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المقدمة:
هذه الدورة التدريبية " األخصائي المعتمد في فن االتيكيت والبروتوكول الدولي " والتي تستغرق خمسة أيام  لمساعدة منتسبيها على التأهب للتفاعل بكّل ثقة وفاعلية مع الشخصيات 
البارزة وكبار المسؤولين، بما في ذلك خالل المواقف الرسمية المنّظمة؛ كما أنها ُتغّطي مجموعة كاملة من االتفاقيات والقواعد والعادات والتوقعات الواجب على المهنيين في مجال 
االتصال إتقانها للتعامل باحترافية مع كبار الشخصيات وعلى مستويات رفيعة في عالم األعمال. ستتعّلم القواعد الرسمية والقواعد الضمنية غير المعلنة في البروتوكول الرسمي 

وآداب اللياقة في المنظمات، باإلضافة إلى األعراف الثقافية الدولية واالختالفات في ما بينها.

لبناء  الثقافات المختلفة، والقيادة المؤثرة  الدبلوماسية واالتصال ما بين  الدولية المهمة، وستتناول موضوعات  الفعاليات  الدورة تطبيقات عملية ودروسًا مكتسبة من  وستتضمن 
العالقات ، وطرق تقديم الدعم المتقدم للفعاليات، وكيفية تحقيق التميز في خدمة كبار الشخصيات، وتكوين الشراكات الفعالة مع وسائل اإلعالم. وستناول ايضا موضوعات  مهمة 
وأساسية في  المراسم والتشريفات ،  أصل وتاريخ المراسم، وترتيب األسبقية، واستراتيجيات ترتيب الجلوس، واأللقاب وصيغ المخاطبة، وترتيب األعالم الدولية، ومراسم إدارة 

االحتفاالت، واإلتيكيت والذكاء االجتماعي، وفن تقديم الهدايا، واإلجراءات الالزمة لتخطيط وإدارة المراسم الرئيسة في الفعاليات، وكيفية التعامل مع الصعوبات.

الهدف العام :

في نهاية برنامج الدورة التدريبية نطمح من خالل تبادل المعلومات ان نكون قد حققنا االهداف التالية:

اكتساب المهارات الالزمة في البروتوكول والمراسم وطرق التعامل الصحيح مع كبار الشخصيات من خالل دراسة البروتوكول الدولي والتعرف على قواعد اللياقة ) االتيكيت 
( ، وقواعد السلوك الدبلوماسي واالستقبال الرسمي للوفود ، وتنظيم وادارة االجتماعات الرسمية و قواعد تنظيم المؤتمرات ورفع األعالم وعزف النشيد الوطني ، وكافة صور 

المجامالت الدولية .تعميق المعرفة وتنمية المهارات لدى المشاركين في ممارسة وتطبيق اإلتيكيت والبروتوكول في مجال  العمل الوظيفي. 

محاور البرنامج التدريبي :
w االخالقيات الوعاء الحضاري
w تعريف المراسم والبروتوكول
w اهم قواعد اإلتيكيت بشكل عام
w البروتوكول لغة واصطالحا ، المصطلح في المفهوم القانوني
w النقاط االساسية في البروتوكول الدبلوماسي
w المراسم ) البروتوكول( اإلجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة ) األتيكيت ( ، اإلستقبال الرسمي
w قواعد السلوك الدبلوماسي ، صور المجامالت الرسمية والدولية
w فن المحادثة : اداب عامة ، اختيار الموضوع
w مراسم االستقبال مراسم رفع األعالم
w البروتوكول وآداب الحفالت والمقابالت ، آداب التقديم والتعارف والتحية
w القواعد العامة لألسبقية، أسبقية رؤساء الدول والوزراء وكبار الموظفين
w أسبقية الهيئة الدبلوماسية، اعتماد السفير
w قواعد تنظيم المؤتمرات ورفع األعالم، قواعد عزف النشيد الوطني
w قواعد اللياقة عند وفاة رئيس دولة أجنبية
w : أهم موضوعات إتيكيت التعامل الرسمي واالجتماعي
w المجاملة 2 البساطة 3 األسبقية 4 التقديم والتعارف 5 المصافحة 6 بطاقات الزيارة

المخرجات التدريبية :
w "التعرف علي المفاهيم األساسية للبرتوكول والمراسم وآداب اللياقة "اإلتيكيت
w التعامل مع كبار الشخصيات
w تنمية مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين والالزمة ألعمال المراسم والتشريفات
w التعرف علي أسس إعداد وترتيب الوالئم والحفالت الرسمية واالجتماعات والمؤتمرات وأسس التعامل واألسبقية في مناسبات توقيع العقود االتفاقيات
w التعرف علي مختلف قواعد االتيكيت االجتماعي والرسمي
w قوعد البروتوكول للمؤتمرات واالجتماعات واللقاءات التي يحضرها كبار الشخصيات
w بروتوكول المؤتمرات الصحفية
w إتيكيت العمل المكتبي بمكاتب كبار الشخصيات
w أخالقيات العمل وآداب البروتوكول واإلتيكيت

الفئات المستهدفة:
التعامل  الذين يتطلب عملهم  الفعاليات والمساعدون الشخصيون والموظفون في مجال الضيافة وجميع أولئك  العامة ومنظمو  مسؤلو المراسم والتشريفات وأخصائيو العالقات 

والتفاعل مع أشخاص مهمين في القطاعين الحكومي والخاص.
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مفاهيم  الربوتوكول آداب اللياقة "اإلتيكيت "واالستضافة

w  .تعريف البرتوكول واالتيكيت والمراسم 

w مبادئ البروتوكول وآداب اللياقة

w سلوك مهني وشخصي ال تشوبه شائبة

w التحضير للمناسبات واستقبال كبار الشخصيات

w المعايير المحلية والدولية المختلفة

أاسليب التفكري اإلناسين يف حل مشكالت المراسم واإلتيكيت 

والتعامل مع كبار الشخصيات

w التفكير التحليلي والمنطقي واالبتكاري

w  استخدام أساليب التفكير اإلنساني في حل مشكالت المراسم واإلتيكيت والتعامل مع

كبار الشخصيات .

مهارات االتصال الفعال لعمل المراسم

w مكونات عملية االتصال

w معوقات االتصال الفعال

w االتصال الفعال والمراسم

w إتيكيت الحديث واإلنصات

w مهارات التعامل مع األنماط المختلفة من البشر في إطار اختالف الثقافات

أاسليب التعامل مع كبار الشخصيات

w إدارة االنطباعات مع كبار الشخصيات

w أساليب ومهارات المناقشة مع كبار الشخصيات

w سمات وخصائص سلوك الشخصيات الهامة

w أهم مفاتيح الشخصية الهامة

الربوتوكول والمراسم والترشيفات

w الشروط الواجب توافرها في القائم بعملية المراسم والتشريفات

w القواعد الحاكمة لفن المراسم والتشريفات

w توجيه الدعوات وترتيب الموائد

w معايير جودة للمطاعم

w تنظيم الحفالت الرسمية والدبلوماسية

w بروتوكول زيارة كبار الشخصيات القادمين من الخارج

w قواعد رفع وتنكيس األعالم

لكبار  الصحفية  والمؤمترات  االجتماعات  وتنظيم  الربوتوكول 
الشخصيات

w أهداف االجتماعات والمؤتمرات

w بروتوكوالت تنظيم االجتماعات والمؤتمرات الصحفية

w قواعد إعداد محاضر االجتماعات والمؤتمرات

w قواعد وآداب االتيكيت االجتماعي والرسمي لكبار الشخصيات

w التحية والتعارف والمصافحة مع كبار الشخصيات

w السلوك مع السيدات

w تبادل الهدايا والزهور والهدايا الممنوعة

w اتيكيت االتصال الهاتفي مع كبار الشخصيات

w قواعد اإلتيكيت للبريد اإلليكتروني واستخدام اإلنترنت

w آداب الضحك واالبتسام

أخالقيات العمل والربوتوكول واإلتيكيت

w مفهوم األخالق والسلوك

w مدى توافق أخالقيات العمل ومفاهيم البروتوكول



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)األخصائي المعتمد في فن االتيكيت والبروتوكول الدولي ®( 

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.


