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مقدمة:
البروتوكول واالتيكيت آداب وأسس وقواعد متعارف عليها فى الدين، فى الُعرف، فى 
العادات والتقاليد،على سبيل المثال ففى المناسبات المختلفة )المعرض/المؤتمر/الندوة( 
إن التأخير في إيصال الدعوة أو سقوط بعض األسماء سهًوا يدخل القائمين على الحدث 
في دائرة الحرج. في حين أن إيكال هذه المهمة إلى فريق متخصص سبق أن نظم مئات 
التأخير أو عدم وصول  المؤتمرات كفيل بأن يقلص – إن لم يلغ – من نسبة حدوث 
الدعوات. ووجود تحالفات مع شركات نقل بريدي متخصصة وشركات تقنية معلومات 

تجعل إيصال الدعوات أكثر سالسة وسهولة.

ان نجاح )المعرض/المؤتمر/الندوة( مرتبط بوصول المعلومات ومشاركة أكبر عدد من 
المهتمين بموضوع الحدث.فقاعدة البيانات التي نمتلكها وتصنيفاتها كفيلة بأن تستوعب 

أكبر شريحة من المهتمين بالحدث )المعرض/ المؤتمر/الندوة( 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشرك من التمزي ىف الموضوعات االتية:

مسؤوليات العالقات العامة. 	
اإلدارة الناجحة للعالقات العامة. 	
سيكولوجية العالقات العامة. 	
العالقات العامة الخارجية والنظم العالمية الجديدة. 	
المراسم والبروتوكول.والعالقات العامة 	
التكامل بين انشطة العالقات العامة والبروتوكول 	
نظرة عامة حول موضوعات البروتوكول . 	
قواعد المراسم العامة 	
البروتوكول للقيادات العليا 	

الفئات المستهدفة:
العاملين فى المجال الدبلوماسى والسفارات 	
مدير المراسم 	
مدير ومتخصص العالقات العامة 	
جميع العاملين فى مجال المراسم واالتيكيت 	
العاملين فى مجاالت الضيافة 	 مفهوم ونأشة إدارة المراسم:

العوامل والتحديات التى تمر بها المؤسسات الحديثة 	
مالمح االدارة الحديثة 	
مفهوم ومهام المراسم 	
عالقة إدارة المراسم بفروع الدارة االخري 	
إدارة المراسم بين العلم والفن 	
أهمية قواعد السلوك وتطور المراسم 	
نظرة عامة حول موضوعات البروتوكول . 	
قواعد المراسم العامة 	
البروتوكول للقيادات العليا 	
ادارة المراسم فى وزارة الخارجية 	
أسباب تطور المراسم في العصر الحاضر 	
العالقة بين البروتوكول واإلتيكيت 	

تكامل األنشطة الربوتوكولية للعالقات العامة:
البروتوكول وآداب االستقبال 	
البروتوكول الدبلوماسي 	
النقاط التى تعالج قواعد البروتوكول 	
آداب التعامل الدبلوماسى 	
قواعد البروتوكول الدولية 	
التعامل مع الضيوف 	

بروتوكول الدعوات وحضور احلفالت:
بطاقة الدعوة 	
 صياغة الدعوة الرسمية 	
الرد على الدعوات 	
تنظيم المقاعد في الدعوات 	
التصرفات عند حضور الحفالت 	
اتيكيت مغادرة الحفالت 	
حفالت التكريم لشخصية معينة 	
تحديد تاريخ إقامة الحفلة 	
الرد على الدعوات 	
مراسم التقديم والتعارف 	

بروتوكول الضيافة وفن ترتيب لمائدة:
أدوات المائدة 	
انواع الموائد الرسمية 	
ترتيب المائدة 	
طرق تقديم الطعام على المائدة 	
أنواع البوفيه 	
مستلزمات تجعل من البوفيه متميزا 	
إتيكيت تناول الطعام 	
اخطاء االتيكيت فى تناول الطعام 	

أنواع المراسم واالسبقيات والزيارات:
مراسم تقديم الزهور 	
مراسم أداء اليمين 	
 مراسم تقديم التهاني 	
مراسم استقبال الضيوف الرسميين 	
فنون الكالم والحديث 	
انواع االسبقيات 	
مراسم االستقبال والتوديع 	

مراسم المراسالت والزيارات بني كبار الشخصيات:
المراسالت بين كبار الشخصيات 	
الزيارات المتبادلة وقواعدها 	
قواعد تنظيم المؤتمرات الكبرى 	
مراسم تنظيم المؤتمرات واالجتماعات واللقاءات الدولية 	
بروتوكول الهدايا 	
قواعد اللياقة عند التهانى والتعازى 	
تنظيم الحفالت البروتوكولية 	
وتنظيم اللقاءات الثنائية 	



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 :........................)مستشار االتيكيت الدبلوماسي 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.


