مركز مهارات اإلتصال

Communication Skills center

The 3rd edition of the Inter-university Mediation Competition
The 3rd edition of the Interuniversity Mediation Competition will be held from May
2nd to 6th, 2019. It is organized by the Professional Centre for Mediation (CPM) of
Saint Joseph University, the Middle East Regional Directorate of AUF and the
UNESCO Regional Office in Beirut in partnership with GIZ-ZFD.
The aim of the competition is to enable students to discover mediation by playing the
role of conflicting parties. They will be introduced to the techniques of communication,
negotiation and listening in order to find an amicable solution to the dispute.
Registration details
The competition will be held in French and Arabic simultaneously, according to the
linguistic preferences of the participating teams. Applications from students who have
participated in the mediation sensitization workshops with CPM, AUF and UNESCO
and who have been trained are preferred.
Each team consists of 2 or 3 students enrolled at the university but can come from
different faculties. If the team is composed of 3 members, the members will divide the
roles during the sessions. The team is assisted in its preparations by a coach, trained
and assigned by the CPM.
Students wishing to participate in the competition must complete the "Registration
Form" and send it by email to Communication Skills Centre at the following
address CSC@pua.edu.eg before February 27/2019.

 والمديرية اإلقليمية للشرق األوسط لالتحاد، ) التابع لجامعة سانت جوزيفCPM(ينظم مركز
 مسابقة بين الجامعاتGIZ-ZFD  والمكتب اإلقليمي لليونسكو في بيروت بالشراكة مع، األفريقي
.2019  مايو6  إلى2 من
الهدف من المسابقة هو تمكين الطالب من اكتشاف طرق الحوار المناسبه من خالل لعب دور
 وسيتم تعريفهم بمهارات االتصال والتفاوض واالستماع من أجل إيجاد حل.األطراف المتنافسه
.مناسب للخالف
معلومات التسجيل
. حسب التفضيالت اللغوية للفرق المشاركة، ستقام المسابقة بالفرنسية والعربية في وقت واحد
 واليونسكو والذين تمAUF ،CPM ويفضل الطالب الذين شاركوا في ورش عمل من قبل مع
.تدريبهم
. طالب مسجلين في الجامعة ولكن يمكن أن يأتوا من كليات مختلفة3 يتألف كل فريق من طالبين أو
 يتم مساعدة. فسيقوم األعضاء بتقسيم األدوار خالل الجلسات،  أعضاء3 إذا كان الفريق يتألف من
.CPM  يتم تدريبه وتكليفه من، الفريق في استعداداته بواسطة مدرب
يجب على الطالب الراغبين في المشاركة في المسابقة إكمال "نموذج التسجيل" وإرساله عبر
27  قبلCSC@pua.edu.eg البريد اإللكتروني إلى مركز مهارات األتصال على العنوان التالي
.2019 / فبراير
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