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اتيكيت العمل، مفتاح النجاح

تحديد و فهم اتيكيت األعمال � 
صنع انطباع أول جيد � 

التعريف الفعال � 
فهم األسبقية/ األولوية في مكان العمل � 

تذكر األسماء � 
بروتوكول بطاقات العمل � 

التواصل اللفظي و غير اللفظي � 
لغة الجسد � 

االجتماعات – ما يجب و ما ال يجب فعله � 
إدارة العالقات )التواصل( � 

اتيكيت الهاتف، الهاتف المحمول و البريد اإللكتروني � 
االتيكيت الدولي � 

التواصل عبر الثقافات � 
اللباس المهني �

البرتوكول الدولي 
أهمية البروتوكول في بناء العالقات مع الوجهاء و كبار الشخصيات في القطاعين  � 

العام و الخاص.
البروتوكول في عالم المنظمات متعددة األطراف  � 

البروتوكول في المناسبات االجتماعية � 
خط االستقبال � 

الدعوات � 
التفاعل الدبلوماسي � 
الدبلوماسية اللفظية � 

بروتوكول مخطط الجلوس � 
البروتوكول المحلي � 

التعامل مع وسائل اإلعالم، تطبيق البروتوكول و االتيكيت العملي

التعامل مع وسائل اإلعالم )التلفزيون و المسرح( � 
إظهار اإلناقة و الثقة بالنفس � 

أفضل طريقة مهنية للجلوس و المشي � 
لغة الجسد اإليجابية � 

ما يمكن إرتدائه و ما ال يمكن � 
كيفية إستالم شهادة أو جائزة � 

كيفية التعريف عن النفس بلباقة � 
أفضل طريقة للوقوف لصورة � 

االتيكيت و البروتوكول الدولي في مواقف الحياة � 
مأدبة الغداء الدوليةالبروتوكوالت الدولية � 

المواثيق- االتفاقات المؤقتة � 
البعثات الدبلوماسية � 
السفارة- المفوضية � 
الفئات و األعضاء � 

الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية � 
انهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي � 

قطع العالقات الدبلوماسية � 

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

برنامج إتيكيت األعمال
والبروتوكول الدولي ®

اهداف البرنامج وورشة العمل : 
البحث المعمق في جميع المجاالت التي تتعلق في األداء البروتوكولي واإلتكيت ، وإثارة جميع النقاشات والحوارات حولها، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحويل المعارف 

والمعلومات النظرية إلى أسلوب عملي يمكن توظيفه بشكل مهني في التعامالت المتعددة،  والتركيز على إكساب المنتسبين المهارات الكفيلة برفع الثقة في اإلستخدام األمثل لقدراتهم 

في التعامل مع المواقف التي يتعرضون لها في المناسبات المتنوعة.

المقدمة :

هذا البرنامج فريد من نوعه بما يقدمه من افضل الممارسات الدولية ، حيث ان العمل في بيئة بثقافات متعددة ينتج عنه صعوبات و تحديات كثيرة، و لذلك سعينا إلنشاء “برنامج 
إتيكيت األعمال والبروتوكول الدولي” لتعزيز التواصل الفعال مع مختلف الناس و الثقافات. وسيقدم البرنامج مجموعة من القواعد العملية الموفرة للوقت و الموضحة لما هو 

مقبول و الئق.

كما تشتمل محاور البرنامج وورشة العمل التي تمتد فعالياتها على مدى 5أيام على مقدمات علمية ومهنية في تصميم وإدارة أي مشروع بروتوكولي، باإلضافة إلى تطوير القدرات 
المهنية وتنميتها بما يمكن من إدارة أكثر فعالية واالستخدام الجيد للذكاء العاطفي في األداء البروتوكولي، وتمكين المنتسبين من اكتساب أعلى مستويات الثقة والمهنية في إدارة 

المواقف والتعامل مع كبار الشخصيات. 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلي:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)برنامج اإتيكيت الأعمال والبروتوكول الدولي ®( 

 

..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


