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 إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات

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

المقدمة:
الضيوف  مع  التعامل  يجيدون  كوادر  إعداد  بهدف  التدريبي  البرنامج  هذا  تصميم  تم 
والدبلوماسي  الدولي  البروتوكول  لمبادئ  الدقيق  الفهم  تطبيق  عبر  الرسميين، 
والتشريفات. عادة ما تمارس هذه المهام خلف الكواليس، وال يالحظها العامة، خاصة 
على  واإلشراف  الرسمية  الوفود  استقبال  تشمل  واقتدار،  بمهارة  إدارتها  تتم  عندما 
مهام  من  وغيرها  التراتبية،  ومراعاة  طبيعتها،  اختالف  على  والفعاليات  المناسبات 

شديدة الحساسية في العالقات الخارجية والحكومية.

تغطي دورة  إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات المكونة من جزأين كيفية 
التنقل في اللقاءات رفيعة المستوى بأناقة. سوف تتعلم القواعد المكتوبة وغير المكتوبة 
الرئيسية  االتفاقيات  جميع  المواضيع  وتشمل  العمل.  وآداب  الرسمي  للبروتوكول 
والقواعد والعادات والمعايير واالختالفات بين الثقافات. تهدف هذه الدورة الى التعريف 
بالمبادئ األساسية آلداب المراسم والتشريفات والبروتوكول واإلتيكيت والتدريب علي 
المجامالت والتشريفات في  التي تتطلب اإللمام بقواعد  المختلفة  المواقف  التعامل مع 
مجتمعات متعددة الثقافات، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات. ويمكن تلخيص أهداف 

البرنامج فيما يلي.

اهداف الدورة:

يف هناية هذا الربناجم التدرييب سيكون الماشرك قادًرا عىل أن:

	w.يمارس المهارات والسلوكيات المكتوبة والشفهية المتبعة في إدارة التشريفات
	w.يتعامل بلباقة وحسن ضيافة
	w.يدير الفعاليات بشكل إحترافي بما يتوافق مع األعراف والتقاليد الدبلوماسية
	w. .يطور مهارات التواصل والتواصل مع اآلخرين
	wيتعامل مع كبار الشخصيات بأسلوب فعال وناجح وفقا لألعراف الدبلوماسي
	w واالجتماعات الرسمية  والحفالت  الوالئم  وترتيب  إعداد  أسس  من   يتمكن 

والمؤتمرات وأسس التعامل واألسبقية في مناسبات توقيع العقود االتفاقيات
	wالتعرف علي مختلف قواعد االتيكيت االجتماعي والرسمي
	w كبار يحضرها  التي  واللقاءات  واالجتماعات  للمؤتمرات  البروتوكول  قوعد 

الشخصيات
	wبروتوكول المؤتمرات الصحفية
	wإتيكيت العمل المكتبي بمكاتب كبار الشخصياتأ

الفئات المستهدفة:
مسؤلو المراسم والتشريفات وأخصائيو العالقات العامة ومنظمو الفعاليات والمساعدون 
الشخصيون والموظفون في مجال الضيافة وجميع أولئك الذين يتطلب عملهم التعامل 

والتفاعل مع أشخاص مهمين في القطاعين الحكومي والخاص. الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

مفاهيم الربوتوكول آداب اللياقة "اإلتيكيت" واالستضافة:

	w .تعريف البرتوكول واالتيكيت والمراسم 
	wمبادئ البروتوكول وآداب اللياقة
	wسلوك مهني وشخصي ال تشوبه شائبة
	wالتحضير للمناسبات واستقبال كبار الشخصيات
	wالمعايير المحلية والدولية المختلفة

أاسليب التفكري اإلناسين يف حل مشكالت المراسم واإلتيكيت 
والتعامل مع كبار الشخصيات:

	wالتفكير التحليلي والمنطقي واالبتكاري
	w استخدام أساليب التفكير اإلنساني في حل مشكالت المراسم واإلتيكيت والتعامل

مع كبار الشخصيات

مهارات االتصال الفعال لعمل المراسم:

	wمكونات عملية االتصال
	wمعوقات االتصال الفعال
	wاالتصال الفعال والمراسم
	wإتيكيت الحديث واإلنصات
	wمهارات التعامل مع األنماط المختلفة من البشر في إطار اختالف الثقافات

أاسليب التعامل مع كبار الشخصيات:

	wإدارة االنطباعات مع كبار الشخصيات
	wأساليب ومهارات المناقشة مع كبار الشخصيات
	wسمات وخصائص سلوك الشخصيات الهامة
	wأهم مفاتيح الشخصية الهامة

الربوتوكول والمراسم والترشيفات:

	wالشروط الواجب توافرها في القائم بعملية المراسم والتشريفات
	wالقواعد الحاكمة لفن المراسم والتشريفات
	wتوجيه الدعوات وترتيب الموائد
	wمعايير جودة للمطاعم
	wتنظيم الحفالت الرسمية والدبلوماسية
	wبروتوكول زيارة كبار الشخصيات القادمين من الخارج
	wقواعد رفع وتنكيس األعالم

الربوتوكول وتنظيم االجتماعات والمؤمترات الصحفية لكبار 
الشخصيات:

	wأهداف االجتماعات والمؤتمرات
	wبروتوكوالت تنظيم االجتماعات والمؤتمرات الصحفية
	wقواعد إعداد محاضر االجتماعات والمؤتمرات

قواعد وآداب االتيكيت االجتماعي والرسمي لكبار الشخصيات:

	wالتحية والتعارف والمصافحة مع كبار الشخصيات
	wالسلوك مع السيدات
	wتبادل الهدايا والزهور والهدايا الممنوعة
	wاتيكيت االتصال الهاتفي مع كبار الشخصيات
	wقواعد اإلتيكيت للبريد اإلليكتروني واستخدام اإلنترنت
	wآداب الضحك واالبتسام

أخالقيات العمل والربوتوكول واإلتيكيت:

	wمفهوم األخالق والسلوك
	wمدى توافق أخالقيات العمل ومفاهيم البروتوكول



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:

	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 :........................) إدارة المراسم والبروتوكول وفنون التشريفات( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


