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مقدمة :
مهارات التعامل المميزة مع  كبار الشخصيات )vip( على اختالف المصطلحات ووحدة المفهوم هي مجموعة من الخبرات المتراكمة عبر التاريخ وثقافات الشعوب فحواها التعامل 
الخاص مع فئة مميزة. وقد امتزج في هذا المفهوم أشكال متعددة من التعامل اللِبق وفق أصول رّسخها العرف االجتماعي والرسمي كاإلتيكيت والمجامالت البروتوكولية المرعية 
من كافة الطبقات االجتماعية واألوساط الرسمية في مختلف الدول.. وفي هذه الدورة من يوروماتيك، سنقدم أساليب ومهارات المناقشة والتواصل مع كبار الشخصيات من خالل 

التعرف على مفاتيح الشخصية الهامة التي يتم التعامل معها من رجال المراسم والعالقات العامة والسكرتارية ومديري المكاتب للشخصيات الكبيرة .

الهدف العام :
تنمية مهارات المشاركين في العالقات اإلنسانية ذات المستوى الراقي وإكسابهم آداب التعامل مع اآلخرين وفن االتكيت والبروتوكول �
التعريف بالقواعد الحاكمة لفن تقديم المراسم وآداب التعامل مع الشخصيات الهامة �
نظرة عامة حول موضوعات البروتوكول �
قواعد المراسم العامة �
مراسم االحتفاالت �
مراسم الدولة المضيفة �
األوسمة، الحصانات،االمتيازات �
مراسم االجتماعات الرسمية �
نماذج اعتماد السفراء �
االسبقيات والحصانات الدبلوماسية �
البروتوكول للقيادات العليا �
مفهوم االيتكيت �
الدبلوماسية والقانون الدولى �
إتيكيت االحتفاالت �
إتيكيت استقبال الضيوف والزيارات الرسمية . �
إيتكيت الجلوس وآدابه �
إتيكيت المصافحة والسالم �
إتيكيت الحديث والخطابة . �
إيكيت االتصاالت االلكترونية �
إتيكيت المؤتمرات �
إتيكيت المؤسسات العامة والخاصة �
التعرف على فنون المراسم والبروتوكول في الزيارات الرسمية �

األهداف التفصيلية :
في نهاية هذه الدورة التدريبية سيكون كل متدرب قادرًا على : 

تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات المتعلقة بأساليب التعامل مع كبار الشخصيات .. �
إكسابهم مهارات تطبيق هذه المعارف واألساليب والمبادئ بما يحقق فعاليتهم فى التعامل. �
تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية البروتوكول واإلتيكيت ومبادئهم. �
تمكين المشاركين من قواعد وأساليب إجراء البروتوكول واالتيكيت فى المــــؤسسات �
إكساب المشاركين مهارات تقديم الصورة المشرفة تجاه الضيوف الرسميين وكبار الشخصيات. �
تطوير المهارات الشخصية الالزمة لتطبيق قواعد وأسس المراسم والبروتوكول . �
التعرف على ماهية تطبيق السلوك   الدبلوماسي الرفيع   في التعامل مع كبار   الشخصيات.                            �
تمكين المشاركين من مهارات اإلستقبال والتوديع للضيوف الرسميين وكبار الشخصيات . �
تمكين المشاركين من إعداد وإدارة جدول زيارة كبار الشخصيات . �
معرفة المشاركين بأهم األخطاء الشائعة خالل برامج الزيارات لكبار الشخصيات وتجنبها. �
كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب اإللمام بقواعد المعامالت ، والمراسم الرسمية. �
اكساب المشاركين بمهارات استخدام الموائد الرسمية والتعرف على اتيكيت المائدة، والضيافة والمالبس من وجهة نظر إحترافية �

النتائج المتوقعة:
تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية للمراسم والبروتوكول وفن التعامل مع كبار الشخصيات وأهم المواصفات التي يجب توافرها دبلوماسية التعامل �
التعريف بالقواعد الحاكمة لفن تقديم المراسم  واللياقة وآداب التعامل مع الشخصيات الهامة. �
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النتائج المتوقعة:
طبيعة البشر و مكونات الشخصية. �
اساليب التعرف على مفاتيح الشخصية . �
سمات و خصائص كبار المسؤولين وأنماطهم. �
البروتوكول والمراسم: �

نظرة عامة حول موضوعات البروتوكول والمراسم «
قواعد المراسم العامة «
مراسم االحتفاالت «
مراسم الدولة المضيفة «
األوسمة، الحصانات،االمتيازات «
مراسم االجتماعات الرسمية «
نماذج اعتماد السفراء «
البروتوكول للقيادات العليا «
اإلتيكيت �

مفهوم االيتكيت «
إتيكيت استقبال الضيوف والزيارات الرسمية . «
إيتكيت الجلوس وآدابه «
إتيكيت المصافحة والسالم «
إتيكيت الحديث والخطابة . «
إيكيت االتصاالت االلكترونية «
إتيكيت المؤتمرات «
أسس إعداد الموائد والمآدب بأنواعها وترتيب الجلوس وأداب التناول الطعام «
معرفة أهم أخطاء الشائعة في إعداد برامج الزيارات لكبار الشخصيات «
المواعيد ومبادئ المقابالت الرسمية لكبار الشخصيات في المكاتب العليا «
فن المرافقة و التعامل مع كبار الشخصيات «
التعامل مع كبار الشخصيات �
آداب المرافقة �
التميز في العالقات العامة �
التميز في التمثيل الداخلي و الخارجي �
فهم أنماط الشخصية المختلفة �
التعامل مع الشخصيات الصعبة �
الذكاء االجتماعي و االنفعالي �
حسن اللباقة و المظهر وحفظ أسرار العمل �
أخالقيات التعامل مع كبار الشخصيات �
الشخصية الديناميكية الملتزمة المطلوبة �
كيفية التعامل مع كبار الشخصيات �
التعرف على بروتوكول الجلسة االفتتاحية والختامية للمؤتمرات �
التعرف على طرق إعداد برامج الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات �
ربط وظائف العالقات العامة و اإلتكيت والبروتوكول والمراسم �
تنمية القدرات والمهارات إلعداد المناسبات و الحفالت الرسمية وترتيب المدعوين �
التعرف على القواعد الدولية إلتكيت التقديم و التعارف و المصافحة �
التدريب على مهارات وفنون الحديث واالستماع ولغة الجسم �
التعرف على آداب اللياقة والتعامل مع كبار الشخصيات من خالل تطبيق قواعد اإلتيكيت �



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

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 :........................)االتكيت وآداب التعامل مع كبار الشخصيات - مستوى احترافي ®( 

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.


