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المراسم والتشريفات
والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
في هذه الدورة المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي،  من قبل يوروماتيك، سيتعرف المشاركون على ممارسات التميز في البروتوكول واالتيكيت 
الدبلوماسي والدولي، بما في ذلك فهم اهم وأحدث المبادئ والقواعد الناظمة للمراسم والتشريفات، فضاًل عن النظريات الحديثة، والمهارات المطلوبة والفنون المميزة للمراسم 
والتشريفات، ويتم التركيز بشكل أساسي على التميز في عمل الموظفين في مجال المراسم والتشريفات، والتقنيات الحديثة والبروتوكوالت المستجدة، بحيث تغطي الدورة أحدث 

الممارسات المتميزة التي تحتاجها المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي .

تهدف هذة الدورة إلى تاهيل المشاركين للتعامل مع كبار الشخصيات والضيوف الرسميين، عبر الفهم الدقيق لقواعد البروتوكول الدولي والدبلوماسي والتشريفات. و إدارتها بمهارة 
واقتدار، تشمل استقبال الوفود الرسمية واإلشراف على المناسبات والفعاليات على اختالف طبيعتها، ومراعاة قواعدها والتي تشكل مهام شديدة الحساسية في العالقات الدولية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني مع هناية هذه الدورة من:

اتقان فن وبأصول فن اإلتيكيت والبرتوكول الدولي .�	
تطوير القدرات والمهارات على التعامل الرسمي والدبلوماسي .�	
إجادة بروتوكول وإتيكيت تنظيم و إدارة الفعاليات الدبلوماسية الدولية .�	
إدارة االزمة البروتوكولية بنجاح والمحافظة على السمعة االحترافية لفريق العمل.�	
معرفة وتطوير القدرات الذاتية لبروتوكول واتيكيت الحضور القيادي.�	
معرفة القاب االحترام الدبلوماسية الدولية ونظيرتها الخليجية والعربية .�	
اتقان المجاملة الدبلوماسية وااللمام  بقواعد االتيكيت االجتماعي والرسمي والدبلوماسي.�	
ممارسة المهارات والسلوكيات المكتوبة والشفهية المتبعة في إدارة المراسم / التشريفات.�	
ادارة الفعاليات والمناسبات بشكل إحترافي بما يتوافق مع األعراف والتقاليد الدبلوماسية.�	
تطوير مهارات التواصل والتواصل مع اآلخرين.�	
التعامل مع كبار الشخصيات بأسلوب فعال وناجح وفقا لألعراف الدبلوماسية.�	
معرفة بروتوكول استقبال وتوديع الشخصيات الرسمية و تنظيم المؤتمرات واالجتماعات الدولية.�	
القدرة على التمثيل الرسمي والحضور الالئق في الفعاليات والمناسبات الرسمية .�	
اكتساب الكفاءات و المهارات الالزمة في تنظيم لقاءات التباحث و التفاوض و االجتماعات الرسمية و االحتفاالت وفقا لقواعد االتيكيت و البروتوكول الدولية  .�	

التعرف على قراءة الشخصية وفهم الشخصيات من خالل التصرفات والحركات والسلوكيات والعيون.�	

الفئات المستهدفة :
مدراء و رجال البروتوكول في دوائر و دواوين المراسم و التشريفات الملكية و األميرية و الرئاسية ، الدبلوماسيون، مرافقي كبار الشخصيات، مدراء و سكرتارية مكاتب كبار 
الشخصيات المهمة، المدراء و العاملون في إدارات و أقسام العالقات العامة و المراسم و البروتوكول بالهيئات و الشركات في القطاعين الحكومي والخاص، كافة المهتمين و 

الراغبين بتطوير مهاراتهم الشخصية في هذا المجال.

الكفاءات الرئيسية:
الدبلوماسية�	
البروتوكول�	
االيتيكيت�	
التشريفات�	
فن التعامل مع كبار الشخصيات�	
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محتوى البرنامج :

المراسم والتشريفات
والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

الدبلوماسية و الربوتوكول و اإلتيكيت الدبلومايس:

الدبلوماسية�	

المراسم و اإلتيكيت و البروتوكول الدبلوماسي�	

المحددات األساسية في البروتوكول الدبلوماسي�	

القواعد األساسية في اإلتيكيت�	

 قواعد اإلتيكيت و البروتوكول الدبلوماسي والدولي�	

جدارة وكفاءة القائم بالمراسم والتشريفات�	

بروتوكول و مراسم األسبقية:

بروتوكول االسبقية بين الدول ) حسب أنظمة االمم المتحدة (.�	

بروتوكول االسبقية بين رؤساء الدول.�	

بروتوكول رفع العلم الوطني مع االعالم االخرى.�	

بروتوكول تنكيس العلم.�	

بروتوكول اسبقية اعالم الدول �	

بروتوكول و إتيكيت احلفالت و المآدب الرسمية:

التخطيط إلقامة المآدب و الحفالت�	

إتيكيت الوالئم و الحفالت�	

بطاقات الدعوة�	

مواعيد الوصول و اإلنصراف�	

والئم العشاء�	

والئم الغداء�	

حفالت االستقبال )الكوكتيل(�	

بروتوكول تنظيم المؤمترات و مراسم االستقبال و األعالم و النشيد 

الوطين:

خطوات تنظيم و إعداد المؤتمر�	

مراسم الزيارات الرسمية�	

قواعد رفع األعالم�	

قواعد تنكيس األعالم�	

النشيد )السالم( الوطني�	

آداب اإلتيكيت يف المجاالت المختلفة:

إتيكيت التقديم و التعارف�	

إتيكيت المصافحة�	

إتيكيت المجاملة�	

إتيكيت البساطة�	

صور المجاملة الرسمية والدولية�	

قواعد اللياقة عند وفاة رئيس دولة أجنبية�	

بطاقات الزيارة�	

فن المحادثة�	



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 :........................)المراسم والتشريفات والبروتوكول واالتيكيت الدولي والدبلوماسي( 

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.


