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مقدمة:

يعد فن اتكيت و بروتوكوالت التعامل مع كبار الشخصيات من األدوار األساسية لبعض الموظفين خاصة في أقسام العالقات العامة واالتصال. وهو يحدد من خالل بروتوكوالت 

واتكيت متبع في دول العالم، حيث يعرف كبار الشخصيات بمصطلح )VIP( وتتحدد أهميتهم بناًء على المسؤولية التي يتمتعون بها. يعد البرتوكول او االتكيت جزًء من ثقافة 

الشعوب وتاريخها، ويتمتع األشخاص ذوي المستوى الرفيع أو المهمين بمستوى معين من التعامل الذي يجب أن يتناسب مع مكانتهم وأهميتهم. وهناك قواعد أساسية يجب مراعاتها، 

دورة بروتوكوالت واتكيت التعامل مع كبار الشخصيات من يوروماتيك، تقدم فهماً أساسية وعميقاً للكثير من األسس التي ترتكز عليها مهارات التعامل مع كبار الشخصيات، تتيح 

تجربة ثرية ال تتكرر كثيراً. إنها فرصة لرفع مستوى الرقي في التعامل واألداء إلى مستويات عالية جداً.

أهداف الدورة:

تمكين المشاركين من فهم العالقات اإلنسانية األساسية، وقيم التعامل المثلى اإليجابية�	

التعرف على مستويات التعامل مع األشخاص، وخاصة كبار الشخصيات، وكيفيك كسب ودهم وإثارة إعجابهم واحترامهم�	

اكتشاف القواعد األساسية التي تحكم فن المراسم واالتكيت ضمن مهارات التعامل مع كبار الشخصيات�	

التعرف على مراسم االجتماعات�	

مراسم الضيافة واالستضافة�	

مراسم االجتماعات الرسمية، واالحتفاالت، واالستقبال والتوديع�	

االسبقيات واألولوية في التعامل والمكانة والمسؤولية�	

التعرف على اتكيت التعامل والبروتوكوالت العامة والخاصة�	

اتكيت الجلوس، والمصافحة، والحديث، والسالم، والمبادرة، والتنبيه�	

بروتوكوالت التواصل غير المباشر، عبر الخطابات أو االتصاالت اإللكترونية�	

مخرجات البرنامج:

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�	
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المفهوم المعارص لفن اإلتيكيت والربتوكول:

المفهوم الدولي والمحلي لالتيكيت والبروتوكول�	
المجاملة ودستور االتيكيت والبروتوكول�	
مفاهيم تطبيقية للذكاء والشخصية الجذابة�	
االتيكيت الخاص باالجتماعات مع ممثلي كبار العمالء وكيف تجعل من االجتماع حدث مهم�	
أهمية اتباع قواعد البروتكول لخدمة العمالء�	

قواعد وآداب الربوتوكول واإلتيكيت لكبار الشخصيات:

التحية والتعارف والمصافحة لكبار الشخصيات�	
اتيكيت االتصال الهاتفي واالتصال اإلليكتروني  مع كبار الشخصيات�	
آداب الضحك واالبتسام للعمالء من كبار الشخصيات�	
التحية والمصافحة والتعارف وآداب المجامالت مع الشخصيات الهامة�	

مهارات التعامل مع الشخصيات الهامة:

مهارات االتصال الفعال والتعامل مع كبار الشخصيات�	
مكونات عملية االتصال�	
مهارات لغة الجسد خارطة الطريق التواصل المحترف مع الشخصيات الهامة�	
معوقات االتصال الفعال والتعامل مع كبار الشخصيات�	
األحاديث الممنوعة مع كبار الشخصيات�	
مهارات التعامل مع األنماط المختلفة من كبار الشخصيات�	
االتجاهات الحديثة في التعامل مع كبار الشخصيات لسيدات األعمال�	
سمات وخصائص سلوك كبار الشخصيات�	

فن تقديم اخلدمات للشخصيات الهامة:

مهارات التميز في خدمة العمالء من كبار الشخصيات  �	
إدارة االنطباعات اإليجابية مع كبار الشخصيات�	
طريق لالحتفاظ بالعمالء من كبار الشخصيات�	
كيفية احتساب تكلفة  فقد أو المحافظة على العميلة من كبار الشخصيات�	
المحظورات في التعامل مع كبار الشخصيات وسيدات األعمال�	
معايير الجودة في خدمة العمالء مع كبار الشخصيات ) معيار النموذج االوربي في التميز (�	

خطة اسس التمزي يف تقديم اخلدمات للشخصيات العامة:

الخدمة ذاتها�	
قنوات تقديم الخدمة المتيزة للشخصيات الهامة�	
طبيعة طالب الخدمة ) وفقا لخطة تصنيف العمالء (�	
طبيعة مقدمي الخدمة للشخصيات الهامة�	
اإلبداع واالبتكار في تقديم الخدمات�	



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 :........................)اتكيت وبروتوكوالت التعامل مع كبار الشخصيات ®( 

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.


