
البروتوكول واإلتیكیت الدولي والدبلوماسي يالبرنامج التدریب

العربیة لغة البرنامج

)مساًء   08:00حتى 04:00من (   أیام تدریبیة    3–تدریبیة ساعة 12 البرنامجمدة 

یھدف البرنامج إلى تطویر مھارات المشاركین في التعامل الرسمي  في الحیاة

، لكي "التعامل وفق الذوق الرفیع" الشخصیة والمھنیة، باإلضافة إلى إتقان مھارات 

في كیت تصبح ھذه القواعد أساسیة في حیاة الفرد، وتنمیة القدرة على تطبیق اإلتی

.أنماطھاالحیاة االجتماعیة بكافة 

ھدف البرنامج

:مدخل في اإلتیكیت والبروتوكول•
مفھوم اإلتیكیت والبروتوكول-
الفرق بین البروتوكول واإلتیكیت-
أھم مبادئ البروتوكول ومجاالت تطبیقھا-
مصادر تقنین اإلتیكیت والبروتوكول الدولي-

:مھارات اإلتیكیت والبروتوكول الدولي•
إتیكیت التقدیم والمصافحة والتعارف-
إتیكیت تقدیم بطاقة التعریف-
إتیكیت الحدیث-
.)كسب مھارات اإلنصات الجید(اإلصغاء -
مھارات مرافقة كبار الشخصیات-
إتیكیت الزیارات واللقاءات الرسمیة-
.إتیكیت الزیارات االجتماعیة-
.)استقبال وتقدیم واختیار الھدیة(الھدیة -
الدعوات الرسمیة-
إتیكیت احترام المواعید-
إتیكیت االعتذار عن الخطأ-
بروتوكول األسبقیات-
بروتوكول العلم-
إتیكیت المصاعد والسلم الكھربائي-
.إتیكیت حضور الوالئم والحفالت الرسمیة-

والبشتإتیكیت الھندام والمالبس -
إتیكیت المائدة-

محتویات البرنامج



إكساب المشاركین المعرفة الكاملة بمفاھیم وأساسیات كل من اإلتیكیت -
.والبروتوكول

عامل إكساب المشاركین المعرفة والمھارات الالزمة والمتعارف علیھا دولیا في الت-
لیات الشخصیات والضیوف الرسمیین وفي مختلف المناسبات والفعامع كبار 

.والمحافل المحلیة والدولیة
السلوكیات تبسیط مفاھیم اإلتیكیت والبروتوكول واستكشاف عالقتھا العضویة ب-

.الفردیة الیومیة
أساسیات توضیح مدى العالقة بین قواعد اإلتیكیت والبروتوكول الدولیة ومبادئ و-

.اإلسالمیة، والعادات والتقالید واألخالق العربیةكل من الثقافة 
إكساب المشاركین المعرفة والمھارات الالزمة في تنظیم لقاءات التباحث -

اعد الرسمیة واالحتفاالت الرسمیة والعامة وفقاً لقووالتفاوض، واالجتماعات 
.اإلتیكیت والبروتوكول الدولیة

إكساب المشاركین المھارات الالزمة في مجال اإلتیكیت االجتماعي وتنمیة -
مواجھة في حیاتھم االجتماعیة وتعامالتھم الیومیة ومھاراتھم، لتطبیق اإلتیكیت 

.مختلف الظروف لدى الطرف اآلخر

مخرجات التعلیم

المدراء التنفیذیون والقیادات العلیا والوسطى بالمؤسسات-
سات المرشحون الوظائف المتعلقة بالعمل العام والتعامل الرسمي ممن یمثلون المؤس-
.الراغبون في التمكن من مھارات اإلتیكیت والبروتوكول-
−

الفئة المستھدف

:تتكون المادة التدریبیة من
دلیل المدرب -
التقدیميالعرض -
دلیل المتدرب -
المعینات التدریبیة -
األنشطة والتطبیقات العملیة -

/  المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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