
البروتوكول واألتيكيت الدولي والدبلوماسي  البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية  لغة البرنامج 

ساعة 12

مدة 

البرنامج                    

التدريب تدور فكرة برنامج اإلتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي حول

صي على ممارسة القواعد والسلوكيات السليمة في التعامل الرسمي والشخ

تعامل المتعارف عليها دوليا، ومن خالله يتم تطوير مهارات المشاركين في ال

عامل الت" بين األفراد وأسلوب الحديث وغيرها، باإلضافة إلى إتقان مهارات 

وتنمية ، لكي تصبح هذه القواعد أساسية في حياة الفرد،"وفق الذوق الرفيع

.في الحياة االجتماعية بكافة أنماطهاالقدرة  على تطبيق اإلتيكيت 

اهداف 

البرنامج          

: تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

:مدخل في اإلتيكيت والبروتوكول

مفهوم اإلتيكيت والبروتوكول

الفرق بين البروتوكول واالتيكيت

أهم مبادئ البروتوكول ومجاالت تطبيقها

مصادر تقنين اإلتيكيت والبروتوكول الدولي

:مهارات اإلتيكيت والبروتوكول الدولي

اتيكيت التقديم والمصافحة والتعارف

اتيكيت تقديم بطاقة التعريف

.اتيكيت الحديث و اإلصغاء واكتساب مهارات اإلنصات الجيد

إتيكيت الزيارات واللقاءات الرسمية

.اتيكيت الزيارات االجتماعية

.(استقبال وتقديم واختيار الهدية)الهدية 

الدعوات الرسمية

إتيكيت احترام المواعيد

محتويات 

البرنامج      
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بروتوكول األسبقيات

بروتوكول العلم

اتيكيت المصاعد والسلم الكهربائي

.إتيكيت حضور الوالئم والحفالت الرسمية

إتيكيت الهندام والمالبس والبشت

إتيكيت المائدة

: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

.روتوكولإكساب المشاركين المعرفة الكاملة بمفاهيم وأساسيات كل من اإلتيكيت والب

امل مع إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة والمتعارف عليها دوليا في التع

والمحافل الشخصيات والضيوف الرسميين وفي مختلف المناسبات والفعالياتكبار 

.المحلية والدولية

سلوكيات الفردية تبسيط مفاهيم اإلتيكيت والبروتوكول واستكشاف عالقتها العضوية بال

.اليومية

اسيات كل توضيح مدى العالقة بين قواعد اإلتيكيت والبروتوكول الدولية ومبادئ وأس

.اإلسالمية، والعادات والتقاليد واألخالق العربيةمن الثقافة 

فاوض، إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة في تنظيم لقاءات التباحث والت

الرسمية واالحتفاالت الرسمية والعامة وفقاً لقواعد اإلتيكيتواالجتماعات 

.والبروتوكول الدولية

اتهم، إكساب المشاركين المهارات الالزمة في مجال اإلتيكيت االجتماعي وتنمية مهار

ف الظروف في حياتهم االجتماعية وتعامالتهم اليومية ومواجهة مختللتطبيق اإلتيكيت 

.لدى الطرف اآلخر

مخرجات التعلم 

راشد الهاجري / المستشار 

رئيس االكاديمية الدبلوماسية  بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير 2000

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 
رسوم البرنامج 
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