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 الخاصة بمادة ادارة المراسمالمفردات ا

 تفاصيل المفردات االسبوع 
ماااهي ادارة المراساامم المفهااوم ةاالهميااةة عةقااة ادارة المراساام بعلاام  االول

 االدارة 

ادارة المراسم بين العلم والفن ة صلة ادارة المراسم بالعلوم االخرى ة  الثاني

 تطور المراسم

 في الحضارة العربية ة المراسم في العالم المعاصرالمراسم  الثالث

 البرتوكول ة االتكيت ة التشريفات الرابع

التنظااايم االدارد الدارة المراسااام ة الموقاااع فاااي الهيكااال التنظيماااي ة  الخامس

 التنظيم الداخلي الدارة المراسم

االختصاصااااات ة مواصاااافات العاااااملين ة تاااادريب العاااااملين فااااي ادارة  السادس

 سمالمرا

 السلوك االنساني واخةقيات المهنية ة مفهوم االهمية  السابع

 السلوك االنساني ة الدوافع ة االدراك الثامن

 قواعد السلوك ة اخةقيات مهنية التاسع

مراساااام المصااااعد  –انااااواع المراساااام ة مراساااام الاااادخول والخاااارو   العاشر

 الكهربائي

ير فااي المواكااب ة مراساام وضااع مراساام السااير علااف االرصاافة ة الساا الحادد عشر 

 اكاليل الزهور

مراسم اداء اليمين ةمراسم تقديم التهااني ة مراسام اساتقبال الضايو   الثاني عشر 

 الرسميين

 

 االسبقية في المؤتمرات ة االسبقية في المناسبات المختلفة  الثالث عشر

وجااااتة اسااابقية الاااوزراء وكباااار الماااوةفين ة اسااابقية االزوا  والز الرابع عشر

 االسبقية بين الدول

 االسبقية في المؤتمرات ة االسبقية في المناسبات المختلفة الخامس عشر 

الااادعوات م دور الساااكرتير فاااي تنظااايم الااادعوات ة بطاقاااة الااادعوة ة  السادس عشر

 صياغة البطاقة الرسمية

 الرد علف الدعوات ة دور السكرتير في تنظايم المقاعاد غاي الادعواتة السابع عشر

 تنظيم المواعيد

الثامن والتاسع 

 عشر

توقيت حضور الدعوات ومغادرتها ةحفل تكريم شخصية معينة ة كيف 

ياااانظم السااااكرتير قااااوائم اسااااماء الماااادعويين ة اسااااتقبال السااااكرتير 

 للمدعوين

التقااديم والتعااار  ة اصااول التقااديم االجتماااعي ةالتحيااة والمصااافحةة  العشرون

 التريف والتعار 

االسااااماء وااللقاااااا ة االتصاااااالت الشخصااااية ة المفهااااوم واالهميااااة  شرونالحادد والع

 ةارشادات االتصاالت الشخصية



 

الاتكلم النااجف فاي  تعلم االتصال ة طريقة الكةم ة فن المحادثة ة قواعد الثاني والعشرون

 االجتماعات

واعااد االجتماعاات والمااؤتمرات ة المفهااوم واالهميااة ة مراساام تنظاايم ق الثالث والعشرون

 االجتماعات المؤتمرات ة اصول عقد المؤتمرات

 اشكال عقد المؤتمرات ة ترتيب المدعوين علف المؤائد ة اعمال ادارة الرابع والعشرون

 المراسم عند عقد المؤتمرات

الخامس 

 والعشرون

ارشااادات فااي كتابااة محاضاار االجتماعااات ة بعااغ االخطاااء اللغويااة 

 عاتالشائعة في كتابة محاضر االجتما

السادس 

 والعشرون

 الدبلوماسية ة المفهوم واالهمية ة البعثات الدبلوماسية ة الدبلوماسي

 المراة في الدبلوماسية ة الزيارات الرسمية ة اللغة الدبلوماسية السابع والعشرون

 المراسةت الدبلوماسية ة االلقاا الرسمية في الوقت الحاضر الثامن والعشرون

 لمرافقة والداللة ة صفات المرافقين ة  مراسم المرافقة والداللةا التاسع والعشرون

 مراسم استخدام الهاتف ة سجل المراسم وكيفية استخدامهة المراسم  الثةثون
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 15 األولفالوحــــــدة النمطـــــــية 

 16 

 17 بعلم اإلدارة وعةقتها إدارة المراسم مفهوم
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

عةقتهاا بعلام المراسام و مفهاوم إدارةم صممت هذه الوحدة لتعار  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 5 

 6 اإلدارة .

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 م ادارة المراسممفهوـ 

 10 عةقة ادارة المراسم بعلم االدارةـ 

 11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  4. فإذا حصلت علف   

ــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة درجات فانك تحتا  إلف االستمرار ف 3حصلت علف أقل من . إما أذا    17 

 18 النمطية .

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 . الثانيةدرجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة النمطية  3. فإذا حصلت علف   

 21 أو أد جـــــزء  االولفدراسة الوحــدة النمطية درجات فأعد  3. إما أذا حصلت علف أقل من   

 22 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 قادراَ علف إن م  االولفسيكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة الوحدة النمطية       

 27  فهوم ادارة المراسممأ ـ يعر  

 28 يتعر  علف العةقة بين ادارة المراسم وعلم االدارة ـ  ا

 29 

 30 ـ االختبار القبلي م 3

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 32 ان كلمة مراسم تستعمل في الحقل الدبلوماسي مرادفة لكلمة مـ  1

 33 اتكيتا ـ                                   تشريفات                   أ ـ      

 34 اسبقيةد ـ            بروتوكول                                          ـ     

 35 عةقة ادارة المراسم بعلم االدارة بأنها مـ تتميز  2

 36 سطحيةا ـ                                            متبادلة          أ ـ      

 37  ضعيفةد ـ                                               قوية             ـ    

 38 

2 



 

 1 م  مةحظة

 2 0 درجات 3.  لكل سؤال    

 3 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 4 ون غير محتا  لدراسة هـــــــذهفأكثر فتك 3نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 5 فستكون  3الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 6 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 7 

 8 م االولفـ عرض الوحدة النمطية  4

 9 

 10 ادارة المراسممفهوم  1ـ  4

وعرفهااا العاارا بأساام ) رسااوم (  ) رساام ( المراساام فااي اللغااة العربيااة مشااتقة ماان الفعاال        11 

. وتستعمل فاي الحقال الدبلوماساي مرادفاة المشتقة من كلمة ) رسم ( ومعناها ) االمر المكتوا (  12 

 13 لكلمة ) بروتوكول ( والتي تعني نظام التشريفات الدبلوماسية والعسكرية .

عاارا  فااي اتباااع قواعااد امااا فااي المعنااف االوسااع فااأن المراساام تعنااي شاادة التمسااك بالتقاليااد او اال 14 

 15 السلوك المهذا .

اما ادارة المراسام هاي مجموعاة االجاراءات والتنظيماات واالسااليب المتبعاة فاي قواعاد االسابقية  16 

وعقد االجتماعات والماؤتمرات واالنظماة واالعارا  والتقالياد الواجاب مراعاتهاا والتقياد بهاا فاي  17 

 18 المناسبات الرسمية . 

 19 وم ادارة المراسم ؟م ما هو مفه (1اختبار ذاتي )

 20 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 21 

 22  م  عةقة ادارة المراسم بفروع علم االدارة 2ـ  4

عبااارة عااان مجموعااة مااان االعمااال والنشااااطات والقواعااد التاااي تهااد  الاااف ان االدارة             23 

للقاوى العاملاة ضامن  االهادا  المطلوباة والمخطاه لهاا مان خاةل العمال الجمااعي فالحصول عل 24 

الوةائف االدارية التي تضامنت تحقياق االهادا  ة كاذلك فاان علام االدارة يساتند الاف القادرة علاف  25 

من خةل اختيار احسان البادائل المتاوافرة لتنفياذ البارامخ المختلفاة التاي تساتدعي اتخاذ القرارات  26 

ليال ماا يحايه بهاا ماان اتخااذ القارارات عان طرياق تجمياع كال ماا يلاازم مان بياناات ومعلوماات وتح 27 

اماا ادارة المراسام فهاي تنتماي الاف  ةواهر وعوامل مختلفة لغرض الوصول الف القارار الرشايد . 28 

 29 فروع علم االدارة النها علم من علوم االدارة التالية م

هو تحديد االهدا  وتحديد ما يجب القيام به النجاز تلك االهدا  وان ادارة المراسم أ ـ التخطيه م  30 

فعنادما تحادد ادارة المراسام اقاماة أد نشااط مان ان تقوم اال علف اسااس تحدياد االهادا  ال يمكن  31 

نشاااطاتها فأنهااا تقااوم بتحديااد الهااد  ماان اقامااة هااذا النشاااط ماان خااةل تااوفير المااوارد الماليااة  32 

والتخصيصااات الةزمااة والبااد ماان افااراد يقومااون علااف تنفيااذها وتحقيااق اتصاااالت مااع المنظمااات  33 

 34 ون التخطيه احدى الوةائف االساسية الدارة المراسم .وهكذا يكاالخرى 

 35 

 36 

 37 

3 



 

 1 ؟ هي عةقة ادارة المراسم بوةيفة التخطيهم ما  (2اختبار ذاتي )

 2 

 فرع أ ( 2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

 3 

تتضمن عملية التنظيم تحديد المهماات وتوزياع المساؤوليات والصاةحيات المرتبطاة بااالفراد ا ـ  4 

قسام المختلفة لغرض انجاز الخطة المرسومة كاذلك القياام بتجمياع هاذه االنشاطة وتخصاي  واال 5 

مجموعة منها وتفويغ السالطة للقياام بهاذه االنشاطة وتاوفير تنسايق لعةقاات السالطة مدير لكل  6 

فهاي تضام مجموعاة االنشاطة وهذا ما تقوم به ادارة المراسام  افقيا ورأسيا في الهيكل التنظيمي . 7 

ص  الدارتها بعغ الموةفين االكفاء فهناك من هو مساؤول عان الماؤتمرات والادعوات التي يخ 8 

 9 والتشريفات واالستقبال او القيام بأعمال المرافقة والداللة والترجمة او بتنظيم المقابةت .

 10 

 11 ما هي نوع العةقة بين ادارة المراسم ووةيفة التنظيم ؟م  (3اختبار ذاتي )

   12 

 فرع ا ( 2ـ  4ك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إجابات

 13 

وان التوجيه م هي عملية بناء الثقة وترشايد الجهاود وتوجيههاا نحاو انجااز اهادا  المنظماة   ـ  14 

ادارة المراسم هي اكثر انواع االدارات عمة بموضوع التوجيه الن انشطتها قائماة علاف االتصاال  15 

قاة وثيقاة باين ادارة المراسام ووةيفاة وبالتاالي فاأن هنااك عةالشخصي ة والعةقاات االجتماعياة  16 

 17 التوجيه .

 18 

 19 هل توجد عةقة بين ادارة المراسم ووةيفة التوجيه ؟م  (4اختبار ذاتي )

 20 

 فرع   ( 2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 21 

ت الرقابة م هي الفعاليات المتعلقة بقياس االنجاز المتحقق ومقارنته بالخطة ثام اتخااذ االجاراءادـ  22 

التصحيحية بشأن االنحرا  الحاصل . وال يمكن الدارة المراسم ان تحقق اهادافها المرساومة مان  23 

دون ممارسة وةيفة الرقابة التي تمثل احدى قنوات التغذية العكسية وهي تمارس عمودياا وافقياا  24 

 25 في ادارة المراسم .

 26 

 27 ؟م حدد العةقة بين ادارة المراسم ووةيفة الرقابة  (5اختبار ذاتي )

 28 

 ( فرع د 2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

4 



 

 1 مـ االختبار ألبعدد  5

 2 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 3 ان كلمة مراسم تستعمل في الحقل الدبلوماسي مرادفة لكلمة مـ  1

 4 اتكيتا ـ                                   تشريفات                   أ ـ      

 5   ـ أسبقية                                                       د ـ بروتوكول       

 6 ـ تتميز عةقة ادارة المراسم بعلم االدارة بأنها م 2

 7 متبادلة ا ـ                                            سطحية         أ ـ     

 8  ضعيفةد ـ                                                      قوية    ـ     

 9 

 10 م  مةحظة

 11 0 درجات 3.  لكل سؤال    

 12 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 13 ازك واذهب لدراســــــةفأكثر فمبروك انج 3نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 14 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 3أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 15 0الوحدة مرة ثانية       

 16 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               17 

   18 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة لسؤالرقم ا

 د 1   1

 ا 2 أ 2

 19 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 فرع أ2ـ  4فقرة  2

 فرع ا2ـ  4فقرة  3

 فرع  2ـ  4فقرة  4

 فرع د2 ـ4فقرة   5

 20 

 21 ـ المصـــــــــادر 6

 22 0ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  ( 2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 23 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 24 
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 12 

 13 ثانيةالوحــــــدة النمطـــــــية ال

 14 

 15 ادارة المراسم بين العلم والفن 

 16 صلة ادارة المراسم بالعلوم االخرى

 17 المراسم التاريخي الدارة تطورال

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

ان ادارة المراسام هال هاي علام ام فان م صممت هذه الوحدة لتعر  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 5 

 6 المراسم .ومعرفة عةقة ادارة المراسم بالعلوم االخرى والتطورات التاريخية الدارة 

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 ادارة المراسم بين العلم والفنـ 

 10 عةقة ادارة المراسم بالعلوم االخرى ـ 

 11 تطور المراسمـ 

 12 

 13 م ث ـ التعليمات

 14 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 15 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 16 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 17 ر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس درجات فأكث 4. فإذا حصلت علف   

 18 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 19 النمطية .    

 20 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 21 . الثالثةل إلف دراسة الوحدة النمطية درجات فأكثر فأنتق 4. فإذا حصلت علف   

 22 أو أد جـــــزء  الثانيةدرجات فأعد دراسة الوحــدة النمطية  4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 23 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 24 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 25 

 26 ـ األهدا  األدائية م 2

 27 قادراَ علف إن م  الثانيةالطالب بعد االنتهاء من دراسة الوحدة النمطية  سيكون      

 28  ادارة المراسم هي علم وفن في ان واحدأ ـ يعر  

 29 يتعر  علف عةقة ادارة المراسم بالعلوم االخرىا ـ 

 30 يتعر  علف التطور التاريخي الدارة المراسم  ـ 

 31 

 32 ـ االختبار القبلي م 3

 33 د يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي محول الحر  الذدائرة  ضع 

 34 ادارة المراسم هي م ان ـ 1

 35 فنا ـ        علم                                                    أ ـ      

 36 وال اجابة مما ذكرت اعةهد ـ                       علم وفن                                ـ     

 37 

 38 

7 



 

 1 م بين ادارة المراسم وبينتوجد عةقة ـ  2

 2 علم االجتماعا ـ                                 علم النفس                   أ ـ      

 3 (أ + ا +  )د ـ           العةقات العامة                                     ـ     

 4 م تويخ الملوك كانت عندالمراسم التي تقام في مناسبات الزوا  او دفن الموتف او في تـ  3

 5  اليونانا ـ                                           االغريق          أ ـ      

 6  العالم المعاصرد ـ                                     عهد الخلفاء الراشدين  ـ     

 7 

 8 

 9 م  مةحظة

 10 0.  لكل سؤال درجتين    

 11 ك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابت   

 12 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 13 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 14 0الوحدة بحاجة لدراسة هذه       

 15 

 16 م الثانيةـ عرض الوحدة النمطية  4

 17 

 18 ادارة المراسم بين العلم والفن 1ـ  4

      19 

أ ـ العلم م هو المعرفة المنظمة التي تستهد  فهام الظاواهر والتنباؤ بتكارار حادوثها والعمال علاف  20 

بعااغ  العلمااي فاايالااتحكم بهااا وضاابطها . واالدارة علاام ماان حيااث انهااا تعتمااد علااف خطااه البحااث  21 

عليهااا مثاال التخطاايه والتنظاايم والدراسااات التهااا المهمااة واسااتخةج نتااائخ يمكاان القياااس مجا 22 

وعملية اتخااذ القارار وتخطايه وادارة السلوكية المرتبطة بالتنظيم غير الرسمي والعةقات العامة  23 

 24 الموارد المالية .

معرفاة المسابقة ان ادارة المراسم بهذا المعنف هي علم ايضاا الن العمال فيهاا يقاوم علاف اسااس ال 25 

بخصائ  السلوك االنساني ومعرفة بطرائق االتصال ووسائله كاذلك معرفاة بقواعاد البروتوكاول  26 

تتطلااب  اواالساابقية وباااالعرا  والتقاليااد الخاصااة بااالمجتمع المحلااي او المجتمعااات االخاارى كماا 27 

 28 معرفة وثقافة خاصة وعامة بتاريخ البةد السياسي والحضارد واالقتصادد .

 29 

ن م هااو التوصاال الااف النتيجااة المنشااودة عاان طريااق تطبيااق المهااارة ة أد ان الفاان يتعلااق ا ـ الفاا 30 

وماان الممكاان وصااف االدارة علااف انهااا فاان  بالجوانااب التطبيقيااة للمعرفااة او الخباارة او االداء . 31 

ماان خااةل االهتمااام بالعنصاار  تعماال فااي اطااار ةاارو  وعواماال اجتماعيااة وحضااارة معينااةلكونهااا  32 

قائم علف اساس ممارساة تطبياق المعاار  . وادارة المراسم هي علم تطبيقي  البشرد في التنظيم 33 

الساالوكية والدبلوماسااية والبرتوكوليااة وغيرهااا فااي تنفيااذ الباارامخ الخاصااة بالمراساام ة أد ان  34 

وان  العاااملين فااي ادارة المراساام يسااتخدمون الكثياار ماان قواعااد الساالوك المااؤدا والمهااارات . 35 

يطبقون كافة انواع المهارة المعرفياة فهام يمتلكاون المهاارة المعرفياة  العاملين في ادارة المراسم 36 

أد لهم القابلية علف التفكير التحليلي ومعالجة المشاكل المعقدة التي قد تواجههم فاي اثنااء العمال  37 

المهااارات االنسااانية ماان خااةل قااابليتهم علااف العماال المناسااب بالتعاااون مااع كمااا انهاام يمتلكااون  38 
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اد كمااا ان العاااملين فااي المراساام يمتلكااون المهااارة التقنيااة او الفنيااة وذلااك ماان اآلخارين ماان االفاار 1 

 2 خةل استخدام الخبرات المتراكمة عندهم او تخصصاتهم المهنية في االعمال التي يؤدونها .

من خةل ما تقادم نساتنتخ ان ادارة المراسام هاي علام وفان فاي  ن واحاد ة وان العةقاة باين العلام  3 

مجال هي عةقة طردية فكلماا زادت المعلوماات المعرفياة لادى العااملين فاي ادارة هذا الوالفن في  4 

 5 المراسم زادت مهاراتهم التي تصقلها التجربة والعمل الدؤوا .

 6 

 7 م هل ان ادارة المراسم هي علم ام فن ؟ (1اختبار ذاتي )

 8 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 9 

 10  م بالعلوم اآلخرىعةقة ادارة المراسم  2ـ  4

 11 

ادارة المراساام وعلاام الاانفس م علاام الاانفس هااو العلاام الااذد يبحااث فااي العةقااة مااا بااين العقاال ـ  1 12 

االنسانية بهد  الكشف عان الحقاائق والقاوانين والجسد االنساني والغوج في اعماق الشخصية  13 

هاااذا يسااااعد ادارة  الطبيعياااة البشااارية مثااال االدراك واالنتبااااه واالنفعاااال والدافعياااة وبالتاااالي فاااان 14 

المراسم فاي معرفاة وتفساير سالوك وتصارفات العااملين أد ان العةقاة باين ادارة المراسام وعلام  15 

 16 النفس عةقة وثيقة كونها يتعامةن مع العنصر البشرد .

يهااد  علاام االجتماااع الااف الحصااول علااف معرفااة طبيعااة  ادارة المراساام وعلاام االجتماااع مـ  2 17 

ه من افكار ومعاايير ومااذا يحصال داخال هاذه التجمعاات ة ولماا كانات التجمعات البشرية وما تفرز 18 

ادارة المراسم تطبق وتنفذ علف وبواسطة االفراد وهؤالء ينتمون الف جماعات تنظيمية ووةيفياة  19 

بناء علف ذلك مما يؤدد الف ازالاة ساوء الفهام محددة بأطر ومفاهيم اجتماعية حيث تتعامل معهم  20 

 21  .ويتحقق التفاهم والتعاون 

بين ادارة المراسام والعةقاات العاماة صاةت كثيارة ووثيقاة ادارة المراسم والعةقات العامة م ـ  3 22 

م ذلك من خةل الجوانب التالية م الجاناب السياساي حياث تساهم العةقاات العاماة بالتعااون ماع توي 23 

باين الواجباات  التنظيمات السياسية واجهزة االعةم والتعلم في زيادة معرفة المواطنين بالموازنة 24 

والحقوق ودور الماواطن فاي انجااز التحاوالت االجتماعياة واالقتصاادية ة اماا الجاناب االجتمااعي  25 

فتبدو اساتفادة ادارة المراسام منهاا مان خاةل العمال الاذد تضاطلع باه العةقاات العاماة فاي تهيئاة  26 

التكياااف الجمااااهير علاااف تقبااال االفكاااار والمباااادىء الخاصاااة بعملياااة التحاااول والمسااااعدة علاااف  27 

 28 مع عملية التغيير الحضارد ورفغ الممارسات والعادات التي تعيق التقادم واالنتاا  .االجتماعي 

اما في الجاني السلوكي فيعد محصلة الجانبين السابقين اذ يتعلق بأسالوا التعامال ماع اآلخارين ة   29 

لحاجااات والعةقااات العامااة تحاااول تحسااين هااذا االساالوا وتسااهيل الساابل المؤديااة الااف اشااباع ا 30 

 31 االنسانية فضة عن تثبيت صورة طيبة في اذهان الناس عن الدولة ومؤسساتها المختلفة .

العلااوم يساتفيد العااملون فاي ادارة المراسام مان معطياات  اسام والعلاوم السياساية مرادارة المـ  4 32 

م ة السياسية خصوصا في مجال العمل الدبلوماسي الذد يعد مان االركاان الرئيساية الدارة المراسا 33 

الهااا ونظاام لااذا يتوجااب معرفااة الاانظم السياسااية وفاان الدبلوماسااية والهيئااات الدبلوماسااية واعم 34 

 35 العمل الدبلوماسي . البروتوكول واالتكيت في

 36 

 37 

9 



 

 1 ؟ العةقة بين ادارة المراسم والعةقات العامةم ما هي  (2اختبار ذاتي )

 2 

  ( 2 ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 

 4 تطور التاريخي الدارة المراسمال 3ـ  4

 5 

االغريااق علااف وفااق تطااور الحياااة االجتماعيااة وتعقاادها ة واخااذت  دلقااد تطااورت المراساام عناا      6 

مظاهر شتف منها ما يتصل بالمراسم التي تقام في مناسبات الزوا  او دفان الماوتف او فاي تتاويخ  7 

تماعياة داللاة علاف المراسام هاي الملوك او في اعةن الحروا ويةحظ ان اكثر مظاهر الحياة االج 8 

 9 المظاهر السياسية وبالذات الدبلوماسية منها .

اما عند اليونان فقد تميزت العةقات بين المادن اليونانياة بظااهرة مبادأ تباادل السافراء الاذين كاان  10 

ة وكانت مهماتهم تقتصر علف الدفاع عان اختيارهم يتم وفقا لما يتصفون به من خصال ومميزات  11 

مدنهم ة وحكامهم ة ولم يكن من واجابهم جماع المعلوماات وتقصاي الحقاائق واعاداد  وجهات نظر 12 

 13 التقارير . 

اما في الرومان كانوا اقل التزاما او اعتماد علف الدبلوماسية في تنظيم عةقاتهم بالعالم الخاارجي  14 

 15 ة النهم اتجهوا نحو الفتوحات بصفتها وسيلة مفضلة لتحقيق مآربهم االمبراطورية .

 16 

 17 كيف كانت المراسم عند اليونان ؟ م (3تبار ذاتي )اخ

   18 

 (3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 19 

 20 مـ االختبار ألبعدد  5

 21 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 22 ـ ان ادارة المراسم هي م 1

 23 علم وفن   ا ـ                     علم                                       أ ـ      

 24 د ـ وال اجابة مما ذكرت اعةه                                                          فن  ـ      

 25 م توجد عةقة بين ادارة المراسم وبينـ  2

 26 اععلم االجتما ـ                                 علم النفس                   أ ـ      

 27 (أ + ا +  )  ـ العةقات العامة                                             د ـ     

 28 ـ المراسم التي تقام في مناسبات الزوا  او دفن الموتف او في تتويخ الملوك كانت عند م 3

 29 يونان الا ـ                                                  عهد الخلفاء الراشدين  أ ـ     

 30  العالم المعاصرد ـ                                                                   اإلغريق  ـ     

 31 

 32 م  مةحظة

 33 0.  لكل سؤال درجتين    

 34 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 35 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 4طية ة ففي حالة حصولك علف نهاية الوحدة النم      

 36 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 37 0الوحدة مرة ثانية       
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 1 

 2 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               3 

   4 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1   1

 د 2 د 2

   3 أ 3

 5 

 6 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 7 

 8 

 9 

 10 ـ المصـــــــــادر 6

 11 

 12 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ة ) ـ حسن ة كامل سرمك  1

 13 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
11 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 الثالثةالوحــــــدة النمطـــــــية 

 17 

 18 المراسم في الحضارة العربية

 19 المراسم في العالم المعاصر

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

فاي الحضاارة العربياة والعاالم مراسام الم صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  ا ـ المبررات 5 

 6 .المعاصر

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 ادارة المراسم في الحضارة العربيةـ 

 10 مراسم في العالم المعاصرادارة الـ 

 11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  ينتدرج . فإذا حصلت علف   

 17 ك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة     فان ينتدرج . إما أذا حصلت علف أقل من   

 18 النمطية .    

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 . الرابعةفأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة النمطية  ينتدرج . فإذا حصلت علف   

 21 أو أد جـــــزء  الثالثةمطية فأعد دراسة الوحــدة الن ينتدرج . إما أذا حصلت علف أقل من   

 22 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الثالثة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 27  م في الحضارة العربيةعلف ادارة المراسعر  تأ ـ ي

 28 يتعر  علف إدارة المراسم في العالم المعاصرا ـ 

 29 

 30 ـ االختبار القبلي م 3

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 32 كانت هناك دعوة الف ملوك واباطرة الدول االجنبية العتناق االسةم في مـ  1

 33 العهد االمودا ـ                                   الخلفاء الراشدين    عهد أ ـ     

 34 العهد العباسيد ـ                      عهد الرسول محمد )ج(             ـ     

 35 

 36 

 37 

 38 

13 



 

 1 المراسم في العالم المعاصر كان نتيجة مـ  2

 2 المؤتمراتاقامة السفارات وا ـ  التحول من المجتمع الزراعي الف المجتمع الصناعي      أ ـ      

 3 نشر الدعوة االسةميةد ـ ـ استقبال الوفود                                                        

 4 

 5 م  مةحظة

 6 0.  لكل سؤال درجتين    

 7 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

فاأكثر فتكاون غيار محتاا  لدراساة  2درجاة ة ففي حالة حصولك علاف  نهاية الوحدة النمطية       8 

 9 2هـــــــذه الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجاة اقال مان 

 10 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة  فستكون

 11 

 12 م ـ عرض الوحدة النمطية الثالثة 4

 13 

 14 ادارة المراسم في الحضارة العربية 1ـ  4

       15 

ـاا المراساام فااي الحضااارة العربيااة القديمااة م عاار  العراقيااون القاادماء فاان الدبلوماسااية وقواعااد 1 16 

افعاي الضارائب الاذين د بابل و شور يساتقبل السافراء ودالسلوك السياسي ة فقد كان الملك في بة 17 

مف . كما عار  العراقياون القادايأتون بأعداد كبيرة من كل انحاء االمبراطورية االشورية الحديثة  18 

اصدار المراسيم التي كانت تختلف عن القوانين النهاا ال تتضامن قواعاد قانونياة ذات مفعاول دائام  19 

بل انها عباارة عان اجاراءات فورياة اساتثنائية لمعالجاة االوضااع االقتصاادية القائماة فاي مرحلاة  20 

 21 معينة .

ة حياث كانات  المراسم قبل االسةم م اتصافوا العارا بالاذوق واللطاف فاي التعامال الدبلوماسايـ 2 22 

العرا توفد الرسل لتقديم التعازد والتهاني بالمناسبات كما توكل الف تلك الوفود مهمات التشااور  23 

واجراء المفاوضاات مان اجال الصالف والتحاالف والوسااطة وارساال الهادايا واالفاادة مان الازوا   24 

كومة وأسساوا السياسي في توطيد اواصر المودة وتوثيق العةقات وعر  العرا قبل االسةم الح 25 

دار لها اسمها ) دار الندوة ( التي هي ) دار المشورة ( وكان يديرها مجلس تتوزع علف اعضاائه  26 

 27 مهمات تنظيم شؤون الحياة .

كانات الرساال توفااد لنشار الاادعوة االسااةمية ـا المراساام فاي عهااد الرسااول الكاريم محمااد )ج( م 3 28 

قبال بادء القتاال او تساوية القضاايا المتعلقاة والطلب الاف القبائال بالادخول فاي ديان ا او اناذارها  29 

بالصاالف والهدنااة ودفااع الجزيااة وتبااادل االساارى كمااا كااان الرسااول يوفااد الرساال والمبعوثااون الااف  30 

 31 ملوك واباطرة الدول االجنبية يدعوهم الف اعتناق االسةم .

يم محماد ـ المراسم في عهد الخلفاء الراشدين م سار الخلفاء الراشدين علف خطي الرساول الكار4 32 

)ج( في اجراء االتصاالت مع الملوك االجانب لغرض او الخر وكذلك سار علف مانهجهم الخلفااء  33 

االمويااون والعباساايون وكااان المساالمون يقيمااون ساافارات تنتهااي وةيفتهااا بانتهاااء عملهااا وال  34 

ة نذاك عن مهمات الوفود الدبلوماسية في وقتنا الحاضار كثيارا  تختلف مهمات السفارات العربية  35 

بمهماات تهنئاة حااكم او ملاك جدياد بزواجاه او بتولياه الحكام او تفااوض مان اجال فقد كانت تقاوم  36 

 37 ايقا  القتال وفغ المنازعات واعةن الهدنة وعقد المحالفات الغراض مختلفة .

 38 

 39 
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ـا المراساام فاي العهاادين االماود والعباسااي م عار  العاارا نظاام اسااتقبال الرسال االجانااب حيااث 5 1 

ظاما خاصا لذلك ة حيث يستقبل الرسل عامل خاج يلقانهم اآلداا والتقالياد عناد وضع االمويون ن 2 

كمااا عاار  العاارا فاان تنظاايم مواكااب اسااتقبال الرساال ة حيااث كاناات الدولااة  مقااابلتهم الخليفااة . 3 

العباسية تهتم باةهار هيبتها من خةل تنظيم اجمل مواكب الزيناة عناد اساتقبال الوفاود االجنبياة .  4 

 5 لة العباسية يستقبلون الوفود القادمة اليهم في جناح خاج في قصر الخةفة .وكان خلفاء الدو

 6 ؟ أعه الشواهد التاريخية علف اهتمام العرا بادارة المراسمم  (1اختبار ذاتي )

 7 

 ( 1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 8 

 9 المراسم في العالم المعاصر 2ـ4

الاف المجتماع الصاناعي جلاب معاه متغيارات عديادة تتصال ان التحول مان المجتماع الزراعاي       10 

بنشااوء الماادن الحديثااة ة واتصااافها بظاااهرة االكتظاااة السااكاني ة وتعاادد المنشااآت والمؤسسااات  11 

والمصانع ة ويؤطر ذلك كلاه التطاور الكبيار فاي طرائاق االتصاال ونظام المعلوماات ة مماا زاد مان  12 

الحضاااارد واالجتمااااعي ة جعلااات المجتمعاااات كماااا ان حركااة التغيااار  تاارابه البشااار فيماااا بيااانهم . 13 

االنساانية اكثاار ماية لوجااود قواعاد شاابه ثابتااة للتعامال الدبلوماسااي والسياساي وقواعااد السااتقبال  14 

 15  الوفود ومراسم عقد المؤتمرات واستقبال الشخصيات السياسية المهمة .

 16 

 17 بماذا كانت تتميز المراسم في عالمنا المعاصر ؟م  (2اختبار ذاتي )

   18 

 ( 2ـ  4قق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) تح

 19 

 20 مـ االختبار ألبعدد  5

 21 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 22 

 23 ـ كانت هناك دعوة الف ملوك واباطرة الدول االجنبية العتناق االسةم في م 1  

 24 العهد االمودا ـ              الخلفاء الراشدين                         عهد أ ـ     

 25   ـ  العهد العباسي                                             د ـ عهد الرسول محمد )ج(    

 26 المراسم في العالم المعاصر كان نتيجة مـ  2

مجتماااع التحاااول مااان المجتماااع الزراعاااي الاااف الا ـ  اقاماااة السااافارات والماااؤتمرات                       أ ـ      27 

 28  الصناعي      

 29   ـ استقبال الوفود                                     د ـ نشر الدعوة االسةمية    

    30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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 1 م  مةحظة

 2 0.  لكل سؤال درجتين    

 3 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 4 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 2وحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف نهاية ال      

 5 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 2أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 6 0الوحدة مرة ثانية       

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               12 

   13 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1   1

 ا 2 أ 2

 14 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 15 

 16 

 17 ـ المصـــــــــادر 6

 18 

 19 0إدارة المراسم ة عمان ة األردن ( ة  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 20 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

1 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 الرابعـة الوحــــــدة النمطـــــــية

 18 

 19 البروتوكول واالتكيت والتشريفات

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

17 



 

 1 

 2 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 3 

 4 ة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني .م طلب أ ـ الفئة المستهدفة

 5 

واالتكيااات  كاااولتوقواعاااد البروم صاااممت هاااذه الوحااادة لتعااار  الطالاااب علاااف  ا ـ المباااررات 6 

 7  والتشريفات .

 8 

 9 م   ت ـ الفكرة المركزية

 10 البروتوكولـ 

 11 االتكيت ـ 

 12 ـ العةقة بين البروتوكول واالتكيت

 13 ـ التشريفات

 14 

 15 م ماتث ـ التعلي

 16 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 17 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 18 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 19 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

 20 هـــذه الوحــدة     درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة  6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 21 النمطية .    

 22 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 23 . الخامسةدرجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة النمطية  6. فإذا حصلت علف   

 24 أو أد جـــــزء  الرابعةدرجات فأعد دراسة الوحــدة النمطية  6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 25 ها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . من    

 26 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 27 

 28 ـ األهدا  األدائية م 2

 29 قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الرابعة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 30  البروتوكول أ ـ يعر 

 31 معنف االتكيتا ـ يتعر  علف 

 32 قة بين البروتوكول واالتكيت  ـ يميز العة

 33 د ـ يعر  التشريفات 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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 1 ـ االختبار القبلي م 3

 2 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 3 م ــ يتصل االتكيت ب 1

 4 ا ـ الذوق                                                          الفن أ ـ     

 5 ) أ + ا +   (د ـ                                                        ـ الجمال      

 6 م يشير الف مسودة الوثيقة الرسمية التي يتم التوصل اليها من خةل انعقاد مؤتمر خاجـ  2

 7 ادارة المراسما ـ                                          االتكيت             أ ـ      

 8 التشريفاتد ـ                                             توكول      ـ البرو    

 9 تقديم االوسمة والهدايا والزيارات الرسمية تخ   مـ  3

 10 البروتوكول  ا ـ                                            االتكيت          أ ـ      

 11 د ـ التشريفات                         مراسم                      ـ ادارة ال    

 12 تقديم الطعام والشراا تخ   مـ  4

 13 البروتوكول  ا ـ                                تكيت                      االأ ـ      

 14 د ـ التشريفات                                         ـ ادارة المراسم          

 15 

 16 م  مةحظة

 17 . تين.  لكل سؤال درج   

 18 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 19 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 20 فستكون  6ل من الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اق      

 21 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 22 

 23 م ـ عرض الوحدة النمطية الرابعة 4

 24 

 25 مفهوم البروتوكول  1ـ  4

والمباادىء التااي تسااود تنظاايم مختلاف المناساابات والحفااةت والمااآدا هاو مجموعااة القواعااد       26 

تنشأ عن االجتماعات  الرسمية واالجتماعية . أد ان كلمة )بروتوكول( تطلق علف االتفاقيات التي 27 

الدولية دون ان تصاغ بقالب المعاهدات طالما كانت محاضر تلك االجتماعاات تتضامن نا  اتفااق  28 

بقباول مباادىء معيناة او القياام ه اقل شأنا مان المعاهادات واالتفاقياات تتعهاد الدولاة الموقعاة عليا 29 

 30 بواجبات مطلوبة . 

ل لتوافقها مع ما فطر عليه البشر مان حاب وتحتل االسبقية مكان الصدارة في موضوع البروتوكو 31 

الذات واحتةل المكانة المعروفة في المجتماع وحاب الظهاور والتناافس باين افاراد المجتماع توكيد  32 

االنسااااني . ويقصاااد باااالبروتوكول فاااي المفهاااوم الدبلوماساااي مجموعاااة االجاااراءات والتنظيماااات  33 

الواجبااة مراعاتهااا والتقيااد بهااا فااي  واالساااليب وقواعااد االساابقية واالنظمااة واالعاارا  والتقاليااد 34 

جتماعااات العةقااات الدوليااة والدبلوماسااية وفااي المناساابات الرساامية المحليااة كاالسااتقباالت واال 35 

 36 دا الرسمية .والحفةت والزيارات والمآ

 37 

 38 

 39 
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 1 ؟ م ما المقصو بالبروتوكول (1اختبار ذاتي )

  2 

 ( 1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 

 4 وم االتكيتمفه 2ـ4

يعر  االتكيت بأنه القواعد التقليدية للسلوك الشخصي في المجتمع المؤدا . وبعبارة أخارى       5 

هو مجموعة  داا السلوك وقواعده التي تسود العةقات االجتماعية بين االفراد ة واالتكيت يتصل  6 

 7  المنطق .بالفن والذوق والجمال و

 8 

 9 ؟ م ماذا يعني االتكيت (2اختبار ذاتي )

   10 

 ( 2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 11 

 12 العةقة بين البروتوكول واالتكيت 3ـ4

يختلف البروتوكول عن االتكيت بكونه اعم بمفهومه فة يقتصر في معناه علاف  داا السالوك        13 

خااج . فقه بل يشير احيانا الف مسودة المعاهدة التي يتم الوصول اليها مان خاةل انعقااد ماؤتمر  14 

بمعنااف  خاار ان البروتوكااول يشااير الااف  داا الساالوك الرساامي بااين رجااال الدولااة وافااراد الساالك  15 

الدبلوماسي مثال ذلك تنصيب رؤوساء الادول ومراسام االساتيزار وتقاديم اوراق اعتمااد السافراء  16 

ية ومبدأ المقابلة بالمثل ومسألة القدم واالسبقية وطريقة اجةس المدعوين فاي المناسابات الرسام 17 

فهاذه اماور وتقديم االوسمة والهدايا التذكارية والزياارات الرسامية باين المساؤولين ...........الاخ  18 

 19 .تخ  البروتوكول 

أماااا ماااا يتعلاااق بمائااادة الطعاااام وادواتهاااا وتزيينهاااا و داا الطعاااام والشاااراا والتااادخين وانساااجام  20 

........الاخ فهاي دعوة المةبس ورقة الحاشية واللفظ العفياف والسالوك الشخصاي ازاء صااحب الا 21 

باالضافة الاف ذلاك يمكان القاول ان الصافة الرسامية لةتكيات اقال مان صافة  امور تخ  االتكيت . 22 

البروتوكول التي هي رسمية حتما بمعنف ان البروتوكول يتعلق بالدولة فيوضع له نظام او قاانون  23 

وكاول ( خةفاا لةتكيات خاج ة كماا ان لاه دائارة تسامف ) دائارة المراسام او التشاريفات او البروت 24 

 25 الذد ليس له سوى قواعده الموروثة .

 26 

 27 م ما هي العةقة بين البروتوكول واالتكيت ؟ (3اختبار ذاتي )

   28 

 ( 3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 20 



 

 1 التشريفات 4ـ4

 2 االتية م التشريفات هو احد االقسام التابعة الف دائرة المراسم ويقوم باالعمال      

 3 ـ اعداد برقيات التهاني وغيرها من المناسبات . 1

 4 ـ تنظيم سجل لحاملي االوسمة من العراقيين واالجانب .2

 5 ـ اتخاذ االجراءات الةزمة لةحتفاالت .3

 6 تنظيم الزيارات الرسمية .ـ 4

ئار الدولاة ـ تنظيم المقابةت لمنتسبي البعثات االجنبية مع المسؤولين فاي وزارة الخارجياة ودوا5 7 

 8 االخرى .

 9 

 10 

 11 م ما هي اعمال قسم التشريفات؟ (4اختبار ذاتي )

   12 

 ( 4ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 13 

 14 مـ االختبار ألبعدد  5

 15 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 16 م ــ يتصل االتكيت ب 1

 17 ا ـ الذوق                                    الفن                       أ ـ     

 18   ـ الجمال                                                       د ـ ) أ + ا +   (    

 19 يشير الف مسودة الوثيقة الرسمية التي يتم التوصل اليها من خةل انعقاد مؤتمر خاج مـ  2

 20 ادارة المراسما ـ                              البروتوكول                    أ ـ      

 21 د ـ التشريفات                                                  االتكيت      ـ     

 22 تقديم االوسمة والهدايا والزيارات الرسمية تخ   مـ  3

 23 ادارة المراسم  ا ـ                                   االتكيت                    أ ـ      

 24 د ـ التشريفات                                                  البروتوكول   ـ    

 25 تقديم الطعام والشراا تخ   مـ  4

 26   االتكيتا ـ                                                   البروتوكول أ ـ     

 27 د ـ التشريفات                                ـ ادارة المراسم                     

 28 

 29 م  مةحظة

 30 0.  لكل سؤال درجتين    

 31 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 32 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 33 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 34 0الوحدة مرة ثانية       

 35 

 36 

 37 

 38 
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 1 

 2 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               3 

   4 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

 د 1 د 1

 أ 2   2

   3 ا 3

 ا 4 أ 4

 5 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 4ـ  4فقرة  4

 6 

 7 

 8 ـ المصـــــــــادر 6

 9 

 10 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 11 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

22 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 الخامسة الوحــــــدة النمطـــــــية

 10 

 11 التنظيم االدارد الدارة المراسم

 12  ( الموقع في الهيكل التنظيمي) 

 13 التنظيم الداخلي الدارة المراسم

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

23 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . الفئة المستهدفةأ ـ 

 4 

موقااع ادارة المراساام فااي الهيكاال م صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف  ا ـ المبااررات 5 

 6 .وواجبات ادارة المراسم داخل المنظمة التنظيمي 

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 لهيكل التنظيميموقع ادارة المراسم في اـ 

 10 واجبات ادارة المراسم داخل المنظمةـ 

  11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  4. فإذا حصلت علف   

 17 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      4حصلت علف أقل من  . إما أذا  

 18 النمطية .    

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 . إلف دراسة الوحدة النمطية السادسةدرجات فأكثر فأنتقل  4. فإذا حصلت علف   

 21 أو أد جـــــزء  د دراسة الوحــدة النمطية الخامسةرجات فأعد 4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 22 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 م قادراَ علف إن  من دراسة الوحدة النمطية الخامسة  سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 27  أ ـ يتعر  علف موقع ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي 

 28 ا ـ يتعر  علف واجبات ادارة المراسم داخل المنظمة

 29 

 30 ـ االختبار القبلي م 3

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 32 م ـ يكون موقع ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي 1

 33 ا ـ قريب من رئيس المنظمة                           ى التنفيذد          في المستو أ ـ     

 34 علف رأس الهيكل التنظيميد ـ                                         ـ في المستوى الوسه    

 35 

 36 

 37 

 38 
24 



 

 1 م من واجبات ادارة المراسم داخل المنظمةـ  2

 2 تهيئة الحفةتا ـ                                                  اعداد المؤتمراتأ ـ      

 3 د ـ ) أ+ا+  (                                      ـ تقديم المشورة                   

 4 

 5 م  مةحظة

 6 . .  لكل سؤال ثةث درجات   

 7  .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي   

 8 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 3نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 9 فستكون  3ا في حالة حصولك علف درجة اقل من الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أم      

 10 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 11 

 12 م ـ عرض الوحدة النمطية الخامسة 4

 13 

 14  ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي موقع 1ـ  4

ان العاااملين فااي ادارة المراساام يتعاااملون وبشااكل واسااع مااع الوفااود االجنبيااة التااي تقاادم الااف       15 

الاابةد ة ويقومااون بالسااهر علااف اقامااة المااؤتمرات واالجتماعااات والوقااو  علااف حساان اعاادادها  16 

شاريفات ة ومرافقاة الوفاود ة والتهيئاة والتهيئة لها من جميع الجوانب ة وكاذلك القياام بأعماال الت 17 

والتنظاايم لةحتفاااالت الرساامية المختلفااة . وان هااذه االعمااال وغيرهااا تتطلااب فااي القااائمين بهااا  18 

مواصفات خاصة ة قد ال تكون مطلوبة في مزاولة المهن االخارى ة وباذلك فاأن مبادأ التارابه باين  19 

ا المجال ة ولكي نحكم الربه بين الشكل الشكل التنظيمي والمحتوى الوةيفي له داللة كبيرة في هذ 20 

 21 والمحتوى ة فةبد من أن تأخذ ادارة المراسم موقعا في الهيكل التنظيمي .

والقضية الثانية التي تجدر االشارة اليها ة أن هناك تفريق بين عمل العةقاات العاماة وعمال ادارة  22 

ع العةقاات العاماة ة ولهاذا المراسم في بعغ المنظمات ة حياث يةحاظ ان ادارة المراسام تادمخ ما 23 

 24 يتطلب التفريق بين مفهوم العةقات العامة وادارة المراسم .

ادارة المراسم كما ذكرنا في الدروس السابقة هي التي تخت  باالعماال واالجاراءات والتنظيماات  25 

واالساااليب وقواعااد االساابقية واالنظمااة واالعاارا  والتقاليااد الواجبااة مراعاتهااا فااي المناساابات  26 

 27 سمية واستقبال الوفود وتنظيم االجتماعات والحفةت والمآدا والقواعد الخاصة بها .الر

اما العةقات العامة فهاي السياساات واالنشاطة التاي تساتهد  نقال المعلوماات وتحساين اتجاهاات  28 

 29 الجمهور نحو فرد او مؤسسة او دائرة حكومية او أية هيئة أخرى . 

حة بين عمل ادارة المراسم وعمل العةقات العاماة ة لاذلك ومن هذا المنطلق فأن هناك فروقا واض 30 

يتوجب االخذ بهذه االعتبارات في وضع الهيكل التنظيمي وتقسيم االعمال . وبالتالي فةباد مان ان  31 

يكون مدير المراسم في مركز يسمف له باالتصال المباشر برئيس المنظمة او وكيلاه او مان يناوا  32 

كانات ادارة المراسام تحات اشارا  رئايس المنظماة او مان يناوا  عنه ة وهذا يصعب عمليا اال اذا 33 

 34 عنه ضمانا لحسن سير العمل .

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 25 



 

 1 ؟ م اين يجب ان يكون موقع ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي (1اختبار ذاتي )

  2 

 ( 1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 

 4 التنظيم الداخلي الدارة المراسم  2ـ4

دارة المراسم كما بينا بتنظيم االجراءات والقواعد الخاصة باالسبقيات واقامة واعداد تخت  ا      5 

وتهيئااة وتنظاايم المااؤتمرات واالجتماعااات واالحتفاااالت والزيااارات والمقااابةت ماان خااةل التقيااد  6 

باالنظمااة واالعاارا  والتقاليااد الواجااب مراعاتهااا والتقيااد بهااا فااي المناساابات المختلفااة . وادارة  7 

ساام تشاامل اعمالهااا والواجبااات التااي تاانهغ بهااا مختلااف انااواع الجمهااور الااذد يتعاماال مااع المرا 8 

المنظمااة ة سااواء اكااان جمهااورا خارجيااا مثاال الوفااود واقامااة المااؤتمرات االقليميااة والعالميااة او  9 

المحليااة ة ام كااان ماان الجمهااور الااداخلي للمنظمااة أد ماان العاااملين فااي المنظمااة نفسااها . وعلااف  10 

دارة المراسم ممكن ان تقوم بالمهمات والواجبات ذات الصافة الداخلياة والخاصاة ضوء ذلك فان ا 11 

 12 من خةل مبالمنظمة نفسها 

 13 ـ  تقديم المشورة القسام المنظمة االخرى ذات الصلة باعمال ادارة المراسم .1 

 14 ـ االعداد والتهيئة والتنظيم للمؤتمرات واالجتماعات التي تعقدها باقي اقسام المنظمة .2

 15 ـ مرافقة الوفود التي تصل بدعوات من المديريات المختلفة المرتبطة بالمنظمة او الوزارة .3

ـا تنظاايم المقاابةت الخاصااة بارئيس الاادائرة والتااي تشامل العاااملين والمساؤولين داخاال المنظمااة 4 16 

 17 نفسها .

 18 ـ مخاطبة وزارة الخارجية في حالة طلاب الحصاول علاف سامة دخاول الحاد الماوةفين الموفادين5

 19 خار  القطر . 

 20 ـ اعداد البرامخ الخاصة باالحتفاالت والفعاليات المختلفة التي تقيمها المنظمة . 6

 21  ـ اعداد وتهيئة المعاهدات واالتفاقيات التي يتم عقدها مع المنظمات المماثلة . 7

 22 

 23 ؟ بين واجبات ادارة المراسم داخليا في المنظمةم  (2اختبار ذاتي )

   24 

 ( 2ـ  4باتك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إجا

 25 

 26 مـ االختبار ألبعدد  5

 27 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 28 من واجبات ادارة المراسم داخل المنظمة مـ  1

 29 تهيئة الحفةتا ـ  اعداد المؤتمرات                                                أ ـ      

 30 قديم المشورة                                                   د ـ ) أ+ا+  (  ـ ت    

 31 ـ يكون موقع ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي م 2

 32 في المستوى التنفيذد                                     ا ـ قريب من رئيس المنظمة أ ـ     

 33 د ـ علف رأس الهيكل التنظيمي                        ـ في المستوى الوسه                    

 34 

 35 

 36 
26 



 

 1 م  مةحظة

 2 0 .  لكل سؤال ثةث درجات   

 3 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 4 ب لدراســــــةفأكثر فمبروك انجازك واذه 3نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 5 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 3أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 6 0الوحدة مرة ثانية       

 7 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               8 

   9 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال جابة الصحيحةاإل رقم السؤال

 د 1 ا 1

 ا 2 د 2

 10 

 11 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 12 

 13 

 14 ـ المصـــــــــادر 6

 15 

 16 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 17 0نترنت ـ مواقع الكترونية عديدة في اال 2

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

27 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 السادسة الوحــــــدة النمطـــــــية

 14 

 15 اختصاصات ادارة المراسم

 16 مواصفات العاملين في ادارة المراسم

 17 تدريب العاملين في ادارة المراسم

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
28 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 انية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني .م طلبة المرحلة الث أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

اختصاصاااات ادارة المراسااام م صاااممت هاااذه الوحااادة لتعااار  الطالاااب علاااف  ا ـ المباااررات 5 

والمواصفات المطلوبة في المدير والعااملين فاي ادارة المراسام وكاذلك تادريب العااملين فاي ادارة  6 

 7 مل .المراسم الكسابهم القدرات والخبرات المطلوبة في الع

 8 

 9 م   ت ـ الفكرة المركزية

 10 اختصاصات ادارة المراسمـ 

 11 مواصفات المدير والعاملين في ادارة المراسمـ 

 12 ـ تدريب العاملين في ادارة المراسم

 13 

 14 م ث ـ التعليمات

 15 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 16 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 17 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 18 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  6 . فإذا حصلت علف  

 19 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 20 النمطية .    

 21 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 22 . إلف دراسة الوحدة النمطية السابعةت فأكثر فأنتقل درجا 6. فإذا حصلت علف   

 23 أو أد جـــــزء  د دراسة الوحــدة النمطية السادسةدرجات فأع 6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 24 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 25 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 26 

 27 مـ األهدا  األدائية  2

 28 قادراَ علف إن م   من دراسة الوحدة النمطية السادسة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 29   اختصاصات ادارة المراسمأ ـ يتعر  علف 

 30 العاملين في ادارة المراسم  وطرشا ـ يعر  

 31   ـ تدريب العاملين في ادارة المراسم

 32 

 33 ـ االختبار القبلي م 3

 34 جابة الصحيحة لكل مما يأتي محول الحر  الذد يسبق اإلدائرة  ضع 

 35 من ضمن اختصاصات العاملين في ادارة المراسم مـ  1

 36 استقبال وتوديع الوفودا ـ                   تنفيذ قواعد البروتوكول                    أ ـ     

 37 ) أ+ا+  (د ـ                          تنفيذ برامخ الزيارات                  ـ     

 38 29 



 

 1 من مواصفات مدير ادارة المراسم مـ  2

 2 قليل الخبرةا ـ                                                     الكفاية العلميةأ ـ      

 3 قلة المعرفة بشخصيات بةدهد ـ                                يتمتع بضعف التنظيم               ـ     

 4 ي ادارة المراسم ممن نتائخ تدريب العاملين فـ  3

 5 الحفاة علف المستوى التقليددا ـ  زيادة دوران العمل                                              أ ـ      

 6 المحاولة والخطأد ـ                       زيادة ثقة العاملين في المنظمة             ـ     

 7 من طرق التدريب مـ  4

 8 التدريب اثناء العملا ـ  ي                                                   التدريب الذاتأ ـ      

 9 د ـ التدريب الموضوعي                    ـ التدريب بالمةحظة                                 

 10 

 11 م  مةحظة

 12 . درجتين.  لكل سؤال    

 13 اتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مف   

 14 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 15 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 16 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 17 

 18 م لوحدة النمطية السادسةـ عرض ا 4

 19 

 20  اختصاصات ادارة المراسم 1ـ  4

 21 تتولف ادارة المراسم القيام باالختصاصات التالية م     

ـ االهتمام بتنفيذ نظام االسبقية وقواعد البروتوكول ة وتقديم المشورة الةزمة بشأنها في جمياع 1 22 

 23 المناسبات والحفةت الرسمية .

 24 االجتماعات والندوات .ـ تهيئة وتنظيم المؤتمرات و2

 25 ـ االستقبال والتوديع للوفود الرسمية وتقديم التسهيةت الةزمة لها .3

ـ وضع وتنفيذ برامخ الزيارات بما يتناسب ورغبات واهمية ووقت واماكن ومادة الزياارة وعادد 4 26 

 27 الضيو  او الزائرين .

ب وبرناامخ الزياارة واهمياة ـ القيام بحجز االمااكن الخاصاة بالساكن او وساائه النقال بماا يتناسا5 28 

 29 الضيف والظرو  المحيطة .

 30 ـ ترتيب المقابةت للضيو  او الزوار مع كبار الشخصيات في الدولة .6

باالضااافة الااف هااذه االختصاصااات فااأن ادارة المراساام تمااارس اختصاصااات خاصااة بااوزارة       31 

 32 الخارجية منها م

متعلقاااة باااالبروتوكول واالسااابقية باااين ـااا االشااارا  علاااف تنفياااذ القواعاااد الدولياااة والمحلياااة ال1 33 

الدبلوماساايين وكبااار المااوةفين الرسااميين والشخصاايات البااارزة فااي جميااع المناساابات والحفااةت  34 

 35 الرسمية التي تقيمها وزارة الخارجية .

ـ تقديم االوراق الخاصة بتعيين السفراء المواطنين والملحقاين العساكريين وتهيئاة كتاب اعتمااد 2 36 

ن باالعمال وتسلم نبذ عن حيااة السافراء االجاناب المرشاحين وارساالها لرئاساة السفراء والقائمي 37 

 38 الدولة الستحصال الموافقات المطلوبة .
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تدقيق صورة الخطاا الذد سيلقيه السفير المعتماد اماام رئايس الدولاة واباداء المةحظاة علاف ـ 3 1 

د او سياساتها العاماة او ما قد يارد فياه مان اساماء او القااا خاطئاة او عباارات تماس تقالياد الابة 2 

 3 العةقات القائمة بين البلدين .

ـ تهيئة كتب تفويغ الوفود ومنف بطاقات الهوياة الدبلوماساية والجاوازات وتأشايرات الخارو  4 4 

الرسمية للدبلوماسيين والسهر علف حرمة الممثلين الدبلوماسيين والموةفين الادوليين مان حياث  5 

 6 حصاناتهم والمقرات العاملين بها .

ـاا النظاار فااي مخالفااات السااير والماارور التااي قااد يرتكبهااا الممثلااون الدبلوماساايون والمااوةفين 5 7 

 8 الدوليون او سائقوا السيارات الدبلوماسية والتوسه العداد لوحات دبلوماسية لسيارات السفراء.

 9 

 10 م أذكر اختصاصات ادارة المراسم في وزارة الخارجية ؟ (1اختبار ذاتي )

  11 

 ( 1ـ 4اتك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إجاب

 12 

 13 مواصفات العاملين في ادارة المراسم 2ـ4

ان اهم مظهر من مظاهر العاملين في ادارة المراسم هو المظهر السلوكي ة اذ يتعلاق عملهام        14 

بأسلوا وفن التعامل مع االخرين . وهناا الباد مان االشاارة الاف المواصافات الواجاب توافرهاا فاي  15 

 16 م والعاملين في ادارة المراسم كما يلي ممدير ادارة المراس

 17 

 18 الشروط الواجب توافرها في مدير ادارة المراسم 1ـ2ـ4

مدير المراسم هو القدوة الحسنة لبقية العاملين لذلك يفترض ان يكون سلوكه كما يقول وكماا       19 

طا يجااب يريااد ماان اآلخاارين ماان خااةل التزامااه بقواعااد االساابقية والتمتااع بالمزايااا التااي تعااد شاارو 20 

 21 في من يشغل هذا المنصب ة ومن هذه الشروط متوافرها 

ـ الكفاية العلمية يجب ان يكون واسع الثقافاة والخبارة ة حاائزا علاف شاهادة علياا وعلاف معرفاة 1 22 

 23 بالقوانين المختلفة وقواعد السلوك والبروتوكول وأصول االتكيت .

ة واسااعة فااي اختصاصااات وزاراتااه ـاا ان يااتقن واحاادة او اكثاار ماان اللغااات االجنبيااة ة ولااه خباار2 24 

 25 وادارة المراسم .

 26 ان يكون وسيما بهي الطلعة .ـ 3

ـ يتمتع ببعاد النظار ودقاة التنظايم وقاوة الاذاكرة ويتمتاع بالثقاة فاي الانفس وان يكاون دقيقاا فاي 4 27 

 28 اعماله ومواعيده .

 29 ـ ان تكون لديه القدرة علف سماع ما ال يقوله اآلخرين .5

 30 صيات بةده السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية .ـ ان يكون علف علم بشخ6

 31 

 32 ادارة المراسم العاملين في الشروط الواجب توافرها في  2ـ2ـ4

 33 ـ االيمان بالعمل المستمد من ايمان العامل بادارة المراسم .1

 34 ـ النظرة العلمية الناجمة عن الثقافة السياسية واالجتماعية .2

 35 علف تحمل المسؤولية ومواجهة المعوقات االدارية .ـ القدوة الحسنة والقدرة 3

 36 

 37 

 38 
31 



 

 1 ـ القدرة التنظيمية وااللمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتصلة بعمل المؤسسة .4

 2 ـ التحلي بالصبر واالتزان والعلم والتواضع وتقدير ةرو  اآلخرين .5

 3 م .ـ العناية بمظهره دون مبالغة تباعد بينه وبين الذين يتعامل معه6

 4 

م لوطلب منك اختيار موةف للعمال فاي ادارة المراسام مان باين مجموعاة مان  (2اختبار ذاتي ) 5 

 6 ؟ المتقدمين الشغال هذه الوةيفة ة فما االعتبارات التي تأخذها في أختيارك

   7 

 (2ـ  2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 8 

 9 تدريب العاملين في ادارة المراسم 3ـ4

 10 دريب العاملين في ادارة المراسم عددا من النتائخ منها ميحقق ت     

ـاا تنميااة المهااارات الخاصااة والضاارورية للعماال بانسااب صااورة وأقصاار وقاات دون الحاجااة الااف 1 11 

 12 اكتسابها عن طريق المحاولة والخطأ .

 13 ـ تجاوز المستوى التقليدد لةداء .2

 14 ـ انخفاض التغيب ومعدل دوران العمل .3

 15 املين المادية وزيادة فرصتهم علف الترقي والتقدم .ـ تحسين احوال الع4

لعمال وبالتاالي زياادة ـ زياادة ثقاة العااملين فاي المنظماة وزياادة قادرتهم علاف مواجهاة مطالاب ا5 16 

 17 . رضاهم الوةيفي

 18 ـ تقليل االخطاء التي يرتكبها العاملون في مختلف شؤون العمل . 6

وتعلمهاا عان طرياق بارامخ تدريبياة مدروساة  ـ توحيد أساليب وطرائاق العمال نتيجاة الكتساابها7 19 

 20 تحت اشرا  وتوجيه اختصاصيين في التدريب .

 21 

 22 طرق التدريب 1ـ3ـ4

م التدريب الذد يسبق االلتحاق بوةيفة المراسم حيث يكون التركيز في هذا النوع  الطريقة االولف 23 

ل عملها التنظيمي من التدريب علف تعليم المتدرا أهدا  ادارة المراسم وأهميتها وتفصيةت هيك 24 

القااء المحاضارات فاي اهام  في العاملين في هذه الوةيفاة ة ثام ة وكذلك ذكر المواصفات المطلوبة 25 

 26 الموضوعات السلوكية ذات الصلة بمعرفة دوافع النفس االنسانية وانواعها والسلوك االنساني .

ب الموةااف أثناااء قيامااه م التاادريب أثناااء القيااام بالوةيفااة ويكااون ذلااك امااا بتاادري الطريقااة الثانيااة 27 

بالعماال وممارسااته لمسااؤوليات الوةيفااة ة حيااث يكااون هناااك مشاار  خاااج علااف قاادر كبياار ماان  28 

الخباارة والمهااارة يوجااه الموةااف وياارد علااف استفساااراته واساائلته ويقااوم بمساااعدته علااف حاال  29 

 30      التي تواجهه اثناء قيامه بالعمل .المشكةت 

 31 يصل اليها التدريب المخطه ؟م ما النتائخ التي   (3اختبار ذاتي )

   32 

 ( 3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 33 

 34 

 35 

 36 
32 



 

 1 

 2 

 3 م أذكر طرق التدريب ؟  (4اختبار ذاتي )

   4 

 ( 1ـ3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 5 

 6 

 7 مـ االختبار ألبعدد  5

 8 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 9 ـ من ضمن اختصاصات العاملين في ادارة المراسم م 1

 10 ا ـ استقبال وتوديع الوفود           تنفيذ قواعد البروتوكول                             أ ـ     

 11 د ـ ) أ+ا+  (            ـ تنفيذ برامخ الزيارات                                     

 12 المراسم ممن مواصفات مدير ادارة ـ  2

 13  الكفاية العلمية                                                   ا ـ قليل الخبرة                                                       أ ـ      

 14   ـ يتمتع بضعف التنظيم                                            د ـ قلة المعرفة بشخصيات بةده    

 15 من نتائخ تدريب العاملين في ادارة المراسم مـ  3

 16 الحفاة علف المستوى التقليددا ـ                           زيادة ثقة العاملين في المنظمة      أ ـ      

 17 د ـ المحاولة والخطأ                                             زيادة دوران العمل  ـ      

 18 ريب ممن طرق التدـ  4

 19  التدريب بالمةحظة ا ـ التدريب الذاتي                                                   أ ـ      

 20 د ـ التدريب الموضوعي                                              التدريب اثناء العمل  ـ     

 21 

 22 م  مةحظة

 23 0 درجتين.  لكل سؤال    

 24 مة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي .  يرجف التحقق من سة   

 25 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 26 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 27 0دة مرة ثانية الوح      

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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 2 

 3 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               4 

   5 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 د 1

 ا 2 أ 2

 أ 3   3

   4 ا 4

 6 

 7 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة السؤالرقم 

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 1ـ  3ـ  4فقرة  4

 8 

 9 

 10 ـ المصـــــــــادر 6

 11 

 12 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 13 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
34 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 السابعة ـــــــيةالوحــــــدة النمط

 12 

 13 السلوك اإلنساني ة المفهوم واألهمية

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

35 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

 5 واهمية السلوك االنساني .مفهوم م صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  ا ـ المبررات

 6 

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 مفهوم السلوك االنسانيـ 

 9 اهمية السلوك االنسانيـ 

 10 

 11 م ث ـ التعليمات

 12 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 13 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 14 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 15 وحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف ال 6. فإذا حصلت علف   

 16 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 17 النمطية .    

 18 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 19 . مطية الثامنةإلف دراسة الوحدة الندرجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

 20 أو أد جـــــزء  د دراسة الوحــدة النمطية السابعةدرجات فأع 6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 21 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 22 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 23 

 24 ـ األهدا  األدائية م 2

 25 قادراَ علف إن م   ن دراسة الوحدة النمطية السابعةم سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 26 السلوك االنسانيعر  أ ـ ي

 27 يدرك اهمية السلوك االنسانيا ـ 

 28 

 29 ـ االختبار القبلي م 3

 30 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 31 م من امثلة النشاطات العضوية في جسم االنسانـ  1

 32 الخو ا ـ                                                 التنفس      أ ـ     

 33 الكسلد ـ         االدراك                                               ـ     

 34 

 35 

 36    امثلة النشاطات العقلية في جسم االنسانم منـ  2

 37 ـ الخو  التنفس                                                     ا أ ـ     

 38 د ـ الكسل             ـ االدراك                                              

36 



 

 1 

 2 

 3 امثلة النشاطات الوجدانية في جسم االنسانم    منـ  3

 4 التنفس                                                     ا ـ الخو  أ ـ     

 5 د ـ الكسل                                 ـ االدراك                          

 6 

 7 م  مةحظة

 8 . درجات 3.  لكل سؤال    

 9 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 10 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 11 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 12 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 13 

 14 م ـ عرض الوحدة النمطية السابعة 4

 15 

 16  مفهوم السلوك االنساني 1ـ 4

ق الساالوك هااو مجماال النشاااط علااف الصااعيدين الحركااي والغااددد التااي تصاادر عاان الفاارد . ويطلاا 17 

الساالوك علااف كاال عماال يقااوم بااه الفاارد ماان االعمااال الجساامية الظاااهرة والباطنااة الااف العمليااات  18 

 19 الفيزيولوجية والنشاط العاطفي والعقلي .

اما سلوك االنسان م هو جميع االنشطة التي يقوم بها االنسان كالتنفس والدورة الدموية والنابغ  20 

 21 وافراز الغدد ......الخ     

 22 

 23 ؟ ما هو مفهوم السلوك االنساني  م (1اختبار ذاتي )

  24 

 ( 1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 25 

 26 اهمية السلوك االنساني 2ـ4

تباارز اهميااة الساالوك االنساااني ماان خااةل تقساايمه الااف مجموعااة نشاااطات عضااوية وعقليااة        27 

وافاراز الغادد ة  انية ة فالنشاطات العضوية الفسيولوجية كالتنفس والدورة الدموية والنبغدووج 28 

امااا االنشااطة العقليااة فهااي التفكياار واالدراك والتخياال واالحساااس والتااذكر والنطااق ة امااا شااعور  29 

االنسااان بااالفرح او الحاازن باللااذة والخااو  وااللاام والغضااب والقلااق فهااي مااا تاادعف بالنشاااطات  30 

نساان بااالتفكير الوجدانياة واالنفعالياة . وهاذه االنشاطة مترابطاة ال يمكاان تجزئتهاا فعنادما يقاوم اال 31 

مثة فان نشاطه العضود الفسيولوجي يتحدد نوعه ودرجتاه بناوع ودرجاة ذلاك التفكيار ة فلاو ان  32 

دياه فساتزداد دورة الادم فااي الجسام وكاذلك النابغ ولااون شخصاا فكار بموضاوع يثيار المخاااو  ل 33 

 34   في حالة النشاطات االنفعالية المختلفة .البشرة الف غير ذلك وهذا ما يحدث تماما 

 35 ؟ بين اهمية السلوك االنسانيم  (2ختبار ذاتي )ا

   36 

 (2ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 
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 1 

 2 مـ االختبار ألبعدد  5

 3 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 4 

 5 ـ من امثلة النشاطات العضوية في جسم االنسان م 1

 6 ا ـ التنفس                                       اإلدراك               أ ـ     

 7   ـ الخو                                                     د ـ الكسل    

 8 امثلة النشاطات العقلية في جسم االنسانم    منـ  2

 9 التنفس                                                     ا ـ الخو  أ ـ     

 10   ـ االدراك                                                    د ـ الكسل    

 11 امثلة النشاطات الوجدانية في جسم االنسانم    منـ  3

 12 الخو                                                     ا ـ التنفس أ ـ     

 13 د ـ الكسل              ـ االدراك                                            

 14 

 15 م  مةحظة

 16 0 درجات 3.  لكل سؤال    

 17 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 18 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 19 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0ة الوحدة التالي      

 20 0الوحدة مرة ثانية       

 21 

 22 

 23 
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 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

 ا 1 أ 1

2   2   

 أ 3 ا 3

 6 

 7 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 8 

 9 

 10 ـ المصـــــــــادر 6

 11 

 12 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 13 0نت ـ مواقع الكترونية عديدة في االنتر 2

 14 
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 3 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 4 

 5 ني .م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التق أ ـ الفئة المستهدفة

 6 

السالوك االنسااني  اناواع وخصاائ م صاممت هاذه الوحادة لتعار  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 7 

 8 .دراك األفراد اومعرفة دوافع و

 9 

 10 م   ت ـ الفكرة المركزية

 11 السلوك االنسانيانواع ـ 

 12 السلوك االنساني ـ خصائ 

 13 انواع الدوافعـ 

 14 ـ االعوامل المؤثرة في االدراك

 15 

 16 م ث ـ التعليمات

 17 النظرة الشاملة جيداً ـ ادرس 

 18 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 19 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 20 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

 21 دة     درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــ 6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 22 النمطية .    

 23 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 24 . إلف دراسة الوحدة النمطية التاسعةدرجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

 25 أو أد جـــــزء  د دراسة الوحــدة النمطية الثامنةدرجات فأع 6. إما أذا حصلت علف أقل من   

 26 داء االختبار ألبعدد . منها ثم ارجع أل    

 27 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 28 

 29 ـ األهدا  األدائية م 2

 30 قادراَ علف إن م   من دراسة الوحدة النمطية الثامنة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 31 السلوك االنساني يعر  أنواعأ ـ 

 32 السلوك االنساني يحدد خصائ ا ـ 

 33 لف انواع الدوافع   ـ يتعر  ع

 34 يميز العوامل التي تؤثر في االدراكد ـ 

 35 

 36 

 37 
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 2 ـ االختبار القبلي م 3

 3 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 4 م السلوك المكتسب ـ من امثلة  1

 5 السباحةا ـ                                                     الخو  أ ـ     

 6 د ـ الكسل                                                     لفرح   ـ ا    

 7 م   خصائ  السلوك االنساني منـ  2

 8 سلوك اجتماعيا ـ                             سلوك مسبب                  أ ـ     

 9 أ+ا+  ( )د ـ                          سلوك مستمر                     ـ     

 10 م   العضويةالدوافع امثلة  منـ  3

 11 التقدير واالحتراما ـ                                                     الجوع  أ ـ     

 12 توكيد الذاتد ـ                                                     االمن    ـ     

 13 العوامل المؤثرة في االدراكم   ـ  4

 14 الرغبة                                                     ا ـ الهد  ـأ      

 15   ـ الحاجة                                                     د ـ االتجاه    

 16 

 17 م  مةحظة

 18 . درجتين.  لكل سؤال    

 19 ختبارات ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف اال   

 20 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 21 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 22 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 23 

 24 م ةـ عرض الوحدة النمطية الثامن 4

 25  اإلنسانيانواع السلوك  1ـ 4

 26 أ ـ سلوك ةاهرد م يمكن مةحظته مباشرة من قبل  خرين وهو ما يسمف بالسلوك الموضوعي .

ا ـ ساالوك غياار ةاااهرد م ال يمكاان رؤيتااه ولكاان يسااتدل عليااه ماان خااةل النتااائخ المتحققااة عنااه  27 

 28 ويدعف بالسلوك الذاتي مثل الخو  والفرح والحزن والغضب .

 29 ك الفطرد م هو السلوك الذد يولد الكائن الحي وهو مزود به وال يحتا  الف تعلم .  ـ السلو

د ـ الساالوك المكتسااب م هااو الساالوك الااذد يتعلمااه الكااائن الحااي ماان البيئااة التااي يعااي  فيهااا مثاال  30 

 31 القراءة والكتابة وركوا الخيل والسباحة وغير ذلك .

 32 

 33  اإلنسانيالسلوك  خصائ  2ـ 4

 34 فع معين .ـ نشاط يصدر عن دا1

 35 ـ سلوك مسبب .2

 36 ـ سلوك يهد  الف غاية هي ارضاء دوافع الفرد .3

 37 ـ سلوك اجتماعي .4

 38 ـ سلوك مستمر يقوم علف اساس التفاعل االجتماعي .5

 39 
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 1 

 2 ضع كلمة )صف( امام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( امام العبارة الخاطئةمم  (1اختبار ذاتي )

 3 د يولد الكائن الحي وهو مزود به وال يحتا  الف تعلم .ـ السلوك المكتسب هو السلوك الذ1

ـ السالوك الظااهرد هاو السالوك الاذد يمكان مةحظتاه مباشارة مان قبال  خارين وهاو ماا يسامف 2 4 

 5 بالسلوك الموضوعي .

 6  ـ من خصائ  السلوك االنساني انه سلوك اجتماعي .3

  7 

 ( 2ـ4و )  ( 1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 8 الدوافـــــــــــع 3ـ 4

الاادافع هااو مجموعااة العمليااات التااي تقاارر اختيااار الكائنااات الحيااة واالفااراد بشااكل خاااج ألد ماان  9 

الباادائل المختلفااة والمتعااددة التااي علااف الفاارد ان يختااار ماان بينهااا ة او ان الاادافع يعباار عاان رغبااة  10 

 11 الفرد للقيام بعمل معين في وقت محدد.

 12 ـــــعأنواع الدوافــــــ 1ـ  3ـ 4

ـ الدوافع أما ان تكون عضوية كالجوع والعط  او دوافع نفسية اجتماعية مكتسابة عان طرياق 1 13 

واالحتاارام وتوكيااد الااذات والحاجااة الااف األماان النفسااي  التقاادير الااتعلم والتنشاائة مثاال الحاجااة الااف 14 

 15 واألنتماء الف جماعة معينة .

يااة ة فالحاجااة الااف االماان تولااد عنااد ـاا الاادوافع امااا اساسااية كالحاجااة الااف األماان او مشااتقة فرع2 16 

االنسان الحاجة الف االدخار مثة ة وهذه الحاجة تولد الحاجة الف العمل ومضااعفة الجهاد ة وهاذه  17 

الحاجة قاد تخلاق الحاجاة الاف السافر او الاف تعلام لغاة اجنبياة ة فتكاون هاذه الحاجاات مشاتقة مان  18 

 19 الحاجة االساسية ) الحاجة الف االمن ( .

الادوافع عامااة مشاتركة بااين النااس جميعاا مهمااا أختلفات حضاااراتهم كالحاجاة الااف ـا وقاد تكااون 3 20 

او قد تكون فردية خاصة بصاحبها كميل شخ  معين الف جماع طواباع البرياد التقدير االجتماعي  21 

 22 او عدم رغبته في طعام معين .

كالرغبة فاي ـ والدوافع اما شعورية أد يكون الفرد شاعرا بوجودها او بالهد  الذد ترمي اليه 4 23 

 24   العمل او السفر او تكون دوافع ال شعورية .

 25 

 26 ؟ أنواع الدوافع عدد مع ذكر األمثلةم  (2اختبار ذاتي )

   27 

 (1ـ  3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 28 

 29 اإلدراك 4ـ 4

ت هو عملية عقلياة تعمال علاف التميياز والتأويال والتفساير وتصانيف المثيارات ساواء كانا اإلدراك 30 

لألشااياء الموجااودة فااي  األفاارادتااتم معرفااة هااو العمليااة التااي ماان خةلهااا  أوداخليااة .  أوخارجيااة  31 

 32 عالمهم المحيه بهم ويتم ذلك عن طريق الحواس .

 33 

 34 

 35 
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 1 العوامل المؤثرة في اإلدراك 1ـ 4ـ 4 

يااة كالقاادرات العقليااة والقابلالتركيااب الفيزيولااوجي للفاارد م تااؤثر الخصااائ  الفيزيولوجيااة ـاا 1 2 

الذهنية والقدرات البنية في تحديد األنماط المختلفة لإلدراك الذاتي للفرد ة فاألفراد الذين يتميزون  3 

أقل عمقاا ودقاة ووضاوحا بمستوى ذكاء متدن غالبا ما يدركون ماهية األشياء والحوادث بصورة  4 

 5 من ذود المستويات األعلف من الذكاء .

تاؤدد البيئاة المادياة واالجتماعياة دورا ال يقال أهمياة فاي ـ البيئة المادياة واألجتماعياة للفارد م 2 6 

بلااورة األساالوا اإلدراكااي للفاارد . فاااألفراد العاااملون فااي مجتمعااات صااناعية متحضاارة يتمياازون  7 

بسعة وعمق ادراكهام للتشاابك والتعقياد فاي الصاور المحسوساة . اماا االفاراد الاذين يعيشاون فاي  8 

مه ادراكهم لألشياء او المحسوسات بالسهولة والوضاوح بيئات ريفية او نائية او منعزلة فيتسم ن 9 

 10 وعدم الغموض .

ـ الحاجات والخبرات المتراكمة للفرد م ان طبيعة الحاجات وسبل اشباعها وكيفية تحقيقها تاؤثر 3 11 

واضاحة  بشكل كبير في طبيعة السلوك الذاتي للفرد . فالفرد الجائع اذا عرضت علياه صاورة غيار 12 

يادرك باأن تلاك صاورة لطعاام ة والعامال غاي اآلمان علاف وةيفتاه اذا طلاب ما ربماا المعالم لشيء  13 

 14 رئيسه مقابلته ربما يدرك ذلك بأنه سو  يستغني عن عمله بالمنظمة .

ة كما ان الخبرات الذاتية والتجارا المتراكمة للفرد تؤدد دورا رئيسا في أسلوا اإلدراك الحسي  15 

طبيعااة التجااارا والخباارات الماضااية لألشااياء أد ان االفااراد بشااكل عااام يتمياازون مماان سااواهم ب 16 

 17  واألشخاج اآلخرين .

ـ عوامال اخارى م تاؤثر فاي نماه االدراك عوامال اخارى منهاا الضاغوط التاي يتعارض لهاا الفارد 4 18 

د ترقيتاه الاف ونوع الوةيفة التي يعمل فيهاا والمساتوى االدارد للوةيفاة حياث وجاد ان الفارد عنا 19 

ادراكه لألشياء عان ادراكاه قبال ترقيتاه كماا ان حجام االشاياء لبا ما يتغير مستوى ادارد اعلف غا 20 

وحركتها وحداثتها والتنااقغ او التبااين باين اجزائهاا ياؤثر فاي المادركات ايضاا فكلماا كبار حجام  21 

 22  الشيء زاد ادراكه .

    23 

 24 م عدد مع ذكر األمثلة العوامل المؤثرة في االدراك ؟ (3اختبار ذاتي )

   25 

 (1ـ  4ـ  4مراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إجاباتك ب

       26 

 27 مـ االختبار ألبعدد  5

 28 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 29 

 30 ـ من امثلة السلوك المكتسب  م 1

 31 الخو  ا ـ                                                  السباحة أ ـ     

 32 د ـ الكسل                                    ـ الفرح                       

 33 خصائ  السلوك االنسانيم    منـ  2

 34 سلوك مسبب                                             ا ـ سلوك اجتماعي أ ـ     

 35   ـ سلوك مستمر                                            د ـ ) أ+ا+  (    

 36 

 37 

 38 
44 



 

 1 ع العضويةم   امثلة الدواف منـ  3

 2 ا ـ التقدير واالحترام                                                      األمن أ ـ     

 3 د ـ توكيد الذات                                                     الجوع  ـ     

 4 العوامل المؤثرة في االدراكم   ـ  4

 5 الحاجةا ـ                                  الرغبة                     أ ـ     

 6 د ـ االتجاه                                                     الهد    ـ    

 7 م  مةحظة

 8 0 درجتين.  لكل سؤال    

 9 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 10 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6ة الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف نهاي      

 11 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6أما في حالة حصولك علف درجة اقل من  0الوحدة التالية       

 12 0الوحدة مرة ثانية       

 13 

 14 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               15 

   16 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 أ 1 ا 1

 د 2 د 2

   3 أ 3

 ا 4   4

 17 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  2ـ  4و1ـ  4فقرة  1

 1ـ3ـ4فقرة  2

 1ـ4ـ4فقرة  3

 18 

 19 ادرـ المصـــــــــ 6

 20 

 21 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 22 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 23 

 24 

 25 
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 1 

 2 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 3 

 4 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . الفئة المستهدفة أ ـ

 5 

 6 .السلوك االنساني  قواعدم صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  ا ـ المبررات

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 السلوك االنساني قواعدـ 

 10 

 11 م ث ـ التعليمات

 12 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 13   علف أهدا  الوحدة النمطيةـ تعر

 14 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 15 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  4. فإذا حصلت علف   

 16 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 17 النمطية .    

 18 دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد ـ بعد

 19 . إلف دراسة الوحدة النمطية العاشرةدرجات فأكثر فأنتقل  4. فإذا حصلت علف   

 20 أو أد جـــــزء  النمطية التاسعة درجات فأعد دراسة الوحــدة 4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 21 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 22 تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها  ـ ال

 23 

 24 ـ األهدا  األدائية م 2

 25 قادراَ علف إن م   من دراسة الوحدة النمطية التاسعة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 26 السلوك االنساني علف قواعدعر  تأ ـ ي

 27 

 28 ـ االختبار القبلي م 3

 29 حيحة لكل مما يأتي محول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصدائرة  ضع 

 30 مان قواعد السلوك االنساني التي يتم غرسها عند االفراد تتم عن طريق التنشئة ـ 1

 31 االقتصادية ا ـ                                       االجتماعية         أ ـ     

 32 السياسيةد ـ                                              التكنولوجية  ـ     

تأتي أهمية قواعد السلوك من كونها قادرة علف ان توجه االحكاام التاي يطلقهاا االفاراد بحياث  ـ 2 33 

 34 م   تكون متوافقة مع النظام

 35 التكنولوجي                                              ا ـ االقتصادد  أ ـ     

 36 د ـ السياسي    ـ االجتماعي                                                 

 37 

 38 47 



 

 1 

هناااك  داا ساالوك للرجااال وأخاارى للنساااء ولألعمااار المختلفااة كمااا ان هناااك  داا ساالوك ـ  3 2 

للجماعات والمنظمات والهيئات المختلفاة فاي المجتماع ة وتساعف كال مجموعاة مان  داا السالوك  3 

 4 الخاصة بكل وحدة اجتماعية الف تضامن م

 5 المجموعةا ـ                                                       الفرد أ ـ     

 6 الدولةد ـ                                    المجتمع                 ـ     

 7 م  مةحظة

 8 .  لكل سؤال درجتين .   

 9 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 10 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4النمطية ة ففي حالة حصولك علف  نهاية الوحدة      

 11 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 12 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 13 

 14 م تاسعةـ عرض الوحدة النمطية ال 4

 15 

 16 السلوك اإلنساني  قواعد 1ـ 4

االوامر والنواهي التي يتمسك بها افاراد المجتماع ة وهاي قواعاد قواعد السلوك هي مجموعة       17 

بمعناف  والتراث والدين ومن ضرورات الحيااة فاي المجتماع .للحياة اليومية المستمدة من التقاليد  18 

اخاار فااأن قواعااد الساالوك التااي وضااعها المجتمااع تعااد ماان الشااروط الةزمااة السااتمرار الحياااة  19 

اعية النها تضمن مسايرة أفراد المجتمع للنظام االجتماعي ة فالمجتمع هو عبارة عن نسق االجتم 20 

من العر  المنوع واالجراءات المرسومة ومان وساائل الضابه االجتمااعي ولهاذا فاأن كال مظهار  21 

ماان مظاااهر الساالوك العااام هااو بدرجااة مااا وساايلة للضاابه االجتماااعي ومظاااهر الساالوك تشاامل كاال  22 

 23 ي تكونت وما زالت  خذة في التكون عند الناس .أساليب السلوك الت

ان قواعااد الساالوك التااي يتعلمهااا االفااراد ويساايرون علااف وفقهااا قااد تاام غرسااها فااي نفوسااهم عاان  24 

لاديهم وبهاذا يكاون عناد طريق عملية التنشئة االجتماعية ونتيجة عملية التعود فأصابحت مألوفاة  25 

ظام اجتمااعي معاين وقواعاد سالوك منظماة افراد المجتمع احساس بالتضامن وشعور باالرتباط بن 26 

 27 له . ان لةلتزام بقواعد السلوك و دابه مجموعة من الوةائف منها م

ـ ان قواعد السلوك هي الجهاز اآلمر الناهي في المجتمع ة ومهمته الضاغه علاف كال عضاو فاي 1 28 

 29 المجتمع فتحدد الكثير من مظاهر سلوكه االجتماعي .

الفرد في المجموع ة فأذا كانت تماارس الضاغه علاف الفارد مان   إدماـ تعمل  داا السلوك علف 2 30 

جهة فلكي يتمشف مع أسااليب مجتمعاه كماا ان الفارد مان جهاة أخارى يكساب اندماجاه ماع اقراناه  31 

عن هذا الطريق ويكشف لةنسان عن وجوه الشبه بينه وبين اقرانه ومظاهر الوحدة التاي تربطاه  32 

حافظاة علاف الاروابه االجتماعياة التاي الباد منهاا للمعيشاة بهم وتربطهم به وبهذه الكيفياة ياتم الم 33 

 34 الهانئة.

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
48 



 

تعاااد قواعاااد و داا السااالوك الوسااايلة الناجحاااة لتحقياااق التضاااامن االجتمااااعي ة فلكااال وحااادة  ـااا3 1 

 2 داا سالوك للرجاال وأخارى للنسااء ولألعماار المختلفاة كماا ان أجتماعية  دابهاا العاماة ة فهنااك 

فاي المجتماع ة وتساعف كال مجموعاة  ةوالمنظمات والهيئاات المختلفاهناك  داا سلوك للجماعات  3 

 4 من  داا السلوك الخاصة بكل وحدة اجتماعية الف تضامن المجموعة وتماسكها .

ـ وتأتي أهمية قواعد السلوك من كونها قادرة علف ان توجه االحكام التاي يطلقهاا االفاراد بحياث 4 5 

يصبف وصول الفرد الف أد قرار أمرا صعبا ويتخابه تكون متوافقة مع النظام االجتماعي وبدونها  6 

الفاارد فااي ساالوكه ة كمااا ان قواعااد الساالوك تمكاان االنسااان ماان ان يقاايم عةقااات حساانة مااع أخيااه  7 

 8   االنسان وذلك عن طريق االلتزام بآداا السلوك التي تنطلق من حضارة المجتمع .

 9 

 10 ائفه ؟وما هي وة قواعد السلوك ؟ما هو مفهوم م  (1اختبار ذاتي )

  11 

 (  1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

       12 

 13 مـ االختبار ألبعدد  5

 14 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 15 

 16 ـ ان قواعد السلوك االنساني التي يتم غرسها عند االفراد تتم عن طريق التنشئةم 1

 17 ا ـ االقتصادية                                 السياسية                 أ ـ     

 18   ـ التكنولوجية                                             د ـ االجتماعية    

تأتي أهمية قواعد السلوك من كونها قادرة علف ان توجه االحكاام التاي يطلقهاا االفاراد بحياث  ـ 2 19 

 20 تكون متوافقة مع النظامم   

 21 االجتماعي ولوجي                                              ا ـ التكن أ ـ     

 22 د ـ السياسي                                              االقتصادد   ـ     

هناااك  داا ساالوك للرجااال وأخاارى للنساااء ولألعمااار المختلفااة كمااا ان هناااك  داا ساالوك ـ  3 23 

ة فاي المجتماع ة وتساعف كال مجموعاة مان  داا السالوك للجماعات والمنظمات والهيئات المختلفا 24 

 25 الخاصة بكل وحدة اجتماعية الف تضامن م

 26 لفردا ـ ا                                                      لمجموعةا أ ـ     

 27 د ـ الدولة                                   ـ المجتمع                           

 28 

 29 م  مةحظة

 30 0.  لكل سؤال درجتين    

 31 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 32 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 4نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 33 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4ل من أما في حالة حصولك علف درجة اق 0الوحدة التالية       

 34 0الوحدة مرة ثانية       

 35 

 36 

 37 
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 5 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               6 

   7 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 أ 1

 ا 2   2

 أ 3 ا 3

 8 

 9 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  1ـ  4فقرة  1

 10 

 11 

 12 ـ المصـــــــــادر 6

 13 

 14 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 15 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 1 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 العاشرة يةالوحــــــدة النمطـــــــ

 14 ( 12ة  11ة  10) لألسبوع

 15  المـــــراسمواع ــــأن

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

 5 المراسم . اعأنوم صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  ا ـ المبررات

 6 

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 المراسمـ انواع 

 9 

 10 م ث ـ التعليمات

 11 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 12 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 13 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 14 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

 15 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      6ذا حصلت علف أقل من . إما أ  

 16 النمطية .    

 17 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 18 . إلف دراسة الوحدة النمطية الحادية عشردرجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

 19 أو أد جـــــزء  د دراسة الوحــدة النمطية العاشرةدرجات فأع 6من . إما أذا حصلت علف أقل   

 20 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .     

 21 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 22 

 23 ـ األهدا  األدائية م 2

 24 لف إن م قادراَ ع  من دراسة الوحدة النمطية العاشرة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 25 المراسمـ يعر  أنواع  

 26 

 27 ـ االختبار القبلي م 3

 28 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 29 م إلف األولويةفي الدخول والخرو  تكون  ـ 1

 30 ضيف الشر ا ـ                                                    الداعي أ ـ     

 31 السيداتد ـ                                            ممدير المراس  ـ     

 32 م   السير علف األرصفة وكان عدد األشخاج ثةثة يكون ضيف الشر  ـ 2

 33 علف اليمينا ـ               في الوسه                                   أ ـ     

 34  األبنيةبجانب د ـ                                             علف اليسار     ـ     

 35 م   مراسم السير في المواكب يجب ان ال يزيد الصف األول علف ـ 3

 36 أشخاجثةثة ا ـ                                            أشخاج أربعة أ ـ     

 37 أشخاجخمسة د ـ                                             أشخاجستة   ـ     
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 1 م   أوالة وصول ضيف رسمي لمقابلة المسؤول يكون دور موةف المراسم بأن يعر  في حال ـ 4

 2 ا ـ عمر الضيف                           اسم الضيف                    أ ـ     

 3 الزماند ـ                                                      المكان  ـ     

 4 

 5 م  مةحظة

 6 جتين ..  لكل سؤال در   

 7 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 8 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 9 فستكون  6قل من الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة ا      

 10 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 11 

 12 م ـ عرض الوحدة النمطية العاشرة 4

 13 

 14  انواع المراسم 1ـ 4

للمراسم انواع مختلفة ة تختلاف وتتناوع بتناوع وأخاتة  المناسابات والنشااطات السالوكية ة       15 

لسايدات ة أو فاي أثنااء سواء تلك المتعلقاة بالتعامال الياومي باين الرجاال أنفساهم أو بيانهم وباين ا 16 

أكاليل الزهور نادرجها التعامل خةل إقامة بعغ االحتفاالت الرسمية مثل حفةت التكريم أو وضع  17 

 18 ادناه م

ـ مراسم الدخول والخرو  م في الدخول والخرو  تكون االولوية الف ضيف الشار  ثام الاداعي 1 19 

جيههم نحو الجهة المقصودة . ة علف أن يسبقها مدير المراسم أو معاونوه ة وحسب الظرو  لتو 20 

وال يجوز الدخول أو الخرو  قبل الشخصيات األعلف مقاما أو سنا ة أو قبل السايدات . اماا قواعاد  21 

االنصرا  من الوليماة أن ياودع المادعون المضايف بالمصاافحة ويشاكرونه ة ويكاون االنصارا   22 

اذا دعاي لاذلك مان قبال وال يلياق ان يبقاف المادعو بعاد انصارا  المادعوين اال بعد ضيف الشار   23 

الااداعي ة وفااي حالااة وجااود حالااة قساارية تجباار الضاايف ان يغااادر فيفساار حالتااه منفااردا للااداعي  24 

وينصر  بدون جلب نظر احد . وهذا ال يجوز في حالة وجاود ضايف شار  قياادد كماا اناه لايس  25 

باه هناك ما يدعو أحدهم الاف مصاافحة جمياع المادعوين عناد االنصارا  . وكأناه يادعوهم للحااق  26 

 27 تكفي انحناءة يسيرة مع ابتسامة تحية لمن يكون بالقرا منه .

تكاون األولوياة الاف ضايف الشار  ثام الاداعي علاف أن يرافقهماا ـ مراسم المصاعد الكهرباائي م 2 28 

ألشاااخاج مااادير المراسااام أو معااااونوه ليقاااوم بالمسااااعدة الةزماااة ة ويجاااوز أن يااارافقهم أحاااد ا 29 

سعهم بسهولة . يؤمن في جميع األحاوال فاتف بااا المصاعد الرسميين البارزين إذا كان المصعد يت 30 

عناد الاادخول وعنااد الخارو  ماان قباال أحااد الشخصايات . أمااا بشااكل عاام فاألساابقية للخااارجين ماان  31 

 32 المدخل ال الداخلين عليه ن ويستحسن عدم التدخين في المصعد الكهربائي .

روتوكول المتعلق في المواكاب ـ مراسم السير علف األرصفة م يطبق في السير علف االرصفة الب3 33 

 34 مع مراعاة بقاء ضيف الشر  وال سيما السيدات م

 35 أ ـ أما في الوسه ) اذا كان عدد األشخاج ثةثة ( .

ا ـ أو اقرا ما يكون الف االبنية بعيدا عن حافة الرصيف ) اذا كاان عادد االشاخاج أثناين فقاه (  36 

 37 السيارات المارة . وذلك للمحافظة علف الضيف أو علف ) السيدة ( من خطر
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عندما تقتضاي الظارو  أو المناسابات ان يساير كباار الشخصايات ـ مراسم السير في المواكب م 4 1 

مسااافة معينااة علااف االقاادام ة تراعااف فااي ذلااك القواعااد اآلتيااة ) علمااا ان مكااان الشاار  دائمااا فااي  2 

 3 الوسه ثم يليه اليمين ثم اليسار ( .

 4    شخاج .أ ـ ان ال يزيد الصف األول علف خمسة ا

 5 ا ـ اذا كان مؤلفا من شخصين فقه ة فمكان الشر  علف اليمين والثاني علف اليسار .

علاف اليماين والثااني علاف  من ثةثاة اشاخاج فمكاان الشار  بالوساه واالول  ـ واذا كان مؤلفا  6 

 7 اليسار .

نين علاف د ـ واذا كان مؤلفا من خمسة اشخاج فمكان الشر  بالوسه واالولين علف اليمين والثا 8 

 9 اليسار .

جرى العر  علف القيام بوضع أكاليال الزهاور علاف األمااكن ذات ـ مراسم وضع أكاليل الزهور م5 10 

الداللااة التاريخيااة مثاال نصااب الجناادد المجهااول أو وضااع أكالياال الزهااور علااف اضاارحة الشااهداء  11 

قاوم بوضاع والراحلين من القادة والشخصيات الكبيرة التي قدمت خدمات جليلاة للاوطن واألماة وي 12 

أكالياال الزهااور فااي المناساابات الوطنيااة والقوميااة ة السااادة المسااؤولون فااي الدولااة او رؤوساااء  13 

المنظمااات المهنيااة والشااعبية أو رؤوساااء االحاازاا أو الوفااود الزائاارة للاابةد ......الااخ . ويكااون  14 

كليال ( إ أكثر منكليل الواحد ( أو ) المجموعة الكبيرة ( أو ) الوضع أكاليل الزهور أما بطريقة ) ا 15 

 16 كما يلي م

أ ـ اإلكليل الواحد م يقوم بعغ الساادة المساؤولين بوضاع إكليال مان الزهاور علاف نصاب الجنادد  17 

 18 المجهول تيمنا واستذكارا لمعاني التضحية من اجل الوطن والمراسم المتبعة هي م

النصاب ويقاوم  ـ يتم أخبار المسؤولين عن النصب باليوم والساعة لوضع اإلكليل لكاي يتهياأ مادير 19 

 20 بأشعار المسؤولين علف مراسم النصب .

 21 ـ إبةغ الجهات اإلعةمية إلرسال المختصين لتسجيل وقائع أو مراسم وضع اإلكليل .

ـا يقااوم قسام المراساام فاي الااوزارة المعنياة بتهيئااة اإلكليال ماان خاةل شاارائه مان أحااد محاةت بيااع  22 

ة الااورود والشااريه المكتااوا عليااه الزهااور المتخصصااة بهااذا الغاارض ة ويراعااف فااي ذلااك نوعياا 23 

 24 المناسبة .

ـاا فااي اليااوم والساااعة المحااددة يكااون المسااؤولون فااي قساام المراساام متواجاادين فااي مكااان وضااع  25 

اإلكليل ويكون حضورهم قبل وصول المساؤول بسااعة فاي األقال حتاف يعرفاوا علاف ان كال شايء  26 

 27 جاهز .

وضاع اإلكلياال ومان قباال مراساام  ـا عنااد وصاول المسااؤول يساتقبل ماان قباال ادارة النصاب أو مكااان 28 

 29 النصب والمسؤولين في الدائرة المعنية .

ـاا يقااف المسااؤول ويكااون الااف جااواره مسااؤول المراساام يقااف علااف اليمااين وحااين تباادأ الفرقااة  30 

حااملو اإلكليال حتاف الموسيقية بالعز  الخاج تبدأ حركة المسؤول مع المرافاق وأمامهماا يتقادم  31 

 32 وصول مكان وضع اإلكليل .

 33 ك المسؤول بمسك اإلكليل وهو بين أيادد حاملي اإلكليل ووضعه علف المكان المعد لذلك .ـ يشار

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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حين يكون المشاركون بوضع اإلكليال يمثلاون مجموعاة كبيارة اكثار مان ا ـ المجموعة الكبيرة م  1 

مئتااي شخصااية مااثة ويكااون ذلااك عنااد حضااور المااؤتمرات أو االحتفاااالت الدوليااة أو االقليميااة أو  2 

يتم أختيار مجموعة صغيرة من بين أعضااء المجموعاة الكبيارة ويكاون عاددهم بحادود  حلية .الم 3 

( أعضاء يمثلون اقطارا مختلفاة أو منظماات مختلفاة ويكاون أعضاائها مان باين أهام أو اكبار 10) 4 

ؤولين المشاركين من السيدات والساادة ة يتقادمون لوضاع اإلكليال ويتقادمهم واحاد أو اثناان سالم 5 

غرض مساك اإلكليال ووضاعه علاف المكاان المعاد . ويقاف بااقي أعضااء الوفاود خلفهام من بينهم ل 6 

 7 ويشارك الجميع بقراءة سورة الفاتحة .

 8  ـ اكثر من إكليل م تنظم اإلكليل وتوضع في مكان محدد خاج وينادد في مكبر الصوت أن وجد 

 9 م األسبقية .بالبدء بتقديم إكليل الجهة الفةنية ثم يستمر بذلك بالتعاقب وحسب نظا

 10 

ـ مراسم اداء اليمين م تقام مراسم اداء اليمين في مناسابات مختلفاة ة منهاا المناسابات الخاصاة 6 11 

تساالم رؤوساااء أو ملااوك الاادول مهااام رئاسااة الاادول ة أو الحكومااة ة أو بمناساابة اصاادار مرسااوم ب 12 

 13 بتعيين أحد الوزراء ة وفيما يأتي توضيف لهذه المراسم م

 14 صة بأداء اليمين .ـ تهيئة القاعة الخا

 15 ـ توضع طاولة في مكان مناسب يكون مقابل الذد يؤدد امامه اليمين .

اليساار توضاع اللوحاة الخاصاة ـ يوضع علف الطاولة من جهة اليمين القار ن الكاريم وعلاف جهاة  16 

 17 اليمين .  بأداء

لاواردة فاي ـ يحضر السادة المراد ادائهم اليمين من المعينين الجدد ة ويجلساون حساب االسابقية ا 18 

 19 سياق تسلسلهم في مرسوم التعيين.

ة يتقادم الاف الطاولاة الخاصاة باأداء اليماين ـ بعاد ان يشاير مساؤول المراسام علاف المادير المعاين  20 

ويضع يده اليمنف علاف القار ن الكاريم ويبادأ بقاراءة الان  وياده تبقاف علاف القار ن الكاريم لحاين  21 

رتداء المراد اداءه اليمين الزد العسكرد ياؤدد االنتهاء من قراءة ن  قسم اليمين ) وفي حالة ا 22 

 23 التحية العسكرية قبل اداءه اليمين ( .

ـ بعد االنتهاء من قراءة ن  اليماين يتقادم لمصاافحة المساؤول الاذد يقادم لاه التهنئاة ويمكان ان  24 

 25 يتحدثا في االمور المتعلقة بالعمل وان يقدم له التوجيهات الخاصة .

فاي بعاغ المناسابات الساعيدة كاألعيااد ماثة جارت العاادة علاف تباادل ـ مراسام تقاديم التهااني م 7 26 

 27 لمنظمة والعاملين ويكون ذلك بطريقتين مول أو مدير االتهاني بين المسؤ

 28 ة المنتسبين في مواقع عملهم لتقديم التهاني .الطريقة االولف م ان يقوم المسؤول نفسه بزيار

قوم رؤوساء الدوائر أو مديرو االقساام ماع ماوةفيهم الطريقة الثانية م وهي الطريقة الشائعة ة في 29 

بزيااارة المسااؤول لتقااديم التهاااني . ويكااون ماادير المراساام فااي هااذه الحالااة موجااودا لتنظاايم هااذه  30 

 31 نظام االسبقية المعمول به في تلك المنظمة .الزيارات ة وادخال المجاميع بالتناوا وحسب 

وصاول ضايف رسامي لمقابلاة المساؤول يكاون ـ مراسم استقبال الضيو  الرسميين م في حالاة 8 32 

اوال المكان المخصا  الساتقبال الضايو  مسابقا ة ثام يساير ماع بأن يعر  دور موةف المراسم  33 

الضاايف متقاادما بضااع خطااوة أو خطااوتين عليااه حتااف اذا اراد الضاايف منااه شاايئا ال يلتفاات وحتااف  34 

اا فاإذا كاان مغلقاا يفتحاه عناد الوصاول الاف البا يستطيع موةاف المراسام القياام بأعماال الداللاة . 35 

الموةااف المرافااق باليااد اليساارى ويسااتدير بجنااب الباااا ليفسااف المجااال لاادخول الضاايف . بعااد ان  36 

 37   يقدمه الف المسؤول يشير الف الضيف بمكان الجلوس ويكون دائما علف يمين المسؤول . 

 38 
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بين كيف تتصر   باعتبارك موةفا في دائرة المراسم في إحدى المنظمات ة ( م1اختبار ذاتي ) 1 

 2 مراسميا إذا واجهتك المواقف اآلتية م

 3 0ـ السير علف األرصفة وكان عدد األشخاج اثنان احدهم ضيف شر  1

 4 0ـ إذا كنت بصحبة ضيف رسمي وأردت فتف باا غرفة مديرك 2

 5 0ـ إذا أردت االنصرا  من دعوة وليمة 3

 6 0ـ الدخول والخرو  من المصعد الكهربائي 4

  7 

 (2ـ1ـ4(و)1ـ1ـ4)(و8ـ1ـ4) (و 3ـ1ـ 4إجاباتك بمراجعة فقرة )  تحقق من سةمة

 8 

 9 ضع كلمة )صف( امام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( امام العبارة الخاطئةمم  (2اختبار ذاتي )

 10 ـ األسبقية في الدخول والخرو  الف ضيف الشر  ثم الداعي .1

 11 ـ يجوز الدخول والخرو  قبل السيدات .2

 12 يع المدعوين عند االنصرا  من وليمة رسمية .ـ يفضل مصافحة جم3

فااي البدايااة علااف اليمااين فااي حالااة السااير علااف االرصاافة اذا كااان عاادد ـاا يكااون ضاايف الشاار  4 13 

 14 ألشخاج ثةثة .ا

 15 الدر  تصعد السيدات قبل الرجل وكذلك في النزول منه .ـ في الصعود الف 5

   16 

 ( 3ـ  1ـ  4)  و (1ـ  1ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

   17 

طلب منك مدير قسم المراسم أن تتهيأ لقيام الوزير بوضع إكليل من الزهور  م( 3اختبار ذاتي ) 18 

 19 ما اإلجراءات التي تتخذها إلنجاز ذلك ؟ 0علف نصب الجندد المجهول 

   20 

 (ـ أ 5ـ1ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

       21 

 22 مـ االختبار ألبعدد  5

 23 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مائرة د ضع 

 24 ـ في الدخول والخرو  تكون االولوية الف م 1

 25 الداعي                                                   ا ـ مدير المراسم                                            أ ـ     

 26 د ـ السيدات                           ضيف الشر                   ـ    

 27 السير علف األرصفة وكان عدد األشخاج ثةثة يكون ضيف الشر م    ـ 2

 28 بجانب االبنية                                             ا ـ علف اليمين أ ـ     

 29 الوسه    ـ علف اليسار                                               د ـ في    

 30 مراسم السير في المواكب يجب ان ال يزيد الصف األول علفم    ـ 3

 31 ا ـ ثةثة اشخاج                                       خمسة اشخاج أ ـ     

 32   ـ ستة اشخاج                                            د ـ أربعة اشخاج    

 33 مسؤول يكون دور موةف المراسم بأن يعر  اوالم   في حالة وصول ضيف رسمي لمقابلة ال ـ 4

 34 اسم الضيف                                              ا ـ المكان  أ ـ     

 35 د ـ الزمان                                              ـ  عمر الضيف    

 36 
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                                                    1 

 2 م  مةحظة

 3 0.  لكل سؤال درجتين    

 4 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 5 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 6 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6اقل من أما في حالة حصولك علف درجة  0الوحدة التالية       

 7 0الوحدة مرة ثانية       

 8 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               9 

   10 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

   1 ا 1

 د 2 أ 2

 أ 3 د 3

 ا 4   4

 11 

 12 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

    8ـ1ـ4و3ـ1ـ4و2ـ1ـ4و 1ـ1ـ4فقرة  1

 3ـ1ـ4و2ـ1ـ4فقرة  2

 ـأ5ـ1ـ4فقرة  3

 13 

 14 

 15 ـ المصـــــــــادر 6

 16 

 17 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 18 0نت ـ مواقع الكترونية عديدة في االنتر 2

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 الحادية عشر الوحــــــدة النمطـــــــية

 9 (15ة 14ة  13لألسبوع )

 10 األسبقيــــــــــة

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 58 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

 5 . األسبقيةم صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف أنواع  مبرراتا ـ ال

 6 

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 األسبقيةـ انواع 

 9 

 10 م ث ـ التعليمات

 11 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 12 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 13 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 14 الوحدة النمطية ة ومن ثم راجع المدرس  درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف 4. فإذا حصلت علف   

 15 درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هـــذه الوحــدة      4. إما أذا حصلت علف أقل من   

 16 النمطية .    

 17 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 18 عشر . النمطية الثانيةإلف دراسة الوحدة درجات فأكثر فأنتقل  4. فإذا حصلت علف   

أو أد  سااة الوحـااـدة النمطيااة الحاديااة عشاارد درادرجااات فأعاا 4. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    19 

 20 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد .  جـــــزء

 21 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 22 

 23 ـ األهدا  األدائية م 2

 24 قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الحادية عشر تهاءسيكون الطالب بعد االن      

 25 األسبقيات أنواع علف عر  تـ ي 

 26 

 27 ـ االختبار القبلي م 3

 28 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 29 مفي المؤتمرات الدولية واألقليمية تكون الرئاسة ـ 1

 30 الدولة المضيفةا ـ                                                 بالتناوا أ ـ     

 31 االكبر سناد ـ                                            االعلف مقاما   ـ     

 32 م   تتمتع السيدات بأسبقية أزواجهن وفي حالة التساود يؤخذ بعين االعتبار ـ 2

 33 الشخصيةا ـ                                                 المركز     أ ـ     

 34 القرابةد ـ                                                      السن  ـ     

 35 

 36 

 37 
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االسبقية في ركوا الطائرة تكون عند الصعود اليهاا تصاعد الشخصاية م بعاد المارافقين وعناد  ـ 3 1 

 2 م   النزول منها يخر  قبل جميع المرافقين

 3 األعلف مركزاا ـ                                                  االكبر سنا أ ـ     

 4 اآلنساتد ـ السيدات                                                       ـ     

 5 

 6 م  مةحظة

 7 .  لكل سؤال درجتين .   

 8 ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات    

 9 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 10 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 11 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 12 

 13 م ـ عرض الوحدة النمطية الحادية عشر 4

 14 

 15  مفهوم األسبقية 1ـ 4

 16 هي حق التقدم بين الشخصيات علف الصعيد الرسمي واالجتماعي .      

 17 

 18 أنواع األسبقيات 2ـ 4

م تمنف الرئاسة والسكرتارية العاماة الاف الدولاة المضايفة علاف سابيل األسبقية في المؤتمرات ـ 1 19 

وا . وهناااك مظاااهر اخاارى المجاملااة . وفااي المااؤتمرات الدوليااة واألقليميااة تكااون الرئاسااة بالتنااا 20 

تأخذ طابع األسبقية البد من االتفاق عليها مسبقا ومنها مساتوى التمثيال فيراعاف ان تكاون درجاة  21 

رؤوساء الوفود متساوية . اما عن مقر االجتماع فيمكن عقاد هاذه االجتماعاات بالتنااوا لادى كال  22 

وتفضال المائادة المساتديرة  االطرا  او االتفاق علف عقدها في مقر محايد وشكل المائدة مهم جدا 23 

 24 لحسم اماكن الصدارة .

 25 ـ األسبقية في المناسبات المختلفة م 2

ـ توجد في المجتمعات شخصيات تستحق رعاية وتكريم بشكل خاج كاصحاا المراكاز العلمياة  أ  26 

الرفيعة من مؤلفين او مخترعين او رواد في حقل حيود....الخ فهذه الفئات تعامل بشكل واعتباار  27 

ع التقيد الادقيق باالسابقيات الرسامية لرجاال الدولاة مان قياادات ووزراء واعضااء الهيئاة خاج م 28 

الدبلوماسااية او كبااار رجااال الجااي  ورؤوساااء الطوائااف الدينيااة ورؤوساااء النقابااات واالتحااادات  29 

 30 ألسبقية الرسمية عامل السن او القرابة حسب ةرو  العمل ....الخ كما قد يراعف الف جانب ا

فةت التي يحضرها رئيس الدولة يبدأ الحفل بعد وصوله مباشرة وال يسمف ألحاد بعاده ـ في الحا  31 

 32 بالدخول ة وال يجوز ألحد الحاضرين ان يخر  من الحفل قبل خرو  رئيس الدولة .

ـ تتمتااع الساايدات بأساابقية أزواجهاان وفااي حالااة التساااود يؤخااذ بعااين االعتبااار الساان وتقاادم    33 

 34 سات اال في حال اشغال االنسة مركزا رسميا مهما.السيدات المتزوجات علف االن

ـ في حالة وجود ضيف كبير برفقة زوجته ة يتحتم تواجد قرينة المضيف ايضا ة ويمكان سايرها د  35 

 36 علف يمين الضيف وقرينته تسير علف يمين المضيف .

 37 

 38 
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بعااد  االساابقية فاي ركاوا الطااائرة تكاون عناد الصااعود اليهاا تصاعد الشخصااية األعلاف مركازا ـهاـ  1 

 2 المرافقين وعند النزول منها يخر  قبل جميع المرافقين .

تحدد اسبقية الوزراء علف وفاق المرساوم بتشاكيل الاوزارة  ـ أسبقية الوزراء وكبار الموةفين م3 3 

ولكل بلد أسلوا خاج في تحديد األسبقية أما كبار الموةفين في الدولة فتحادد أسابقيتهم اساتنادا  4 

ثام الاف مارتبتهم فاي هاذا المركاز ثام الاف قادمهم فاي هاذه المرتباة واذا الف المركز الاذد يشاغلونه  5 

 6 انتمف موةف الكثر من فئة او لقب فتكون أسبقيته في الفئة العليا .

ـاا أساابقية األزوا  والزوجااات م ان ازوا  رئيسااات مجلااس الااوزراء او الااوزيرات والموةفااات 4 7 

قية الزوجاات ة وتحادد أسابقيتهم حساب اللواتي يشاغلن منصابا كبيارا فاي الدولاة ال يتمتعاون بأساب 8 

الوةيفة التي يشغلونها في الدولة او أسبقية خاصة اذا لام يكوناو ماوةفين . ليأخاذ بنظار األعتباار  9 

احتاارام مركااز الزوجااة الرساامي مااع عاادم المساااس بأساابقية مااوةفي الدولااة البااارزين ومراعاااة  10 

دة للزو  وتراعف في تقاديم السايدات المحد سبقيةألاالعرا  والتقاليد المحلية وتتمتع الزوجات با 11 

 12 علف الرجال أد وضع سيدة ثم رجل وهكذا .

ـ األسبقية بين الدول م في التوقياع علاف المعاهادات او االتفاقياات المتعاددة االطارا  او الثنائياة 5 13 

 14 تتبع الطرق التالية م

اركة وتوقياع كال أ ـ طريقة التناوا م تطباع المعاهادات واالتفاقياات بنساخ تعاادل عادد الادول المشا 15 

 16      دولة في المركز االول من النسخة التي ستحتفظ بها تلك الدولة .

 17 ا ـ الطريقة االبجدية م يتم التوقيع حسب الحر  األول الذد يبدأ به اسم الدولة الرسمي .

 18 

 19 ما االسس الواجب مراعاتها في االسبقيات اآلتية م م (1اختبار ذاتي )

 20 ـ أسبقية األزوا  والزوجات2ـ أسبقية الوزراء              1                           

 21 

 (4ـ2ـ4)  و ( 3ـ2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 22 

 23 م ضع كلمة )صف( امام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( امام العبارة الخاطئةم (2اختبار ذاتي )

 24 .لعامة الف الدولة المضيفةتمنف الرئاسة والسكرتارية ا األسبقية في المؤتمرات ـ1

في الحفةت التي يحضرها رئيس الدولة يبادأ الحفال بعاد وصاوله مباشارة ويسامف للحاضارين  ـ2 25 

 26 .ان يخر  من الحفل قبل خرو  رئيس الدولة .

تحدد اسبقية الوزراء علف وفق المرسوم بتشكيل الاوزارة ولكال بلاد أسالوا خااج فاي تحدياد  ـ3 27 

 28 .األسبقية 

ا م تطبع المعاهادات واالتفاقياات بنساخ تعاادل عادد الادول المشااركة وتوقياع كال طريقة التناوـ 4 29 

 30     دولة في المركز االول من النسخة التي ستحتفظ بها تلك الدولة . 

   31 

 ـأ(5ـ2ـ4(و)3ـ2ـ4و) ( اـ 2ـ2ـ4و)(1ـ2ـ4من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )تحقق 

   32 

 33 مـ االختبار ألبعدد  5

 34 ر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي محول الحدائرة  ضع 

 35 ـ في المؤتمرات الدولية واألقليمية تكون الرئاسةم 1

 36  بالتناواا ـ                                  الدولة المضيفة              أ ـ     
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 1 بر سنا  ـ االعلف مقاما                                                  د ـ االك    

 2 تتمتع السيدات بأسبقية أزواجهن وفي حالة التساود يؤخذ بعين االعتبارم    ـ 2

 3 ا ـ الشخصية                                                         السن أ ـ     

 4   ـ المركز                                                        د ـ القرابة    

 5 ة في ركوا الطائرة تكون عند الصعود اليها تصعد الشخصية ماالسبقي ـ 3

 6 اآلنساتا ـ                                                  االكبر سنا أ ـ     

 7                                                    األعلف مركزا  ـ السيدات                                                     د ـ     

 8 

 9 م  مةحظة

 10 0.  لكل سؤال درجتين    

 11 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 12 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 4نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 13 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4في حالة حصولك علف درجة اقل من أما  0الوحدة التالية       

 14 0الوحدة مرة ثانية       

 15 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               16 

   17 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1 أ 1

 أ 2   2

 د 3 ا 3

 18 

 19 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  4ـ2ـ4و 3ـ2ـ4فقرة  1

 أ5ـ2ـ4و3ـ2ـ4وا 2ـ2ـ4 و1ـ2ـ4فقرة 2

 20 

 21 ـ المصـــــــــادر 6

 22 

 23 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 24 0 ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت 2

 25 

 26 

 27 
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 12 

 13 

 14 الثانية عشر الوحــــــدة النمطـــــــية

 15 ( 16ة17ة18ة19) لألسبوع

 16 الدعــــــــوات

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
63 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

 5 . وكيفية عمل بطاقة الدعوةالدعوات م صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  رراتا ـ المب

 6 

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 الدعواتـ 

 9 ـ كيفية عمل بطاقة الدعوة

 10 

 11 م ث ـ التعليمات

 12 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 13 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 14 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 15 ومن ثم راجع المدرس نك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةةدرجات فأكثر فأ 10ف عل. فإذا حصلت   

ـــااـي دراسااة هــااـذه درجااات فانااك تحتااا  إلااف االسااتمرار ف 10. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    16 

 17 النمطية .الوحــدة 

 18 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 19 عشر . إلف دراسة الوحدة النمطية الثالثةفأنتقل  درجات فأكثر 10. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة الثانيااةدرجااات فأعاا 10. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    20 

 21 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 22 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 23 

 24 ـ األهدا  األدائية م 2

 25 عشر قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الثانية سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 26 الدعوات يستفيد من موضوعـ 

 27  ـ يتعر  علف كيفية عمل بطاقة الدعوة 

 28 

 29 ـ االختبار القبلي م 3

 30 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 31 م أساسوطريقة طباعتها علف  تحدد نوع بطاقة الدعوة ـ 1

 32 مكان الدعوةا ـ                                               عدد الحضور أ ـ     

 33 شخصية الحضورد ـ                                            أهمية المناسبة  ـ     

 34 اهرة مالق أوفي الحاالت القسرية  إالال يجوز االعتذار عن تلبية الدعوة  ـ 2

 35 السفرا ـ                                               المرض        أ ـ     

 36 )أ+ا+ (د ـ                                            حالة الحداد      ـ     

 37 
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 1 تصاغ البطاقة الرسمية علف النحو التالي م ـ 3

 2   تاريخ الحفلةا ـ                                                اسم الداعي أ ـ     

 3 )أ+ا+ (د ـ                                              موعد الحفلة  ـ     

 4 دخل بعدهما متعندما تتم دعوة ضيف الشر  وزوجته إلف دخول القاعة  ـ 4

 5 اتالسيدا ـ                                              الرجال         أ ـ     

 6    مدير المراسمد ـ                                              الداعي         ـ     

 7 محفلة الغذاء أو العشاء خةل إلفيكون الحضور  ـ 5

 8 الدقائق الخمسة األولفا ـ                                  الدقائق العشر األولف أ ـ     

 9 الدقائق الثةثة األولفد ـ                                الدقائق السبعة األولف    ـ    

 10 أد قيادد يقف في داخل البهوم  وفي الحفةت التي يقيمها الوزير أ ـ 6

 11 ضيف الشر ا ـ                                   الداعي                   أ ـ     

 12 السكرتيرد ـ         رئيس التشريفات                                 ـ    

 13 

 14 م  مةحظة

 15 .  لكل سؤال درجتين .   

 16 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

تكااون غياار محتااا  لدراسااة فااأكثر ف 10نهايااة الوحاادة النمطيااة ة ففااي حالااة حصااولك علااف        17 

لوحدة التالياة ة أماا فاي حالاة حصاولك علاف درجاة اقال مان الوحدة واذهب لدراسة ا هـــــــذه 18 

 19 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة  فستكون 10

 20 

 21 م ـ عرض الوحدة النمطية الثانية عشر 4

 22  الدعـــــــوات 1ـ 4

 23 

ـ بطاقة الدعوة م ان أهمية المناسبة التاي تقاام مان أجلهاا الادعوة ومساتواها تحادد ناوع بطاقاة 1  24 

فالبطاقة الصادرة مان رئاساة الدولاة او مان السافارة او مان الاوزارات  الدعوة وطريقة طباعتها . 25 

يجب ان تكون اركانها مستديرة ويخطها خطاط ويضع لهاا كليشاة ثام تطباع ماع تارك فاراغ لكتاباة  26 

كتوباة باللغاة العربياة . اماا ماحياناا ة هاذا بالنسابة للبطاقاة الاسم الشاخ  الموجهاة الياه الادعوة  27 

( تحاود كتالوجااتاالنكليزية او الفرنساية فاأكثر المطاابع فاي الخاار  لهاا ) البطاقة الكتوبة باللغة 28 

 29     علف أنواع كثيرة ومتنوعة من االحر  ويمكن االختيار منها .

 30 صياغة البطاقة الرسمية م تصاغ البطاقة الرسمية علف النحو التالي مـ 2

 31 أ ـ شعار الدولة الرسمي 

 32 مة او الدعوةا ـ المناسبة التي تقام من اجلها الولي

 33   ـ اسم الداعي مسبوقا بعبارة يتشر  او يسر

 34 د ـ اسم الشخ  الموجهة اليه الدعوة

 35 هـ ـ عنوان مكان اقامة الدعوة

 36 و ـ موعد الحفلة وتاريخها

 37    .ز ـ مةحظات اخرى ان وجدت وتطبع باحر  صغيرة في الزاوية السفلف من البطاقة 

 38 
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 1 وضف ما يأتي م م (1اختبار ذاتي )

 2 ـ مواصفات بطاقة الدعوة1                            

 3 المعتمدة في صياغة البطاقة الرسمية     األسسـ 2                            

 4 

 (2ـ1ـ4( و )  1ـ1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 5 

 6 الرد علف الدعوات 2ـ 4

مان واجاب بعاغ األشاخاج كالعااملين  بشكل عام يتوجب تلبية الدعوات الرسمية فهاي جازء      7 

في البعثات الدبلوماسية ة فدعوة رئيس الدولاة او القياادة او رئايس الحكوماة او وزيار الخارجياة  8 

او حفةت تكريم لارئيس دولاة اجنبياة أو زائار مهام او االحتفااالت باألعيااد القومياة وماا الاف ذلاك  9 

ت القسارية او القااهرة كاالمرض او اذا كاان فهي كلها ال يجوز االعتذار عان تلبيتهاا اال فاي الحااال 10 

. وفي جمياع الحااالت تكاون المدعو رسمي وبةده في حالة حداد فيبين هذا عند الرد علف الدعوة  11 

 12 االجابة بأسرع وقت وال يجوز التأخير .

 13 

 14  دور السكرتير في تنظيم المقاعد في الدعوات 3ـ4

ت متبااينين فاي المواقاع واالهمياة ومختلفاين ان اقامة الدعوات تعني التقاء عدد من الشخصايا     15 

في احيان كثيرة بالمستوى الثقافي والعلمي وقد ياتكلم بعضاهم لغاات مختلفاة وهاذا ماا يتطلاب مان  16 

القائمين علف تنظيم الدعوات مراعاة حسن التفاهم وهو ما يسمف ) سياسة الجوار ( أد ضارورة  17 

يتكلمون لغة مشاتركة او لاديهم اختصاصاات ترتيب مقاعد المدعوين المتجاورين في المائدة ممن  18 

متشااابهة او متقاربااة .وفيمااا يلااي بعااغ االرشااادات الواجااب مراعاتهااا عنااد تنظاايم المقاعااد فااي  19 

 20 الدعوات م

أ ـ توضع في الحفةت الصاغيرة لوحاة او مخطاه عناد مادخل المكاان المقاماة فيهاا الحفلاة لغارض  21 

الجالساين معهام . اماا فاي الحفاةت الكبيارة ارشاد المدعوين الف مقاعدهم وتعريفهم علاف اساماء  22 

يتم توزيع بطاقات صغيرة تتضمن مخططا بشكل مائدة الطعام تشير كل منهاا )باالقلم االحمار( الاف  23 

 24 مقعد كل مدعو .

ا ـ عندما تتم دعوة ضيف الشر  وزوجته الف دخاول القاعاة تادخل بعادهما السايدات ثام الرجاال  25 

يحضااارها ضااايف الشااار  )شخصاااية قيادياااة( فيااادخل  . اماااا فاااي الحفاااةت التااايحساااب األسااابقية  26 

 27 المدعوون وينتظرون وقوفا خلف مقاعدهم دخول ضيف الشر  ويجلسون بعد جلوسه .

 28  ـ فيما يخ  السايدات فيراعاف تماتعهن باألسابقية المحاددة ألزواجهان وال يجاوز جلاوس سايدة 

 29 جانب زوجها اومقابله. بجانب اخرى )اال في الحاالت االستثنائية( كما ال يجوز جلوس زوجة الف

د ـ اذا لم يكن الداعي متزوجا او كانت زوجته غائبة وكانت الدعوة تشتمل الزوجات فيعطف مكاان  30 

الشااار  الاااف زوجاااة معاوناااه االول فاااي السااالك الدبلوماساااي اذا كاااان معاوناااه وزيااارا مفوضاااا او  31 

 32 مستشارا ة او يعطف مكان الشر  الف كبرى المدعوات مقاما .

االزوا  من اسبقية زوجاتهم الدبلوماسيات اذا صااد  ان كانات احاداهن سافيرة او  هـ ـ ال يستفيد 33 

 34 .وزيرة مفوضة 

و ـ في بعغ االحيان يتنازل الداعي عن مقعاده الاف بعاغ الشخصايات الكبيارة ان لام تكان ضايف  35 

شر  حيث يتنازل السفير الداعي عن مقعده الف وزير الخارجية وتتنازل الداعية عن مقعدها الف  36 

 37 لسفيرة االجنبية اذا كانت وحيدة في الحفلة .ا
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تخلف احد كبار المادعوين عان الحضاور فاة يجاوز مبادئيا بقااء مقعاده فارغاا ويجاوز ذلاك  إذاز ـ  1 

 2    ابلغ المدعو الكبير عن احتمال تأخره بعغ الوقت . إذاوبصفة استثنائية  أحيانا

 3 

 4 وضف كيفية الرد علف الدعواتم  (2اختبار ذاتي )

   5 

 (2ـ4ق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )تحق

   6 

 7 الواجب مراعاتها عند تنظيم المقاعد في الدعوات ؟ اإلرشادات بين م (3اختبار ذاتي )

  8 

 (3ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

 9 

 10 ومغادرتها توقيت حضور الحفةت 4ـ4

ةل الاادقائق العشاار األولااف ـاا حضااور الاادعوات م يكااون الحضااور الااف حفلااة الغااذاء أو العشاااء خاا1 11 

للوقت المحدد ألقامتها ويكون الحضور لحفةت األستقبال والكوكتيل خةل النصف الساعة االولاف  12 

مةحظة عدم الحضور الف هذه الحفةت قبل موعدها المحدد . اذا كان الاداعي رئايس دولاة  ويجب 13 

حالاة وجاود ضايف شار  أو رئيس دولة أجنبياة زائار فيأتياان بعاد حضاور أكثار المادعوين وفاي  14 

 15 يكون في مقدمة القادمين .

ـ مغادرة الدعوات م في الحفةت التاي يحضارها رئايس أو قياادد أو ضايف ذو مكاناة ساامية أو 2 16 

ضاايف شاار  ة يجااب علااف جميااع الماادعوين عاادم مغادرتهااا الحفلااة قباال انصاارافه . وفااي حفااةت  17 

ضااي نصااف ساااعة فااي األقاال ماان الرساامية والكوكتياال يجااب عاادم مغااادرة الحفلااة قباال ماألسااتقبال  18 

حضاورها . وعلااف الماادعو عاادم مغااادرة الحفلااة قبال الموعااد المحاادد ألنتهائهااا أو عنااد حلااول هااذا  19 

 20 الوقت علف أبعد تقدير اذا تمكن من المكوث في الحفلة مدة أطول . 

 21 

 22 الحفةت التكريمية لشخصية معينة 5ـ4

ياة علاف شارفه ة فهاو الشاخ  الاذد يجاب أن يؤخاذ رأد الشاخ  الاذد تقاام الحفلاة التكريم      23 

يحدد اليوم ويسأل ان كان يرغب في دعاوة بعاغ األشاخاج المعيناين ة وكثيارا ماا تعارض علياه  24 

ال تقاام حفلاة تكريمياة لشخصاين ) فاي ماا  قائمة بأسماء المادعوين ة فيضايف أو يحاذ  بعضاها . 25 

مختلفاين بال لوفاد واحاد ة عدا الزو  والزوجة ( في  ن واحد ة كما ال تقام حفلة تكريمياة لوفادين  26 

والحفةت التكريمية لجميع الوفود المشاركة شيء طبيعي وأن الحفةت التكريمية للوفود ال تجوز  27 

 28 إقامتها قبل إفتتاح المؤتمر.

 29 مدعوينقوائم بأسماء ال 6ـ4

يتوجب اعاداد قائماة أو ارشايف للادعوات يتضامن أساماء الشخصايات الرسامية ماع وةاائفهم       30 

ألسبقية ة ويجب مراجعتها دوريا بكل دقة وخاصة قبل إقامة الحفلة للتأكد من عادم وتكتب حسب ا 31 

حاادوث أد تغيياار وفااي الساافارات تعااد قائمااة بأسااماء أعضاااء الساالك الدبلوماسااي يمكاان الحصااول  32 

عليها من الدليل الذد تصدره وزارة الخارجية ويشمل علف اسم كل عضو في الهيئة الدبلوماساية  33 

 34 سبقية مع عنوان وةيفته واسم زوجته واسماء االبناء البالغين . بالتسلسل وحسب األ

 35 

 36 
67 



 

 1 استقبال المدعوين 7ـ4

فااي الحفااةت الرساامية ينسااب أحااد المااوةفين أو بعااغ ماانهم كلجنااة اسااتقبال وارشاااد يقفااون        2 

خار  مكان االستقبال للترحيب والرشاد الضيو  الف القاعة التي يقف بداخلها رئايس الادائرة او  3 

اعي للحفلة وفي السفارات يقف داخل القاعة السفير وعقيلته وبعدهم يقف اركاان السافارة ماع الد 4 

ضاايف الشاار  يتاارك الااداعي مكانااه ويرافااق زوجاااتهم وحسااب التسلساال الااوةيفي وعنااد وصااول  5 

م له بعغ المدعوين . بعد مرور مادة مناسابة يتارك منتسابو الادائرة الضيف الف داخل البهو ويقد 6 

او السااافارة امااااكنهم وينااادمجون ماااع ساااائر المااادعوين ة وعلاااف جمياااع المنتسااابين التواجاااد قبااال  7 

يقاف الاداعي وبقياة المساؤولين فاي مادخل المدعوين وعدم االنصرا  قبلهم وعناد نهاياة الحفلاة  8 

ام فيها ويودعون ضيوفهم وفي الحفاةت التاي يقيمهاا الاوزير البهو او الحديقة اذا كانت الحفلة تق 9 

 10 مثة أو أد قيادد يقف في داخل البهو رئيس التشريفات ) المراسم ( .

 11 

 12 م وضف ما يأتي م (4اختبار ذاتي )

 13 أ ـ حضور الحفةت            ا ـ مغادرة الحفةت                              

   14 

 (4ـ4اجعة فقرة )تحقق من سةمة إجاباتك بمر

   15 

 16 م أذكر أهم المراسم المتبعة في الحاالت التالية م (5اختبار ذاتي )

 17 أ ـ حضور الحفةت            ا ـ مغادرة الحفةت                              

   18 

 (4ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

 19 

 20 مـ االختبار ألبعدد  5

 21 بق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي محول الحر  الذد يسدائرة  ضع 

 22 تحدد نوع بطاقة الدعوة وطريقة طباعتها علف أساس م ـ 1

 23 ا ـ مكان الدعوة                                          أهمية المناسبة أ ـ     

 24 د ـ شخصية الحضور                                             عدد الحضور  ـ     

 25 وز االعتذار عن تلبية الدعوة إال في الحاالت القسرية أو القاهرة مال يج ـ 2

 26 ا ـ السفر                                              المرض        أ ـ     

 27 )أ+ا+ (د ـ                                            حالة الحداد      ـ     

 28 تالي متصاغ البطاقة الرسمية علف النحو ال ـ 3

 29   تاريخ الحفلةا ـ                                                اسم الداعي أ ـ     

 30 )أ+ا+ (د ـ                                              موعد الحفلة  ـ     

 31 عندما تتم دعوة ضيف الشر  وزوجته إلف دخول القاعة تدخل بعدهما م ـ 4

 32 الداعيا ـ                                               الرجال        أ ـ     

 33 مدير المراسم   د ـ                                                    السيدات  ـ     

 34 يكون الحضور إلف حفلة الغذاء أو العشاء خةلم ـ 5

 35 الدقائق العشر األولفا ـ                                الدقائق السبعة األولف أ ـ     

 36 الدقائق الثةثة األولفد ـ                               الدقائق الخمسة األولف   ـ    
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 1 أد قيادد يقف في داخل البهوم  وفي الحفةت التي يقيمها الوزير أ ـ 6

 2 ضيف الشر ا ـ                                     رئيس التشريفات أ ـ     

 3 السكرتيرد ـ                                                لداعي   ا   ـ    

 4 

 5 م  مةحظة

 6 0.  لكل سؤال درجتين    

 7 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 8 نجازك واذهب لدراســــــةفأكثر فمبروك ا 10نهاية الوحدة النمطية ففي حالة حصولك علف       

 9 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 10أما في حالة حصولك علف درجة اقل من .الوحدة التالية       

 10 0الوحدة مرة ثانية       

 11 

 12                  مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

   13 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة لسؤالرقم ا اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 أ 1   1

 د 2 د 2

 د 3 د 3

   4 ا 4

 ا 5 أ 5

 أ 6   6

 14 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  2ـ1ـ4و 1ـ1ـ4فقرة  1

 2ـ4فقرة 2

 3ـ4فقرة  3

 4ـ4فقرة  4

 4ـ4فقرة  5

 15 

 16 ـ المصـــــــــادر 6

 17 0راسم ة عمان ة األردن ( ة إدارة الم 2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 18 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 19 

 20 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14  الثالثة عشر الوحــــــدة النمطـــــــية

 15 التقديم والتعار 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
70 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 لمكتب / معهد اإلدارة التقني .م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة ا أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

أصااول التقااديم االجتماااعي وقواعااد  م صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف ا ـ المبااررات 5 

 6 . المصافحة أثناء التعار  بين األشخاج

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 ـ أصول التقديم االجتماعي

 9 ـ التحية والمصافحة

 10 ـ قواعد المصافحة

 11 ـ التعريف والتعار 

 12 

 13 م لتعليماتث ـ ا

 14 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 15 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 16 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 17 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةةومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

سة هــاـذه الوحـاـدة درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي درا 6. إما أذا حصلت علف أقل من    18 

 19 النمطية .

 20 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 21 عشر . إلف دراسة الوحدة النمطية الرابعةدرجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة الثالثااةدرجااات فأعاا 6. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    22 

 23 ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . جـــــزء منها 

 24 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 25 

 26 ـ األهدا  األدائية م 2

 27 عشر قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الثالثة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 28 ـ يعر  أصول التقديم االجتماعي

 29 المصافحة يتعر  علف الطريقة الصحيحة في ـ

 30  ـ يعر  قواعد المصافحة

 31 ـ يمارس التعريف والتعار 

 32 

 33 ـ االختبار القبلي م 3

 34 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 35 ميجب تعريف المدعوين أو الزائرين بعضهم ببعغ ويتولف ذلك عادة ـ 1

 36 مدير المراسما ـ                                              ضيف الشر  أ ـ     

 37 السكرتيرد ـ                                            الداعي             ـ     

 38 
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 1 م أوالفي التحية والمصافحة  يلقي القادم التحية ويصافف  ـ 2

 2 الرجالا ـ                                           صاحب الدعوة أ ـ     

 3 الوزراء أو السفراءد ـ                                                   اتالسيد  ـ     

 4 

 5 مالمصافحة يجب ان تكون بتماسك األيدد بدون  ـ 3

 6   ـ شدا                                                رخاوة       أ ـ     

 7 )أ+ا+ (د ـ                                              ليونة           ـ     

 8 يجب أن يقوم الشخ  الملقف علف عاتقه مهمة التعريف بذكرم ـ 4

 9 مركز كل منهماا ـ                                            اسم كل منهما أ ـ     

 10    )أ+ا+ (د ـ                                         وةيفة كل منهما  ـ     

 11 

 12 م  مةحظة

 13 كل سؤال درجتين ..  ل   

 14 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 15 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 16 فستكون  6علف درجة اقل من الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك       

 17 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 18 

 19 م عشر ـ عرض الوحدة النمطية الثالثة 4

 20 

 21 أصول التقديم االجتماعي 1ـ 4

والمناسااابات الرسااامية أهمياااة كبيااارة مااان حياااث مراعااااة قواعاااد السااالوك تكتساااب الحفاااةت       22 

زائارين بعضاهم بابعغ ويتاولف االجتماعي والحضارد المطلوا ة ويجاب تعرياف المادعوين أو ال 23 

عادة الداعي او الداعية مبتدئة بتقديم المدعوين الف ضيف الشر  وزوجته اذا كانات الحفلاة ذلك  24 

 25 أما القواعد المتبعة لذلك فهي م تكريما لهما .

 26 .السيدات أ ـ ان يقدم الرجل الف 

 27 ا ـ السيدة الشابة الف الرجل المسن .

 28 بيرة ) كوزير دولة أو رئيس حكومة ( .  ـ السيدة بشكل عام الف شخصية ك

 29 د ـ ويقدم االدنف مقاما الف االعلف مقاما مع ذكر اسم وعمل ومركز كل منهما .

 30 هـ ـ االصغر سنا ) ما لم يشغل مركز ساميا ( الف االكبر سنا .

 31 و ـ القادم الف الموجودين في الحفلة ) ما لم يشغل مركزا مرموقا ة ويكون معروفا او مشاهورا ( 

ويراعف في هذا الصادد ان يانهغ الرجال اذا كاان جالساا ة وتانهغ السايدة للسايدة ة وال تانهغ  32 

 33 للرجل بل تكتفي بمد يدها لمصافحته ما لم يكن وزيرا أو رئيس حكومة أو شخصية بارزة جدا .

. ويستحسان ان يرافاق التقاديم كما ال يجوز ان يتولف التقديم احد االصدقاء الاذد يعار  الطارفين  34 

رات تقااادير أو وصاااف للقااادرات أو لةخاااةق النبيلاااة أو للخااادمات العملياااة أو الوةيفياااة أو عباااا 35 

 36 االجتماعية التي يقوم بها أحدهما .

 37 

 38 
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 1 التحية والمصافحة 2ـ 4

يراعااف فااي التحيااة والمصااافحة نفااس القواعااد المتعلقااة بالتقااديم بحيااث يلقااي القااادم التحيااة       2 

 3 ويصافف تباعا كة من م

 4 عوة اوال .أ ـ صاحب الد

 5 ا ـ ثم بقية السيدات ) حسب مقامهن وسنهن ( .

 6   ـ ثم الوزراء أوالسفراء .

 7 د ـ ثم بقية الرجال ) مع أعطاء األسبقية ألكبرهم مقاما ثم أكبرهم سنا ( . ويراعف في ذلك م

قاف اوال م عندما نستقبل ضيوفا علينا ان نمد يدنا اوال ة اال اذا كان الضايف لاه مركاز أو قياادد فن 8 

 9 تحية له وال نمد يدنا لمصافحته اال اذا لمحنا يده تمتد الينا .

اذا ساابق ان تبااادل شخصااان التحيااة فااي حفااةت االسااتقبال أو الكوكتياال فااة موجااب لتجديااد ثانيااا م  10 

التحيااة اذا اجتمعنااا بعااد ماادة قصاايرة ماان الاازمن ة فااي حفلااة ثانيااة ة وانمااا يتبااادالن االبتسااامة أو  11 

 12 ادلنا التحية ( .يقوالن ) سبق وان تب

ثالثا م تجرد المصافحة بين شخصين وهما واقفان . اما السيدة أو اآلنساة الجالساة فأنهاا ال تقاف  13 

 14 للمصافحة اال لشخ  له اعتبار خاج في السن أو المركز .

 15 رابعا م االكبر مركزا يمد يده للمصافحة اوال .

ة المعنياين والمضايف او صاف خامسا م عند االنصرا  من حفل اساتقبال او وليماة يجاب مصاافح 16 

 17 المستقبلين والمودعين .

سادسا م عندما يتسلم احدهم جائزة أو شهادة فأناه يصاافف مقادما بالياد اليمناف ثام يتسالم الجاائزة  18 

 19 باليد اليسرى .

  20 

 21 المصافحةقواعد  1ـ2ـ 4

 22 أ ـ ال يجوز المصافحة فوق يدد شخصين  خرين يتصافحان .

 23 احد االشخاج يهم بالمرور بينهما بحيث تعيق المصافحة مرورها ـ ال تجوز المصافحة اذا كان 

 24   ـ ال تجوز المصافحة بالقفاز اال في الحاالت االستثنائية .

د ـ يترتااب علااف الممثاال الدبلوماسااي ان يمتنااع فااي الحفااةت الرساامية العامااة عاان مصااافحة ممثاال  25 

 26 دولة عدوه أو دولة قطعت حكومته عةقاتها الدبلوماسية معها .

ـ امااا طريقااة المصااافحة فيجااب ان تكااون بتماسااك األياادد باادون رخاااوة وليونااة وباادون شااد ة  هااـ 27 

وليس من الذوق المصافحة والنظار متجاه الاف جهاة اخارى . ولايس مان الةئاق المصاافحة وانات  28 

 29 جالس اال في حالة المرض أو في المواصةت حيث النهوض متعذر أو يعرضك للوقوع .

 30 

 31  التعريف والتعار  3ـ4

فااي المناساابات يجااب علااف ماان يقاادم شخصااا آلخاار ان يكااون واثقااا ماان رضاااء الطاارفين بهااذا       32 

ويجب ان يقاوم الشاخ  التعار  وقبل تقديم سيدة أو رجل الف شخ  ذد مقام ة يجب أستئذانه  33 

الملقف علف عاتقه مهمة التعريف بذكر اسم كل من المتعرفين بالكامال وبصاوت مساموع وواضاف  34 

 35      أو مركز كل منهما أن أستوجب األمر . مقرونا بذكر وةيفة

 36 

 37 

 38 
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مااا القواعااد العامااة المتبعااة فااي التقااديم فااي اثناااء الحفااةت والمناساابات  م (1اختبااار ذاتااي ) 1 

 2 الرسمية؟ 

 (  1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 

 4 افحة .أذكر الطريقة الصحيحة في المصافحة ة ثم بين قواعد المصم  (2اختبار ذاتي )

   5 

 ( 1ـ2ـ4و )  (2ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

   6 

 7 ؟ أصول التعريف والتعار  م بين (3اختبار ذاتي )

  8 

 (3ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

 9 

 10 مـ االختبار ألبعدد  5

 11 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 12 لمدعوين أو الزائرين بعضهم ببعغ ويتولف ذلك عادةميجب تعريف ا ـ 1

 13 الداعيا ـ                                              ضيف الشر  أ ـ     

 14 د ـ السكرتير                                               مدير المراسم  ـ     

 15  مفي التحية والمصافحة  يلقي القادم التحية ويصافف أوال ـ 2

 16 ا ـ الرجال                                                السيدات     أ ـ     

 17 الوزراء أو السفراءد ـ                                               صاحب الدعوة   ـ    

 18 

 19 المصافحة يجب ان تكون بتماسك األيدد بدون م ـ 3

 20 ا ـ شد                                                 رخاوة       أ ـ     

 21 )أ+ا+ (د ـ                                              ليونة           ـ     

 22 يجب أن يقوم الشخ  الملقف علف عاتقه مهمة التعريف بذكرم ـ 4

 23 مركز كل منهماا ـ                                     اسم كل منهما        أ ـ     

 24 )أ+ا+ (   د ـ                                  وةيفة كل منهما         ـ     

 25 

 26 م  مةحظة

 27 0.  لكل سؤال درجتين    

 28 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 29 فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة فأكثر 6نهاية الوحدة النمطية ففي حالة حصولك علف       

 30 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6الوحدة التالية .أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 31 0الوحدة مرة ثانية       

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               7 

   8 

 ختبار ألبعدداال االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1   1

   2 أ 2

 د 3 د 3

 د 4 د 4

 9 

 10 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  1ـ4فقرة  1

 (1ـ2ـ4و) (2ـ4) فقرة 2

 3ـ4فقرة  3

 11 

 12 ـ المصـــــــــادر 6

 13 

 14 0إدارة المراسم ة عمان ة األردن  ( ة 2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1
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 3 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 4 

 5 بة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني .م طل أ ـ الفئة المستهدفة

 6 

االساماء وااللقااا التاي تساتخدم عناد م صممت هذه الوحادة لتعار  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 7 

 8 المخاطبة بين االفراد باالضافة الف اهمية االتصاالت الشخصية في حياتنا اليومية .

 9 

 10 م   ت ـ الفكرة المركزية

 11 وااللقاا االسماءـ 

 12 اهمية االتصاالت الشخصيةـ 

 13 ـ ارشادات لتحسين االتصاالت الشخصية

 14 

 15 م ث ـ التعليمات

 16 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 17 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 18 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 19 مدرس درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةةومن ثم راجع ال 6. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  6. إما أذا حصلت علف أقل من    20 

 21 النمطية .

 22 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 23 عشر . إلف دراسة الوحدة النمطية الخامسةدرجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة الرابعااةدرجااات فأعاا 6ف أقاال ماان . إمااا أذا حصاالت علاا   24 

 25 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 26 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 27 

 28 ـ األهدا  األدائية م 2

 29 قادراَ علف إن م عشر  من دراسة الوحدة النمطية الرابعة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 30 مناداة االشخاجـ يتعر  علف الطريقة الصحيحة في 

 31  اهمية االتصاالت الشخصيةـ يعر  

 32 اهم االرشادات لتحسين االتصاالت الشخصية فيطلع علـ 

 33 

 34 
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 1 ـ االختبار القبلي م 3

 2 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 3 بة االفراد باالسم االخير او اسم العائلة مسبوقا بكلمة ميجب منادات او مخاط ـ 1

 4 أستاذ ا ـ                                              سيد              أ ـ     

 5 )أ+ا+ (د ـ                                                       دكتور   ـ     

 6 

 7 لعاملين بغرض مكثيرا ما يقوم المدير باالتصال بأحد ا ـ2

 8 اعطاء تعليماتا ـ التوجيه                                                    أ ـ     

 9 )أ+ا+ (د ـ الرقابة                                                      ـ     

 10 ميتطلب القيام باالتصاالت الشخصية ـ 3

 11 إقامة حفةتا ـ                                           عقد اجتماعات أ ـ     

 12 )أ+ا+ (د ـ                                       تنظيم مؤتمرات    ـ     

 13 ممن ارشادات االتصاالت الشخصية التركيز علف  ـ 4

 14 الهجوما ـ                                          السلوك واالداء أ ـ     

 15 االنتقادد ـ                               محادثةالسيطرة علف ال  ـ     

 16 

 17 م  مةحظة

 18 .  لكل سؤال درجتين .   

 19 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 20 ـــذهفأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هــــ 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 21 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 22 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 23 م عشر ـ عرض الوحدة النمطية الرابعة 4

 24 

 25 األسماء واأللقاا 1ـ 4

اواصاار الصااداقة  ماا لاام تكاان العةقاات الرساامية والكلفااة متةشاية بااين االفااراد بحياث تسااودهم      26 

والقربف والزمالة فة يجوز مناداتهم او مخااطبتهم بأسامائهم االولاف . بال ينبغاي االسام االخيار او  27 

مسبوقا بكلمة ) سيد او استاذ او دكتور.....الخ ( ومع اننا نتسامف فاي الاوطن العرباي اسم العائلة  28 

والتواضاع لادى افاراد المجتماع ة فة نعير اهمية كبيرة لهاذه الناحياة بفعال الديمقراطياة المتأصالة  29 

لكن من المؤكد أن في المجتمع الغرباي واالميركاي وغيرهماا مان المجتمعاات االخارى ال يستسايغ  30 

 31 الناس مناداتهم بأسمائهم االولف .

لااذا يجااب علااف الرجاال المهااذا ان يحاارج فااي حديثااه مااع االجنبااي علااف مناداتااه بأساامه العااائلي  32 

ة اماا اذا كانات العةقاات دام أو مساتر أو ماس ...........الاخ ( مسبوقا بكلمة ) سايد أو سايادة أو ما 33 

حميمة والصاداقة وطيادة فتصاف منااداة الشاخ  بأسامه االول وال يجاوز تسامية الرجال والسايدة  34 

بأسميهما االولين امام حشد من الناس حتف لو كانات العةقاات بيناك وبينهماا ودياة والكلفاة زائلاة  35 

 36 ناداتهما بأسميهما االولين .النهما لم يتعودا من اآلخرين م

 37 
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 1 االتصاالت الشخصية 2ـ 4 

ان االتصااالت الشخصاية موجاودة علاف نطااق واساع فاي المنظماات ة فكثيارا ماا يقاوم الماادير       2 

باالتصال بأحد العاملين بغرض التوجيه ة والعطاء تعليمات ة وللرقابة ة ومن اجل وضع االهادا   3 

االداء ة وكاذلك ياتم االتصاال الشخصاي عناد أجاراء المقاابةت والخطه ة ومن اجل مناقشة تقارير  4 

المختلفة ة وكذلك في أثناء العمل اليومي العضاء المنظمة ة وخصوصا في عمل ادارة المراسام ة  5 

حيااث يتطلااب عقااد االجتماعااات والمااؤتمرات والناادوات وإقامااة الحفااةت والاادعوات والزيااارات  6 

 7 ذه النشاطات تتطلب القيام باالتصاالت الشخصية . والمآدا الرسمية وغير ذلك ة وأن جميع ه

  8 

 9 االتصاالت الشخصية إرشادات 1ـ2ـ 4

أ ـ ال تضااع مساااعدك فااي موقااف الاادفاع م ويااتم ذلااك بااأن ينتقااد الاارئيس مرؤوسااه أو يهاجمااه  10 

بخصوج شيء ما . ورد الفعل الطبيعي من المرؤوس هو الدفاع عن نفسه . وكلما زاد النقد مان  11 

دفاع عن المرؤوس ويترتاب علاف ذلاك أن االتصاال الشخصاي المبناي علاف الهجاوم الرئيس زاد ال 12 

والاادفاع عااادة مااا يخفااي حقااائق ومعلومااات كااان يمكاان ان تفيااد فااي عااة  المشااكلة . حيااث ان  13 

 14 المرؤوس سيحاول أن يخفي بعغ الحقائق من اجل الدفاع عن نفسه ولذلك ينصف م

شايء طبيعاي عناد االنتقااد وال تهااجم الفارد نفساه  علف المدير ان يقتناع ان السالوك الادفاعيا ـ  15 

 16 ولكن ركز علف السلوك واالداء الذد تريد تقويمه .

 17  ـ ال تنتقد كثيرا ... حيث ان االنتقاد يمثل عقابا سلبيا قد يمنع وقوع السلوك غيار المرغاوا فياه 

 18 وجيه واالرشاد .ولكن ال يؤدد الف وقوع السلوك المرغوا ة ويفضل بدال من االنتقاد ان يتم الت

د ـ أدفع المرؤوس الف الكةم ة وذلك بأعاادة عباراتاه أو بأثاارة اسائلة وال تسايطر علاف المحادثاة  19 

 20 معظم الوقت وحاول أن تكون مستمعا جيدا .

هـ ـ ال تحاول ان تظهر بمظهر الخبير الذد لدياه معلوماات ال تفهام بواساطة مرؤوسايه ة حياث ان  21 

 22 الشخصية . ذلك يقلل من كفاية االتصاالت

 23 

 24 المراسم المتبعة في أستعمال االلقاا واالسماء في اثناء اقامة الحفةت ؟ما  م (1اختبار ذاتي )

 25 

 (  1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 26 

 27 االرشادات لتحسين االتصاالت الشخصية بين المدير والمرؤوس؟م أذكر  (2اختبار ذاتي )

   28 

 ( 1ـ2ـ4)  راجعة فقرة سةمة إجاباتك بمتحقق من 

   29 

 30 مـ االختبار ألبعدد  5

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 32 او مخاطبة االفراد باالسم االخير او اسم العائلة مسبوقا بكلمة م مناداةيجب  ـ 1

 33 ا ـ أستاذ                                              سيد              أ ـ     

 34 )أ+ا+ (د ـ                                            دكتور              ـ     

 35 
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 1 كثيرا ما يقوم المدير باالتصال بأحد العاملين بغرض م ـ2

 2 ا ـ اعطاء تعليماتالتوجيه                                                    أ ـ     

 3 )أ+ا+ (د ـ                                              الرقابة         ـ     

 4 يتطلب القيام باالتصاالت الشخصيةم ـ 3

 5 ا ـ إقامة حفةت                                    عقد اجتماعات       أ ـ     

 6 )أ+ا+ (د ـ                                       تنظيم مؤتمرات    ـ     

 7 ادات االتصاالت الشخصية التركيز علف ممن ارش ـ 4

 8  السلوك واالداءا ـ                                   الهجوم                  أ ـ     

 9  االنتقادد ـ                           السيطرة علف المحادثة       ـ     

 10 م  مةحظة

 11 0.  لكل سؤال درجتين    

 12 أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي  .  يرجف التحقق من سةمة   

 13 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ففي حالة حصولك علف       

 14 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6الوحدة التالية .أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 15 0ثانية  الوحدة مرة      

 16 

 17 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                                 18 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 د 1

 د 2 د 2

 د 3 د 3

 ا 4 أ 4

 19 

 الذاتياالختبار 
 ةاإلجابة الصحيح رقم السؤال

  1ـ4فقرة  1

 (1ـ2ـ4)فقرة  2

 20 

 21 ـ المصـــــــــادر 6

 22 

 23 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 24 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 25 
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 13 جف في االجتماعاتقواعد التكلم النا
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

تعلاام االنصااات وكيفيااة التحاادث مااع م صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف  ا ـ المبااررات 5 

 6 . اآلخرين بلباقة

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 تعلم االنصاتـ 

 10 فن المحادثةـ 

 11 قواعد التكلم الناجف في االجتماعاتـ 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 لنمطيةةومن ثم راجع المدرس درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة ا 6. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  6. إما أذا حصلت علف أقل من    17 

 18 النمطية .

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 .عشر إلف دراسة الوحدة النمطية السادسة درجات فأكثر فأنتقل  6. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراساة الوحـاـدة النمطياة الخامساةدرجاات فأعا 6. إماا أذا حصالت علاف أقال مان    21 

 22 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 عشر قادراَ علف إن م  النمطية الخامسة من دراسة الوحدة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 27 الجيد  لإلنصاتالمطلوبة  اإلرشاداتـ يتعر  علف 

 28  يتعلم فن المحادثةـ 

 29 يطلع علف قواعد التكلم الناجف في االجتماعاتـ 

 30 

 31 ـ االختبار القبلي م 3

 32 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

ر  المستمع للطر  المتحدث يترتب عليه أن المساتمع يساتطيع أعطااء االنصات الجيد من ط ـ 1 33 

 34 ممعلومات

 35 قديمةا ـ                                                       حديثة أ ـ     

 36 عامةد ـ                                                       مرتدة   ـ    

 37 
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 1 ممدار الحديث اال بين االصدقاء الحميمين توجد مواضيع يجب أن ال تكون ـ2

 2 الشؤون الخاصةا ـ                               السياسية                   أ ـ     

 3 )أ+ا+ (د ـ                                                     الدينية   ـ    

 4 م تجاوز في حديثك بعغ الكلمات المكررة مثل ـ 3

 5 يعني ا ـ                                          طبعا              أ ـ     

 6 )أ+ا+ (د ـ                                                        نعم  ـ     

 7 مقواعد التكلم الناجف في االجتماعات من  ـ 4

 8 وت العاليالصا ـ                                     معرفة المستمعين أ ـ     

 9 سرعة الكةمد ـ                       استخدام االيماءات بكثرة       ـ     

 10 

 11 م  مةحظة

 12 .  لكل سؤال درجتين .   

 13 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 14 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطية ة ففي حالة حصولك علف       

 15 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التالية ة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 16 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 17 

 18 م عشر ـ عرض الوحدة النمطية الخامسة 4

 19 

 20 تعلم االنصـــــات 1ـ 4

ات الجيد مان طار  المساتمع للطار  المتحادث يترتاب علياه ال شك في أن االستماع أو االنص      21 

أن المستمع يستطيع أعطاء معلومات مرتدة وكاذلك يظهار االهتماام بالمتحادث ويساتطيع أن يفهام  22 

االتصال اكثر ويترتب علف ذلك تحساين عملياة االتصااالت الشخصاية . وهنااك إرشاادات يمكان أن  23 

 24 تستخدم حتف تصبف مستمعا جيدا م

 25 في الحكم علف المتحدث بأنه غير مثير أو ممل . أ ـ ال تتعجل

 26 ا ـ توقع بأنك ستستمع الف شيء ما عندما يتحدث المتحدث .

 27   ـ يمكن أن تسأل بعغ األسئلة حتف تؤثر في المتحدث ليتكلم في موضوع مهم .

د ـ عندما يبدو أن الحديث صعب فهمه ال تتخلف عن السمع ولكن حاول أن تركاز وأوجاد التصاميم  28 

 29 فهم وتتذكر .لت

 30 الحديث . انتهاءهـ ـ حاول أن تسأل نفسك ة كم من المعلومات يمكن أن تتذكر بعد 

 31 و ـ توقع في أد اتجاه سو  يستمر حديث المتحدث .

متحادث اخيارا بماا قالاه ساابقا ة وايضاا ماع معلوماات مان مصاادر ز ـ حااول أن تاربه ماا يقولاه ال 32 

 33 أخرى .

 34 ح ـ حاول أن تقول ما يقال .

 35 نصت للمعنف المقصود لحديث المتكلم وما يرغب المتحدث في تفصيله .ط ـ ا

 36 د ـ استعمل االتصال النظرد وتعبيرات الوجه حتف تشعر المتحدث بأنك تستمع اليه جيدا .

 37 
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 1 فـــن المحادثـــــة 2ـ 4

ماه يتوقف نجاح االنسان في تكوين العةقات االجتماعية السليمة ماع اآلخارين علاف مادى الما      2 

بأساااليب الحااديث . فالمتحاادث يجااب أن يكااون لبقااا ملتزمااا ومثقفااا ة وعلااف العاااملين فااي ادارة  3 

األكباار ثام البلااد االموجاودين فيااه اضاافة الااف الثقافاة العامااة المراسام أن يعرفااوا بلادهم ثاام وطانهم  4 

 5 ومتابعة االحداث السياسية والثقافية .....الخ وأدناه بعغ االرشادات في فن المحادثة م

أ ـ توجد ثةثة مواضيع يجب أن ال تكون مادار الحاديث اال باين االصادقاء الحميماين ) السياساية ة  6 

الدين ة الشؤون الخاصة ( ألن عدم الخوض فاي الموضاوعين األولاين يجناب اآلخارين االصاطدام  7 

بينهم ة وتجنب إزعا  النااس باأمور ال تهمهام عنادما نبتعاد عان التحادث فاي الشاؤون الشخصاية  8 

 9 لية .والعائ

مناك سانا أو مقاماا وأن تاولي محادثيك االنتبااه الاذد  ا ـ يجب أن تتنازل عن الكةم لمن هاو أكبار 10 

. وال تجاازم بآرائااك وميولااك جزمااا قاطعااا وتحاادث بصااوت مسااموع لكاان لاايس  إياااهتااود أن يولااوك  11 

 12 مرتفعا كثيرا وال بصوت أشبه بالهمس .

خرين فاأن األشاخاج الاذين تعنايهم بتلاك   ـ ال تتبادل مع بعغ الحاضرين نظرات فيها غمز بااآل 13 

 14 اقة نقد عادات وتقاليد اآلخرين .وال تغتب شخصا غائبا وليس من اللبالنظرات سينتبهون اليها . 

د ـ ال تتحدث الف صاديق بلغاة أجنبياة وانتماا باين أشاخاج ال يعرفونهاا . وال تقال )هاو( أو )هاي(  15 

 16 عن شخ  ثالث موجود بين المتحدثين .

رائااه العامااة فيجااب أن ال تاادخل شخصاايته فااي مناقشااتك ت تناااق  احاادا فااي بعااغ  اذا كنااهااـ ـ  17 

وانتقادك ألن ذلك سايؤدد الاف النازاع بينكماا . والمتحادث الجياد ال يتاأثر بالحاديث وحاده ة فهنااك  18 

ن المتحدث الناجف هو المصغي الجياد ( فاالصاغاء فان والمقاطعاة مرفوضاة اال فاي اده ) اــمثل مف 19 

 20 وبعد االعتذار .الضرورة القصوى 

متكلفاة وعلياه أن  رو ـ يجب أن يكون المتحدث طبيعيا ة وال يستعمل يديه كثيرا وتعابير وجهه غي 21 

 22 ينظر الف وجه من يخاطبه كما يجب عدم التثاؤا عند االصغاء .

ز ـ تبادل الحديث فن ة فالسؤال الذد يوجه الف شخ  ما يجب أن يكون بأسلوا رقيق فيه معناف  23 

يس الفضول . ليس من االدا أن يتطفل شخ  ثالث باالجاباة علاف ساؤال غيار موجاه االهتمام ول 24 

 25 .به له ة وتجنب التأنيب وعامل الناس بمثل ما تتمنف أن يعاملوك 

تجاوز في حديثك بعغ الكلمات المكررة مثل ) طبعا ة يعني ة نعم .....الاخ ( أو القياام بابعغ  ح ـ  26 

 27 أمام وجه المتحدث أو طقطقة االصابع .....الخ . الحركات مثل اللعب في سلسلة المفاتيف

خاج ) لذيااذ ة مااا ألااذه ة تحفااة ة عظاايم ( ألن كلمااة لذيااذ تقااال ط ـ ال تقاال فااي وصااف بعااغ األشاا 28 

)عظايم( للطعام أو الشراا وتحفة تقولها عندما تتحادث عان التحاف واألشاياء الثميناة ة أماا كلماة  29 

 30 ء .فة تقلها عندما يرد موضوع ال يتعلق بالعظما

ك ـ ال تقل )بشرفي( بقصد تأكيد حقيقة علف أمر ما بل قال )صادقني( وال تقسام باإليماان واالنبيااء  31 

 32 والرسل وأعتد أن تكون صادقا مع نفسك فيصدقك الناس دون األستعانة بشفيع .

ل ـ اذا كان لديك بعغ الضيو  ة أحرج علاف أن يكوناوا هام الةمعاون فاي الجلساة ال أنات . وال  33 

 34 ... األستاذ....الخ .سؤول عندما توجه اليه سؤاال ) أنت ( بل قل السيد تقل الف م

م ـ تجنب الحديث في موضوع تجهله أو غير متعمق أو متخص  فيه وتجنب المغاالة وال تتحدث  35 

 36 في حاالت المرض والوفاة والنجاحات الشخصية والمغامرات العاطفية .

اضارين ة وال تنظار بأساتمرار الاف السااعة فاي س غير معروفين من قبال الحن ـ ال تتحدث عن أنا 37 

 38 يدك .
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 1 ؟ أذكر االرشادات التي تجعل منك منصتا جيدا م (1اختبار ذاتي )

 2 

 (  1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 

 4 ؟كيف تنصف اآلخرين حتف يكونوا متحدثين جيدين م  (2اختبار ذاتي )

   5 

 ( 2ـ4)  رة تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فق

 6 

 7 قواعد التكلم الناجف في االجتماعات 3ـ 4

أهميااة فااي الااتكلم الناااجف  راألكثااالوئااام والمشاااركة الوجدانيااة هااو العاماال وأن توطيااد العةقااة       8 

باالجتماعات المختلفة هذا العامل الذد يعد المفتاح المركزد الاذد يعازز ثقاة المساتمعين باالمتكلم  9 

لمتحاادث ماان لباقااة ومعرفااة بموضااوع حديثااه . ويمكاان إيجاااز القواعااد اضااافة الااف مااا يتمتااع بااه ا 10 

 11 الخاصة بالتكلم الناجف في االجتماعات باآلتي م

اوال م معرفااة المسااتمعين م أن المسااتمعين سااريعوا االدراك لقابليااات المااتكلم ووضااع ثقااتهم فيااه ة  12 

عقلاي والثقاافي بنظار وسرعان ما يتأثرون بما يبديه من اهتمام بهم كمجماوع وأخاذه لمساتواهم ال 13 

 14 االعتبار مسبقا ومراعاته لما قد يهمهم سماعه من المواضيع . 

التطلاع بوجاوه المساتمعين م أن االتصااالت الشخصاية الناجحاة ال تتطلاب أساتعمال االوتاار ثانيا م  15 

الصااوتية فحسااب باال كااذلك االسااتعمال العفااود لتعبياارات الوجااه وخاصااة العينااين . أن الشااعور  16 

طبيعي من جانب المتكلم غير المجرا وقد يحمله هذا علف تحاشي النظر فاي وجاوه  باالرتباك أمر 17 

مسااتمعيه لكاان عليااه أن ياادرك أن تركيااز نظاارة فااي نقطااة معينااة علااف الجاادار مااثة أو فااي أرضااية  18 

الغرفة أو في أحدى وسائل اإليضاح قد يضعف تجاوبه وتعاطفه ماع مساتمعيه الاف درجاة كبيارة .  19 

المتكلم النظر بضع ثواني في وجاه ماألو  لدياه باين وجاوه الحاضارين  من المستحسن أن يحاول 20 

 21 متخذا من نقطة انطةق للنظر في وجوه اآلخرين .

ثالثا م الوقاو  م أن أحسان وضاع للجسام هاو الوقاو  بأعتادال واليادان علاف الجاانبين والقادمان  22 

ساتمعين وأن ال يختفاي متباعدتان قلاية . ينبغاي أن يقاف الماتكلم فاي المكاان الاذد ياراه جمياع الم 23 

خلف منصة عالية ألن ذلك يفقده التماس مع مستمعيه وأن يتحرك حساب تطاور الحاديث ويتجناب  24 

 25 الحركة ذهابا وايابا عند القاء كلمته .

العفويااة غياار المتكلفااة لكاانهم يمقتااون  ماااءات المااتكلم م يسااتمتع المسااتمعون بااليمااءاترابعاا م اي 26 

عة . أن اساتعمال االيمااءات بقلاة فكارة جيادة شارط أن تساتخدم ايماءات الاذراعين اآللياة المصاطن 27 

 28 عند الحاجة واذا تطلبت طبيعة الكةم ذلك .

ألن ذلاك سايكون خامسا م التكلف والعادات م يجب االبتعااد عان التكلاف فاي الكاةم وفاي التصار   29 

وا أو رفاع أو قطع النقاود فاي الجيامثيرا لسخه وانزعا  المستمعين فمثة اللعب بقطع الطباشير  30 

ووضع النظارات كثيرا أو تكرار عبارات دارجة كثيرة ....الخ كلها عادات شخصاية تصار  انتبااه  31 

المستمعين تدريجيا وتضعف تجاوا المستمعين مع المتكلم ليس مان الساهل الاتخل  مان عاادات  32 

 33 خةل سنين عديدة اال ان علف المتكلم ادراكها وبذل جهده لتركها .اكتسبت 

 34 

 35 
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من الضرورد احيانا التخفيف من عابء الحاديث أو الكلماة بألقااء بعاغ م روح الدعابة م سادسا  1 

النكات شرط  أن تكون مقبولة وفي محلها لكن بعغ الكلمات قاد تكاون ساةحا ذا حادين فهاي مان  2 

أن المساتمعين ينظارون لاذلك جهة قد تثير عاصفة من الضحك باين المساتمعين لكان هاذا ال يعناي  3 

وللدعابااة فائاادتها اذا جاااءت فااي الوقاات والموقااع المناساابين اال انااه يجااب عاادم  بأرتياااح دائمااا . 4 

 5 استغةل المناسبة لمجرد ممارسة قدرة المتكلم علف القاء النكات واضحاك المستمعين .

سابعا م استخدام الصوت م علف المتكلم أن يبذل جهده لجعل حديثاه مساموعا ومفهوماا مان خاةل  6 

 7 النقاط التالية م

أن المطلب االول للمتكلم هو أن يكون صوته جهورياا لدرجاة يصال فيهاا الاف ة الصوت م ـ جهار1 8 

المساتمعين فاي نهاياة القاعاة . وأن ال يكاون عالياا بدرجاة يصام اذان المساتمعين الموجاودين فاي  9 

 10 االمام ويمكن رفع الصوت أو خفضه حسب الضرورة .

ي عليااه فااي المحادثااات االعتياديااة ـاا ساارعة الكااةم م ماان المستحساان الكااةم بساارعة أقاال ممااا هاا2 11 

المساتمعون تعاابير الماتكلم الشخصاية . ويفضال خاصة في بداية الحاديث حياث سارعان ماا ياألف  12 

دائما البدء بالكةم بترو وعلف مهل ثم رفع الصوت وزياادة سارعة الكاةم عناد وصاول الموضاوع  13 

 14 الف ذروته .

ا  مساتمعيه أن يحاافظ علاف نبارة ـ نبارة الصاوت م يجاب علاف الماتكلم الاذد يرغاب تجناب ازعا3 15 

صااوته بااين الواطئااة والمتوسااطة وأن يحااتفظ  بالشاادة العاليااة عناادما يرغااب بالتااأثير فااي مشاااعر  16 

 17 المستمعين عند الضرورة وكلما وجد ذلك مناسبا.

ـ النطق م للنطق السليم أهمية خاصة ة قد يحكم جمهاور المساتمعين علاف الماتكلم بأناه مهمال ال 4 18 

لته لدرجاة ال يارى ماا يبارر عرضاها بصاورة واضاحة ومتميازة ة فالمساتمعون يؤمن بأهمية رساا 19 

 20 الذين يعاملون بهذه الطريقة سرعان ما يكون رد فعلهم سالبا .

ثامنا م أن االيضاحات والشروحات التي تقدمها في اثناء كةمك تزياد اآلخارين معرفاة بالموضاوع  21 

يجب أن يكون فيه أنتا  جدياد للمعناف ولايس أن تقديم هذه الشروحات أو بالمفاهيم التي تذكرها و 22 

 23       لمجرد االعادة فحسب .

م لو طلب منك التحدث في أحد االجتماعات أو الندوات . ماا هاي القواعاد التاي  (3اختبار ذاتي ) 24 

 25 يتم مراعاتها حتف تكون متحدثا ناجحا ؟

   26 

 ( 3ـ4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة  ) 

   27 

 28 معدد ـ االختبار ألب 5

 29 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

االنصات الجيد من طر  المستمع للطر  المتحدث يترتب عليه أن المساتمع يساتطيع أعطااء  ـ 1 30 

 31 معلوماتم

 32 مرتدة ا ـ                                          حديثة              أ ـ     

 33 عامةد ـ                                                        قديمة   ـ    

 34 توجد مواضيع يجب أن ال تكون مدار الحديث اال بين االصدقاء الحميمينم ـ2

 35 الشؤون الخاصةا ـ السياسية                                                 أ ـ     

 36 )أ+ا+ (د ـ                      الدينية                                  ـ    

 37 
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 1 تجاوز في حديثك بعغ الكلمات المكررة مثل م ـ 3

 2 يعني ا ـ                                     طبعا                   أ ـ     

 3 )أ+ا+ (د ـ                                                        نعم  ـ     

 4 مم الناجف في االجتماعاتقواعد التكل من  ـ 4

 5 الصوت العاليا ـ                       استخدام االيماءات بكثرة      أ ـ     

 6 سرعة الكةمد ـ                          معرفة المستمعين               ـ    

 7 م  مةحظة

 8 0.  لكل سؤال درجتين    

 9 ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي  .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة   

 10 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطية ففي حالة حصولك علف       

 11 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6الوحدة التالية .أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 12 0الوحدة مرة ثانية       

 13 

 14 جابة علف االختباراتمفاتيف اإل

                                              15 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1   1

 د 2 د 2

 د 3 د 3

   4 أ 4

 16 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

  (1ـ4)فقرة  1

 (2ـ4ة )فقر 2

 (3ـ4فقرة ) 3

 17 

 18 ـ المصـــــــــادر 6

 19 

 20 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 21 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 22 

 23 

 24 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 مطـــــــية السادسة عشرالوحــــــدة الن

 19 

 20 ــــــراتاالجتماعــــات والمؤتمـــ

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

مفهاااوم وأهمياااة االجتماعاااات م صاااممت هاااذه الوحااادة لتعااار  الطالاااب علاااف  ا ـ المباااررات 5 

 6 . واصول عقد المؤتمراتاعات والمؤتمرات مراسم تنظيم موائد االجتموالمؤتمرات وعلف 

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 م االجتماعات والمؤتمرات ـ مفهو

 10 ـ أهمية االجتماعات والمؤتمرات

 11 ـ أنواع االجتماعات  

 12 ـ صفات المؤتمرات

 13 ـ مراسم تنظيم موائد االجتماعات

 14 المؤتمراتاصول عقد ـ 

 15 

 16 م ث ـ التعليمات

 17 اً ـ ادرس النظرة الشاملة جيد

 18 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 19 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 20 ة ومن ثم راجع المدرس أنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةدرجات فأكثر ف 10. فإذا حصلت علف   

ـــااـي دراسااة هــااـذه درجااات فانااك تحتااا  إلااف االسااتمرار ف 10. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    21 

 22 النمطية .الوحــدة 

 23 د دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعددـ بع

 24 . الوحدة النمطية السابعة عشر درجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة 10. فإذا حصلت علف   

أو أد  د دراساة الوحـاـدة النمطياة السادساة عشاردرجاات فأعا 10. إما أذا حصلت علف أقل من    25 

 26  منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . جـــــزء

 27 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 28 

 29 ـ األهدا  األدائية م 2

 30 قادراَ علف إن م  هاء من دراسة الوحدة النمطية السادسة عشرسيكون الطالب بعد االنت      

 31 أ ـ يعر  االجتماعات والمؤتمرات 

 32 ا ـ يحدد أهمية االجتماعات

 33   ـ يعدد أنواع االجتماعات

 34 ر  علف صفات المؤتمرات د ـ يتع

 35 مراسم تنظيم موائد االجتماعات هـ ـ يؤدد

 36 اصول عقد المؤتمرات يميزو ـ 

 37 
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 1 ـ االختبار القبلي م 3

 2 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 3 ـ ترجع أهمية االجتماعات إلف األسباا التالية م 1

 4 ا ـ مظهر من مظاهر البيروقراطية       جهات النظر المختلفةأ ـ تساعد علف التعر  علف و     

 5 تتصف بالتحيز والمحاباة                       د ـ يعبر كل شخ  عن رأيه بدون براهين مقنعة ت  ـ القرارا    

 6 ـ من أمثلة االجتماعات علف المستوى العالمي م 2

 7 ا ـ اجتماعات مؤتمر القمة للدول العربية               أ ـ اجتماعات مجلس اإلدارة                        

 8   ـ اجتماعات مجلس األمن لدول األمم المتحدة            د ـ اجتماع مؤتمر القمة األفريقي    

 9 ـ تتميز المؤتمرات الدولية م 3

 10 ا ـ االستقةل             أ ـ اختيار عدة لغات                                   

 11 د ـ التحيز والمحاباة               ـ الرأد الجماعي                                    

 12 ـ من بين المشاكل التي تجابه اقتراح عقد المؤتمر مشكلة م 4

 13                                            عدد الحضور  ا ـاللغة                                                        أ ـ      

 14 الزمان والمكان د ـ                                            االستقةلية        ـ     

 15 يجلس رئيسا الوفدين في م الجتماعات الثنائيةباـ  5

 16 أطرا  المائدةا ـ                                       المنتصف            أ ـ      

 17 رأس الطاولةد ـ                                             نبين الحاضري  ـ     

 18 يجلس أمناء السر في م الجتماعات الثنائيةـ با 6

 19 أطرا  المائدةا ـ                                       المنتصف            أ ـ      

 20 رأس الطاولةـ  د                                            بين الحاضرين  ـ     

 21 

 22 م  مةحظة

 23 0.  لكل سؤال درجتين    

 24 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

فاااأكثر فتكاااون غياار محتاااا  لدراساااة  10ففي حالاااة حصاااولك علااف نهايااة الوحااادة النمطيااةة       25 

 26 هـــــــذه

 27 10ة أمااا فااي حالااة حصااولك علااف درجااة اقاال ماان حاادة التاليااةحاادة واذهااب لدراسااة الوالو      

 28 فستكون 

 29 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 30 

 31 م ـ عرض الوحدة النمطية السادسة عشر 4

 32 

 33 مفهوم االجتماعات والمؤتمرات 1ـ  4

باالجتماعات والمؤتمرات اجتماع تعقده األطرا  المعنياة لغارض الوصاول إلاف اتفااق يقصد        34 

واالجتماعااات قااد تكااون رساامية لمناقشااة موضااوعات محااددة كاجتماعااات 0معينااة  حااول قضااية 35 

مجااالس اإلدارة واجتماعااات الجمعيااات العموميااة للشااركات والمؤسسااات المختلفااة ة وقااد تكااون  36 

االجتماعات غير رسمية كاالجتماع فاي نادوة ثقافياة أو محاضارة علمياة واالجتماعاات التاي تعقاد  37 

 38 0يدة واألعياد في الحفةت والمناسبات السع

 39 
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 1  م  أهمية االجتماعات 2ـ  4

تبااارز أهمياااة االجتماعاااات ساااواء عقااادت علاااف المساااتوى الااادولي أو المساااتوى اإلقليماااي أو        2 

 3 مستوى الدولة أو مستوى الوزراء من خةل م

 4 0ـ تساعد  علف التعر  علف وجهات النظر المختلفة  1

 5 0نوعة والمختلفة ـ تشجع األفراد علف اإلدالء بآرائهم المت 2

 6 0ـ يعبر كل شخ  عن رأيه بصراحة تامة  3

 7 0ـ االجتماعات مظهر من مظاهر الديمقراطية والعمل الجماعي  4

 8 ـ القرارات التي تتخذ عن طريق الجماعة تكون عبارة عن محصلة خبرات وثقافات عديــــــــدة 5

 9 0متنوعة       

 10 0تتصف بالعدالة وعدم التحيز  ـ القرارات التي تتخذ عن طريق االجتماعات 6

 11 

 12 م ما المقصود بمفهوم االجتماعات والمؤتمرات ؟ (1اختبار ذاتي )

 13 م ما هي أهمية االجتماعات ؟ (2اختبار ذاتي )

 14 

 ( 2ـ  4و  1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 15 

 16 لةجتماعات أنواع مم  أنواع االجتماعات 3ـ  4

 17 توى وتشمل مـ اجتماعات من حيث المس 1

 18 أ ـ اجتماعات علف المستوى العالمي      

 19 ا ـ اجتماعات علف المستوى اإلقليمي    

 20   ـ اجتماعات علف مستوى الدولة    

 21 د ـ اجتماعات علف مستوى المؤسسات والهيئات والمنشآت والشركات    

 22 ـ اجتماعات من حيث الزمن وتشمل م 2

 23 أ ـ اجتماعات دورية     

 24 اعات غير دورية أو اجتماعات طارئةا ـ اجتم    

 25 

 26 تتميز المؤتمرات بصفات عديدة منها مم  صفات المؤتمرات 4ـ  4

ـ االساااتقةل م أد اساااتقةل الماااؤتمر عماااا سااابقه أو ماااا سااايليه مااان حياااث النظاااام الاااداخلي  1 27 

 28 وطبيعــــــــة

 29 0العمل      

 30 ى اللغات العالمية أو جميعهـــا أو    ـ اختيار اللغة المناسبة المستخدمة في المؤتمر فقد تكون إحد2

 31 0لغات األمم المتحدة الست بما فيها اللغة العربية     

 32 ـ انفرادية الرأد م ويعني ذلك ان ممثل كل دولة مسؤول عن تنفيذ سياسة حكومته ووجهــــــة 3

 33 0نظرها      

 34 المؤتمر للتحضير وتحديـدـ تحديد االختصاصات م أد أن االجتماعات تعقدها اللجان قبل انعقاد  4

 35 االختصاج ووضع جدول األعمال الذد يجب أن ينسجم وأغراض المؤتمر المرسومة لـــــــه     

 36  0عندما تم االتفاق علف عقده      
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 1 م أكمل العبارات التالية م (3اختبار ذاتي )

 2 ـــــــــــــــــــــــــ 2ــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ اجتماعات من حيث المستوى تشمل  1

 3 0ــــــــــــــــــــــــــــ  4ـــــــــــــــــــــــــــــ  3                             

 4 

 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ـــــــــــــــــــــــــ  1تتميز المؤتمرات بصفات هي ـ  2

 6 0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ 3                             

   7 

 ( 4ـ  4و  3ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 8 

 9 م مراسم تنظيم موائد االجتماعات 5ـ  4

وفاااادين لبحااااث موضااااوع أو  ـ االجتماعااااات الثنائيااااة م وهااااي االجتماعااااات التااااي تعقااااد بااااين 1 10 

كاالجتماعات التي تعقد بين وفدد دولتاين اوباين وفاد يمثال المنظماة  تهم الطرفين ة موضوعـــات 11 

وأن المؤتمرين يجلسون علف مائدة واحدة مساتطيلة  0ووفد دولة عضو في المنظمة  ةــــــالدولي 12 

 13 الشكــل ويراعف في ذلك م

 14 0. يجلس أعضاء كل وفد علف احد جانبي المائدة      

 15 0متساوياَ  . يكون عدد المقاعد في الجانبين     

 16 . يجلس رئيسا الوفدين في منتصف كل جانب ة ويتميز مقعدهما أما بلون خاج أو بمسنـــــد      

 17 0مرتفع        

 18 0. يجلس أمناء السر في أطرا  المائدة     

 19 . يوضع أمام كل عضو ما يحتا  أليه من أدوات الكتابة وتوفير الكمية الةزمة مـــن ميــــــــاه      

 20  0الشرا وتقديم القهوة أو الشاد إلف رئيس وأعضاء الوفدين بين حين و خر       

 21 ـ االجتماعات الثنائية التي يحضرها وسيه دولي م في هذه الحالة يجلس الوسيه الدولي فــــي 2

 22 صدر المائدة مكان أمين السر ة ويجلس كل من رئيس الوفدين بالقرا منه ة ويتبع كل منهما      

 23  0فدين بالتسلسل التنازلي الو     

 24 مأصول عقد المؤتمرات  6ـ  4

مان جاناب دولاة أو منظماة تتطلاب اباداء األساباا الموجباة والفوائاد  ان الدعوة لعقد الماؤتمر      25 

المتوخاة من عقده ومحاولة اقناع الدول المعنية وترغيبها ة وليس من سبيل غير ذلك اذ ال يمكان  26 

ات المقترحااة . وماان بااين المشاااكل التااي تجابااه اقتااراح عقااد ارغااام الاادول علااف حضااور المااؤتمر 27 

المؤتمر ة مشكلة مكانه وزمانه فقد ال يكون من مصالحة دولاة أو أكثار حضاور ماؤتمر فاي ةار   28 

 29 خاج تكتنفه المةبسات السياسية أو ان يكون مكان انعقاده غير مةئم لسبب أو آلخر .

مناسااب ماان الاادول أو اتفاقهااا علااف الماادة وفااي حالااة قبااول اقتااراح عقااد المااؤتمر ماان قباال عاادد  30 

المقترحة وعلف مكان وزمان انعقاده يصار فاي أغلاب األحياان الاف تاأليف لجاان تحضايرية تعكاف  31 

 32 علف وضع اسس العمل وطريقته وجدول أعماله واللغة أو اللغات التي ستستعمل فيه .

 33 

 34 
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عمد كل دولة مشاركة الاف تعياين وتلي مرحلة التحضير للمؤتمر مرحلة اختيار الوفد المفاوض فت  1 

رئاايس واعضاااء وفاادها واعااداد الدراسااات والتوصاايات واالقتراحااات وترساام سااتراتيجية العماال  2 

 3 مسبقا واالتفاق علف الموقف المةئم ازاء كل قضية أو احتمال يمكن أن يجابه به الوفد .

تقر أهدافاه أو أنهاا تخشاف وقد تجد بعغ الدول فائدة في المشاركة الفعلية في المؤتمر اال أنها ال  4 

األلتزام بمقرراته فتكتفي بأرسال مراقب عنها ة ومن المعلوم أن ال يحق للمراقب التصويت ولكان  5 

 6 يجوز له المشاركة في المناقشات العامة .

 7 

 8 م طلب منك تنظيم مائدة اجتماعات ثنائية ة ما اإلجراءات التي يتم مراعاتها  (4اختبار ذاتي )

 9 لذلك التنظيم ؟                            

 (1ـ5ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 10 

 11 ؟ االسس المطلوبة في أصول عقد المؤتمراتم ما هي  (5اختبار ذاتي )

 12 

 ( 6ـ  4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة )

 13 

 14 مـ االختبار ألبعدد  5

 15 مما يأتي م حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكلدائرة  ضع 

 16 ـ ترجع أهمية االجتماعات إلف األسباا التالية م 1

 17 ا ـ مظهر من مظاهر البيروقراطية       يعبر كل شخ  عن رأيه بدون براهين مقنعةأ ـ      

 18        تساعد علف التعر  علف وجهات النظر المختلفةتتصف بالتحيز والمحاباة                     د ـ  ت  ـ القرارا    

 19 ـ من أمثلة االجتماعات علف المستوى العالمي م 2

 20 اجتماعات مجلس األمن لدول األمم المتحدة            ا ـ          أ ـ اجتماعات مجلس اإلدارة                              

 21 قيد ـ اجتماع مؤتمر القمة األفري                 اجتماعات مؤتمر القمة للدول العربية   ـ ا    

 22 ـ تتميز المؤتمرات الدولية م 3

 23              اختيار عدة لغات                                ا ـ                                                   أ ـ االستقةل     

 24 د ـ التحيز والمحاباة               ـ الرأد الجماعي                                    

 25 من بين المشاكل التي تجابه اقتراح عقد المؤتمر مشكلة م ـ 4

 26                                            عدد الحضور  ا ـاللغة                                                        أ ـ      

 27 ستقةليةاال د ـ                                             الزمان والمكان  ـ     

 28 يجلس رئيسا الوفدين في م باالجتماعات الثنائيةـ  5

 29 المنتصف ا ـ                                            أطرا  المائدة  أ ـ     

 30 رأس الطاولةد ـ                                             بين الحاضرين  ـ     

 31 سر في ميجلس أمناء ال الجتماعات الثنائيةـ با 6

 32 المنتصف ا ـ                                            أطرا  المائدة  أ ـ     

 33 رأس الطاولةد ـ                                             بين الحاضرين  ـ     

 34 

 35 

 36 

 37 
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 39 



 

 1 

 2 م  مةحظة

 3 0.  لكل سؤال درجتين    

 4 ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي  .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة   

 5 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 10ففي حالة حصولك علف نهاية الوحدة النمطيةة      

 6 فستكون بحاجة إلعادة هــــــذه  10ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 7 الوحدة مرة ثانية .      

 8 

 9 جابة علف االختباراتمفاتيف اإل

                                               10 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 أ 1

 ا 2   2

 أ 3 ا 3

   4 د 4

 ا 5 أ 5

 أ 6 ا 6

 11 

 12 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 4ـ4و 3ـ  4فقرة  3

 5ـ  4فقرة  4

 6ـ4فقرة   5

 13 

 14 ـ المصـــــــــادر 6

 15 

 16 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 17 0ـ مواقع الكترونية عديدة في االنترنت  2

 18 

 19 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 ابعة عشرمطـــــــية السالوحــــــدة الن

 19 

 20 أشكال عقــد المؤتمـــــــــرات

 21 ترتيب المدعوين علف الموائد

 22 إدارة المراسم عند عقد المؤتمرات واجبات

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

ترتيااب والمااؤتمرات أشااكال عقااد م صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف  المبااررات ا ـ 5 

 6 المدعوين علف المائدة وواجبات إدارة المراسم عند عقد المؤتمرات .

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 المؤتمرات أشكال عقد ـ 

 10 ترتيب المدعوين علف المائدةـ 

 11 واجبات إدارة المراسم عند عقد المؤتمراتـ 

 12 

 13 م ـ التعليماتث 

 14 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 15 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 16 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 17 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم راجع المدرس  4. فإذا حصلت علف   

دراسة هــاـذه الوحـاـدة  درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي 4. إما أذا حصلت علف أقل من    18 

 19 النمطية .

 20 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 21 عشر . الوحدة النمطية الثامنة درجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة 4. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة السااابعةدرجااات فأعاا 4. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    22 

 23 نها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . جـــــزء م

 24 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 عشر قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية السابعة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 27 أ ـ يتعر  علف أشكال عقد المؤتمرات 

 28 ن علف المائدةا ـ يعر  ترتيب المدعوي

 29   ـ يؤدد واجبات إدارة المراسم عند عقد المؤتمرات

 30 

 31 ـ االختبار القبلي م 3

 32 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 33 من واجبات إدارة المراسم قبل استقبال الوفود للمشاركة في المؤتمرات مـ  1

 34 ا ـ تسليم كل عضو نسخة من جدول اإلعمال                         أ ـ تقديم برقية شكر للوفود             

 35   ـ تسهيل االتصاالت الهاتفية ببلدان الوفود             د ـ وضع برنامخ يتضمن الزيارات الرسمية      

 36 

 37 
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 1 م لـ تحدد أشكال المؤتمرات تبعا ـ 2

 2 عدد المؤتمرين ا ـ                                         طبيعة المؤتمر أ ـ      

 3     )أ+ا+ (د ـ                             شكل قاعة االجتماع  ـ     

مكااان الشاار  علااف المائاادة سااواء أكاناات مسااتطيلة أو مسااتديرة أو علااف شااكل حاادوة حصااان ـ  3 4 

 5 يكون في م

 6 ر المائدةصدا ـ                                            منتصف المائدةأ ـ      

 7 طر  المائدةد ـ                     علف أحد الجانبين                      ـ     

 8 

 9 م  مةحظة

 10 0.  لكل سؤال درجتين    

 11 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 12 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4لفنهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك ع      

 13 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 14 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 15 

 16 .م عشر ـ عرض الوحدة النمطية السابعة 4

 17 أشكال عقد المؤتمرات  1ـ  4

 18 . عا لطبيعة المؤتمر وعدد المؤتمرين وشكل قاعة االجتماعتحدد أشكال المؤتمرات تب     

 19 .في الوسه وأمناء السر في صدر المائدة الرؤساءم  األطرا  ةأ ـ المؤتمرات المتعدد

الرؤسااء فاي الوساه وأمنااء السار بجاناب الارئيس والوفاود  م األطارا  ةالماؤتمرات المتعادد ا ـ 20 

 21 نبين .علف الجا

 22  لموائد ترتيب المدعوين علف ا 2ـ  4

مكااان الشاار  علااف المائاادة سااواء أكاناات مسااتطيلة أو مسااتديرة أو علااف شااكل حاادوة حصااان       23 

يكون في منتصف جانب المائدة الذد يواجه الباا الرئيس للغرفة أو الاذد يواجاه النوافاذ إذا كاان  24 

الاارئيس علااف جانااب ة وتااوزع األمكنااة علااف يمااين وعلااف يسااار مكااان الشاار  بااأن يترتااب الباااا  25 

 26 مدعون في كشف حسب أسبقياتهم ويعطون أرقاما توزع علف المائدة .ال

 27 

 28 ؟ م أرسم مخططا لتنظيم مائدة اجتماعات لمؤتمر متعدد األطرا   (1اختبار ذاتي )

 29 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 30 

اج ( رجاة يحضارون اجتماعاا ال يوجاد فياه ضايف خا19م كيف يتم إجةس ) (2اختبار ذاتي ) 31 

 32 محتفف به ؟ وضف ذلك مع بيان شكل المائدة ؟

 33 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 34 

 35 

97 36 



 

 1 مواجبات إدارة المراسم عند عقد االجتماعات أو المؤتمرات  3ـ  4

 2 

 3 ـ واجبات إدارة المراسم قبل وصول الوفود م وضع برنامخ مفصل يتضمن أيام وساعات انعقاد1

 4 الزيارات الرسمية التي يقوم بها رؤوساء الوفود أفرادا أو جماعات إلف رئيس االجتماعات ة     

 5 0الدولة أو رئيس الحكومة ة الزيارات اآلثارية أو السياحية أو العلمية     

 6 ـ واجبات إدارة المراسم عند استقبال الوفود م تسليم كل عضو مغلفا يتضمن بطاقة باسمـــــــه 2

 7 دق ورقم غرفته ن نسخة من جدول األعمال ةأسماء أعضاء الوفودة نشرة تشير إلف اسم الفن     

 8 سياحية عن البلد ة باإلضافة إلف ذلك تسلم جوازات السفر وانجاز المعامةت الةزمة بشأنها     

 9 ة تأمين وصول الحقائب الخاصة باألعضاء إلف غر  كل منهم والتأكد من عــــدم فقــدان أد      

 10  0منها      

 11 ـ واجبات إدارة المراسم أثناء عقد المؤتمر م الوقو  علف حسن تنفيذ برنامخ اإلقامة ة تأمين  3

 12 الزيارات الرسمية لرؤوساء الوفود بما في ذلك زيارة سفير بةدهم المعتمد ة تزويدهم صباح      

 13  0كل يوم بأهم الصحف المحلية واألجنبية      

 14 م إيداع بطاقات شكر ووداع قبل سفرهم ة إرسال كتاا شكـر ـ واجبات المؤتمرين بعد المغادرة4

 15  0بعد وصولهم     

 16 

 17 م ما هي واجبات إدارة المراسم في الحاالت التالية م (3اختبار ذاتي )

 18 أ ـ عند استقبال الوفود                             

 19 ا ـ أثناء عقد المؤتمر                            

 20 

 (3ـ 4إجاباتك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة 

 21 

 22 مـ االختبار ألبعدد  5

 23 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 24 من واجبات إدارة المراسم قبل استقبال الوفود للمشاركة في المؤتمرات مـ  1

 25 يم كل عضو نسخة من جدول اإلعمالأ ـ تقديم برقية شكر للوفود                                ا ـ تسل      

 26   ـ وضع برنامخ يتضمن الزيارات الرسمية             د ـ تسهيل االتصاالت الهاتفية ببلدان الوفود                  

 27 م لـ تحدد أشكال المؤتمرات تبعا ـ 2

 28 ينعدد المؤتمر ا ـ                                         طبيعة المؤتمر أ ـ      

 29     )أ+ا+ (د ـ                               شكل قاعة االجتماع  ـ     

ـ مكااان الشاار  علااف المائاادة سااواء أكاناات مسااتطيلة أو مسااتديرة أو علااف شااكل حاادوة حصااان  3 30 

 31 يكون في م

 32   منتصف المائدةا ـ                                               صدر المائدةأ ـ      

 33 طر  المائدةد ـ                     علف أحد الجانبين                      ـ     

 34 

 35 

 36 

 37 
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 1 

 2 م  مةحظة

 3 0.  لكل سؤال درجتين    

 4 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 5 ر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــةفأكث 4نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف       

 6 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 7 0الوحدة مرة ثانية       

 8 

 9 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               10 

 داالختبار ألبعد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

   1 د 1

 د 2 د 2

 ا 3 أ 3

 11 

 12 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 13 

 14 

 15 ـ المصـــــــــادر 6

 16 

 17 0ردن ( ة إدارة المراسم ة عمان ة األ 2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 18 0االنترنت ـ مواقع الكترونية عديدة من  2

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 مطـــــــية الثامنة عشرالوحــــــدة الن

 18 

 19 إرشادات في كتابة محاضر االجتماعات

بعغ األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة  20 

 21 محاضر االجتماعات

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 34 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

أهم اإلرشادات وبعغ األخطاء اللغوية م صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علف  ا ـ المبررات 5 

 6 الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات .

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 محاضر االجتماعات إرشادات في كتابةـ 

 9 ـ بعغ األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات 

 10 

 11 م ث ـ التعليمات

 12 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 13 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 14 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 15 جع المدرس درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم را 4. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  4. إما أذا حصلت علف أقل من    16 

 17 النمطية .

 18 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 19 عشر . الوحدة النمطية التاسعة درجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة 4. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة الثامنااةدرجااات فأعاا 4لت علااف أقاال ماان . إمااا أذا حصاا   20 

 21 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 22 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 23 

 24 ـ األهدا  األدائية م 2

 25 عشر قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية الثامنة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 26 إرشادات في كتابة محاضر االجتماعات يتعر  علف أ ـ

 27 بعغ األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات يتجنب ا ـ

 28 

 29 ـ االختبار القبلي م 3

 30 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 31 متماعات العناصر الضرورية لكتابة محاضر االج ـ 1

 32 الدقةا ـ                                 الوضوح                   أ ـ      

 33 )أ+ا+ (د ـ              التكامل                                         ـ      

 34 يجب أن تكون الجمل التي تستخدم في كتابة محاضر االجتماع م ـ 2

 35 قصيرة ا ـ                                           طويلة         أ ـ      

 36 مركبةد ـ                             متينة                     ـ     

 37 
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 1 أعتذر عن الحضور من األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات والصحيفمـ  3

 2  سفا ـ                                            أعتذر           أ ـ      

 3 ال أحضرد ـ                               أعتذر عن عدم الحضور   ـ    

 4 

 5 م  مةحظة

 6 0.  لكل سؤال درجتين    

 7 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 8 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4علفنهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك       

 9 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 10 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 11 

 12 م عشرـ عرض الوحدة النمطية الثامنة  4

 13 

 14 إرشادات في كتابة محاضر االجتماعات 1ـ  4

 15 ضرورية لكتابة محاضر االجتماعات مأ ـ العناصر ال

 16 ـ التقيد باألهدا  المحددة مسبقا في جدول األعمال .  

ـ الدقة في سرد الحقائق والتعابير وان المبالغة واإلفراط في بعغ البياناات والحقاائق تادل علاف    17 

 18 عدم الدقة  .     

ن المساااس بالدقااة ـاا االختصااار يجااب أن ياازود القااارا بالمعلومااات بأقصاار طريقااة ممكنااة دو   19 

 20 والوضوح .

 21 تكون المعلومات واضحة وبعيدة عن اإلبهام .أن يجب م ـ الوضوح   

 22 ـ الترابه يجب استبعاد أية كلمة أو جملة أو فكرة ال عةقة لها بالموضوع .   

ـ التكامل يجب أن تكون كل ورقة متكاملة من جميع النواحي وال تتطلب أية إيضااحات وإضاافات    23 

 24 شخ  الذد كتبت له .من قبل ال

ا ـ الجماال م يجااب أن تكااون الجملااة المكتوبااة عااادة أقصاار ماان الجملااة الكةميااة إال أن الجملااة  25 

الطويلااة إذا جاااءت سااليمة التركيااب كااان لهااا وقااع جمياال وأضاافت علااف األساالوا متانااة فااي  26 

 27 اإلنشاء. 

يااار ببسااااطة   ـ األسااالوا اإلنشاااائي م يقتضاااي علاااف الساااكرتير أوال أن يااادرا نفساااه علاااف التعب 28 

 29 ووضوح وإيجاز وأن يحاول تنمية أسلوبه اإلنشائي حتف يزداد متانة .

 30 محاضر االجتماعات د ـ 

 31 هـ ـ الترقيم 

 32 

 33 أذكر اإلرشادات في كتابة محاضر االجتماعات ؟م  (1اختبار ذاتي )

 34 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 35 

 36 
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 38 



 

 1 في كتابة محاضر االجتماعات بعغ األخطاء اللغوية الشائعة 2ـ  4

 2 

 3 أ ـ أعتذر عن الحضور م الصواا ) أعتذر عن عدم الحضور ( .

ا ـ الفعاال ) كلااف ( م مثاال كلفاات الموةااف بعماال الواجااب والصااحيف كلااف الماادير الموةااف كتابااة  4 

 5 تقرير عن الحادثة أو عمل الواجب .

 6 ون في األفعال وال في الحرو .  ـ التاء المربوطة ) ة ة ـة ( م وهي خاصة باألسماء فقه وال تك

 7 د ـ تو  ـ توافر متوفرت علف عملي ة سو  أنفذ مشروعي إذا توافرت لدد اإلمكانيات .

 8 هـ ـ بحوث ال أبحاث م قد أجريت عدد من البحوث إلثبات مدى صدق هذا الفرض .

 9 

 10 بين بعغ األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات؟م  (2اختبار ذاتي )

 11 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 12 

 13 

 14 مـ االختبار ألبعدد  5

 15 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 16 العناصر الضرورية لكتابة محاضر االجتماعات م ـ 1

 17 أ ـ الوضوح                                                  ا ـ الدقة      

 18   ـ التكامل                                                    د ـ )أ+ا+ (     

 19 يجب أن تكون الجمل التي تستخدم في كتابة محاضر االجتماع م ـ 2

 20 متينة ا ـ                                         طويلة          أ ـ      

 21 مركبةد ـ                            قصيرة                    ـ     

 22 ـ أعتذر عن الحضور من األخطاء اللغوية الشائعة في كتابة محاضر االجتماعات والصحيفم 3

 23  سفا ـ                              عن عدم الحضور أعتذرأ ـ      

 24 ال أحضرد ـ                                                    أعتذر   ـ    

 25 

 26  م مةحظة

 27 0.  لكل سؤال درجتين    

 28 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 29 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 4نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف       

 30 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4ن ما في حالة حصولك علف درجة اقل م0الوحدة التالية       

 31 0الوحدة مرة ثانية       

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 38 



 

 1 

 2 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               3 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 د 1

   2 ا 2

 أ 3   3

 4 

 5 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 6 

 7 

 8 ـ المصـــــــــادر 6

 9 

 10 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 11 0ـ مواقع الكترونية عديدة من االنترنت  2

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 مطـــــــية التاسعة عشرــــدة النالوحــ

 18 

 19 الدبلوماسية ــ المفهوم واألهمية

 20 البعثات الدبلوماسية 

 21 الدبلوماسي

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 33 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

مفهاوم وأهمياة الدبلوماساية والبعثاات م صممت هذه الوحدة لتعر  الطالب علاف  اتا ـ المبرر 5 

 6 الدبلوماسية وصفات الدبلوماسي .

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 مفهوم الدبلوماسيةـ 

 9 ـ أهمية الدبلوماسية

 10 البعثات الدبلوماسيةـ 

 11  ـ الدبلوماسي

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 لف أهدا  الوحدة النمطيةـ تعر  ع

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  6. إما أذا حصلت علف أقل من    17 

 18 النمطية .

 19 ة النمطية قم بأداء االختبار ألبعددـ بعد دراستك للوحد

 20 . لنمطية العشروندرجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة ا 6. فإذا حصلت علف   

عشاار أو أد  د دراسااة الوحـااـدة النمطيااة التاسااعةدرجااات فأعاا 6. إمااا أذا حصاالت علااف أقاال ماان    21 

 22 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 23 علف حلول التمارين إال بعد تأديتها  ـ ال تحاول االطةع

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 عشر قادراَ علف إن م  من دراسة الوحدة النمطية التاسعة سيكون الطالب بعد االنتهاء      

 27 يعر  مفهوم الدبلوماسية أ ـ

 28 ا ـ يتعر  علف أهمية الدبلوماسية

 29   ـ يتعر  علف البعثات الدبلوماسية

 30 لوماسيد ـ يتقن صفات الدب

 31 

 32 ـ االختبار القبلي م 3

 33 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 34 م أعلف بعثة دبلوماسية هي ـ 1

 35 السفارةا ـ                                المفوضيات                أ ـ       

 36 الوفودد ـ                                المفوضيات السامية         ـ     

 37 
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 1 مالدبلوماسية هي  ـ 2

 2 فن ا ـ                                                 علم     أ ـ      

 3 )أ+ا+ (د ـ                                            ذوق      ـ     

 4 مموةفي الهيئة الدبلوماسية هم  ـ 3

 5 اإلداريةالهيئة ا ـ                                               رئيس البعثة أ ـ      

 6 )أ+ا+ (د ـ                               الخدم                           ـ    

 7 ـ من صفات الدبلوماسي م 4

 8 الشخصيةا ـ                     الثقافة                                 أ ـ      

 9 )أ+ا+ (د ـ                                             النزاهة         ـ    

 10 

 11 م  مةحظة

 12 0.  لكل سؤال درجتين    

 13 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 14 ـــــــذهفأكثر فتكون غير محتا  لدراسة ه 6نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف      

 15 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 16 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 17 

 18 م عشر ـ عرض الوحدة النمطية التاسعة 4

 19 الدبلوماسيةوأهمية مفهوم  1ـ  4

 20 

( ة وهااي أحااد مشااتقات (Diplomaأن أصاال كلمااة دبلوماسااية مااأخوذ عاان الكلمااة اإلغريقيااة       21 

ومعنااه يطباق أو يطاود ة وكانات كلماة ) دبلوماا ( تطلاق علاف ناوع مان الوثاائق  ((Diplonفعل  22 

 23 وتترتب لمن تمنف له امتيازا معينا .الرسمية التي تصدر عن رئيس الدولة 

 24 أما الدبلوماسية فهي إدارة العةقات الدولية عن طرياق التفااوض . واألسالوا التاي تانظم وتوجاه

به هذه العةقات بوساطة السفراء والمبعوثين وعمل الدبلوماساي وفناه . أد أن الدبلوماساية هاي  25 

علم وفن ة هي علم ألن فيها مقومات العلاوم ذات العةقاة الوثيقاة بالسالوك البشارد وتتفاعال ماع  26 

وخلاق الظارو  واألساباا المؤدياة  اإلنساانخدماة  إلافاآلراء السياسية وتخضع للتطور وتهد   27 

النزاعااااات بااااين الشااااعوا والجماعااااات بااااالطرائق الساااالمية . دعاااام األماااان الاااادولي وفااااغ  فإلاااا 28 

والدبلوماسي الماهر هو والدبلوماسية فن ة ألن تتطلب مهارة ودقة وسعة في األفق واالستنباط .  29 

الاااذد يساااتطيع ادارة المفاوضاااات بأسااالوا يتمياااز بسااارعة البديهياااة وخصاااب الخياااال وتوقاااع  30 

 31 ويظهر قضية وطنه بمظهر الحق والعدل .االنعكاسات والتفاعةت 

والدبلوماسية ذوق ة ألنها تشترط توفر خصال اللطاف والرقاة والتساامف والاذوق الرفياع وهادوء  32 

الماازا  وامااتةك االعصاااا عنااد الملمااات وعنااد تعثاار جااو المفاوضااات .وعلااف الدبلوماسااي ان ال  33 

 34 يغيغ الطر  المقابل وال يسيء الف مشاعره .

كل حال هي مهنة كسائر المهن . والمهنة أيا كان نوعها هي علم وفي كال علام  والدبلومسية علف 35 

 36  فن وفي كل فن ذوق .

 37 

 38 
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 1 

 2 ؟ ناق  العبارة التالية ) الدبلوماسية علم وفن وذوق (م  (1اختبار ذاتي )

 3 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 4 

 5 البعثات الدبلوماسية 2ـ  4

 6 أ ـ أنواعها م 

ال م السفارة م وهاي اهام بعثاة دبلوماساية واعةهاا مرتباة ة ويرأساها عاادة سافير معتماد ة كماا او 7 

 8 يجوز أن يرأسها قائم باالعمال أصيل أو نيابة .

ثانيام المفوضيات م وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة وزيار مفاوض معتماد ة  9 

نياباة . ويتمتاع الاوزير المفاوض بانفس صاةحيات كما يجاوز أن يرأساها قاائم باألعماال أصايل أو  10 

 11 تعد مرتبته أدنف من حيث األسبقية فقه . وإنماالسفير . 

ثالثام المفوضيات السامية م هذه الفئة خاصة بالدول المرتبطة فيما بينها برابطة سياسة خاصاة ة  12 

ي هااذه الرابطااة بثقااة ماان األسااتعمار القااديم ة كرابطااة الشااعوا البريطانيااة . فالاادول االعضاااء فاامن 13 

 14 ممثلة فيما بينها بوساطة مفوض سام يتمتع بأختصاصات السفراء وامتيازاتهم .

رابعام الوفود الدائمة لدى منظمة االمم المتحدة م يرأس هذه الوفود غالبا موةفون برتبة سافير ة  15 

ت أو وزير مفوض ة ويقدمون كتاا اعتماد الف أماين عاام المنظماة وال يتمتعاون بجمياع الحصاانا 16 

 17 واالمتيازات للسفراء العاديين .

خامسام البعثات الموفدة الف منظماة االمام المتحادة أو المنظماات القارياة واألقليمياة م يارأس هاذه  18 

دبلوماساايون أو فنيااون ة لاايس لهاام حكمااا رتبااة دبلوماسااية ة وانمااا يتمتعااون البعثااات موةفااون  19 

ستقبلة والمنظمة المعنية ة أو المقاررة ببعغ الحصانات واالمتيازات المتفق عليها بين الدولة الم 20 

 21 في االتفاقات النافذة .

 22   ا ـ مركزها

تقع هذه البعثات في عاصمة الدولة المستقبلة ة ولم يجار العار  علاف احاداث فاروع لهاا فاي        23 

 24 المدن األخرى .

 25   ـ أجهزتها

اشارا  السافير ـ اماا  االدارة الدبلوماسية م وهي االدارة الرئيسة في البعثة ويرأسها تحات اوال م 26 

المستشااار فااي حااال وجااوده ة أو السااكرتير االول ة وتتااولف دراسااة ومعالجااة الشااؤون السياسااية  27 

 28 المحلية واالشرا  علف اعمال البعثة وموةفيها وتنسيق العمل بين مختلف اداراتها .

 29 ثانيا م ادارة الملحق العسكرد والبحرد

 30 ثالثا م ادارة الملحق التجارد

 31 ة الملحق الصحفي أو الثقافي رابعا م ادار

 32 خامسام االدارة القنصلية

 33 سادسام ادارة الشؤون االدارية والمالية

 34 سابعام ديوان المراسةت والمحفوةات

 35 ثامنام شعبة الرموز أو ) الشفرة (

 36 
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 1         د ـ مهماتها

 2 ية .اوال م تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المستقبلة في مختلف المناسبات الرسم

ثانيام حماياة مصاالف الدولاة الموفادة ومصاالف رعاياهاا لادى الدولاة المساتقبلة وذلاك فاي الحادود  3 

 4 المعتر  بها في القانون الدولي .

 5 ثالثام التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة

رابعام االستعةم بكل الوسائل المشروعة عن أوضااع الدولاة المساتقبلة ) السياساية واالقتصاادية  6 

 7 رية واالجتماعية...........الخ( . وتطور االحداث فيها .والعسك

 8 خامسام توثيق العةقات الودية وتنمية العةقات

 9 سادسام القيام باألعمال القنصلية 

 10  هـ ـ موةفوها 

اوال م رئيس البعثة م وهو الشخ  المكلاف مان قبال الدولاة الموفادة للعمال بهاذه الصافة . ساواء  11 

 12 ضا أم قائما باألعمال أصية أو بالنيابة .أكان سفيرا ة أم وزيرا مفو

ثانيااام اعضاااء الهيئااة الدبلوماسااية م وهاام اعضاااء البعثااة الااذين لهاام صاافة دبلوماسااية ة وتشاامل  13 

الاااوزراء المستشاااارين والمستشاااارين والساااكرتيرين االوائااال والثاااواني والثوالاااث ة والملحقاااين  14 

 15 م .الدبلوماسيين والملحقين الفنيين علف اختة  اختصاصاته

اعضاء الهيئة االدارية والفنية م وهم اعضاء هيئة البعثة المستخدمون في دوائرها االدارياة ثالثام 16 

والفنية ة سواء كانوا من جنسية الدولاة الموفادة أو مان جنساية الدولاة المساتقبلة أو مان جنساية  17 

 18 دولة ثالثة .

نوا ماان جنسااية الدولااة االشااخاج الااذين يتولااون خدمااة الساافارة ة سااواء كااا رابعااام الخاادم م وهاام 19 

الموفدة أو من جنسية الدولة المستقبلة . أو من جنسية دولة ثالثاة . ويادخل فاي نطااق هاذه الفئاة  20 

 21 سائقي السيارات الدبلوماسية .

خامسام الخدم الخصيصون م وهو االشاخاج العااملون فاي الخدماة المنزلياة لادى اعضااء البعثاة  22 

 23 من جنسية الدولة المستقبلة أو من جنسية دولة ثالثة.سواء كانوا من جنسية الدولة الموفدة أو 

 24 

 25 تكلم عن البعثات الدبلوماسية من حيث مم  (2اختبار ذاتي )

 26 أـ انواعها            ا ـ مهماتها                ـ موةفوها                            

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 27 الدبلوماسي 3ـ  4

هو الشخ  الذد يمارس الدبلوماسية كمهنة رسامية ة ساواء بصافة دائماة بحكام مركازه أو       28 

 29 وةيفته ة أو بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة مما يدخل في نطاق االعمال الدبلوماسية .

 30 وأهم الصفات التي البد من توافرها في أد دبلوماسي هي م

ي يجب أن يتسلف بهاا الدبلوماساي فاي تأدياة مهمتاه بصاورة تعتبر االداة الرئيسية التأ ـ الثقافة م  31 

ناجحة . والبد له باالضافة الف ماا حصال علياه خاةل دراساته الجامعياة مان معلوماات . أن يتازود  32 

بثقافة عامة يواصل تنميتها بالدراسة المستمرة والتتبع ة وأن يكون ملما بصورة خاصاة بشاؤون  33 

 34 أن يجيد احدى اللغات األجنبية أو علف األقل لغة واحدة .وطنه ة شؤون البلد الذد يعمل فيه ة و

 35 

 36 
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يتميااز كاال فاارد بصاافات شخصااية وطااابع خاااج فااي تكوينااه الجساامي والااذهني ة ا ـ الشخصااية م 1 

والصفات الرئيسة التاي يفتارض توافرهاا فاي الدبلوماساي تاتلخ  فاي االعتادال فاي االنفعااالت ة  2 

موضاوعية ة والقادرة علاف مقاوماة المغرياات ة وعلياه والتحكم في المشاكل التي توجهه باذكاء و 3 

أن يكون بعيد النظر دقيقا فاي أعمالاه واقوالاه ة ويحارج علاف كراماة وطناه وكرامتاه الشخصاية  4 

 5 وال يفقد سيطرته علف نفسه في االزمات ة يثق في نفسه ة ويفرض احترامه علف اآلخرين .

واتب ومخصصات تكفي لمعيشتهم في مساتوى   ـ النزاهة م توفر الدول لممثليها الدبلوماسيين ر 6 

مناسااب ولظهااورهم بااالمظهر الةئااق ة وتحاادد المخصصااات عااادة حسااب مسااتويات المعيشااة فااي  7 

وعلف الدبلوماسي أن يحصر نفقاته في نطاق ما يتقاضاه ة فة يتاورط  االقطار التي يعملون فيها . 8 

وتسايء  النتيجاة وبااال علياه .في الديون أو يعمد الف وسائل غير مشروعة في الكسب تكاون فاي  9 

اساءة بالغة ليس الف سمعته فقه وانما الف سمعة بةده وامته ايضا . ومن جهة اخرى فاة يجاوز   10 

للدبلوماسااي ان يقتاار علااف نفسااه بقصااد التااوفير الزائااد منتهاازا فرصااة تقاضاايه مخصصااات عاليااة  11 

 12 فاي مةبساه ة منقطاع فيسكن في مناطق غير محترمة أو فاي دور غيار الئقاة أو ان يكاون مهلهاة

الصلة بشخصيات البلد الذد يعمل فيه وبزمةئاه الدبلوماسايين تهرباا مان نفقاات الضايافة وتباادل  13 

 14  الدعوات .

 15 من هو الدبلوماسي ة وما هي الصفات التي البد من توافرها فيه ؟( 3اختبار ذاتي )

 16 

 (3ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 17 

 18 مدد ـ االختبار ألبع 5

 19 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 20 أعلف بعثة دبلوماسية هي م ـ 1

 21 المفوضيات   ا ـ                                            السفارة        أ ـ       

 22   ـ المفوضيات السامية                                     د ـ الوفود     

 23 الدبلوماسية هي م ـ 2

 24 فن ا ـ                                         علم             أ ـ      

 25 )أ+ا+ (د ـ                            ذوق                      ـ     

 26 ـ موةفي الهيئة الدبلوماسية هم م 3

 27 اإلداريةالهيئة ا ـ                     رئيس البعثة                           أ ـ      

 28 )أ+ا+ (د ـ                               الخدم                           ـ    

 29 ـ من صفات الدبلوماسي م 4

 30 الشخصيةا ـ                     الثقافة                                 أ ـ      

 31 )أ+ا+ (د ـ                               النزاهة                       ـ    

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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 1 م  مةحظة

 2 0.  لكل سؤال درجتين    

 3 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 4 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف       

 5 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 6 0الوحدة مرة ثانية       

 7 

 8 

 9 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               10 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة سؤالرقم ال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 أ 1 ا 1

 د 2 د 2

 د 3 د 3

 د 4 د 4

 11 

 12 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 13 

 14 

 15 ـ المصـــــــــادر 6

 16 

 17 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 18 0عديدة من االنترنت ـ مواقع الكترونية  2

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 1 
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 5 
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 18 

 19 

 20 مطـــــــية العشرونالوحــــــدة الن

 21 

 22 المرأة في الدبلوماسية 

 23 الزيارات الرسمية

 24 اللغة الدبلوماسية

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

112 36 

 37 



 

 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 ارة المكتب / معهد اإلدارة التقني .م طلبة المرحلة الثانية / قسم إد أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

دور المارأة فاي الدبلوماساية وأهمياة م صممت هاذه الوحادة لتعار  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 5 

 6 الزيارات الرسمية بين زوجات المسؤولين والتعر  علف مفاهيم اللغة الدبلوماسية .

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 الدبلوماسية المرأة فيـ 

 9 ت الرسميةالزياراـ أهمية 

 10 الدبلوماسية اللغةـ 

 11 م ث ـ التعليمات

 12 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 13 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 14 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 15 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  درجات 6. إما أذا حصلت علف أقل من    16 

 17 النمطية .

 18 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 19 العشرون .الحادد ودرجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة النمطية  6. فإذا حصلت علف   

أو أد جــــاـزء  النمطياة العشاروند دراسة الوحـاـدة درجات فأع 6. إما أذا حصلت علف أقل من    20 

 21 منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 22 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 23 

 24 ـ األهدا  األدائية م 2

 25 قادراَ علف إن م  دراسة الوحدة النمطية العشرونسيكون الطالب بعد االنتهاء من       

 26 الدبلوماسية علف دور المرأة فيعر  تأ ـ ي

 27 الزيارات الرسمية بين زوجات المسؤولين أهمية  ا ـ يدرك 

 28 الدبلوماسية مفاهيم اللغة  ـ يتعر  علف 

 29 د ـ يتقن صفات الدبلوماسي

 30 

 31 ـ االختبار القبلي م 3

 32 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 33 دبلوماسيةممن واجبات المرأة ال ـ 1

 34 أنشاء عةقات صداقة مع زوجات المسؤولينا ـ            االلتزام بالتقاليد االجتماعية                 ـ أ       

 35 )أ+ا+ (د ـ                       المشاركة في النشاطات الخيرية  ـ      

 36 

 37 
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 1 متكون مدة الزيارة عند زيارة زوجة السفير زوجات المسؤولين هي ـ 2

 2 دقيقة 30 ا ـ                                              قةدقي 45أ ـ      

 3 ساعة واحدةد ـ                                          دقيقة 50  ـ     

 4 م إذا كان الزو  بدرجة سفير فأن زوجته تقوم بزيارةـ  3

 5 ات السفراءزوجا ـ                                         زوجات المفوضينأ ـ      

 6 زوجات الوزراءد ـ                             زوجات القائمين باألعمال   ـ    

 7 م أهم المةحظات التي يجب مراعاتها أثناء الزيارةـ من  4

 8 عدم الخوض بالمواضيع السياسيةا ـ                          العامة           األحاديثتبادل أ ـ      

 9 )أ+ا+ (د ـ                                    يكون عاماالحديث    ـ    

 10 

 11 م  مةحظة

 12 0.  لكل سؤال درجتين    

 13 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 14 ـــــــذهفأكثر فتكون غير محتا  لدراسة ه 6نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف      

 15 فستكون  6الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 16 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 17 

 18 م ـ عرض الوحدة النمطية العشرون 4

 19 الدبلوماسية المرأة في 1ـ  4

ر ة وهااي تقااوم بهااذا للماارأة فااي الدبلوماسااية دور مهاام ال يقاال عاان دور الرجاال فااي هااذا العصاا      20 

وفي كلتاا الحاالتين تترتاب  الدور أما بصفتها موةفة في الخدمة الخارجية أو كزوجة لدبلوماسي . 21 

عليها واجبات دقيقة وبعيدة األثر في تمثيل بةدها في الخار  ة وهي واجبات ال تقل عن تلك التي  22 

زوجاة لدبلوماساي أن تلام  تترتب علف الرجل . وعلف المرأة الدبلوماساية ساواء أكانات موةفاة أم 23 

بالتقاليد االجتماعية للبلد الذد تعمل فيه ة أو يعمل فيه زوجها ة وأن تحتارم تلاك التقالياد وتتجناب  24 

 25 بتقاليدها األصيلة . االلتزامتحديها ة مع 

ولزوجااة الدبلوماسااي مجاااالت واسااعة تسااتطيع أن تمااارس فيهااا نشاااطا كبياارا فااي تمثياال بلاادها ة  26 

هاا فاي تمثياال بةدهاا والدعاياة لااه وتقاديم صاورة مشاارفة عناه ة كإنشاااء وتكاون خيار عااون لزوج 27 

عةقات الصداقة مع زوجات رجال الدولة والمبعوثين والدبلوماسيين للدول األخرى ة والمشااركة  28 

والمنظمااات النسااائية  واالجتماعيااةعاان طريااق الجمعيااات الخيريااة  االجتماااعيفااي أوجااه النشاااط  29 

 30 واالهتماااموعليهااا أن تتعاااون مااع زميةتهااا فااي البعثااة الدبلوماسااية والناادوات الثقافيااة وغيرهااا ة 

بشؤون جاليتها الوطنية في المجتمع الاذد توجاد فياه . والباد لهاا القياام بعملهاا بشاكل نااجف وأن  31 

تكون علف مستوى جيد من الثقافة وعلف معرفة تامة بقواعد األتكيت و داا الضيافة وغيرها من  32 

 33 واجهة لبلدها ورمز لمستوى المرأة فيه . أيضاها هي اآلداا االجتماعية ة ألن

 34 

 35 

 36 
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للمرأة في الدبلوماسية دور مهم ال يقل عن دور الرجل فاي هاذا العصار ة      م (1اختبار ذاتي ) 1 

نااق  ة وهي تقوم بهذا الادور أماا بصافتها موةفاة فاي الخدماة الخارجياة أو كزوجاة لدبلوماساي  2 

 3 العبارة ؟هذه 

 (1ـ 4اباتك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إج

 4 

 5 الزيارات الرسمية 2ـ  4

تترتب علف زوجة رئيس البعثة الدبلوماسية واجبات خاصة في القيام بزيارات رسامية وشابه       6 

رسامية إلاف زوجاات عادد مان المساؤولين فاي البلااد الاذد أعتماد فياه زوجهاا بعاد وصاولها إليااه .  7 

 8 عثات الدبلوماسية األخرى في ذلك البلد .وكذلك إلف زوجات زمةء زوجها رؤوساء الب

ويةحااظ أن العااادة فااي المجتمااع الغربااي وهااي العااادة المتبعااة فااي الوسااه الدبلوماسااي هااي عكااس  9 

العادة فاي المجتماع الشارقي التاي تكاون القاعادة فيهاا ) القاادم يازار ( إذ أن الواجاب يقضاي علاف  10 

زيارة مان تقضاي التقالياد المتبعاة علياه باأن يقاوم القادم الجديد للمبادرة  بالزيارة ة ثم يعيد إليه ال 11 

فإذا كانت السيدة زوجة السافير أو رئايس بعثاة دبلوماساية ة فعليهاا بعاد تقاديم زوجهاا بإعادتها .  12 

أوراق اعتماده أن تقوم بزيارة زوجات عادد مان المساؤولين فاي البلاد الاذد اعتماد فياه زوجهاا ة  13 

تزورهم تبعا لتقاليد كال بلاد ة ويمكان االستفساار عان  ويكون تحديد هؤالء السيدات التي عليها أن 14 

ذلك من دائارة البروتوكاول فاي وزارة الخارجياة ة ولكان القاعادة الغالباة هاي زياارة زوجاة وزيار  15 

الخارجية وزوجة وكيل الوزارة علف األقل أما المسؤولون اآلخارون الاذين تجاب زياارة زوجااتهم  16 

عن القاعدة المتبعة بعد وصاول زوجاة رئايس البعثاة  خر ة ويجب االستفسار  إلففيختلف من بلد  17 

وتكون هذه الزيارة في الوقت الذد تحدده السيدة المطلوا زيارتها ة وهو  مقر عمل زوجها . إلف 18 

يحدد غالبا في ساعات الصباح ) بين العاشرة والثانية عشر ( وتقدم خةلها القهوة أو الشااد ماع  19 

 20 ساعة واحدة ( . إلفدقيقة  45)  وتتراوح مدة الزيارة بين المعجباتبعغ 

 21 وفيما يأتي أهم المةحظات التي يجب مراعاتها خةل الزيارات م

بلااد مضاايفتها  إلاافساارورها لقاادومها  م وتباادد الزائاارة خةلهااا عااادةأ ـ تبااادل األحاديااث العامااة  22 

 23 به . وإعجابها

 24 . ا ـ رغبة الزائرة في إقامة عةقات المودة والصداقة الشخصية مع مضيفتها

 25  ـ يستحسن في هذه الزيارة عدم الخوض في الموضوعات السياسية وخاصاة تلاك التاي تختلاف 

 26 فيها وجهات النظر .

د ـ يفضاال أن يكااون الحااديث عامااا ة ولكاان ال مااانع ماان أن يتناااول بعااغ أحااداث الساااعة المهمااة  27 

 28 بصورة عابرة وبدون الدخول في نقاش حاد .

فرصاة لتحادث مضايفتها عان بلادها ولكان بادون تابجف زائاد . هـ ـ األفضل أن تنتهز الزائرة هذه ال 29 

 30 أفضلية عليه من بعغ النواحي . إلةهاروال لغرض مقارنته بما رأته في بلد المضيفة أو 

و ـ ال يجااوز أن تنتقااد بلااد المضاايفة مطلقااا وال أن تباادد رأيااا فااي أيااة قضااية داخليااة ماان قضاااياها  31 

جاو الزياارة  إبقااءفي جميع األحاوال أن تحارج علاف ة وعليها  االجتماعيةالسياسية أو مشاكلها  32 

 33  وديا أكثر ما تستطيع .

 34 
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تقوم بزيارة زوجات السفراء ة وتقاوم زوجاات الاوزراء كان الزو  بدرجة سفير فأن زوجته  وإذا 1 

المفوضااين والقااائمين باألعمااال بزيارتهااا بعااد قاادومها بماادة مناساابة . أمااا إذا كااان زوجهااا بدرجااة  2 

ة فأنهاا تقاوم بزياارة زوجاات السافراء والاوزراء المفوضاين. أماا زوجاات القاائمين وزير مفوض  3 

باألعمااال فااأنهن يزرنهااا أوال . وأمااا زوجااات القااائمين باألعمااال فااأنهن ياازرن زوجااات الساافراء  4 

 5 واألحاديااثوالااوزراء المفوضااين ة والقااائمين باألعمااال جميعااا ة ويكااون أساالوا الزيااارة وماادتها 

الزيارة ة فالعادة الجارية باين زوجاات  إعادةموضوع  إماسابقا .  إليهاكما أشرنا المتبادلة خةلها  6 

 7 رؤساء البعثات الدبلوماسية أن تعاد هذه الزيارة بعد مدة مناسبة بغغ النظر عن درجة الزو  .  

 8 

 9 

 10 إلافما الواجبات التاي تقاوم بهاا زوجاة السافير عناد القياام بزياارات رسامية م  (2اختبار ذاتي )

 11 ؟ إليهت عدد من المسؤولين في البلد الذد اعتمد فيه زوجها بعد وصولها زوجا

 12 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 13 

 14 اللغة الدبلوماسية 3ـ  4

 15 أن مصطلف اللغة الدبلوماسية يعني ثةثة مفاهيم هي م     

 16 ضون .أ ـ أنها اللغة التي يتخاطب بها الدبلوماسيون أو يتراسلون أو يتفاو

ا ـ ثاااني مفاااهيم اللغااة الدبلوماسااية الااذد يعااد األهاام واألعاام يتعلااق باألساالوا اللبااق الممتااع فااي  17 

 18 التعبير بلغة لطيفة ورقيقة عما تتطلبه معالجة قضية من القضايا الدولية .

 19  ـ أن المفهااوم الثالااث للغااة الدبلوماسااية هااو مجموعااة المصااطلحات التااي تعااد أساااس القاااموس 

 20 التي يستخدم أغلبها في حياتنا اليومية وفي أعمالها الدبلوماسية . الدبلوماسي و

  21 

 22 ؟ عدد مفاهيم اللغة الدبلوماسية ة ثم أشرح المقصود بالمفهوم الثاني( 3اختبار ذاتي )

 23 

 (3ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 24 مـ االختبار ألبعدد  5

 25 يحة لكل مما يأتي محول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحدائرة  ضع 

 26 من واجبات المرأة الدبلوماسيةم ـ 1

 27 أ ـ االلتزام بالتقاليد االجتماعية                            ا ـ أنشاء عةقات صداقة مع زوجات المسؤولين      

 28   ـ المشاركة في النشاطات الخيرية                      د ـ )أ+ا+ (     

 29 د زيارة زوجة السفير زوجات المسؤولين هيمتكون مدة الزيارة عن ـ 2

 30 دقيقة 30 ا ـ                                      دقيقة          50 أ ـ     

 31 ساعة واحدةد ـ                         دقيقة                   45  ـ     

 32 ـ إذا كان الزو  بدرجة سفير فأن زوجته تقوم بزيارة م 3

 33 زوجات المفوضين ا ـ                                       ت السفراء    زوجا أ ـ     

 34 زوجات الوزراءد ـ                           زوجات القائمين باألعمال     ـ    

 35 

 36 
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 1 ـ من أهم المةحظات التي يجب مراعاتها أثناء الزيارة م 4

 2 عدم الخوض بالمواضيع السياسيةا ـ                     العامة                األحاديثتبادل أ ـ      

 3 )أ+ا+ (د ـ                     الحديث يكون عاما                  ـ    

 4 

 5 م  مةحظة

 6 0.  لكل سؤال درجتين    

 7 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 8 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 6ية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف نها      

 9 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 10 0الوحدة مرة ثانية       

 11 

 12 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               13 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 د 1 د 1

   2 أ 2

 أ 3 ا 3

 د 4 د 4

 14 

 15 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 16 

 17 ـ المصـــــــــادر 6

 18 

 19 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ة كامل سرمك ة )  ـ حسن 1

 20 0ـ مواقع الكترونية عديدة من االنترنت  2

 21 

 22 

 23 

 24 
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 18 

 19 

 20 العشرونو الحادد مطـــــــيةالوحــــــدة الن

 21 

 22 الدبلوماسية  المراسةت

 23 األلقاا الرسمية في الوقت الحاضر

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

الدبلوماساااية  أنااواع المراسااةتم صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف  ا ـ المبااررات 5 

 6 واأللقاا الرسمية التي تستخدم في الوقت الحاضر .

 7 

 8 م   مركزيةت ـ الفكرة ال

 9 الدبلوماسية أنواع المراسةتـ 

 10 األلقاا الرسمية التي تستخدم في الوقت الحاضر .ـ 

 11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 طيةة ومن ثم راجع المدرس درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النم 4. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  4. إما أذا حصلت علف أقل من    17 

 18 النمطية .

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 ون .والعشر ةالثانيدرجات فأكثر فأنتقل إلف دراسة الوحدة النمطية  4. فإذا حصلت علف   

العشارون أو أد و ةالحاديدرجات فأعد دراسة الوحــدة النمطية  4. إما أذا حصلت علف أقل من    21 

 22 جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار ألبعدد . 

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 العشرون قادراَ علف إن م و ةالحادية الوحدة النمطية سيكون الطالب بعد االنتهاء من دراس      

 27 الدبلوماسية أنواع المراسةتأ ـ يتعر  علف 

 28 المستخدمة في الوقت الحاضرالرسمية  ا ـ يعر  األلقاا

 29 

 30 ـ االختبار القبلي م 3

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

تحكم فاي المراساةت واالتصااالت الرسامية باين البعثاة الدبلوماساية أن القاعدة العاماة التاي تا ـ 1 32 

 33 والدولة المضيفة هي أن كل اتصال يجب أن يجرد باسم م 

 34 الوزير المفوضا ـ                                           رئيس البعثةأ ـ       

 35 د ـ )أ+ا+ (                      السفير                               ـ      

 36 

 37 
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 1 مإن االتصاالت التي تتم فيها المراسةت الدبلوماسية تكون مع ـ 2

 2 السفارة ا ـ                                          وزارة الداخليةأ ـ      

 3 الملحقيةد ـ                                      وزارة الخارجية   ـ    

 4 متحريرية هيمن أنواع المراسةت ال ـ 3

 5 مذكرةا ـ                                        المذكرة الشفهية   أ ـ      

 6 )أ+ا+ (د ـ                            المذكرة الرسمية               ـ    

 7 

 8 م  مةحظة

 9 0.  لكل سؤال درجتين    

 10 جابات علف االختبارات ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإل   

 11 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف      

 12 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 13 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 14 

 15 م العشرونو ةالحادي ةـ عرض الوحدة النمطي 4

 16 

 17 المراسةت الدبلوماسية 1ـ  4

أن القاعدة العاماة التاي تاتحكم فاي المراساةت واالتصااالت الرسامية باين البعثاة الدبلوماساية       18 

وان االتصااالت جميعهاا  والدولة المضيفة هي ان كل اتصال يجب ان يجارد بأسام رئايس البعثاة . 19 

اال فااي حالااة الملحقااين المتخصصااين الااذين يجااوز لهاام  تااتم مااع وزارة الخارجيااة أو عاان طريقهااا 20 

االتصااال مباشاارة مااع الااوزارات أو الاادوائر المعنيااة بعملهاام ة كاتصااال الملحااق التجااارد بااوزارة  21 

 22 الصحفي بوزارة االعةم ...........الخ .التجارة أو المالية ة والملحق 

 23 اما أنواع المراسةت التحريرية فهي كاآلتي م

رسمية م هي الطريقة المألوفة للمراسالة باين البعثاة الدبلوماساية ووزارة الخارجياة أ ـ المذكرة ال 24 

 25 في الدولة المستقبلة ة وتوجه بصيغة الشخ  الثالث .

ا ـ المااذكرة الشاافهية م وتسااتعمل لتوضاايف أو تأكيااد بعااغ النقاااط التااي ساابق أن أثياارت أثناااء  26 

ة الشخ  الثالث كاذلك ة وشاكلها العاام االتصاالت أو االحاديث الشخصية الشفهية ة وتكتب بصيغ 27 

 28 وصياغتها هو شكل وصياغة المذكرة الرسمية .

 29  ـ المااذكرة الرساامية بصاايغة المااتكلم م وهااي طريقااة أقاال رساامية للمخاطبااة بااين رئاايس البعثااة 

) حيااث ال يجااوز ووزياار الخارجيااة ة أو بااين أحااد أعضاااء البعثااة وأحااد مااوةفي وزارة الخارجيااة  30 

 31 بة الوزير ( ويكتب هذا النوع من المذكرات بصيغة المتكلم .ألعضاء البعثة مخاط

د ـ ماااذكرة م عناااد مقابلاااة رئااايس البعثاااة لاااوزير الخارجياااة الدولاااة المعتماااد لاااديها لطلاااب بعاااغ  32 

االيضاحات او لبحث قضية تهم دولته او لتقديم اقتراح معاين ة فأناه يتارك وراءه ماذكرة بخةصاة  33 

يثار حول الغارض مان الزياارة ولتوثياق الحاديث الشافهي . ما دار بينهما لتجنب أد شك يمكن أن  34 

وتكتب المذكرة علف ورقة عادية غير موقعة ليس فيهاا اسام السافارة وال عنوانهاا ة لكاي تحتاود  35 

 36 في اولها علف عبارة ) مذكرة ( وتذيل في اخرها بالتاريخ فقه .

 37 
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الة تسالمتها مان حكوماة دولاة هـ ـ رفغ المذكرة م إذا وجادت وزارة الخارجياة أن ماذكرة أو رسا 1 

أخرى مهينة لها بأية صورة فيمكنهاا رفاغ تسالمها علاف الارغم مان تسالمها لهاا واالطاةع علاف  2 

رئاايس وفااي هااذه الحالااة تسااتدعي الااوزارة ) أو وزياار الخارجيااة إذا كااان األماار جااديا (  فحواهااا . 3 

 4  بأنها مرفوضة . إعةمهالبعثة وتعيد له الوثيقة بعد 

 5 

 6   ما أنواع المراسةت الدبلوماسية ؟ عددها ة ثم أشرح أثنين منها باختصار .م  (1اختبار ذاتي )

   7 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 8 

 9 في الوقت الحاضر الرسمية األلقاا 2ـ  4

 10 التالية في الوقت الحاضر وهذه بعغ منها م اتستخدم األلقا     

 11 صاحب الجةلة                      أ ـ لقب الملوك واألباطرة         

 12 ا ـ زوجات الملوك واألباطرة                        صاحبة الجةلة

 13   ـ لقب ولي العهد واألمراء                          حضرة صاحب السمو الملكي

 14 د ـ لقب رئيس الجمهورية                             سيادة الرئيس

 15 مهورية                         حرم سيادة الرئيسهـ ـ زوجة رئيس الج

 16 و ـ لقب رئيس مجلس الوزراء                      سيادة رئيس مجلس الوزراء

 17 ز ـ لقب الوزراء                                         سيادة الوزير

 18 ح ـ لقب وزير الخارجية                               رئيس الدبلوماسية

 19 ط ـ لقب السفراء والوزراء المفوضين            سعادة السفير أو سعادة الوزير المفوض

 20 د ـ لقب القائم باألعمال                               السيد القائم باألعمال

  21 

 22 ؟ األلقاا الرسمية التي يمكن أن تستخدم في الوقت الحاضرم ما  (2اختبار ذاتي )

 23 

 (2ـ 4ك بمراجعة فقرة ) تحقق من سةمة إجابات

 24 

 25 مـ االختبار ألبعدد  5

 26 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

أن القاعدة العاماة التاي تاتحكم فاي المراساةت واالتصااالت الرسامية باين البعثاة الدبلوماساية  ـ 1 27 

 28 والدولة المضيفة هي أن كل اتصال يجب أن يجرد باسم م 

 29    رئيس البعثةالوزير المفوض                                        ا ـ  أ ـ      

 30   ـ السفير                                                   د ـ )أ+ا+ (     

 31 إن االتصاالت التي تتم فيها المراسةت الدبلوماسية تكون معم ـ 2

 32 السفارة ا ـ                                   وزارة الداخلية           أ ـ      

 33 الملحقيةد ـ                        وزارة الخارجية                    ـ    

 34 

 35 

 36 
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 1 من أنواع المراسةت التحريرية هيم ـ 3

 2 مذكرةا ـ                     المذكرة الشفهية                      أ ـ      

 3 )أ+ا+ (د ـ                                        المذكرة الرسمية   ـ    

 4 م  مةحظة

 5 0.  لكل سؤال درجتين    

 6 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي    

 7 ــــةفأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســ 6نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف       

 8 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 6ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 9 0الوحدة مرة ثانية       

 10 

 11 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               12 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1 أ 1

2   2   

 د 3 د 3

 13 

 14 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 15 

 16 

 17 ـ المصـــــــــادر 6

 18 

 19 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 20 0ت ـ مواقع الكترونية عديدة من االنترن 2

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 والعشرون ةمطـــــــية الثانيالوحــــــدة الن

 20 

 21 والترجمة المرافقة والداللة

 22 صفات المرافقين

 23 مراسم المرافقة والداللة

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 دارة المكتب / معهد اإلدارة التقني .م طلبة المرحلة الثانية / قسم إ أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

ومراسام المرافقاة  صافات المارافقينم صاممت هاذه الوحادة لتعار  الطالاب علاف  ا ـ المبررات 5 

 6 والداللة والترجمة .

 7 

 8 م   ت ـ الفكرة المركزية

 9 صفات المرافقينـ 

 10 مراسم المرافقة والداللة والترجمة ـ 

 11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 اً ـ ادرس النظرة الشاملة جيد

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم راجع المدرس  4. فإذا حصلت علف   

درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه الوحـاـدة  4. إما أذا حصلت علف أقل من    17 

 18 النمطية .

 19 دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعددـ بعد 

 20 والعشرون . ةإلف دراسة الوحدة النمطية الثالث درجات فأكثر فأنتقل 4. فإذا حصلت علف   

والعشارون أو أد  ةعد دراسة الوحـاـدة النمطياة الثانيادرجات فأ 4. إما أذا حصلت علف أقل من    21 

 22 بعدد . جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبار أل

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 والعشرون قادراَ علف إن م  ةء من دراسة الوحدة النمطية الثانيسيكون الطالب بعد االنتها      

 27 صفات المرافقينأ ـ يتعر  علف 

 28 الترجمةأهم المراسم المتبعة في المرافقة والداللة وا ـ يعر  

 29 

 30 ـ االختبار القبلي م 3

 31 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

عن طريق المرافقة والقيام بأعمال االرشاد والداللاة والترجماة ة يساتطيع العااملون فاي ادارة  ـ 1 32 

 33 المراسم القيام بـ م 

 34 القيام بأعمال السياحةا ـ                                     الحفةت   حضور أ ـ     

 35 االتصاالت الناجحةد ـ                           حضور المؤتمرات            ـ      

 36 
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 1 من صفات المرافقين إجادة إحدى اللغات األجنبية للتفاهم بها مع الوفود إضافة الف م ـ 2

 2 معرفة باألمور المالية ا ـ                                اللغة األم                      أ ـ     

 3 معرفة بالقوانيند ـ                               معرفة باألمور االعةمية   ـ    

أن أهم شيء يذكر في تقرير الزيارة هو االنطباعات التي تكونت لدى المرافق عن الزائار مان  ـ 3 4 

 5 مخةل 

 6 ذكر الفقرات غير المنفذةا ـ                                         ذكر السلبيات        أ ـ      

 7 اعداد تقرير الزيارةد ـ                 تحليل شخصيته وسلوكه بموجب المعايشة معه   ـ    

 8 

 9 م  مةحظة

 10 0.  لكل سؤال درجتين    

 11 رات ( فــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبا   

 12 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 4نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف      

 13 فستكون  4الوحدة واذهب لدراسة الوحدة التاليةة أما في حالة حصولك علف درجة اقل من       

 14 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 15 

 16 م نوالعشرو ةالثاني ـ عرض الوحدة النمطية 4

 17 

 18 والترجمة لمرافقة والداللةا 1ـ  4

تعد مرافقة الوفود الزائرة الف البةد لحضاور الماؤتمرات أو االحتفااالت الرسامية أو للساياحة       19 

وما الف ذلك من أعمال ادارة المراسم الرئيسة ة بالنظر ألهميتها ألنه عن طريق المرافقاة والقياام  20 

سااتطيع العاااملون فااي ادارة المراساام القيااام باالتصاااالت بأعمااال االرشاااد والداللااة والترجمااة ة ي 21 

الناجحااة ة وتحقيااق الصااةت والتفاااعةت والعةقااات االجتماعيااة مااع اآلخاارين خصوصااا األجانااب  22 

 23      منهم . فالمرافقون هم المر ة التي تعكس أخةق البةد وعادات أهله وتقاليدهم .

 24 

 25 ةصفات المرافقين والقائمين بأعمال الدالل 2ـ  4

 26 إجادة إحدى اللغات األجنبية للتفاهم بها مع الوفود إضافة الف اللغة األم .أ ـ 

ا ـ معرفااة تامااة بااالقوانين واألنظمااة واللااوائف القانونيااة ة مثاال قااانون الماارور وتعليماتااه كااذلك  27 

 28 معرفة تامة بأمور السياحة وأن يكون علف عةقة بالعاملين بها .

مااارك ونقاااط الحاادود والمطااارات والعاااملين فااي الفنااادق   ـ أن تكااون لااه عةقااة بمااوةفي الك 29 

 30 الجهات .ل ما يتعلق بتعليمات وقوانين هذه والمطاعم وك

د ـ معرفة األماكن المساموح بزيارتهاا واألطاةع عليهاا والتقااط  الصاور لهاا واألمااكن الممنوعاة  31 

 32 االرتياد ألسباا أمنية أو أية أسباا أخرى .

 33 وأسعار تصريف العمةت األجنبية .هـ ـ معرفة األمور المالية 

 34 و ـ معرفة األمور األعةمية الخاصة بأهدا  الزيارة ة خاصة ما يتعلق باألماكن اآلثارية والدينية 

 35 ضرورية ولكن من غير مغاالة .األعتناء بالمظهر الخارجي للمرافق واألناقة ز ـ 

 36 ليسيرة .ح ـ التمتع باألمانة والعفة ة والترفع عن األمور الدنيوية ا

 37 
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 1   الصفات الواجب توافرها في القائمين بأعمال المرافقة والداللة ؟م ما  (1اختبار ذاتي )

   2 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 3 مراسم المرافقة والداللة والترجمة 3ـ  4

وم والتاااريخ يااتم إعااةم دائاارة المراساام بموعااد وصااول الوفااد أو الضاايف ويكااون ذلااك فااي اليااأ ـ  4 

 5 والساعة .

ينسااب موةااف لمرافقااة الضاايف ة ويقااوم هااذا الموةااف حااال تنساايبه باااالطةع علااف برنااامخ ا ـ  6 

 7 الزيارة .

علف الموةف القائم بأعمال المرافقة والداللة أو الترجمة ة أن يعر  فيما إذا كاان هاذا الزائار   ـ  8 

ة يقااوم المرافااق باالتصااال بقساام  قااد حضاار الااف الاابةد فااي زيااارة سااابقة ة فااأذا تحقااق عنااده ذلااك  9 

المعلومااات فااي دائاارة المراساام لياادرس التقااارير السااابقة المرفوعااة ماان زمةئااه السااابقين الااذين  10 

 11 رافقوا هذا الضيف ليأخذ فكرة مسبقة عنه وحتف يستفيد من ذلك في كيفية التعامل معه . 

كاان ضايفا مهماا أو ياذهب  في حالة وصول الضيف فأماا أن يساتقبله المرافاق عناد الحادود إذاد ـ  12 

 13 اليه في مكان ضيافته أو إقامته .

عنااد الاذهاا الاف الفناادق لمةقااة الضايف ة يجااب علاف المرافاق االتصااال بالضايف مان داخاال هاـ ـ  14 

 15 الفندق هاتفيا في غرفته وال يجوز صعود المرافق الف الغرفة الخاصة بالضيف .

ستعد لمقابلة الضيف ة وبعد أن يحضر الضايف ينتظر المرافق في صالة األنتظار في الفندق ليو ـ  16 

 17 ة يصافحه المرافق ويرحب به ويعلمه عن أسمه والجهة التي يمثلها .

إذا أراد الزائاار القيااام بمقااابةت للمسااؤولين تااتم مفاتحااة الجهااات المختصااة للحصااول علااف ز ـ  18 

عيد يتم القيام بجاوالت المواعيد المقررة ة وفي أثناء أنتظار األجابة علف فقرات البرنامخ أو الموا 19 

 20 عامة وزيارات لألماكن السياحية واآلثارية .

فاي حالاة االعتاذار مقابلاة الضايف مان قبال المساؤولين يجاب علاف المرافاق إال يقاول لاه ذلاك ح ـ  21 

بصااورة مباشاارة ة باال يشااير الااف انشااغال المسااؤول وازدحااام وقتااه او لساافره فااي مكااان اخاار ماان  22 

 23  .البةد

أساائلة سياسااية أو أقتصااادية وغالبااا مااا تكااون ذات األساائلة التااي قاادمها  يسااأل الضاايف أحياناااط ـ  24 

للمسااؤولين بقصااد االجابااة ليعاار  ماادى الفااارق بااين اجابااة المسااؤول واجابااة المرافااق وهااذا مااا  25 

يتطلب من العاملين في المراسام االطاةع علاف اراء المساؤولين ويكاون ذلاك بطريقاة لبقاة وذكياة  26 

 27 . ومهنية للخرو  من بعغ المآزق

القيااام بأعمااال الداللااة والترجمااة تحتااا  ماان المرافااق االطااةع علااف حضااارة بلااده وتاريخااه ـ  ك 28 

 29 ومعرفة باألماكن المهمة وما يتصل بها .

علف المرافق أن يعر  الهد  الحقيقي من الزيارة ويكون ذلك من خةل تحليل أسئلة الضايف ل ـ  30 

 31 وتحركاته والعةقات التي يقوم بها .

اء برنااامخ الزيااارة ة يقااوم موةااف المراساام بأعااداد تقرياار الزيااارة يشاامل اسااتمارة م ـ بعااد أنتهاا 32 

المعلومااات عاان الضاايف ة كتابااة الفقاارات المنفااذة ماان البرنااامخ ة ذكاار الفقاارات غياار المنفااذة ماان  33 

البرنااامخ وذكاار الساالبيات التااي رافقاات تطبيااق البرنااامخ وأخياارا فااأن أهاام شاايء يااذكر فااي تقرياار  34 

عات التي تكونت لدى المرافق عان الزائار مان خاةل تحليال شخصايته وسالوكه الزيارة هو االنطبا 35 

 36 بموجب المعايشة معه .
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تم تنسيبك مان قبال دائارة المراسام لترافاق أحاد الضايو  األجاناب القاادمين م  (2اختبار ذاتي ) 1 

الاف  الف القطر ة ما المراسم التي تتخذها واالجاراءات والقواعاد التاي تتبعهاا مناذ وصاول الضايف 2 

 3 حين مغادرته البةد ؟

 4 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 5 

 6 مـ االختبار ألبعدد  5

 7 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 8 

عن طريق المرافقة والقيام بأعمال االرشاد والداللاة والترجماة ة يساتطيع العااملون فاي ادارة  ـ 1 9 

 10 يام بـ م المراسم الق

 11 االتصاالت الناجحةا ـ                                         حضور الحفةت   أ ـ     

 12  د ـ القيام بأعمال السياحة           ـ حضور المؤتمرات                                    

 13 إضافة الف ممن صفات المرافقين إجادة إحدى اللغات األجنبية للتفاهم بها مع الوفود  ـ 2

 14 معرفة باألمور المالية ا ـ                      معرفة باألمور االعةمية          أ ـ     

 15 معرفة بالقوانيند ـ          اللغة األم                                             ـ    

المرافق عن الزائار مان ـ أن أهم شيء يذكر في تقرير الزيارة هو االنطباعات التي تكونت لدى  3 16 

 17 خةل م

 18 ذكر الفقرات غير المنفذةا ـ                 تحليل شخصيته وسلوكه بموجب المعايشة معه أ ـ     

 19 اعداد تقرير الزيارةد ـ                       ذكر السلبيات                             ـ    

 20 

 21 م  مةحظة

 22 0.  لكل سؤال درجتين    

 23 التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــــي  .  يرجف   

 24 فأكثر فمبروك انجازك واذهب لدراســــــة 4نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف       

 25 فستكون بحاجة إلعادة هـــــــذه 4ما في حالة حصولك علف درجة اقل من 0الوحدة التالية       

 26 0الوحدة مرة ثانية       

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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 1 

 2 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               3 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 ا 1 د 1

   2 أ 2

 أ 3   3

 4 

 5 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة لسؤالرقم ا

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 6 

 7 

 8 ـ المصـــــــــادر 6

 9 

 10 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ـ حسن ة كامل سرمك ة )  1

 11 0ـ مواقع الكترونية عديدة من االنترنت  2

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 والعشرون ةمطـــــــية الثالثالوحــــــدة الن

 19 

 20 مراسم استخدام الهاتف

 21 سجل المراسم وكيفية استخدامه

 22 المراسم المتبعة في المجتمعات األخرى

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 ةــــــــــــــلـرة الشامــــــــــــ النظ1

 2 

 3 م طلبة المرحلة الثانية / قسم إدارة المكتب / معهد اإلدارة التقني . أ ـ الفئة المستهدفة

 4 

مراساام اسااتخدام الهاااتف وكيفيااة م صااممت هااذه الوحاادة لتعاار  الطالااب علااف  ا ـ المبااررات 5 

 6 استخدام سجل المراسم وكذلك المراسم المتبعة في المجتمعات األخرى .

 7 م   ت ـ الفكرة المركزية

 8 مراسم استخدام الهاتفـ 

 9 كيفية استخدام سجل المراسمـ 

 10 المراسم المتبعة في المجتمعات األخرى ـ

 11 

 12 م ث ـ التعليمات

 13 ـ ادرس النظرة الشاملة جيداً 

 14 ـ تعر  علف أهدا  الوحدة النمطية

 15 ـ قم بأداء االختبار القبلي 

 16 درجات فأكثر فأنك ال تحتا  إلف الوحدة النمطيةة ومن ثم راجع المدرس  6. فإذا حصلت علف   

الوحـاـدة  درجات فانك تحتا  إلف االستمرار فــــي دراسة هــاـذه 6. إما أذا حصلت علف أقل من    17 

 18 النمطية .

 19 ـ بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدد

 20 . فأنك قد أنهيت المادة بنجاحدرجات فأكثر  6. فإذا حصلت علف   

والعشارون أو أد  عد دراسة الوحـاـدة النمطياة الثالثاةدرجات فأ 6. إما أذا حصلت علف أقل من    21 

 22 ر ألبعدد . جـــــزء منها ثم ارجع ألداء االختبا

 23 ـ ال تحاول االطةع علف حلول التمارين إال بعد تأديتها 

 24 

 25 ـ األهدا  األدائية م 2

 26 والعشرون قادراَ علف إن م  ء من دراسة الوحدة النمطية الثالثةسيكون الطالب بعد االنتها      

 27 مراسم استخدام الهاتفأ ـ يتعر  علف 

 28 كيفية استخدام سجل المراسما ـ يعر  

 29 عر  علف المراسم المتبعة في المجتمعات األخرى  ـ يت

 30 

 31 ـ االختبار القبلي م 3

 32 حول الحر  الذد يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي مدائرة  ضع 

 33 يوضع الهاتف في المكتب من الناحية م ـ 1

 34 اليمنفا ـ                                       اليسرى           أ ـ     

 35 في الخلفد ـ                                               ماماألفي   ـ      

 36 

 37 
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 1 يتم تسجيل المكالمات في حالة غياا المدير يذكر فيه م ـ 2

 2 رقم الهاتف ا ـ اسم المتحدث                                               أ ـ     

 3 )أ+ا+ (د ـ                وقت االتصال                                   ـ    

 4 يستخدم سجل المراسم لإلعراا عن االحترام والتقدير إذا كان الزائر شخصية ذات مكانةم ـ3

 5 علميةا ـ                                                 رسمية       أ ـ      

 6 )أ+ا+ (د ـ                                                     اجتماعية   ـ    

 7 هي م  المراسم المتبعة في المجتمعات األخرىـ 4

 8 استخدام الهاتفا ـ                                          لبس القبعة وخلعهاأ ـ      

 9 المصعد الكهربائيد ـ                                                سجل المراسم   ـ    

 10 

 11 

 12 م  مةحظة

 13 0ل درجتين .  لكل سؤا   

 14 .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات ( فــي    

 15 فأكثر فتكون غير محتا  لدراسة هـــــــذه 6نهاية الوحدة النمطيةةففي حالة حصولك علف      

 16 فستكون  6قل من ة أما في حالة حصولك علف درجة اوتكون قد أنهيت المادة بنجاحالوحدة       

 17 0بحاجة لدراسة هذه الوحدة       

 18 

 19 م والعشرون ةالثالث ـ عرض الوحدة النمطية 4

 20 

 21 مراسم استخدام الهاتف 1ـ  4

يعد االتصال الهاتفي من اهم الخدمات التي انتجهاا لناا العلام الحاديث ة والتاي اصابف لهاا اكبار       22 

واصاابف هااذا االتصااال عنصاارا رئيسااا ماان  االثاار فااي تسااهيل االتصااال بااين االفااراد والجماعااات ة 23 

وهنااك عادد مان القواعاد عناصر التنظيم االدارد ة سواء فاي المؤسساات الحكومياة أو الخاصاة . 24 

 25 االساسية عند استعمال الهاتف اهمها م

أ ـ يوضع الهاتف في الناحية اليسرى من المكتاب ليساهل تناولاه بالياد اليسارى حتاف تاتمكن بالياد  26 

 27 ة بيانات او ملحوةات .اليمنف من كتابة أي

 28 ا ـ التأكد من وجود سماعة الهاتف في مكانها الصحيف في حالة عدم استعماله .

 29   ـ الحفاة علف احدث دليل اصدرته الجهات المختصة بارقام الهواتف .

 30 د ـ التعر  علف كيفية اجراء المكالمات الخارجية .

فيااه اساام المتحاادث ورقاام هاتفااه ووقاات هااـ ـ يااتم تسااجيل المكالمااات فااي حالااة غياااا الماادير يااذكر  31 

 32 اتصاله والغرض من المكالمة .

 33 و ـ التعر  علف مكان وجود المدير في حالة غيابه حتف يتم االتصال به في الحاالت االضطرارية

في حالة وجود اكثر من جهااز هااتف وتام طلاب المحاادثتين فاي وقات واحاد فيراعاف االعتاذار ز ـ  34 

 35 تهاء من االخر مع اخذ شخصية المتحدث بعين االعتبار .بلباقة من احداهما لحين االن

 36 

 37 

 38 

 39 

131 40 



 

 1 سجل المراسم وكيفية استخدامه 2ـ  4

 2 يستخدم سجل المراسم لةغراض التالية م     

 3 تسجيل التهاني بمناسبة اعتةء رئيس الدولة علف العرش او تسلمه رئاسة الدولة .أ ـ 

دينية الرئيسة او بسبب شفاء رئيس الدولة من مارض ا ـ بمناسبة العيد القومي او احد االعياد ال 4 

 5 عضال او لنجاته من محاولة اغتيال .

 6   ـ تسجيل شكر احدى الشخصيات بمناسبة اسناد منصب رفيع اليه .

د ـ لةعااراا عاان االحتاارام والتقاادير إذا كااان الزائاار شخصااية ذات مكانااة رساامية او علميااة او  7 

 8 اجتماعية .

 9 إذا توفي رئيس الدولة او احد افراد عائلته.لةعراا عن التعازد هـ ـ 

 10 اما اهدا  سجل المراسم فهي م

أ ـ اتاحة الفرصة للرسميين والزمةء واالصادقاء لكاي يساهموا فاي التهنئاة او التعزياة واالعاراا  11 

 12 عن شعورهم .

ا ـ ابةغ اسمائهم مع العبارات التي تساجلها الشخصايات الباارزة او ممثلاوا الادول الصاديقة الاف  13 

 14 الجهات المختصة .

 15  ـ التمكن من شكرهم اما بواسطة مندوا رسمي او بموجب بطاقاة خاصاة خاةل مادة ال تتجااوز 

 16 االسبوع او عن طريق الصحف .

د ـ يااتم شااكر الشخصاايات البااارزة كاارئيس الدولااة او رئاايس الحكومااة او وزياار الخارجيااة بااأن  17 

 18 وشكر بةده . يزورهم رئيس البعثة الدبلوماسية شخصيا لةعراا عن شكره

 19 

 20 م ما القواعد االساسية التي يمكن استخدامها عند استعمال الهاتف ؟   (1اختبار ذاتي )

   21 

 (1ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 22 

 23 ؟   ما اغراض اعداد سجل المراسم ؟ وما اهدافهم  (2اختبار ذاتي )

   24 

 (2ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 25 

 26 المتبعة في المجتمعات األخرىمراسم ال 3ـ  4

 27 أوال م  مراسم لبس القبعة وخلعها ة ومن هذه المراسم م

 28 أ ـ تنزع القبعة في المصعد بحضور السيدات اذا كانت العمارة معدة للسكن او كانت فندقا .

فق تلك السايدة لها . اما اذا را في الطريق العام فيخلع قبعته تحيةا ـ اذا التقف سيد بسيدة يعرفها  29 

 30 وسار معها فعليه ان يعيد قبعته الف رأسه .

 31  ـ ال تخلع القبعة في المحةت العامة كقاعات الفناادق والمصاانع والمخاازن والمحاةت التجارياة 

 32 والعربات والقطارات والحدائق العامة والمتنزهات .

 33 

 34 

 35 
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فااع قبعتااه ويحنااي رأسااه لهااا قلااية د ـ اذا التقااف ساايدان بساايدة يعرفهااا احاادهما فعلااف االخيار ان ير 1 

 2 وعلف الثاني ان يرفع قبعته دون النظر الف السيدة .

هااـ ـ اذا سااقه قفاااز ساايدة تسااير فااي الطريااق او ايااة حاجااة اخاارى فعلااف الساايد ان يلتقطااه ويسااير  3 

وال يصاف مناداتهاا وعلياه عناد اعاادة القفااز ان يرفاع قبعتاه لهاا   مسرعا للحاق بهاا ليعياده لهاا . 4 

 5 لم يكن علف معرفة بها . حتف ولو

اذا التقف سيد بسيدة يعرفها او ال يعرفهاا بممار ضايق فعلياه ان يتنحاف ليفساف المجاال امامهاا و ـ  6 

 7 للمرور ويرفع قبعته لها .

 8 

 9 

 10 

 11 ثانيا م مراسم لبس القبوط  وخلعه ة ومن هذه المراسم م

 12 المخص  له .وتعليقه في المكان  أ ـ عند الدخول الف احد البيوت يجب نزع القبوط 

ا ـ اذا كان الدخول في قاعة عامة او ناد او ما شاكل ذلك يوجد شخ  معاين مساؤول عان تسالم  13 

 14 القبوط بعد خلعه وكذلك القبعة او المظلة او العصا .

 15  ـ بعد الخرو  يجلب القباوط والحاجاات االخارى التاي تام خلعهاا مان قبال الشاخ  المعاين لهاذا 

 16 القبوط .الغرض ويقوم بالمساعدة علف لبس 

د ـ واذا كااان الشااخ  يلاابس قفااازات يقااوم بخلعهاان قباال الاادخول ويااتم وضااعها فااي داخاال القبعااة  17 

 18 وتسلم للشخ  المسؤول عن االستقبال .

هـ ـ في حالة عدم رغبة الضيف بخلع القبوط بسبب المرض او االحسااس باالبرودة فاة ضاير مان  19 

 20  ذلك وال يوجد انتقاد او ارغام علف المرافقة .

   21 

 22 وضف المراسم المتبعة في الحاالت اآلتية مم  (3تبار ذاتي )اخ

 23 أ ـ لبس القبعة وخلعها                             

 24 ا ـ لبس القبوط وخلعه                            

 25 

 (3ـ 4تحقق من سةمة إجاباتك بمراجعة فقرة ) 

 26 

 27 مـ االختبار ألبعدد  5

 28 جابة الصحيحة لكل مما يأتي محول الحر  الذد يسبق اإلدائرة  ضع 

 29 يوضع الهاتف في المكتب من الناحية م ـ 1

 30 ا ـ اليمنف                                               في األمام     أ ـ    

 31 في الخلفد ـ                                                 اليسرى   ـ      

 32 غياا المدير يذكر فيه ميتم تسجيل المكالمات في حالة  ـ 2

 33 رقم الهاتف ا ـ اسم المتحدث                                               أ ـ     

 34 )أ+ا+ (د ـ وقت االتصال                                                  ـ    

 35 

 36 

 37 

133 38 



 

 1 

 2 شخصية ذات مكانةم ـ يستخدم سجل المراسم لإلعراا عن االحترام والتقدير إذا كان الزائر3

 3 علميةا ـ                       رسمية                                 أ ـ      

 4 )أ+ا+ (د ـ                                                    اجتماعية    ـ    

 5 هي م  المراسم المتبعة في المجتمعات األخرىـ 4

 6 لبس القبعة وخلعها  ا ـ                                        سجل المراسم       أ ـ     

 7 المصعد الكهربائيد ـ                                            ستخدام الهاتفا   ـ    

 8 

 9 م  مةحظة

 10 0.  لكل سؤال درجتين    

 11 ( فــــي .  يرجف التحقق من سةمة أجابتك بمراجعة صفحة ) مفاتيف اإلجابات علف االختبارات    

وتكاون قاد أنهيات فاأكثر فمباروك انجاازك  6نهاية الوحدة النمطياةةففي حالاة حصاولك علاف        12 

فساتكون بحاجاة إلعاادة هــــــاـذه  4ما في حالة حصولك علاف درجاة اقال مان أ0المادة بنجاح 13 

 14 0الوحدة مرة ثانية 

 15 

 16 مفاتيف اإلجابة علف االختبارات

                                               17 

 االختبار ألبعدد االختبار القبلي
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

   1 أ 1

 د 2 د 2

 د 3 د 3

 ا 4 أ 4

 18 

 الذاتياالختبار 
 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

 1ـ  4فقرة  1

 2ـ  4فقرة  2

 3ـ  4فقرة  3

 19 ـ المصـــــــــادر 6

 20 

 21 0( ة إدارة المراسم ة عمان ة األردن  2008ة كامل سرمك ة ) ـ حسن  1

 22 0ـ مواقع الكترونية عديدة من االنترنت  2

 23 

 24 

 25 
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