البرنامج
التدريبي

برنامج تدريبي
نموذج بيانات
الدولي والدبلوماسي
والبروتوكول
اإلتيكيت

لغة البرنامج

العربية

مدة
البرنامج

•

 12ساعة تدريبية على  3أيام (  4ساعات يوميا )

اهداف البرنامج

•
•
•

تعريف المتدربين بأصول فن اإلتيكيت والبرتوكول الدولي
تطوير قدرات المتدربين على التعامل الرسمي والدبلوماسي
تزويدهم بالمهارات الالزمة لإلتقان فنون اإلتيكيت والبروتوكول

محتويات البرنامج

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 مدخل تاريخي إلى اإلتيكيت والبروتوكول اإلتيكيت والبروتوكول من تراثنا العربي واإلسالمي اتفاقيات فيينا وتأصيل البروتوكول الدولي والدبلوماسي فن المجاملة والتعامل الراقي مهارات التقديم والتعارف وتقديم البطاقات الشخصية مهارات الحديث واإللقاء فن استخدام لغة الجسد اتكيت الزي والهندام اتيكيت كبار الشخصيات قواعد األسبقية بروتكول الزيارات الرسمية بروتوكول العلم -تطبيقات اتيكيت المائدة الرسمية

مخرجات التعلم

نهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
 اإللمام بقواعد ومهارات اإلتيكيت والبروتوكول وتطبيقاتهما في الحياة المهنية أوالشخصية .
 معرفة قواعد االتيكيت والبرتوكول الدولي والدبلوماسي قادرا على تطبيق مهارات اإلتيكيت والبروتوكول في حياته االجتماعية والهنية مؤهال للتعامل مع كبار الشخصيات . -القدرة على التمثيل الرسمي والحضور الالئق في الفعاليات والمناسبات الرسمية
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الفئة المستهدفة
يستهدف البرنامج :
 طلبة الجامعة الراغبين في تطوير مهاراتهم الطامحين في التأهيل المناسب لسوق العمل من هذا الجانب العاملون في المجال الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية كل مهتم بامتالك وتطوير سلوكه باالعتماد على قواعد اإلتيكيتوالبروتوكول الدولي .

المادة التدريبية /
التكنولوجيا المستخدمة

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

تتكون المادة التدريبية من:
دليل المدرب
•
• العرض التقديمي
• دليل المتدرب
• المعينات التدريبية :
 استخدام المواد المصورة والمسموعة  :التي تعطي األمثلةوالحاالت الدراسية ليتم رؤيتها ورؤية التطبيقات الصحيحة ومن ثم
مناقشتها والتي يتم تضمينها في العرض التقديمي
 أدوات لبعض األنشطة والتدريباتاالسم  :المستشار  :راشد الهاجري
جوال55525333 :
البريد االلكترونيR.alhajri@diplomatic.ac :
 رئيس األكاديمية الدبلوماسية ببريطانيا أكاديمي وخبير قطري في البروتوكول الدولي والدبلوماسية العامة، دكتوراه فخرية. شغل عدد من المناصب في العديد من الجهات الحكومية في دولةقطر.
 عضو في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا. نشر عدد من المقاالت في عدة صحف عربية ودولية.الموقع اإللكتروني :
www.RashidAlhajri.com

رسوم البرنامج
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 2000لاير  -رسوم االشتراك في البرنامج

