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مقدمة:
االتيكيت والبروتوكول يبين كيفية التعامل بشكل صحيح في كل من األعمال والمواقف االجتماعية. ووصف كيفية التفاعل والتواصل بشكل فعال مع أنواع مختلفة من الضيوف، 

وتطبيق آداب االتصاالت المناسبة، والوعي لالختالفات في بروتوكول واتيكيت السلوك في مختلف الثقافات واألمم والمناطق المختلفة.

تساعدك دورة فن االيتكيت والبروتوكول لألعمال في ترك انطباع أول رائع. كما تتناول كيفية التعامل مع اآلخرين في بيئة األعمال مع األخذ في االعتبار االختالفات في الثقافة 
والمنطقة. خالل األيام الخمسة من هذه الدورة ، ستحصل على نصائح وممارسات عالمية حول كيفية تطبيق السلوكيات الصحيحة وآداب العمل في العديد من اإلعدادات المختلفة 

خالل المناسبات الرسمية والزيارات.

أهداف البرنامج:
	wتحديد آداب السلوك وفهم مدى أهميته للشركات والمنظمات األخرى
	wتعلم التفاعل مع رجال األعمال بطريقة جذابة ومهذبة
	wشرح كيفية التصرف بشكل صحيح في كل من المواقف التجارية واالجتماعية
	wمعرفة كيفية إدارة االجتماعات ووجبات العشاء واألحداث
	wشرح األساليب السلوكية األساسية األربعة وكيفية التكيف مع كل منها
	wإنشاء والحفاظ على انطباع بالمصداقية والسلطة والكفاءة خالل اجتماعات العمل
	wوصف كيفية التفاعل والتواصل بفعالية مع أنواع مختلفة من الضيوف
	w)الترتيبات المكانية: كيفية اتخاذ قرار بشأن القرب )الوقوف / الجلوس
	wتحديد سلوك المكتب المناسب وغير المناسب
	wإظهار السلوك الشخصي والمهني المناسب
	wفهم إعدادات المكان
	wالتحكم في محادثاتك لتظهر ذكية ومختصة
	wالثقة في جميع مجاالت آداب األعمال
	wالتزود بالمعرفة حول االختالفات في البروتوكول وآداب السلوك من مختلف الثقافات واألمم والمناطق
	wخلق سهولة أكبر في جميع حاالت العمل

الفئات المستهدفة:
القطاعين الحكومي  المهمين في كل من  التعامل والتعامل مع األشخاص  التي تتطلب مواقفها  المختارة خاصة تلك  للنجاح في وظائفهم  أدائهم  الذين يرغبون في تحسين  أولئك 
والخاص. دورة اتيكيت إدارة االعمال موجهة إلى جميع المهنيين العاملين في التفكير المتقدم بدءاً من الخريجين الجدد ، ثم تصل إلى احتضان رواد األعمال ، وضباط العاملين ، 

ومحترفي العالقات العامة ، والمتخصصين الماليين ، والمحامين ، ومنظمي الفعاليات ، المساعدين الشخصيين والمسؤولين التنفيذيين ، والمهندسين .

المحاور التدريبية:
	wفهم مبادئ آداب األعمال
	wالسلوك الشخصي والمهني
	wالسلوك السليم لالجتماع
	wبناء المصداقية الشخصية
	wخلق انطباع أول قوي
	wتحقيق نجاح االتصاالت
	wمقدمات األعمال المهنية
	wآداب في مكان العمل
	wالحفاظ على العالقات التجارية
	wآداب االتصال السليمة
	wاجتماعات ناجحة وآداب مناسبة
	wآداب االتصال في وظائف األعمال التي تميزك عن المنافسة
	wالتخطيط واستضافة مناسبات كبار الشخصيات
	wآداب الطعام األساسية لألعمال
	wآداب التعامل – اآلداب الرقمية األساسية
	wآداب التعامل بين الثقافات
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الوحدة األولى:

المفهوم احلديث لفن أتيكيت األعمال العالمى والربوتوكول

	wالمفهوم الدولى والمحلى لألتيكيت والبروتوكول وتطبيقاته فى األعمال
	wأتيكيت العمل مفتاح النجاح
	wتحديد وفهم أتيكيت األعمال – صنع إنطباع أول جيد
	wأهمية األتيكيت والبروتوكول فى األعمال
	wمجاالت بروتوكول وأتيكيت األعمال العالمى
	wقواعد األتيكيت والبروتوكول الدولية
	wتطبيقات األنشطة واإلجراءات المتبعة فى األتيكيت والبروتوكول الدولية
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثانية:

أتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة  واإلعداد للحفالت 
والمناسبات الرسمية

	wأتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة فى األعمال
	wالمجاملة دستور األتيكيت والبروتوكول
	wأتيكيت الدعوة وتلبيتها واإلعتذار عنها
	wأتيكيت المواعيد والمقابالت الرسمية
	wبروتوكول الوقوف الصحيح
	wأتيكيت المسافات الفاصلة
	wأتيكيت اإلعداد وتنظيم الحفالت والمناسبات الرسمية
	wتنظيم الجلسات والمآدب
	wأتيكيت المآدب الرسمية
	wأتيكيت المائدة
	wأتيكيت تناول الطعام
	wأتيكيت حفالت اإلستقبال والكوكتيل
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة:

أتيكيت األسبقية وطرق حتديدها

	wاألسبقية بين الدول ورؤساء الدول
	wاألسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية
	wاألسبقية فى السير والحفالت الخطابية
	wاألسبقية فى السيارة والحفالت والمجاملة
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة:

أتيكيت احلديث وإدارته

	wاألحاديث الودية والعميقة
	wالحوارات العميقة ومواصفاتها وطرق ممارستها
	wمهارات اإلنصات واإلتصال الفعال
	wمواصفات اللباقة وكيفية التحدث بلباقة
	wالكلمات جاذبة األنتباه وقواعد أتيكيت الحديث
	wالتواصل اللفظى وغير اللفظى
	wالمفهوم الدولى والقواعد اإليجابية الحاكمة للغة الجسم وإيماءاته المختلفة
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة:

أتيكيت النموذج الدوىل إلعداد برناجم الزيارات الرسمية لكبار 
الشخصيات

	wالنموذج الدولى إلعداد الزيارات الرسمية
	wمراسم المؤتمرات واإلجتماعات الدولية
	wالبروتوكول واألتيكيت الدولى إلستقبال وتوديع كبار الشخصيات والضيوف
	wالبروتوكول واألتيكيت الدولى للزيارات الخاصة وزيارات الوفود
	w المجالس وإلى  من  الضيوف  لمرافقة  الدولى  واألتيكيت  البروتوكول  قواعد 

واإلجتماعات
	wقواعد البروتوكول واألتيكيت الدولى فى الجلوس فى اإلجتماعات والمؤتمرات
	wحاالت 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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)ممارسات ومنهجبات اتيكيت األعمال والكفاءة المهنية ®( 

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.


