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محتويات البرنامج:

مقدمة:
في خضم التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المؤسسات وتنامي دورها في خدمة 
المراسم  والدولية، وألهمية  والعربية  والخليجية  المحلية  األصعدة  كافة  المجتمع على 
تنامت  فلقد   ، الهامة  الشخصيات  لمديرى مكاتب  اإلدارة  والبروتوكوالت وتكنولوجيا 
وأقسام  إدارات  تقريباً  المؤسسات  كافة  استحدثت  العليا حيث  المكاتب  إدارات  وظيفة 
وأجهزة يفترض أنها تقوم بوظيفة المراسم واإلتيكيت والبروتوكوالت وفن التعامل مع 
كبار الشخصيات في ظل اإلدارة العليا والتطوير التنظيمي والتميز اإلدارى والمؤسسى.

أهداف الدورة:
هتدف هذه الدورة التدريبىه للتعرف عىل:

المفاهيم األساسية للمراسم والبروتوكوالت واالتيكيت�	
المهارات األساسية لمديرى مكاتب كبار الشخصيات�	
كيفية التعامل مع كبار الشخصيات�	
والبروتوكوالت �	 المراسم  ألعمال  الالزمة  اآلخرين  مع  الفعال  االتصال  مهارات 

والتشريفات

اتيكيت العمل المكتبى بمكاتب كبار الشخصيات�	
أخالقيات العمل وآداب البروتوكول واالتيكيت�	
قواعد البروتوكول واالجتماعات التى يحضرها كبار الشخصيات�	
مبادىء المراسم والبروتوكوالت واالتيكيت�	
اساليب ومهارات المناقشة مع كبار الشخصيات�	
مهارات االتصال الفعال�	
مهارات التعامل مع أنماط البشر المختلفة�	
أهداف االجتماعات والمؤتمرات�	
آداب الضحك واالبتسام�	
فن السلوك الراقى مع الشخصيات الهامة�	
مهارات مرافقة كبار الشخصيات�	
اتيكيت الزيارات واللقاءات الرسمية�	
اتيكيت الحديث�	
مدى توافق أخالقيات العمل ومفاهيم المراسم والبروتوكوالت�	

مهارات االتصال الفعال لعمل المراسم والربوتوكوالت:

مبادىء االتصال الفعال�	
مكونات عملية االتصال�	
معوقات التصال�	
االتصال الفعال والمراسم�	
اتيكيت الحديث واالنصات�	
مهارات التعامل مع الذات وأنماط البشر المختلفة�	

كبار  مع  التعامل  ىف  واالتيكيت  والربوتوكوالت  المراسم  مهارات 
الشخصيات:

الذكاء العاطفى لمدراء المكاتب العليا�	
 مفهوم المراسم والبروتوكوالت واالتيكيت�	
الشخصية الدبلوماسية�	
فن السلوك الراقى مع كبار الشخصيات�	
اتيكيت التقديم والمصافحة والتعارف وتقديم بطاقة التعارف�	
مهارات العرض أمام كبار الشخصيات�	
الدعوات الرسمية�	

ااسليب التعامل مع كبار الشخصيات:

إدارة االنطباعات مع كبار الشخصيات الهامة�	
اساليب ومهارات المناقشة مع كبار الشخصيات�	
سمات سلوك الشخصيات الهامة �	
الكاريزما ومفاتيح الشخصية الهامة�	
الزيارات واللقاءات الرسمية�	
 مهارات مرافقة كبار الشخصيات�	

آداب االتيكيت االجتماعى والرسمى لكبار الشخصيات:

مهارات االتيكيت وأثرها فى إدارة المكاتب العلي�	
اإلدارة المكتبية الفعالة وبروتوكول التعامل مع كبار الزوار�	
التحية والتعارف والمصافحة مع كبار الشخصيات�	
اتيكيت االتصال الهاتفى مع كبار الشخصيات�	
قواعد االتيكيت للبريد االلكترونى واستخدام االنترنت�	
بروتوكول زيارة كبار الشخصيات القادمين من الخارج�	

القيادة األخالقية لمديرى مكاتب الشخصيات الهامة وقواعد المراسم 
والربوكوالت واالتيكيت:

مهارات التفكير العليا لمدير المكتب وفن إدارة المكاتب�	
خصائص القيادة األخالقية لمدراء مكاتب الشخصيات الهامة�	
مدى توافق أخالقيات العمل ومفاهيم البروتوكوالت�	
مفهوم األخالق والسلوك�	
آداب الضحك واالبتسام�	
اتيكيت االعتذار عن الخطأ�	



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:

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 :........................)المراسم والبروتوكوالت لمديري مكاتب الشخصيات الهامة ®(

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.


