في الاصل  

 بينهما الاعتمادية درجة .أ

  بينهما  املوثوقية درجة .ب

  بينهما التعاون  درجة .ج

  بينهما الندية درجة .د
 

 :تحديد في ألاصل هي الاعتمادية  تعتبر

 .للمفاوضين النسبية القوة .أ

 .التفاوض أجندة شكل .ب

 التفاوض انجاز سرعة .ج

 .التفاوض عملية اليات .د
 

 :املفاوضين سلوك يوجه الذي الرئيس ي املفتاح

 .منهما كل رغبات .أ

 .التفاوض ي املوقف تفاعالت .ب

 .التفاوض ناتج .ج

 .التفاوضية القوة .د
 

 : الرئيس ومفتاحها كثيرة بمفاتيح املفاوضين سلوك يوجه

 التفاوض طرفي من كل رغبات هو .أ

 التفاوض طرفي من لكل التفاوض ي املوقف تفاعالت هو .ب

 التفاوض طرفي من لكل التفاوض ناتج هو .ج

 التفاوض طرفي من لكل التفاوضية القوة هو .د
 

 : املفاوضين لسلوك الرئيس املوجه التفاوض إدارة في املتخصصون  يعتبر

 التفاوض طرفي رغبات .أ

 التفاوض وبعد واثناء قبل التفاوض ي املوقف تفاعالت .ب

 الطرفين بين املتوقع ناتج .ج

 للطرفي التفاوضية القوة .د
 

 :أنه على التعليل مدخل يعرف

 الاخر الطرف معاقبة على طرف قدرة .أ

 الد سلوك على الخصم سلوك يحدثه الذي ألاثر على بناء لقوة املفاوض تقدير .ب

 .استمرارها في ورغبتهم التفاوضية بالعالقة ألاطراف اهتمام درجة .ج

 .التفاوضية القوة في الهامة للموارد انعكاس .د
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 هو ، املفاوض سلوك على الخصم سلوك يحدثه الذي ألاثر على بناء خصمه لقوة املفاوض تقدير على القائم التفاوضية القوة مدخل

 : مدخل

 التعليل .أ

 السيطرة .ب

 الاعتمادية .ج

 التعاون  .د
 

 : يحدثه الذي الاثر على بنائ الخصم لقوة املفاوض تقدير على يقوم التعليل مدخل

  املفاوض سلوك على الخصم سلوك .أ

  املفاوض على الخصم اعتماد .ب

  املفاوض على الخصم سيطره .ج

  املفاوض على بالسيطره الخصم مبادرة .د
 

  هو ضاملفاو  سلوك على الخصم سلوك يحدثه الذي ألاثر على بناء خصمه لقوة املفاوض تقدير

 .الاعتمادية مدخل .أ

 .التعليل مدخل .ب

 .السيطرة مدخل .ج

 .املبادرة مدخل .د
 

  تحمي التي املوارد على بموجبه التفاوض يرتكز التي التفاوضية القوة مدخل
 
  مدخل هو ، آلاخر الطرف من معينا طرفا

  التعليل .أ

 السيطرة .ب

  الاعتمادية .ج

  الخصم قوة تقدير .د
 

 : ستكون  املناقشات فإن ، بشأنها القضايا نطاق على ألاطراف اتفاق حالة في

 صراعية .أ

 محددة غير .ب

  مركزة .ج

 مركزة غير .د
 

 :إذا مركزة غير املناقشات تكون 

 ضيقا نطاقا النقابة وحددت متسعا نطاق النقابة حددت اما .أ

  نطاقا وإلادارة النقابة حددت ما .ب
 
 .للقضايا متسعا

  نطاقأ النقابة حددت ما .ج
 
  نطاقا النقابة وحددت ضيقا

 
 متسعا

 .للقضايا ضيقا نطاق والادارة النقابة حددت ما .د
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   وإلادارة النقابة حددت ما إذا
 
  نطاقا

 
 :تكون  املناقشات فإن للقضايا متسعا

 : بينهما املناقشات سيجعل حتما املتفاوضين بين للقضايا املتسع النطاق

 .مركزة .أ

  .مركزة غير .ب

 .صراعية .ج

 .مقايضة .د
 

  بها الخاصة املناقشات ويجعل ، بشأنها املتفاوض القضايا نطاق على ألاطراف اتفاق عدم

  مركزة .أ

  محددة .ب

  تعاونية .ج

  صراعية .د
 

 :إذا القضايا بين للمقايضة املناقشات ستتجه

 .حدة على قضية كل مع والنقابة إلادارة تعاملت ما .أ

 .حدة على قضية كل مع الادارة وتعاملت القضايا بين النقابة ربطت ما .ب

 .حدة على قضية كل مع النقابة وتعاملت القضايا بين إلادارة ربطت ما .ج

 .القضايا بين والنقابة إلادارة ربطت ما .د
 

 :تكون  املناقشات فإن القضايا بين والنقابة إلادارة ربطت ما إذا

 .مركزة .أ

  .مركزة غير .ب

 .صراعية .ج

 .مقايضة .د
 

 : بينهما التفاوض محل القضايا بين والنقابة إلادارة تربط عندما

 مركزة تكون  املنقاشات نفإ .أ

  مركزة غير تكون  املناقشات فإن  .ب

 صراعية تكون  املناقشات فإن  .ج

 مقايضة تكون  املناقشات فإن  .د
 

 :  إن حالة في التفاوض طرفي بين تنافسية  املناقشات تكون 

 للتجزئة قابله نواتج تحدد والنقابة للتجزئة قابلة نواتج إلادارة تحدد .أ

 لتجزئة قابلة غير نواتج تحدد والنقابة للتجزئة قابلة نواتج إلادارة تحدد .ب

 لتجزئة قابلة نواتج تحدد والنقابة لتجزئة قابلة غير نواتج إلادارة تحدد .ج

 لتجزئة قابلة غير نواتج والنقابة لتجزئة قابلة غير نواتج إلادارة تحدد .د
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 :املناقشات فإن للتجزئة قابلة غير نواتج والنقابة للتوزيع قابلة نواتج إلادارة ما حددت اذا

  صراعية تكون  .أ

 تنافسية تكون  .ب

 تعاونية تكون  .ج

 مقاضية تكون  .د
 

 :التفاوض محل للقضايا للتجزئة قابلة نواتج والنقابة للتجزئة قابلة غير نواتج إلادارة تتحد عندما

 صراعية تكون  املناقشات فإن .أ

 تنافسية تكون  املناقشات فإن .ب

 تعاونية تكون  املناقشات فإن .ج

 مقايضة تكون  املناقشات فإن .د
 

 :تكون  املناقشات فإن للتجزئة قابلة نواتج والنقابة للتجزئة قابلة غير نواتج إلادارة حددت ما إذا

 .صراعية .أ

  .تنافسية .ب

 .تعاونية .ج

 .مقايضة .د
 

 :    استخدام ألافضل من كان كلما الطرفين بين اتفاق إلى التوصل أهمية زادت كلما

  تعاونية استراتيجيات .أ

  هجومية استراتيجيات .ب

 الصراع استراتيجيات .ج

 النزاع تكتيكات .د
 

 :  استخدام ألافضل من كان كلما الطرفين بين اتفاق إلى التوصل أهمية زادت كلما

 املباشرة غير ألاساليب .أ

 الصراع تكتيكات .ب

  النزاع تفادي تكتيكات .ج

 والتدرج املساهمة تكتيكات .د
 

 :عليه ألاطراف أحد على خطيرة املفاوضات نتائج كانت إذا

 .موقفه يضعف ال حتى ذلك يظهر ال أن .أ

 .ألاخر الطرف معه يتعاون  حتى ذلك يظهر أن .ب

 .ألامر من بينة على ألاخر الطرف يكون  حتى الخطورة تفاصيل كافة يوضح أن .ج

 .ألاخر الطرف عطف فيستدر بذكاء ألامر هرظي أن .د
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 : ألاطراف احد على ألاهمية بالغة املفاوضات نتائج تكون  عندما املفاوض ينصح

 موقفة ال يضعف حتى ذلك يظهر الا ينبغي .أ

 الاخر الطرف معة يتعاون  حتى ذلك يظهر ان ينبغي .ب

 الاخر للطرف ألاهمية تفاصيل كافة يوضح ان ينبغي .ج

 الاخر الطرف عطف فيستدر بذكاء الامر يظهر ان ينبغي .د
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 :عالقة وهي الرئيس عند والحزم الوقت بين عالقة هناك

 .طردية .أ

 .عكسية .ب

 .حيادية .ج

 .وهمية .د
 

 يكون  عندما الوقت استراتيجيات استخدام الى املفاوض يلجأ

 التفاوضية القضية إنهاء في مباشر بشكل الزمن يؤثر .أ

 التفاوضية القضية في مباشر بشكل املنظمة موارد تؤثر .ب

 التفاوضية القضية في مباشر بشكل التفاوض ي الفريق تشكيل يؤثر .ج

 التفاوضية القضايا في مباشر بشكل التفاوض ي الفريق عدد يؤثر .د

 

  :هي الوقت استراتيجيات

 .اثنان .أ

 .ثالثة .ب

 .أربعة .ج

 .خمسة .د
 

 : هي للوقت وتكتيكات استراتيجيات لدينا التفاوض عند

 منهما لكل متعددة وتكتيكات الوقت وتضييع الوقت توفير استراتيجيات .أ

 منهما لكل محدودة وتكتيكات الوقت واستثمار الوقت توفير استراتيجيات .ب

 منهما لكل متعددة وتكتيكات الوقت وتضييع الوقت استثمار استراتيجيات .ج

  منهما لكل مدودة وتكتيكات الوقت وتوفير الوقت على املحافظة استراتيجيات .د

 
 :  هي للوقت استراتيجين لدينا التفاوض عند

  الوقت تضيع و الوقت توفير .أ

  الوقت إستثمار و الوقت توقير .ب

  الوقت تضيع و الوقت اسثمار .ج

  الوقت توفير و الوقت على محافظة .د
 
 
 
 

السابعةالـمـحاضـرة   
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 :أنها على ألاعمال مجال في الوقت تضييع استراتيجية ينظر دائما

 .الشركة أموال تهدر .أ

 .الشركة موظفي وأوقات أموال تهدر .ب

  نحتاجها ولكن الوقت تهدر .ج
 
 .أحيانا

  .الوقت تهدر .د
 

 :  التفاوض إستراتيجيات كأحد الوقت تضييع استراتيجية الى ينظر

 الشركة أموال تهدر انها على وألاعمال املال عالم في .أ

 الشركة موظفي وأوقات أموال تهدر انها على وألاعمال املال عالم في .ب

  الوقت تهدر انها على وألاعمال املال عالم في .ج

  لها نحتاج ولكن الوقت تهدر انها على وألاعمال املال عالم في .د
 
 أحيانا

 

 :انها على الاعمال مجال في الوقت تضييع الستراتيجية ينظر دائما

 املفاوض منه يتخلص ان ينبغي عيب .أ

 املفاوض لجهود تبديد .ب

 املفاوض يتعلمه ان ينبغي فن .ج

 باملفاوض ال يضر وجهل ينفع علم .د
 

 : منها متعددة مزايدا تحقيق في التفاوض اثناء أحيانا الوقت تضييع يفيد

 مباشرة ألاسئلة على لإلجابة .أ

 ماتريد تبلغ بالصبر ملبدا تطبيقا .ب

  املفاوضات سير عملية تقتضيها التي التنازالت لتقديم .ج

 مباشر وبشكل مبكر اتفاق الى للوصول  .د
 

 : التفاصيل مناقشة في التمادي يعتبر

  الوقت لتضييع املتفاوضون  لها يلجا التي الطرق  احد .أ

 الحقيقة الى للوصول  املتفاوضون  لها يلجا التي الطرق  احد .ب

 الوقت لكسب املتفاوضون  لها يلجا التي الطرق  احد .ج

 الوقت مع للتعامل املتفاوضون  لها يلجا التي الطرق  احد .د
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 :لدينا الوقت تضييع إلى الخصم لجوء عند

 : لديه الاخر الطرف فان الوقت يعتضي الى التفاوض اطراف احد لجوء عند

  .أ
 
  بديال

 
 .ملواجهته واحدا

  .ملواجهته بديلين لدينا .ب

 .ملواجهته بدائل ثالث لدينا .ج

 .ملواجهته بدائل ثالث لدينا .د
 

 : الاخر الطرف يقابلها فالتفاوض معتبره استراتيجيه الوقت تضييع إستراتيجية

  .أ
 
  ملواجهتها واحد بديال

 ملواجهتها بديلين .ب

 ملواجهتها بدائل ثالث .ج

 ملواجهتها بدائل أربع .د
 

: هما الوقت تضييع الى الخصم لجوء مواجهة عند بديلين لدينا  

  الخصم تكتيك إلفشال املواجهة و املسايرة و التجاوب امكانية تقويم .أ

  التأجيل من ضرر  وجود وعدم مصالحنا مع التأجيل انسجام .ب

  املسايرة و التجاوب إمكانية تقويم لالستعجال ملحة  حاجة وجود عدم .ج

  لالستعجال ملحة حاجة وجود  وعدم الخصم يكتالتك إلفشال املواجهة .د
 

 :  أن آلاخر الطرف على الوقت تضييع استراتيجية الى الخصم لجوء عند

 مصلحته ماتقتضية حسب إسترتيجيتة يفشل أو يسايرة .أ

 إستراتيجيته في يسايرة .ب

  إسترتيجيته إفشال على يعمل .ج

 إستراتيجيته لتغيير عليه يضغط .د
 

 : عندما الخصم تكتيك افشال او واملسايرة التجاوب إمكانية هما بديلين املفاوض لدى

 الوقت لتضييع الخصم يلجا .أ

 الوقت لتوفير الخصم يلجا .ب

 التفاوض أجندة تضييق الى الخصم يلجا .ج

 التفاوض بنود في والتخليص الاختصار الى الخصم يلجأ .د
 

  وذلك واملسايره التجاوب الوقت تضييع استراتيجية الى الخصم لجوء عند املتاحة البدائل من

 التأجيل من  ضرر  وجود حالة في .أ

 مصالحنا مع التأجيل انسجام حالة في .ب

  الاتفاق على لالستعجال ملحة حاجة وجود حالة في .ج

 مصالحنا مع التأجيل انسجام عدم حالة في .د
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  باألسئلة التفاوض فريق استعدادات تكون  أن ينبغي 
 
  :مع متناسبا

 :منظمته مع تتوافق التي باألسئلة التفاوض فريق يستعد

 .التفاوض في هانينهجو  التي الاستراتيجيات .أ

 .التفاوض في ينتهجونه الذي التكتيك .ب

 .التفاوض في سواء حد على املنتهجين والتكتيك الاستراتيجية .ج

 .التفاوض في الخصم ينتهجها التي الاستراتيجية .د
 

 : عن الاستغناء يمكن ال التفاوض عملية في

 الاستراتيجية مع ألاسئلة نوعية تناغم .أ

 املتبع التكتيك مع ألاسئلة نوعية تناغم .ب

 املتبع والتكتيك الاستراتيجية مع ألاسئلة نوعية تناغم .ج

 املتبع التكتيك مع ألاسئلة تناغم .د
 

 : والاستراتيجية ألاسئلة نوعية تناغم

 هام املتبع والتكتيك .أ

  ضروري  املتبع والتكتيك .ب

 عنه اءنإلاستغ يمكن ال املتبع والتكتيك .ج

  عنه إلاستغناء يمكن املتبع التكتيك .د

 

 :املتبع والتكتيك والاستراتيجية ألاسئلة نوعية تناغم

 .هام .أ

  .ضروري  .ب

 .عنه الاستغناء يمكن ال .ج

 .عنه الاستغناء يمكن .د
 

:املتبع التكتيك و الاستراتيجية و الاسئلة نوع تناغم  

  التفاوض لعملية املنطقي التسلسل لضبط هام .أ

  الاخر مع منهم اي تعارض عدم لضمان ضروري  .ب

  التفاوض عملية في عنه الاستغناء يمكن ال .ج

  اماكر  ضاملفاو  كان اذا عنه الاستغناء يمكن ال .د
 
 
 

الثامنةالـمـحاضـرة   
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 : أن ألاسئلة الستخدام الاسترشادية املبادئ من

 متساوي  أفضلية موقف في واملجيب السائل .أ

 السائل من افضل موقف في عموما املجيب .ب

 املجيب من افضل موقف في عموما السائل .ج

 ألاسئلة استخدام يتجنبا واملجيب السائل .د
 

  :هي ألاسئلة وظائف من ليست واحدة

  .ألاخر الطرف حصار .أ

 .ألاخر الطرف إثارة .ب

 .ألاخر الطرف ارباك .ج

 .ألاخر الطرف مساعدة .د
 

  تكون  ال عندما
 
 :أن فعليك الخصم أسئلة على إلاجابة في راغبا

 .لنقده التام قبولك تظهر .أ

 .إلاجابة وترجئ تعاونك تظهر .ب

 .إلاجابة من واهرب تعاونك عدم تظهر .ج

 .إلاجابة من واهرب تعاونك تظهر .د
 

  التفاوضية العملية خالل الخصم أسئلة على إلاجابة عدم تقرر  عندما

 لنقده التام قبولك تظهر أن عليك .أ

  إلاجابه وترجى تعاونك تظهر أن ليكع .ب

 إلاجابة من وأهرب تعاونك عدم تظهر أن عليك .ج

 إلاجابة من وإهرب تعاونك تظهر أن عليك .د

 

 : ألاسئلة هي ، شاء جهة أي من يجيب أن(  السؤال عن باإلجابة املعنى)  املستجيب معها يستطيع التي ألاسئلة نوع 

 املفتوحة .أ

 املحددة .ب

 املباشرة .ج

 الواضحة .د
 

 :  في املفتوحة ألاسئلة تفيد

 فيه والتحكم الوقت ربح .أ

 النقاش مسار في السائل تحكم .ب

  املستجيب ثقة على الحصول  .ج

 وألاجوبة ألاسئلة على السائل سيطرة .د
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 : على دليل التفاوض جلسة بداية في الطرفين احد من املفتوحة ألاسئلة استخدام

 الاخر الطرف ثقة على الحصول  في رغبة .أ

 الاخر املفاوض ثقة على الحصول  في رغبتة عدم .ب

 التفاوضية بالجلسة اهتمامه عدم .ج

  التفاوضية بالجلسة اهتمامة .د
 

 توجيه يتم التفاوضية الجلسة بداية في املفاوض ثقة على للحصول  كتمهيد

 :الجلسة بداية في أسئلة توجيه علينا البداية في املفاوض ثقة على للحصول 

 .مفتوحة أسئلة .أ

 .تعاونية أسئلة .ب

 .مغلقة أسئلة .ج

 .متباينة أسئلة .د
 

  التفاوض في املغلقة ألاسئلة فوائد من

  السائل يظل حين في يتحدث املسؤول جعل .أ
 
  منصتا

  املستجيب من إضافية معلومات على الحصول  .ب

  املستجيب ثقة على الحصول  .ج

  فيه والتحكم الوقت ربح .د
 

 : عندما املغلقة ألاسئلة التفاوض فريق يستخدم

 التفاوض العملية في الوقت عامل تجميد في يرغب .أ

 الوقت اهدار في يرغب .ب

 الوقت توفير في يرغب .ج

 التفاوض العملية في الوقت عامل ابراز في يرغب .د
 

 :أسئلة يسأل أن فعليه فيه والتحكم الوقت ربح املفاوض أراد إذا

 .مفتوحة أسئلة .أ

 .تعاونية أسئلة .ب

 .مغلقة أسئلة .ج

 .متباينة أسئلة .د
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 :  هو  التفاوض عملية في(  analyst)  املحلل أو باملرشد املنوط الدور  إن

 الاستشارة .أ

 التحكيم .ب

 برأيه الطرفين أحد إلزام .ج

 برأيه الطرفين كال إلزام .د
 

 :هو إليه التفاوض طرفي لجوء حالة في الوسيط دور 

  -: في التفاوض عملية في الوسيط دور  نحصري

 .ألاضعف للطرف واملشورة النصح تقديم .أ

  يلعب .ب
 
  دورا

 
  .القاض ي لدور  مشابها

 .للحضور  دعاه الذي للطرف الاستشارة تقديم .ج

 .التفاوض طرفي بين وصل كحلقة .د
 

 : عليه يطلق التفاوض طرفي بين وصل حلقة الشخص يكون  عندما

 ناصح .أ

 محكم .ب

 مستشار .ج

 وسيط .د
 

 :في يلعبه الذي ودوره املستشار مهام تنحصر

 .رئيسية مهام ثالث .أ

 .رئيسية مهام أربعة .ب

 .رئيسية مهام خمسة .ج

  .رئيسية مهام ستة .د
 

 التفاوض عملية في املستشار مهام
 يلعبها الذي والادوار التفاوضية العملية في املستشار مهام من

 النزاع لطرفي املنتج تكاليف تقليل مصادر تحديد .أ

 النزاع لطرفي الخدمة أو املنتج من ألارباح تعظيم مصادر تحديد .ب

 النزاع لطرفي املكاسب تعظيم مصادر تحديد .ج

 النزاع لطرفي املكاسب تقليل مصادر تحديد .د
 
 
 
 

التاسعةالـمـحاضـرة   
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 : عليه يطلق النزاع لطرفي املكاسب تعظيم مصادر الشخص تحديد عند

 سمسار .أ

 محكم .ب

 مستشار .ج

 وسيط .د
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 :  هو التفاوض عملية في الوسيط يلعبه الذي ألاساس ي الدور 

 ألاطراف لجميع امللزم القرار اتخاذ .أ

  املتنازعة ألاطراف بين الخالف فجوة تضييق .ب

  الطرفين ألحد والنصح املشورة تقديم .ج

  الطرفين بين ما النزاع حسم .د
 

  تأخذ فأنها التفاوضية قضاياها في التحكيم الى ألاعمال منظمات هتتج عندما

 املادية التفاوض أشكال من شكل .أ

 النزاع لفض القانوني الشكل .ب

  املساومة اشكال من شكل .ج

 الوساطة أشكال من شكل .د

 

 :  في ، التفاوض عملية في للمحكم ألاساس ي الدور  يتمثل

 املناقشة قيادة .أ

 للمتفاوضين الاقتراحات تقديم .ب

 الطرفين ألحد والنصح املشورة تقديم .ج

  الطرفين بين ما النزاع حسم .د
 

 :في التفاوضية القضايا في املحكم دور  يتمثل

 : في التفاوضية القضايا في تدخله طلب عند املحكم دور  ينحصر

 .املناقشة قيادة .أ

 .للمتفاوضين الاقتراحات تقديم .ب

 التفاوض طرفي بين النزاع حسم .ج

 .وسط بحلول  للقبول  الوساطة .د
 

 :  عليه يطلق التفاوض طرفي بين النزاع حسم على قادر الشخص يكون  عندما

 مستشار .أ

 وسيط .ب

 محكم .ج

 سمسار .د
 
 
 
 

العاشرةالـمـحاضـرة   
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 :التفاوضية القضايا في التحكيم يطلب ما عادة

 -: ألامور  تتأزم عندما التفاوضية القضايا في التحكيم يطلب الاحيان اغلب في

 .التفاوض في ألاضعف الطرف .أ

 .ألاطراف ألحد القادمين املستشارين .ب

 .التفاوض في ألاقوى  الطرف .ج

 .الوسطاء .د
 

 :  التفاوض يعد

 للمساومة ألاساسية العناصر أحد .أ

ا .ب  املساومة من يتجزأ ال جزء 

ا .ج  املساومة لعملية مناقض 

 املساومة من أشمل .د
 

  -: أنها على للمساومة ينظر

  التفاوض من جزء .أ

  التفاوض من أشمل .ب

  التفاوض عن جوهري  اختالف تختلف .ج

  التفاوض بعملية لها عالقة ال .د
 

  التفاوض أطراف بين التنازالت تبادل يشير
 
 :   مفهوم إلى  املتفاوضة ألاطراف بين القوى  موازين اختالل على اعتمادا

 الوساطة .أ

  املساومة .ب

 التحكيم .ج

 التفاوض .د
 

 :  عن املساومة تعبر

 املتفاوضة ألاطراف بين متكافئة قوى  موازين .أ

 ألاطراف بين تبادلية عالقات .ب

 املعنية ألاطراف بين والعطاء ألاخذ على قائمة عالقات .ج

  املتفاوضة لألطراف متكافئة غير قوى  موازين .د
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 :للطرفين القوة موازين تكون  النزاع طرفي بين املساومة عند

 : للطرفين القوه موازين تكون  عندما املساومة الى ويلجئون  التفاوض النزاع طرفي يترك

 .متكافئة .أ

 .متكافئة غير .ب

 .متساوية .ج

 .النزاع في هامة غير .د
 

 تكون "  املساومة"  الى النزاع طرفي أحد يلجأ عندما

 متكافئة للطرفين القوة موازين .أ

 متكافئة غير للطرفين القوة موازين .ب

 متساوية للطرفين القوة موازين .ج

 النزاع في هامة غير للطرفين القوة موازين .د
 

 :  حالة وجود على املباريات نظرية ضمن ،(  الصفرية)  الثابت املجموع مباريات تعتمد

  الطرفين بين املطلق الصراع من .أ

 الطرفين بين املطلق التعاون  من .ب

 الطرفين بين والصراع املشتركة املنفعة بين ما تجمع .ج

 الطرفين بين والتنافس التعاون  من .د

 
 :على فكرتها النزاع طرفي بين الثابت املجموع مباريات

 : الصراع ان على النزاع طرفي بين الثابت املجموع مباريات فكرة تقوم

 .للثاني خسارة أحدهما ومكسب الطرفين بين مطلق الصراع أن .أ

 .للثاني خسارة أحدهما ومكسب مطلق غير الصراع أن .ب

  الطرفين كال ويحقق مطلق الصراع أن .ج
 
 .واحد آن في مكسبا

  الطرفين ويحقق مطلق غير الصراع أن .د
 
 .واحد آن في مكسبا

 

 :  تسمى لالخر خساره احدهما ومكسب النزاع طرفي بين مطلق الصراع يكون  عندما

  الثابت املجموع مباريات  .أ

 املتغير املجموع مباريات .ب

  التعادل مباريات .ج

  السلبية املباريات .د
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 :   من حالة وجود  على املباريات نظرية ضمن ، املتغير املجموع مباريات ترتكز

  الطرفين بين املطلق الصراع .أ

  الطرفين بين املطلق التعاون  .ب

  الطرفين بين الصفري  املجموع ذات املباريات .ج

  الطرفين بين والتنافس التعاون  .د
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 : هي املهارة تتمثل

  والدقة والسرعة الفهم أساس على ما بعمل القيام على القدرة .أ

ا املفاوضات في الاستمرار على القدرة .ب  التفاوض ي املوقف قوة على اعتماد 

ا املفاوضات في الاستمرار على القدرة .ج  الخصم ضعف على اعتماد 

 معين هدف إلى للوصول  توضع التي والطرق  الخطط .د
 

 عن تعبير هي ، والدقة والسرعة الفهم أساس على التفاوض على الفرد قدرة

  التفاوض استراتيجية .أ

 التفاوض مهارة .ب

  التفاوض سياسة .ج

  التفاوض موقف .د
 

 التفاوض مهارات عن تعبير هي ، املكتسبة واملعرفية التفاوضية القدرات بمدى املتصلة املهارات

  الذاتية .أ

  املوضوعية .ب

  الشخصية .ج

  الفطرية .د
 

 : املفاوض بها يتحلى ان يجب التي املوضوعية املهارات عدد

 .أربعة .أ

 .خمسة .ب

 .ستة .ج

 .سبعة .د
 

 :  للتفاوض املوضوعية املهارات من

 املفاوض بها يتحلى ان يجب التي املوضوعية املهارات من

 والفطنة البديهة سرعة .أ

 التحليل على القدرة .ب

 واملتكامل الكامل إلادراك .ج

 الاستماع فن إجادة .د
 
 
 
 

 

الحادية عشرالـمـحاضـرة   
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 املفاوض بها يتحلى ان يجب التي املوضوعية املهارات من

 التفاوض مشكلة من الهامة النتائج استنباط على القدرة .أ

 التفاوض مشكلة تحليل أدوات تحديد على القدرة .ب

 التفاوض مشكلة تشخيص على القدرة .ج

 التفاوض ملشكلة العلمي التحليل على القدرة .د
 

 : ضمن انها على التفاوض ملشكلة التحليل على القدره مهارة تصنف

  للمفاوض املكتسبه املهارات .أ

  للمفاوض املهنيه املهارات .ب

 للمفاوض الشخص ي املهارات .ج

 للمفاوض املوضوعية املهارات .د
 

  -: ضمن توضع والسبب املؤثر بين العالقة وإيجاد بالنتائج ألاسباب ربط و تركيب

 .القياسية املعرفة وهي املوضوعية املهارات .أ

 .التحليل على القدرة وهي املوضوعية املهارات .ب

 .القانونية املعرفة وهي الشخصية املهارات .ج

 .العامة املعرفة وهي املوضوعية املهارات .د
 

 : في الشخصية التفاوض مهارات إحدى تتمثل

  القياسية املعرفة .أ

  التحليل على القدرة .ب

  العامة املعرفة .ج

  والكياسة الطالقة .د
 

  ؟ التفاوض قدرات ضم ، اللغوية القدرة تصنف

  العقلية .أ

  امليكانيكية .ب

  والجسمية الحسية .ج

  النفسية الحركية .د
 

 :  التفاوض قدرات ضمن تصنف ، الاستقراء على القدرة

 امليكانيكية .أ

 النفسية الحركية .ب

 والجسمية الحسية .ج

 العقلية .د
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 :  التفاوض قدرات ضمن تصنف ، التفاوض وعمليات حركة إدراة على والحركية العقلية القدرة

 العقلية .أ

  امليكانيكية .ب

 النفسية الحركية .ج

 والجسمية الحسية .د
 

 التفاوض قدرات ضمن ، الحركي وألاداء البصري  إلادارك بين املوازنة على القدرة تصنف

  العقلية .أ

  امليكانيكية .ب

  والجسمية الحسية .ج

  النفسية الحركية .د
 

 : التفاوض في الجذب عوامل من

 والترغيب بالترهيب الضغط أسلوب إتقان .أ

  والتكرار باإللحاح الضغط أسلوب إتقان  .ب

 والترغيب بالترهيب أو والتكرار باإللحاح سواء الضغط أسلوب إتقان .ج

 وإلاهمال والترغيب بالترهيب أو والتكرار باإللحاح سواء الضغط أسلوب إتقان .د
 

 :ضمن تقع والتخويف الترهيب أو وتكراره باإللحاح سواء الضغط أسلوب إتقان

 .املفاوض مهارات .أ

 .املفاوض بها يتمتع أن يجب قدرات .ب

 .التفاوض في الجذب عوامل .ج

 .للمفاوض واملستمرة الدائمة اليقظة .د
 

 : الناجح املفاوض في تتوفر ان يجب التي املهارات من

 الخصم ذهن في املوضوعية القوة على استراتيجيته يبني ان .أ

 واملستمرة الدائمة اليقظة .ب

 الخصم ذهن في املدركة والقوة املوضوعية القوة بين توازن  عمل .ج

 الخصم ذهن في املدركة والقوة املوضوعية القوة بين توازن  عدم صناعة .د
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 الفعال للتفاوض العامة املبادئ جميع تطبيق على التفاوض علم في املتخصصون  يتفق

 نقصان او زيادة دون  الدولية املفاوضات على .أ

 معها تعارض الذي حذف ضرورة مع الدولية املفاوضات على .ب

 لها املميزة الخصائص بعض اضافة ضرورة مع الدولية املفاوضات علي .ج

 معها الايجابي التفاعل ضرورة مع الدولية املفاوضات علي .د
 

 :الفعال للتفاوض العامة املبادئ جميع الدولية املفاوضات على ينطبق

 .كاملة .أ

 .املتوافقة غير املبادئ بعض وإلغاء كاملة .ب

  .لها املميزة الخصائص بعض وإضافة كاملة .ج

 .للدولة الداخلية بالظروف يتعلق ما كل حذف بعد كاملة .د
 

 :الدولية املفاوضات على الفعال للتفاوض العامة املبادئ جميع تنطبق

  عليها جذرية تعديالت إجراءات ضرورة مع .أ

  املتوافقة غير املبادئ بعض إلغاء ضرورة مع .ب

  لها املميزة الخصائص بعض إضافة ضرورة مع .ج

  عليها طفيفة تعديالت إجراء ضرورة مع .د
 

 : فإن دولييتين منضمتين بين املفاوضات تكون  عندما

 ويكبر ينمو التكامل حاجز .أ

  ويكبر ينمو التفاهم حاجز .ب

  ويكبر ينمو الثقه حاجز .ج

  بينهم ويكبر ينمو الخوف حاجز .د
 

 :تكون  أن حالة في النزاع طرفي بين الخوف حاجز قوة زدادت

 تكون  ان حالة في النزاع طرفي بين ويكبر ينمو"  الخوف حاجز" 

 .متنافستين محليتين منظمتين بين املفاوضات .أ

 .سابقة عداوة بينهم محليتين منظمتين املفاوضات .ب

 .السابقة املضنية املفاوضات من تاريخ بينهم محليتين منظمتين بين املفاوضات .ج

 .دوليتين منظمتين بين املفاوضات .د
 
 
 
 
 

الثانية عشرالـمـحاضـرة   
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 : الدولية املفاوضات في الثقة فجوة سد يتطلب

 التعاقد لفكرة الترويج بدل للنفس الترويج .أ

 الغامضة ألاساليب اعتماد .ب

 الوضوح عن البعد .ج

  املكشوفة املراوغة أساليب عن البعد .د
 

 :  منها ليس متعددة ألاولى الدولية املفاوضات في الثقة فجوة سد جراءاتإ

 :ألاولى الدولية املفاوضات في الثقة فجوة سد اجراءات من ليست التالي من فقط واحدة

 .املراوغة عن والبعد والوضوح الصراحة .أ

 .املساعدة في والرغبة للتعاون  الاستعداد ابداء .ب

 .مبالغة دون  شخصية عالقات تكوين .ج

  .مسبق بشكل املواقف ألاهداف إعالن عدم .د
 

 : في يساعد الدوليين التفاوض طرفي ومواقف اهداف عن املسبق الاعالن

 للمفاوضين الانسب املستوى  اختيار .أ

 بينهما الاجتماعية والقيم الثقافية الفروق ادراك .ب

 بالتفاوض للموضوع املباشرة وغير املباشر الاثار ادارك .ج

 الطرفين بين الثقة فجوة سد .د
 

 :وتأكيد إدراك الدولية املفاوضات في مراعاتها ينبغي التي الاسترشادية والقواعد املبادئ من

 .التفاوض محل للمشروع املباشرة آلاثار .أ

 .التفاوض محل للمشروع املباشرة غير آلاثار .ب

  .التفاوض محل للمشروع املباشرة وغير املباشرة آلاثار .ج

 .التفاوض محل املشروع أهمية .د
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  وذلك انقضاؤه أو تعديله أو نقله أو التزام انشاء على طرفين بين اتفاق انه العقد يعرف

  التفاوضية الناحية من .أ

  القانونية الناحية من .ب

 املادية الناحية من .ج

 والاجتماعية السياسية الناحية من .د
 
 

  للتفاوض النهائي العقد تحرير مرحلة أثناء إلاجرائية الجوانب من

  العقد وكتابة تحرير مكان .أ

  العقد وعبارات مصطلحات وضوح .ب

  الاتفاق صياغة في التفاوض أطراف جميع مشاركة .ج

   ألامر لزم إذا التوضيح تتطلب التي للعبارات شرح عمليات إضفاء .د
 

 :واعتمــــــاده العقد إعداد صالحيات صاحب في يتوفر أن ينبغي

 .املالية املستحقات كافة يضمن بما املالية بالنواحي إلاملام .أ

 .الشروط كافة العقد استيفاء يضمن بما القانونية بالنواحي إلاملام .ب

 .املجتمع حق ضمان يضمن بما الاقتصادية بالنواحي إلاملام .ج

 .الاتفاق تعثر عدم يضمن بما إلادارية بالنواحي إلاملام .د
 

 :  يضمن القانونية بالنواحي وإعتماده العقد إعداد صالحيات صاحب إملام 

  املالية املستحقات كافة .أ

 الشروط كافة العقد إستيفاء .ب

 املجتمع حق ضمان .ج

 إلاتفاق الى الوصول  تعثر عدم .د
 

 :  النهائي العقد تحرير أثناء املفاوضات تتضمنها التي إلاجرائية الجوانب من

 العقد كتابة أسلوب .أ

 املنهجية .ب

 املصطلحات معاني تحديد في الدقة .ج

 التنفيذ عملية في املقومات .د
 
 
 
 
 

الثالثة عشرالـمـحاضـرة   
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 :العقد صياغة في إلاجرائية جوانبال ضمن تقع ال فقط واحدة

 : العقد صياغة في إلاجرائية الجوانب ضمن يقع ال التالية الخيارات من واحد خيار

 .الاتفاق صياغة طريقة .أ

 .الاتفاق صياغة في التفاوض أطراف جميع مشاركة .ب

 .العقد وكتابة تحرير مكان .ج

 .العقد إعداد وقت .د
 

 :   في للتفاوض النهائي العقد تحرير مرحلة أثناء املوضوعية الجوانب أحد يتمثل

  العقد بنود تنفيذ بموجبها سيتم التي املنهجية .أ

  العقد وكتابة تحرير لغة .ب

  العقد إعداد وقت .ج

  الاتفاق صياغة طريقة .د
 

 :    النهائي العقد تحرير أثناء املفاوضات تتضمنها التي املوضوعية الجوانب من

 العقد وكتابة تحرير مكان .أ

  العقد وعبارات مصطلحات وضوح .ب

 العقد وكتابة تحرير لغة .ج

 العقد إعداد وقت .د
 

 : ينبغي فالعقد املوضوعية الجوانب الستيفاء

 الفنية املصطلحات ضبط .أ

 املالية املصطلحات ضبط .ب

 العقد لغة مصطلحات من مصطلح كل ضبط .ج

 القانونية املصطلحات ضبط .د
 

 : الجوانب من العقد لغة مصطلحات من مصطلح كل ضبط يعد

 املفاوض يحسمها ان ينبغي التي الشخصية .أ

 العقد في استيفاؤها ينبغي التي الاجرائية .ب

 العقد في استيفاؤها ينبغي التي املوضوعية .ج

 الطرفين عليها يتفق ان ينبغي التي الاجتماعية .د
 

 :العقد كتابة عند استيفاؤها ينبغي التي العقد أركان عدد

 .ثمانية .أ

 .تسعة .ب

 .عشرة .ج

 عشر أحد .د
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 : على العقد ديباجة تشتمل

  العقد يخولها التي الحقوق  .أ

  العقد يرتبها التي الالتزامات .ب

  العقد وجود إلى أدت التي والقواعد ألاسباب .ج

  الخالفات بحل الخاص النظام .د
 

 : لفظ ، وعناوينهم ووظائفهم ألاطراف إلى باإلضافة العقد هذا وجود إلى أدت التي والقواعد ألاسباب فيه يذكر الذي العقد جانب على يطلق

 العقد موضوع .أ

 العقد ديباجة .ب

 العقد مالحق .ج

 العقد متن .د
 

 :  العقد موضوع يشمل

  يخولها التي والحقوق  يرتبها التي لتزاماتإلا .أ

 الخالفات بحل الخاص النظام .ب

 التعاقد أطراف بين خالف وجود عند سيطبق الذي القانون  .ج

 العقد هذا وجود إلى أدت التي والقواعد ألاسباب توضح التي الديباجة .د
 

 : للعقد الاساسية ألاركان من

 السياس ي النظام مع متسقة بنوده تكون  أن .أ

  الاقتصادية الحالة مع متسقه بنوده تكون  أن .ب

  القانونية الجوانب مع متسقه بنوده تكون  أن .ج

 للمجتمع العام والسلوك والعادات الاخالقي والنظام القانون  مع متسقة بنوده تكون  أن .د
 

   هو الطرفين على العقد يفرضها التي ، عليها والتراض ي التفاوض تم التي والحقوق  بااللتزامات املتعلق العقد ركن

  العقد مقدمة .أ

  العقد موضوع .ب

  العقد مالحق .ج

  للعقد الجزائية الشروط .د
 
 

 العقد كتابه عند استيفاؤها ينبغي التي العقد اركان من
 فيها ويجتهد الطرفين احد يصيغها ان .أ

  خالفات في الوقوع لتقليل ومفصله واضحة بعبارات يصاغ ان .ب

 للتفصيل حاجه وال معا الطرفين يصيغها ان .ج

  الوضوح عن النظر بغض مفصل بشكل يصيغها ان .د
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 :   عملية أنه على العقد على للتوقيع ينظر

 موضوعية وليست شكلية .أ

 شكلية وليست موضوعية .ب

  واحد آن في وشكلية موضوعية .ج

 العقد بأركان تتعلق ال .د

 

 :  املالحق ، العقد يحتاجها التي بالجداول  التوضيح فيها يتم التي العقد مالحق تسمى

  الاحصائية .أ

 إلاجرائية .ب

  التشريعية .ج

  الوثائقية .د
 

 :  باملالحق ، التعاقد إليها استند التي والقوانين القرارات نصوص تتضمن التي العقد مالحق تعرف

 إلاحصائية .أ

 إلاجرائية .ب

 التشريعية .ج

 الوثائقية .د
 

 : هي ، طرف كل والتزامات لحقوق  املحددة املستندات لجميع املتضمنة العقد مالحق

 التشريعية .أ

  الوثائقية .ب

 التاريخية .ج

 إلاجرائية .د
 

   املالحق ، سابقة ومعاهدات التفاقات ملخصات املتضمنة العقد مالحق تسمى

  التشريعية .أ

  الوثائقية .ب

  التاريخية .ج

 إلاجرائية .د
 

 تم بحمد هللا االنتهاء من جمع وترتيب أسئلة تعاقد وتفاوض للدكتور الجديد ونموذجين للدكتور القديم  وأشكر ..

 وام جوانا وفجر و لوسيندآ العصامية و سومي وابو ريان ونادية   Sarahو  wael_212ابن الشاطر  و 

 Zarina و   Mayosh  وصدى االمل وفاطمة عبدهللا و  

 وأشكر كل من ساهم في هذا العمل واسال هللا أن يجازيهم عني خير الجزاء

أختكم وأمكم   Omjehaad ☺ 

 

 جنون إحساس .. 


