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الهندسة  الدبلوماسية
واإلتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي

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

مقدمة:

الدبلوماسية علم وفن, هي علم يدخل في نطاق العالقات الدولية واإلنسانية، وفن التعامل مع الغير. ولكي يتحرك الممثل الدبلوماسي في معامالته الرسمية مع الغير على أن سس 

سليمة استقر العرف الدولي واستقرت التقاليد الدولية على قواعد تكاد تكون ثابتة واجبة االتباع، ولهذا كان عليه االلمام بها الماما تاما. من تلك القواعد ماهو مدون ومعروف، ولكن 

الجزء الكبر منه متروك لحسن تصرف الممثل الدبلوماسي وإدراكه للظروف التي تحيط به.

الدبلوماسية كفن، تعتمد على المواهب الشخصية للشخص وقدراته على االتصال باآلخرين، وعلى كسب الصداقات، وعلى استخدام القواعد الدبلوماسية بحذق ولباقة، عالوة على 

الصفات الشخصية األخرى التي يحتاجها العمل ومنها اإللمام بقواعد السلوك الدبلوماسي التي تتكون من المراسم )البروتوكول(، وآداب اللياقة )اإلتيكيت(، والمجاملة.لذلك تتضح 

أهمية العنصر البشري في القيام بالعمل الدبلوماسي، ستتناول هذه الدورة التدريبية العملية والمكثفة موضوعات الهندسة الدبلوماسية واإلتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي وفق 

افضل الممارسات والمعايير والمنهجيات العالمية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون مع هناية هذه الدورة العملية من:

	wتفهم اسس و قواعد و تطبيقات البروتوكول و االتيكيت الدبلوماسي

	wمعرفة واتقان أصول فن اإلتيكيت والبرتوكول الدولي

	wتطويرال قدرات على التعامل الرسمي والدبلوماسي

	wالتزود بالمهارات وتطوير الجدارات  الالزمة إلتقان فنون اإلتيكيت والبروتوكول

	wالتوظيف الفعال للغة الجسد خالل استقبال االخرين و االحداث و اللقاءات العامة

	wالتخطيط و االعداد لتنظيم االحداث و اللقاءات و استقبال الشخصيات الهامة

	wتنمية مهارات االدارة والقيادة واالتعامل  في االحداث العامة و الخاصة

الفئات المستهدفة:

	wمدراء ومسوؤلي البروتوكول في دوائر ودواوين المراسم والتشريفات

	wالعاملون في المجال الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية

	wالمدراء والقادة وكافة المهنيين الراغبيين في تنمية مهارات البروتوكول و االتيكيت و المراسم و تنمية العالقات

	wمرافقو كبار الشخصيات

	wمدراء و سكرتارية مكاتب كبار الشخصيات

	wمسؤولي الشركات التي تقوم بتنظيم المؤتمرات والمعارض

	wالمدراء والعاملون في إدارات وأقسام العالقات العامة والمراسم والبروتوكول بالهيئات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

الهندسة  الدبلوماسية
واإلتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي

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

الوحدة االوىل:

	w هندسة تنظيم المؤتمرات

	w  هندسة فن المراسم والبروتوكول

	wهندسة فن إدارة المفاوضات

	wهندسة فن تنظيم اللقاءات وتنظيم طاوالت المفاوضات واللقاءات

	wهندسة فن اإلتيكيت والمجامالت الدبلوماسية

	wهندسة فن وعلم كتابة المراسالت والمكاتبات ى

الوحدة الثانية:

	wهندسة فن استقبال وإرسال الوفود الدبلوماسية

	w وكيفية بالمظهر  واالهتمام  الطعام  تناول  وكيفية  الحديث  بلباقة  االهتمام  هندسة 

الجلوس

	w.هندسة فن التعارف وتقديم الناس لبعضهم البعض

	w.هندسة فن استقبال الضيوف

	w.هندسة فن ترتيت أماكن الجلوس في المناسبات والمؤتمرات

الوحدة الثالثة:

	w.هندسة إتيكيت األماكن العامة

	w.هندسة إتيكيت استخدام التليفون الثابت والهاتف المحمول

	w.هندسة إتيكيت الحفالت

	wهندسة إتيكيت عشاء العمل

	w.هندسة اتيكيت البريد اإللكتروني

	wهندسة إتيكيت استخدام االنترنيت

	w هندسة إتيكيت التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

الوحدة الرابعة:

	w هندسة إتيكيت الرحالت والمؤتمرات

	w.هندسة إتيكيت المشي

	wهندسة فن ترتيب الضيوف على الموائد

	w.هندسة إتيكيت الحديث أثناء تناول الطعام

	w.هندسة إتيكيت ترك المائدة واإلستئذان

	w هندسة آداب السلوك الدبلوماسي

الوحدة اخلامسة:

	w هندسة فن ولباقة الحوار

	w هندسة إتيكيت االحتفال بالمناسبات

	wهندسة توجيه الدعوات وكيفية الرد عليها

	wهندسة ترتيب المدعوين على الموائد والمآدب

	w.هندسة وإتيكيت التقديم والتعارف والزيارات

الوحدة الاسدسة:

	w.هندسة األسبقية في المناسبات المختلفة

	w.هندسة  كيفية استخدام األلقاب والمصطلحات واللغة الدبلوماسية

	w.هندسة بروتوكول الخطب الرسمية في الحفالت والمآدب

	w.هندسة بروتوكول الحفالت الخطابية والمحاضرات والمهرجانات الوطنية

	w.هندسة بروتوكول التحية العسكرية

	w.هندسة بروتوكول السير في المواكب

	w.هندسة بروتوكول األوسمة

	w.هندسة بروتوكول األسبقية في توقيع وختم المعاهدات والوثائق الدولية

	w.هندسة بروتوكول الزيارات الرسمية



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

)الهندسة  الدبلوماسية واإلتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


