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 إتيكيت وبروتوكول األعيال
 ميحة عاىة

 تنك تغيير اميستحيه ىن يكن مً إن ويصعب امنقاء، ىن األومى امسلع امحواني خالل االنطلاعات تتكون ىا  املاًا 

 امعيه، بيئة في اآلخرين ىع امتعاىه كيفية تتناول حيخ .األول االنطلاع ترك عنى امدورة ٍذٌ ستساعدك .اإلنطلاعات

 امعشاء، أو امغداء عنى تكون ىا  املاًا  األعيال ىناقشة وألن .وامينطقة امحقافة في االختالفات االعتلار في واألخذ

 امدورة ٍذٌ ستعطيك .ىحتيه عيه شريك اآلخرباعتلارك امشخص رأي عنى أيياًا  تؤجر اميائدة وآداب ىَارات فإن

 امعديد تحدث حيخ .اميختنفة امليئات ىن امعديد في امعيه وآداب امسنيية األخالقية اميعايير تطليق مكيفية نصائح

 سنقدو امدورة ٍذٌ في .اميختنفة واملروتوكوالت منيعايير األفراد فًَ عدو بسلب امدبنوىاسية "امحوادث" ىن

 .امرسيية وامزيارات اميناسلات خالل تنفيذٌ يتعين امذي باملروتوكول اميتعنقة امدومية امقواعد

 امينَجية

 امعيه ىن اميشاركين متيكين امتعنييية األدوات ىختنف وتشيه وتشاركية، تفاعنية متكون امدورة ٍذٌ صييت

 اميفاٍيً تعنً :تعنييية ركائز أربع عنى امدورة ٍذٌ بناء وسيتً .امجوانب ىتعددة بيئة في وكفاءة بفعامية

 (اميستديرة امطاومة ىناقشات) امخلرات وتلادل (امجياعية امتدريلات) األدوار ومعب (امتقدييية وامعروض اميحاضرات)

 .اميشاركون يواجََا امتي امسياسية وامخيارات امحقيقي امعامً ميشاكه وامتعرض

 أٍداف امدورة

 :سيتيكن اميشاركون في نَاية امدورة ىن

 األعيال وقطاع اإلجتياعية اميواقف ىن كه في صحيح بشكه امتصرف

 اميختنفين امييوف أنواع ىع فعال بشكه وامتواصه امتفاعه

 واميَني امشخصي امسنوك إظَار

 اميحامي اميييف دور تنفيذ أجناء امرسيية واميناسلات  امشخصيات كلار مزيارات امتخطيط
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 امسنيً امتواصه آداب تطليق

 واميناطق وامدول امحقافات ىختنف ىن واإلتيكيت املروتوكول ىن ىختنفة أشكال تنفيذ

 امفئات اميستَدفة

 في واميوظفون امشخصيون واميساعدون امفعاميات وىنظيو امعاىة امعالقات وأخصائيو اميوظفين شؤون ىسؤمو

 امحكوىي امقطاعين في ىَيين أشخاص ىع وامتفاعه امتعاىه عينًَ يتطنب امذين أومئك وجييع امييافة ىجال

 .وامخاص

 امكفاءات اميستَدفة

 امجياٍير ىخاطلة

 امنفظي و ير امنفظي امتواصه

 امتأجير

 امتقدييية امعروض امقاء

 ودية عالقات بناء

 ىلادئ املروتوكول وآداب امعيه

 واميفاٍيً امتعاريف

 امعيه في امسنوك آداب أٍيية

 امعيه في املروتوكول أٍيية

 ىَية؟ األخالق تعد مياذا

  منيؤسسة صحيحة صورة إنشاء

 األساسية امستة اميلادئ
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 امتواصه بنجاح

 وامتعاريف امتواصه ىستويات

 األربعة امتواصه ىلادئ

 امتواصه عينية عناصر

 امتواصه عينية جوانب

 امفعال امتواصه دون تحول امتي امحواجز

 امتواصه حواجز عنى امتغنب

 امحقافات علر امتواصه

 وامتحيزات امتصورات إدارة

 امرئيسية امتواصه ىَارات

  االستياع آداب

 امسنوك امشخصي واميَني

 منسنوك امعاميية امتوقعات

 امرسيية اميناسلات آداب

 امصعلة امشخصيات ىع امتعاىه

 اميختنفة امسنوكيات ىع منتعاىه األربعة امخيارات

 امدومية امعيه آداب

 واألعراف امحقافات

 امييارسات أفيه
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VI امتخطيط الستيافة كلار امشخصيات P 

 امرسيية منزيارات امتحيير

 واميؤتيرات امفعاميات في املروتوكول

 اميحامي منيييف امرئيسية امصفات

 اميقاعد ترتيب استراتيجيات

 منطوارئ وامتخطيط اميخاطر

 تجنلَا امواجب األخطاء

 اميطار في االجتياع

 آداب امتواصه امسنيً

 امَاتف استعيال آداب

 االجتياعات آداب

 إمكترونية رسامة كتابة آداب

 امتوجيَية امعلارة ونياذج األمقاب

  امَدايا تلادل

 امتغيرات في اآلداب واملروتوكول

 اإلداري املروتوكول

 وامشعارات واألناشيد األعالو

 وامحنول اميحرجة اميواقف

 االختالفات عنى شاىنة رؤية


