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 البرنامج التدريبي التعامل مع كبار الشخصياتبروتوكول 
 

 التاريخ المكان الفترة التوقيت عدد األيام عدد الساعات األجور

 3 12 لاير   1950
09:00 – 13:00 

16:00 -  20:00 
 لحين اكتمال العدد غرفة قطر / مسائي صباحي

 

 / المحاضر المدرب المستشار / راشد الهاجري

 المقاالت، من عدد نشر أعمال، إدارة بكالوريوس العامة، الدبلوماسية في لياع دبلوم فخرية، دكتوراه

 رئيس بريطانيا، في الدولية للشؤون الملكي المعهد عضو الحكومية، الجهات في مناصب عدة شغل

 بريطانيا في الدبلوماسية األكاديمية ومؤسس

 

 مختصر السيرة الذاتية

 / المحاضر للمدرب

 

 األهداف

 الشخصيات. كبار مع التعامل بأساليب المتعلقة والمعلومات بالمعارف المشاركين تزويد 

 معهم. التعامل في الالزمة البروتوكول بمبادئ تعريفهم 

 التعامل في فعاليتهم يحقق بما والمبادئ واألساليب المعارف هذه تطبيق مهارات إكسابهم. 
 

 المحاور

 والتعارف والمصافحة التقديم اتيكيت 

 التعريف بطاقة تقديم اتيكيت  

 الشخصيات كبار مرافقة مهارات 

 الرسمي االستقبال اتيكيت 

 الرسمية واللقاءات الزيارات إتيكيت 

 الشخصيات كبار أمام العرض مهارات 

 الرسمية الدعوات 

 المواعيد احترام إتيكيت 

 الخطأ عن االعتذار إتيكيت 

 الشخصيات كبار مع االتصال مهارات 

 الحديث اتيكيت 

 المائدة إتيكيت  

 المالبس إتيكيت 

 والتمهيد تعريف: 

 والبروتوكول اإلتيكيت في مدخل: 

o  والبروتوكول اإلتيكيت مفهوم:     أوالا 

o  واالتيكيت البروتوكول بين الفرق:     ثانياا 

o  واإلتيكيت البروتوكول بين العالقة:     ثالثاا 

o  تطبيقها ومجاالت البروتوكول مبادئ أهم:   رابعاا 

o  الدولي والبروتوكول اإلتيكيت تقنين مصادر: خامساا 

 األول واالنطباع االنطباعات تكوين 

 الهامة الشخصيات مع الراقي السلوك فن 

 الشخصية مفاتيح قراءة 

 الدبلوماسية الشخصية   

 الشخصياتكبار  مع التعامل في واالتيكيت البروتوكول مهارات : 


