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مقدمة :
مع تنامى قطاع األعمال ومجال التجارة ، أصبح اإللمام بقواعد األتيكيت العالمى تشكل 

عامال حاسما قد ينتج عنها إختيار الشخص المناسب أو غير المناسب لعقد إتفاق أومشروع 

أن  عليهم  يجب  التى  واآلداب  القواعد  إدراك  األعمال  رجال  على  يتعين  وبات   ، عمل 

يلتزموا بها فيما يعرف باألتيكيت ) مثل أتيكيت المصافحة ، تبادل البطاقات الشخصية ، 

األسبقيات ، أتيكيت الدعوات والتصرف فى موائد الطعام والمناسبات، أتيكيت المرافقة 

فى األماكن المختلفة ، أتيكيت المالبس لسيدات ورجال األعمال ، قواعد األتيكيت العامة 

مهارات   ، الجلوس  وترتيب  اإلجتماعات  إلدارة  األمثل  واألسلوب  العمل  فى  للنجاح 

والهواتف  اإلتصاالت  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا  إستخدام  قواعد   ، الضيوف  إستقبال 

والبريد اإللكترونى والمراسالت ، واإلعداد والتخطيط للزيارات الرسمية لكبار العمالء 

والشخصيات ، ……….ألخ ( لضمان التعامل بأعلى مستوى من اإلحترافية ، فأقل هفوة 

فى السلوك قد تأخر أوتفشل عقد إتفاق أوصفقة عمل.

األهداف :
w صقل مهارات المشاركين بمفاهيم وأساسيات أتيكيت وبروتوكول األعمال العالمى

w  توضيح مدى العالقة بين قواعد األتيكيت والبروتوكول الدولية ومبادىء وأساسيات كل

من العادات والتقاليد واألخالقيات

w  والبروتوكول األتيكيت  قواعد  ممارسة وتطبيق  فى  المهارات  وتنمية  المعرفة  تعميق 

فى مجال األعمال

w  التعرف على المهارات الضرورية الشخصية الالزم توافرها للتميز فى مجال األتيكيت

والبروتوكول

w  واإلجتماعات والتفاوض  التباحث  لقاءات  تنظيم  فى  الالزمة  والمهارات  المعرفة 

واإلحتفاالت الرسمية والعامة وفقا لقواعد األتيكيت والبروتوكول الدولية

w  الشخصيات كبار  التعامل مع  فى  دوليا  المتعارف عليها  الالزمة  والمهارات  المعرفة 

والضيوف الرسميين وفى مختلف المناسبات والفعاليات والمحافل المحلية والدولية
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الوحدة االولى :
المفهوم الحديث لفن أتيكيت األعمال العالمى والبروتوكول

المفهوم الدولى والمحلى لألتيكيت والبروتوكول وتطبيقاته فى األعمال �
أتيكيت العمل مفتاح النجاح �
تحديد وفهم أتيكيت األعمال – صنع إنطباع أول جيد �
أهمية األتيكيت والبروتوكول فى األعمال �
مجاالت بروتوكول وأتيكيت األعمال العالمى �
قواعد األتيكيت والبروتوكول الدولية �
تطبيقات األنشطة واإلجراءات المتبعة فى األتيكيت والبروتوكول الدولية �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحدة الثانية :
أتيكيــت التقديــم والتعارف والمصافحــة  واإلعداد للحفالت والمناســبات 

الرسمية
أتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة فى األعمال �
المجاملة دستور األتيكيت والبروتوكول �
أتيكيت الدعوة وتلبيتها واإلعتذار عنها �
أتيكيت المواعيد والمقابالت الرسمية �
بروتوكول الوقوف الصحيح �
أتيكيت المسافات الفاصلة �
أتيكيت اإلعداد وتنظيم الحفالت والمناسبات الرسمية �
تنظيم الجلسات والمآدب �
أتيكيت المآدب الرسمية �
أتيكيت المائدة �
أتيكيت تناول الطعام �
أتيكيت حفالت اإلستقبال والكوكتيل �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحدة الثالثة :
أتيكيت األسبقية وطرق تحديدها

األسبقية بين الدول ورؤساء الدول �
األسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية �
األسبقية فى السير والحفالت الخطابية �
األسبقية فى السيارة والحفالت والمجاملة �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحدة الرابعة :
أتيكيت الحديث وإدارته

األحاديث الودية والعميقة �
الحوارات العميقة ومواصفاتها وطرق ممارستها �
مهارات اإلنصات واإلتصال الفعال �
مواصفات اللباقة وكيفية التحدث بلباقة �
الكلمات جاذبة األنتباه وقواعد أتيكيت الحديث �
التواصل اللفظى وغير اللفظى �
المفهوم الدولى والقواعد اإليجابية الحاكمة للغة الجسم وإيماءاته المختلفة �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحدة الخامسة :
أتيكيت النموذج الدولى إلعداد برنامج الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات

النموذج الدولى إلعداد الزيارات الرسمية �
مراسم المؤتمرات واإلجتماعات الدولية �
البروتوكول واألتيكيت الدولى إلستقبال وتوديع كبار الشخصيات والضيوف �
البروتوكول واألتيكيت الدولى للزيارات الخاصة وزيارات الوفود �
المجالس  � وإلى  من  الضيوف  لمرافقة  الدولى  واألتيكيت  البروتوكول  قواعد 

واإلجتماعات
قواعد البروتوكول واألتيكيت الدولى فى الجلوس فى اإلجتماعات والمؤتمرات �
حاالت وتطبيقات عملية �



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


