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مقدمة:

تهدف هذه الدورة المكثفة والعملية " قواعد البروتوكول واإلتيكيت - مستوى متقدم " لتزويد المشاركين بالمعرفة والمفاهيم األساسية والحديثة  للبرتوكول والمراسم واإلتيكيت، 

وطرق التعامل مع الشخصيات المهمة، فنون االتصال التواصل مع الناس بمختلف نماذجهم، ومعرفة مفهوم المراسم والتشريفات، قواعد تجهيز الحفالت الرسمية واالجتماعات 

والمؤتمرات، ومفهوم األسبقية، ضوابط وقواعد اإلتيكيت االجتماعي والرسمي، قواعد المؤتمرات الصحفية، اآلداب العامة المتعارف عليها للبروتوكول واإلتيكيت.

أهداف الدورة:

سيتمكن  الماشركني يف هناية هذه الدورة المكثفة من:

المعرفة والجدارة  بأساسيات اإلتيكيت والبروتوكول المحلي والدولي 	

المعارف واألطر العامة حول مفاهيم وأساسيات فن االتيكيت والبروتوكول ومهارات التواصل مع اآلخرين 	

المعرفة حول البروتوكوالت المتعارف عليها محليا ودولًيا في اللقاءات واالجتماعات الرسمية والشبه رسمية بالمستوى االحترافي 	

المعرفة الواسعة حول القواعد المتبعة محليا ودوليا في االحتفاالت والظهور الرسمي واالجتماعي 	

  مهارات التواصل بين الثقافات   بما في ذلك االختالفات في اإليماءات ولغة الجسد 	

اتقان ممارسات وإتيكيت التواصل مع اآلخرين 	

مهارة وحدارة  ضبط المشاعر االنفعالية أثناء التعامل مع مختلف الشخصيات 	

اكتساب المهارات الالزمة والمتعارف عليها دوليا في التعامل مع الضيوف الرسميين وفي مختلف المناسبات والمحافل المحلية والدولية 	

المنهجية:

صممت هذه الدورة لتكون تفاعلية وتشاركية، وتشمل مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة الجوانب. وذلك من  خالل  لمحاضرات 

والعروض التقديمية ، دراسات حالة ، سيناريوهات واقعية ، مناظرات ومناقشات ولعب األدوار )التدريبات الجماعية( وتبادل الخبرات )مناقشات الطاولة المستديرة( وانشطة 

المحاكاة التطبيقية.

الفئات المستهدفة:

القياديون والمدراء والمشرفين  في جهات عملهم، جميع العاملين فى مجال المراسم واالتيكيت، والموظفون في القطاع الدبلوماسي وأخصائيو العالقات العامة ومنظمو الفعاليات 

والمساعدون الشخصيون والموظفون في مجال الضيافة ، ومديرو مكاتب وسكرتارية المسؤولين، ومن يعملون في وظائف إدارية ويقابلون أشخاصاً من ثقافات متنوعة.
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المفاهيم األاسسية :

 االختالفات بين البروتوكول واإلتيكيت واالستضافة  	
 اآلداب االجتماعية مقابل آداب األعمال واآلداب  	

الدبلوماسية 
 فهم االختالفات الدولية  	
إدارةالمراسم بين العلم والفن 	
العالقة بين البروتوكول واإلتيكيت 	

السلوك الشخيص والمهين:

التوقعات العالمية للسلوك 	
آداب المناسبات الرسمية 	
التعامل مع الشخصيات الصعبة 	
الخيارات األربعة للتعامل مع السلوكيات المختلفة 	
الثقافات واألعراف 	
أفضل الممارسات 	

الربوتوكول والمراسم:

مقدمه للبروتوكول والمراسم. 	
البروتوكول والمراسم على مستوي العالقات  	

الدولية.
أهم قواعد البروتوكول ومجاالت تطبيقها. 	
فن التعامل مع كبار الشـخصيات. 	
سمات وخصائص سلوك كبار الشخصيات  	

وأنماطهم.
التعامل مع الشخصيات الصعبة. 	

اإلتيكيت:

مفهوم اإلتيكيت. 	
إتيكيت استقبال الضيوف والزيارات الرسمية. 	
إتيكيت وفن المحادثة والتخاطب. 	
إتيكيت وسائل االتصال اإللكترونية. 	
األسلوب المتبع في إعداد الرسائل وخطابات  	

الشكر.
إتيكيت التعامل مع اآلخرين. 	

 إعداد واستضافة زيارات ومناسبات:

 استضافة كبار الشخصيات  	

 استضافة الملوك والسياسيين والدبلوماسيين  	

 األحداث الثنائية والمتعددة األطراف  	

 ترتيب األسبقية  	

 ترتيب األوامر  	

 الربوتوكول واإلتيكيت لكبار الشخصيات :

 تحية ومساعدة كبار الشخصيات  	

 خطط وترتيبات المقاعد  	

 البروتوكول الملكي والدبلوماسي  	

 أشكال العنوان  	

 الدعوات والرد على الدعوات  	

 لوجستيات البروتوكول  	

 وضع البطاقات  	

 االعالم  	

 االناشيد  	

 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  	

 آداب التواصل السليم :

 آداب الهاتف  	

 آداب االجتماع  	

 آداب البريد اإللكتروني  	

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 	

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
قواعد اللياقة عند التهانى والتعازى 	
تنظيم الحفالت البروتوكولية 	

 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

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

)قواعد البروتوكول واإلتيكيت - مستوى متقدم(

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.


