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مقدمة:

تم تصميم هذا البرنامج العملي والتطبيقي " قواعد إتيكيت وبروتوكول األعمال " الكساب المشاركين المهارات وآداب البروتوكول الدولي، ولكيفية تطبيق المعايير األخالقية 

السليمة وآداب العمل في العديد من البيئات المختلفة. في هذه الدورة سنقدم القواعد الدولية المتعلقة بالبروتوكول الذي يتعين تنفيذه خالل المناسبات والزيارات الرسمية،  آداب 

األعمال الدولية والبروتوكول واألساسيات بين الثقافات  ودراسة علوم لغة الجسد والبروتوكول في األعمال التجارية العالمية ، .و التواصل الفعال لألعمال وآداب السلوك .

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 آداب األعمال الدولية والبروتوكول واألساسيات بين الثقافات 	

 اتقان علوم لغة الجسد والبروتوكول في األعمال التجارية العالمية  	

 التواصل الفعال لألعمال وآداب السلوك  	

 لزيارات كبار الشخصيات VIP والمناسبات الرسمية 	

 التفاعل بفعالية مع أنواع مختلفة من الضيوف  	

 لعب دور المضيف المثالي في وظائف مختلفة  	

 تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات 	

 مقابلة وتحية الضيوف والعمالء والعمالء المهمين بطريقة مناسبة  	

 التعامل بنجاح مع وسائل اإلعالم  	

تطبيق آداب التواصل السليم 	

 استضافة فعاليات للقادة العالميين وفقا للبروتوكول و لزيارات كبار الشخصيات VIP والمناسبات الرسمية 	

المنهجية:

صممت هذه الدورة لتكون تفاعلية وتشاركية، وتشمل مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة الجوانب. وسيتم بناء هذه الدورة على 

أربع ركائز تعليمية: تعلم المفاهيم )المحاضرات والعروض التقديمية( ولعب األدوار )التدريبات الجماعية( وتبادل الخبرات )مناقشات الطاولة المستديرة( والتعرض لمشاكل العالم 

الحقيقي والخيارات التي يواجهها المشاركون.

الفئات المستهدفة:

القادة والمدراء والمشرفين ورؤساء االقسام 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.
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تعريفات اإلتيكيت والربوتوكول :

 وصف أوجه التشابه واالختالف بين البروتوكول واإلتيكيت  	

 قائمة بخصائص البروتوكول  	

 أهمية البروتوكول في األعمال التجارية  	

 تطبيق السلوك الصحيح في المواقف المختلفة  	

 إنشاء الصورة المناسبة لمؤسستك  	

 آداب األعمال الدولية والربوتوكول:

 كيفية ترك انطباع أول إيجابي في األعمال التجارية العالمية   	

 بروتوكول األعمال الدولية  	

 الموقف والسلوك لتقديم انطباع مهني   	

 اتقان علوم لغة الجسد والبروتوكول في األعمال التجارية العالمية  	

 بروتوكول التفاعل التجاري الدولي  	

 استضافة فعاليات للقادة العالميين وفقا للبروتوكول  	

 التواصل الفعال لألعمال وآداب السلوك :

 آداب  طاولة األعمال وبروتوكول الجلوس  	

 مهارات المحادثة المهنية العالمية الفعالة في األعمال التجارية العالمية  	

 البريد اإللكتروني التجاري الدولي والرسائل وبروتوكول كتابة الدعوات  	

 ثقافة األعمال وآداب العمل   	

 الخطابة العامة من أجل النجاح في األعمال    	

   ثقافة العمل األساسية  	

 العروض التقديمية لألعمال  	

 مهارات التفاوض العالمية  	

 المقدمات: 

 فهم المبادئ األساسية للغة الجسد  	

 معرفة مبادئ القيام بالمقدمات في كل من البيئة االجتماعية والمهنية  	

 أداء المقدمات بشكل صحيح  	

 تقديم نفسه بشكل صحيح  	

 شرح نظرية المقدمات  	

 آداب العمل: 
 معرفة وتطبيق مبادئ السلوك المهني  	
 معرفة وتطبيق مبادئ اللباس المهني  	
 تطبيق آداب الهاتف الصحيحة  	
 معرفة وتطبيق قواعد االستضافة الناجحة  	
 تناول الطعام بثقة، وطبق آداب تناول الطعام  	
 استخدام بطاقات العمل بشكل صحيح  	
 تطبيق مبادئ اإلتيكيت إلجراء االجتماعات باحترافية  	
 تصميم الدعوات - البطاقات والرسائل وما إلى ذلك  	

 عالقات الضيافة:
 كسب احترام الضيوف  	
 فهم العالقات اإلنسانية  	
 التحيات والمقدمات المناسبة  	
 مصافحة احترافية  	
 إعطاء بطاقات العمل بطريقة مناسبة  	
 أسماء األشخاص )النطق والتذكر(  	

 المضيف المثايل :
 الصفات الرئيسية للمضيف المثالي  	
 التعامل مع أنواع مختلفة من الضيوف  	
 التعامل مع الشخصيات الصعبة  	
 التعامل مع شكاوى الضيوف  	
 التعامل مع شكاوى الضيوف في الوقت المناسب  	
 اإلدراك والعالقات التجارية  	

 إدارة األحداث والسلوك :
 آداب المائدة في غداء العمل وعشاء العمل  	
 أخطاء يجب تجنبها في فعاليات األعمال  	
 لقاء الضيوف في المطارات  	

 آداب التواصل السليم :
 آداب االتصال والتواصل  	
 آداب االجتماع  	
 آداب البريد اإللكتروني  	

 التعامل مع واسئل اإلعالم :
 التعامل مع األسئلة  	
 التعامل مع المعلومات السرية  	
 العالقات العامة الفعالة  	



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

)قواعد إتيكيت وبروتوكول األعمال - مستوى متقدم(
 افضل ممارسات آداب العمل العالمية والبروتوكول بين الثقافات 

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.


