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مقدمة:
تعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن، علم ألنها تتطلب في العضو الدبلوماسي إتساع الثقافة واإلحاطة بالعلوم المختلفة، وبالمتغيرات الدولية، وبالقانون الدولي وغيره… أما الدبلوماسية 
الدبلوماسية بحذق ولباقة، عالوة على الصفات  القواعد  كفن، فإنها تعتمد على المواهب الشخصية والقدرات على االتصال باآلخرين، وعلى كسب الصداقات، وعلى استخدام 

الشخصية األخرى التي يحتاجها العمل الدبلوماسي ومنها اإللمام بقواعد السلوك الدبلوماسي التي تتكون من المراسم )البروتوكول(، وآداب اللياقة )اإلتيكيت(، والمجاملة.

إلي كيفية التصرف اجتماعًيا وكيفية  اليوم؛ فهي ترشدنا  العالمية والمجاالت العسكرية والدبلوماسية  المهمة في مجاالت األعمال  المميزات اإلستراتيجية  المراسم من  أصبحت 
إنجاز األعمال والتصرف في مواقف معينة. وعلى مستوى األفراد، فإن امتالك المهارات المهنية والفنية الالزمة يعتبر ذو أهمية قصوى خاصة في تنسيق الفعاليات التي تتضمن 
اعتبارات اجتماعية ودولية وسياسية. وعلى مستوى المؤسسات، فإن تواجد موظفين بمؤهالت معتمدة في مجال المراسم يمّكن المؤسسة من اكتساب ميزة تنافسية ومتابعة الحفاظ 
عليها. يهدف هذا البرنامج التدريبي الى التعريف بالمبادئ األساسية آلداب المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت والتدريب علي التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب 

اإللمام بقواعد المجامالت والتشريفات في مجتمعات متعددة الثقافات ، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات.

منهجية البرنامج :
توفر الدورة تعليمات متخصصة، وتدريبات وتمارين موّجهة تمّثل قواعَد هامة في أساسيات المراسم التشغيلية، حيث يكتسب المشاركون إدراكًا واسعًا في مراسم األعمال الوظيفية 
والمراسم الحكومية والدولية، بينما تسهم منهجية التدريب التفاعلي عبر دراسة ومناقشة حاالت ومواقف مختلفة في إكساب المشاركين الثقة في تطبيق مبادئ المراسم في المواقف 

الصعبة وتأتي مهارات تنمية القيادة الشخصية القوية لتحدث التوازن مع جودة المنهج الدراسي مما يرفع ثقة الخريجين ودرجة تأهبهم وكفاءتهم المهنية.

كيف ستستفيد من البرنامج :
ُتحاكي الدورة َمن هم بحاجة لتطوير كفاءاتهم في مجال المراسم خاصة الذين يشغلون مناصب تتطلب الثقة وتقوم على أساس المسؤولية وإعطاء الصالحيات في تطبيق قواعد 
المراسم الدولية والعالقات العامة المناسبة، حيث أن الدورة ستساعدهم في اكتساب األدوات واألساليب والطرق العملية لتنظيم المناسبات التي تبرز فيها أمور حيوية تتسم بالحساسية 
كترتيب األسبقية والعادات والفروقات الثقافية وغيرها. وتركز الدورة التدريبية على مواضيع معينة في مجال المراسم مع األخذ باالعتبار الممارسات المقبولة عالمًيا بالنسبة 

للعادات والمجامالت الرسمية واالجتماعية وحقوق ومسؤوليات األفراد والشعوب واألمم.

هندسة فن المراسم والبروتوكول الدبلوماسي �

هندسة فن إدارة المفاوضات �

هندسة فن تنظيم اللقاءات وتنظيم طاوالت المفاوضات واللقاءات �

هندسة فن اإلتيكيت والمجامالت الدبلوماسية �

هندسة تنظيم حفالت االستقبال �

هندسة  دبلوماسية فن وعلم كتابة المراسالت والمكاتبات  �

هندسة فن استقبال وإرسال الوفود �

هندسة االهتمام بلباقة الحديث االهتمام بالمظهر وكيفية الجلوس �

هندسة فن التعارف وتقديم الناس لبعضهم البعض �

هندسة فن استقبال الضيوف �

هندسة فن ترتيت أماكن الجلوس في المناسبات والمؤتمرات �

هندسة إتيكيت األماكن العامة �

هندسة أتيكيت الجلوس في السيارة �

هندسة إتيكيت الحفالت �

هندسة إتيكيت عشاء العمل �

 هندسة اتيكيت البريد اإللكتروني �

هندسة إتيكيت استخدام االنترنيت �

هندسة إتيكيت التعامل لذوي االحتياجات الخاصة �

 هندسة إتيكيت وفن التعارف �

هندسة فن ترتيب الضيوف على الموائد �

هندسة إتيكيت الحديث أثناء تناول الطعام �

هندسة فن ولباقة الحوار �

هندسة إتيكيت قواعد المرور �

هندسة توجيه الدعوات وكيفية الرد عليها �

هندسة وإتيكيت التقديم والتعارف والزيارات �

الدبلوماسيين  � الممثلين  وبين  الدول  رؤساء  وبين  الدول  بين  األسبقية  هندسة 

والقنصليين واألسبقية في المناسبات المختلفة

هندسة تشكيل وفود الدول إلى المؤتمرات واالجتماعات الدولية �

هندسة تكوين البعثات وهندسة نظام العمل داخل البعثة الدبلوماسية ومهام كل عضو  �

فيها

هندسة بروتوكول الزيارات الرسمية �



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 :........................)البرنامج التخصصي في المراسم والبروتوكول واالتيكيت ®( 

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.


