International Protocol Manager Training
Certificate Program
Delivered through Instructor -Led Distance Learning (IDL)

International Protocol Manager Training (IPMT)
IPMT is a comprehensive training program providing
expert instruction, guided exercises and coaching in
the fundamentals of operational protocol, preparing
attendees to be effective protocol professionals in any
situation or location in the world.

Instructor-Led Distance Learning (IDL)
IDL gives participants the opportunity to receive virtual
training online. Adhering to the highest accreditation
standards, our IDL program creates an engaging, live
learning experience while providing the opportunity to
network directly with other participants and interact
with our subject matter experts.
The IPMT-IDL program consists of 9 individual protocol
modules. Each module covers a specific topic in the
field of international protocol and business etiquette.
Each individual module contains training pre-work
(1-2 hours), a live training session (2-3 hours) and a
post-training quiz.

Course Overview:
Professionals who require competency as an
operational protocol professional will learn current
tools, methods, and processes for orchestrating
events where international order of precedence,
customs, and cultural differences are critical.
Sessions are devoted to individual protocol topics,
with emphasis on universally accepted practices for
ofﬁcial and social customs and courtesies, and rights
and dignities of individuals, groups of people, and
nations.

)IPMT(

الربنامج التدريبي مدير املراسم الدويل
)IDL( بنظام التعلّم عن بعد

))IPMT-الربنامج التدريبي ((مدير املراسم الدويل

،هــو برنامــج تدريــب شــامل يتضمــن توجيهــات مــن الخــراء
، وتدريبــات حــول أساســيات العمــل يف املراســم،ومتاريــن موجهــة
،بهــدف إعــداد مســؤويل مراســم محرتفــن يف هــذا املجــال
مؤهلــن للتعامــل بكفــاءة مــع جميــع املواقــف والظــروف يف أي
.مــكان حــول العــامل
)IDL( نظام التعلّم عن بعد

.يتيــح النظــام فرصــة تلقّــي تدريــب افــرايض عــر اإلنرتنــت
 يوفــر نظامنــا للتعلــم،وبفضــل االلتـزام بأعــى املعايــر املعتمــدة
 تتيــح فرصــة التواصــل،عــن بعــد تجربــة تعليــم تفاعليــة مبــارشة
 والتفاعــل مــع الخــراء يف،املبــارش مــع املشــاركني اآلخريــن
.املجــاالت التخصصيــة
 تغطــي كل وحــدة. وحــدات9  مــنIPMT-IDL يتكــون برنامــج
،موضوعـاً محـ َددا ً يف مجــال املراســم الدوليــة وإتيكيــت األعــال
 وجلســة،) ســاعة2-1( كــا تتضمــن كل وحــدة مــوادا ً تحضرييــة
. واختبــارا ً بعــد التدريــب،) ســاعات3-2( تدريــب مبــارشة

:ملحة عامة عن الربنامج

ســيتعلّم املحرتفــون الذيــن يحتاجــون إىل كفــاءة مهنيــن مختصني
يف مجــال املراســم كل مــا يحتاجونــه مــن أحــدث األدوات
واألســاليب واإلجــراءات املتبعــة لتنظيــم وتنســيق األحــداث
 واألعـراف،والفعاليــات التــي تــرز فيهــا أهميــة ترتيــب األســبقية
 ويخصــص الربنامــج التدريبــي مواضيــع.واالختالفــات الثقافيــة
مختلفــة يف مجــال املراســم مــع الرتكيــز عــى املامرســات املقبولــة
واملتبعــة عامليـاً لألعـراف واملجامــات الرســمية واالجتامعيــة مــع
.االنتبــاه إىل حقــوق وكرامــات األف ـراد والجامعــات والــدول

Who Should Attend:
• Government Protocol Directors and Managers
• Embassy Personnel
• Government Relations Executives
• Business Development Directors and Managers
• Corporate Affairs and Corporate Protocol Directors
• Academic Event and Ceremony Coordinators
• Military Ofﬁcers
• Security and Public Affairs Directors and Managers
• Marketing and Communications Executives
• Hospitality and Customer Service Managers
• VIP and Guest Managers
• Meeting and Special Event Planners
• Administrative Professionals and Secretaries
• Private Consultants

Attendance and Grading:
A 90% attendance rate and a passing quiz grade of
70% or above are required of all participants.
Training Language: English

Overview of the Individual Modules:
PROTOCOL HISTORY, PRECEDENCE, AND POSITIONING
Participants will learn the origin, early history, and
definition of protocol. They will also be able to define
precedence; understand the usage and importance of
this fundamental protocol tool; determine precedence
of individuals, organizations, and states; and
demonstrate a working knowledge of precedence in
various situations.

:من ميكنه املشاركة

• مدراء ومسؤولو املراسم الحكومية
• موظفو السفارات
• مسؤولو العالقات الحكومية
• مدراء ومسؤولو تطوير األعامل
• مدراء الشؤون املؤسسية ومدراء املراسم املؤسسية
• منسقو األحداث والفعاليات األكادميية
• الضباط العسكريني
• مدراء األمن والشؤون العامة
• مدراء ومسؤولو التسويق واالتصال
• مدراء الضيافة وخدمة العمالء
• مدراء عالقات كبار الشخصيات والضيوف
• مخططو االجتامعات واملناسبات الخاصة
• املهن اإلدارية والسكرتارية
• املستشارون الخاصون

:الحضور والدرجات

عىل جميع املشاركني تحقيق معدل حضور بنسبة
. أو أكرث٪70  ودرجة نجاح يف االختبار بنسبة،٪90
 اإلنجليزية:لغة التدريب

:نظرة عامة عىل الوحدات الفردية

 والتمركز، واألسبقية،تاريخ املراسم

، وتعريفهــا، وتاريخهــا،ســيتعلم املشــاركون نشــأة املراســم
وســيكونون قادريــن عــى تحديــد األســبقية؛ ومعرفــة اســتخدام
هــذه األداة األساســية؛ فضــاً عــن تحديــد أســبقية األفــراد
واملنظــات والــدول؛ مــع القــدرة عــى إثبــات معرفتهــم مبفهــوم
.األســبقية يف مختلــف املواقــف

األلقاب وصيغ املخاطبة

TITLES AND FORMS OF ADDRESS
Participants will be able to demonstrate a working
knowledge of how and when to use titles and
forms of address in various situations; make proper
introductions using various titles, degrees, ranks,
and ratings; and apply these fundamentals to daily
operational protocol activities.

ســيمتلك املشــاركون معرفــة عمليــة بأصــول ووقــت اســتخدام
األلقــاب وصيــغ املخاطبــة يف مختلــف املواقــف؛ إضافــة إىل
التقديــم املالئــم لألشــخاص باســتخدام األلقــاب والدرجــات
والرتــب والتصنيفــات؛ وتطبيــق هــذه األساســيات يف أعــال
.املراســم اليوميــة

VIP MANAGEMENT
Participants will identify the five steps in a guest
experience cycle; describe different types of visits;
manage event traffic flow; identify VIP escorting
techniques; recognize typical guest needs; and
manage official travel and accommodations for VIPs.

ســيتعرف املشــاركون عــى الخطــوات الخمــس يف دورة تجربــة
الضيــف؛ مــع القــدرة عــى وصــف أنــواع مختلفــة مــن الزيــارات؛
وإدارة تدفــق الحركــة خــال الحــدث؛ والتعــرف عــى أســاليب
 إىل جانــب اإلملــام باحتياجــات،مرافقــة كبــار الشــخصيات
.الضيــوف؛ وإدارة الســفر الرســمي واإلقامــة لكبــار الشــخصيات

إدارة التعامل مع كبار الشخصيات

ترتيبات الجلوس يف الزيارات الرسمية

ســيقوم املشــاركون بتطبيــق مــا تعلّمــوه مــن العوامــل املؤثــرة
عــى ترتيبــات الجلــوس؛ مــع تحديــد العنــارص األساســية
لرتتيبــات الجلــوس الرســمية واالجتامعيــة؛ ومتييــز األنــواع
املختلفــة لرتتيبــات الجلــوس؛ إىل جانــب معرفــة الفــروق الدقيقــة
التــي ينبغــي مراعاتهــا مــع الضيــوف الدوليــن والضيــوف ذوي
االحتياجــات الخاصــة.

اللوجستيات وإدارة الفعاليات

ســيتمكن املشــاركون مــن تحديــد إج ـراءات املراســم الرئيســية؛
والخطــوات األربــع لنجــاح الحــدث؛ فضـاً عــن معرفــة االعتبارات
الرئيســية لتخطيــط األحــداث؛ عــاوة عــى تحديــد مكوناتهــا
اللوجســتية؛ واســتخدام تحليــل  SWOTلوضــع خطــط الطــوارئ.

مراسم االحتفاالت والفعاليات الرسمية

مراســم الحفــل هــي مجموعــة اإلج ـراءات التــي تح ـ ّدد أســلوب
وترتيــب األســبقية عنــد تنظيــم واســتضافة حــدث رســمي.
ســيتعرف املشــاركون يف الربنامــج عــى تاريــخ مراســم االحتفــاالت
الرســمية؛ وســيكونون قادريــن عــى تحديــد أجــزاء الحفــل
املختلفــة؛ ووصــف املامرســات املتبعــة؛ إضافــة إىل العنــارص
األساســية الخاصــة مبراســم الحفــل.

األعالم الوطنية والشعارات

ســيتمكن املشــاركون مــن تطبيــق ترتيــب األســبقية عنــد عــرض
أعــام متعــددة؛ ومتييــز األعــام املعروضــة بحســب املنطقــة
الجغرافيــة واملنظــات الدوليــة؛ وتحديــد األمــور املتعلقــة
بتثبيــت وعــرض األعــام عــى املركبــات ،وطــاوالت االجتامعــات،
ويف قاعــات املؤمتــرات؛ إضافــة إىل تحديــد أســبقية األعــام
والشــعارات؛ والتعــرف عــى التسلســل الهرمــي الــذي يحكــم
عــرض األعــام ومظاهــر االحتفــاالت الوطنيــة.

الهدايا الرسمية

ســيتعرف املشــاركون عــى النقــاط األساســية التــي يجــب مراعاتها
عنــد اختيــار الهديــة املناســبة؛ وتحديــد الهدايــا املالمئــة للضيــوف
وفهــم كيــف تؤثــر الثقافــة عــى اختيــار الهديــة؛ مــع التعــرف
عــى الطــرق املناســبة لتتبــع وتســجيل الهدايــا الخاصــة بالرشكــة؛
ومعرفــة معايــر الهدايــا الرســمية والدبلوماســية للمســؤولني
الحكوميــن.

SEATING ARRANGEMENTS FOR OFFICIAL VISITS
Participants will learn and apply the factors involved in
creating effective seating arrangements; identify key
elements for social and business seating; define the
various types of seating arrangements; and identify
nuances to consider with international guests and
guests with special needs.
LOGISTICS AND EVENT MANAGEMENT
Participants will be able to define the Master Protocol
;Process and the four steps to a successful event
identify the key considerations of planning protocol
events; determine the logistical components of
protocol events; and use a SWOT analysis to develop
contingency plans.
PROTOCOL FOR OFFICIAL CEREMONIES
Ceremonial protocol is the set of procedures
governing etiquette and precedence when organizing
and hosting an official event. Participants will be
able to trace the history of ceremonies; identify the
different ceremony sectors; and describe the common
practices and key elements of ceremonies.
NATIONAL FLAGS AND LOGO ETIQUETTE
Participants will be able to apply flag precedence when
displaying multiple flags; differentiate flag displays by
;geographic region and international organizations
identify the complexities of permanent flag displays,
displays on vehicles, displays on tabletops, and in
conference and briefing rooms; determine flags and
logo precedence; and recognize the hierarchy that
governs the display of flags and patriotic customs and
observances.
OFFICIAL GIFTS
Participants will identify key elements to consider
when selecting an appropriate gift; determine gifts
for guests and understand how culture affects the
gift selection; identify appropriate ways to track and
record gifts for your organization; and understand
the parameters of official and diplomatic gifts for
government officials.

الدبلوماسية الشخصية وآداب تناول الطعام

ســيتمكن املشــاركون مــن اإلملــام بقواعــد الــزي الرســمي؛ وتقديم
أنفســهم بشــكل الئــق وإجـراء محادثــات جانبيــة قصــرة؛ إضافــة
إىل الرتحيــب باآلخريــن مــن خــال التواصــل البرصي ولغة الجســد
املناســبة؛ وتبــادل بطاقــات العمــل؛ وإعطــاء التوجيهــات حــول
دور كل مــن املضيــف ،وضيــف الــرف ،والضيــف؛ إىل جانــب
معرفــة الفــرق بــن آداب تنــاول الطعــام األمريكيــة واألوروبيــة؛
وإنشــاء القوائــم ملختلــف املناســبات؛ وتحديــد ترتيبــات أدوات
املائــدة بشــكل صحيــح ملختلــف وجبــات الطعــام.

ملاذا مدرسة واشنطن للربوتوكول®؟

مدرســة واشــنطن للربوتوكــول هــي مؤسســة دوليــة معتمــدة
يف مجــال تدريــب املراســم الدوليــة وإتيكيــت األعــال ،مقرهــا
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وهــي معتمــدة مــن مجلــس
اعتــاد التعليــم والتدريــب املســتمر ( ،)www.ACCET.orgوحائــزة
عــى موافقــة إدارة الخدمــات العامــة ( )GSAالتابعــة للحكومــة
الفيدراليــة األمريكيــة .وتعتــر املدرســة مــن األســاء املوثــوق
فيهــا عامليـاً يف مجــال التدريــب عــى املراســم واإلتيكيــت ،حيــث
تتمتــع بخــرة متتــد ألكــر مــن  3عقود كجهــة عامليــة متخصصة يف
التدريــب املهنــي يف مجــال املراســم واإلتيكيــت .وتقــدم املدرســة
مناهــج احرتافيــة تعتمــد أحــدث النظريــات املتعلقــة بتعليــم
الكبــار ،مــا يوفــر أســلوب تعليــم يراعــي الطبيعــة الشــخصية
للمشــاركني .يعتــر املدربــون الرئيســيون خــراء يف مجاالتهــم،
حيــث يســتخدمون منهجيــات تدريــب تفاعليــة تضمــن تجربــة
تعليميــة فريــدة .انضــم اليــوم إىل نخبــة تضــم أكــر مــن 5000
متــدرب ومتدربــة مــن أكــر مــن  80دولــة تلقــوا تدريبهــم يف
مدرســة واشــنطن للربوتوكــول.

معلومات االتصال

لالستفسار ،يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين
infomena@psow.edu

أو االتصال بنا عىل ( + 971 4 3757555مكتب ديب).

PERSONAL DIPLOMACY AND DINING SKILLS
Participants will be able to describe professional
business attire and dress codes; introduce themselves
and make small talk; greet others using appropriate
eye signals and body language; exchange business
cards; give guidance on the role of a host, guest of
honor and guest; recognize the difference between
American and European styles of dining; create menu
cards for different occasions; identify correct place
settings for multiple courses.

?®Why The Protocol School of Washington

The Protocol School of Washington is an accredited
international protocol and business etiquette school
located in the United States and is accredited by
the Accrediting Council for Continuing Education
and Training (www.ACCET.org). It is approved by
the General Services Administration (GSA) of the
U.S. federal government. It is a trusted name in the
protocol training industry, celebrating more than
thirty years as a global provider in protocol and
etiquette training. The curriculum is professionally
designed and embraces adult learning theories to
engage the participant’s personal learning style.
Our Master Trainers are subject-matter experts who
use interactive learning methodologies to provide a
dynamic learning experience. Join a select group of
more than 5,000 men and women in 80+ countries
trained by The Protocol School of Washington.

Contact Information
For Questions, e-mail:

infomena@psow.edu

or contact us at +971 4 3757555 (Dubai Office).

مدرســة واشــنطن للربوتوكــول® هــي عالمــة فيدراليــة مســجلة.
جميــع الكتيبــات التدريبيــة واملــواد املرافقــة لهــا محميــة بحقــوق
الطبــع والنــر .يُســمح للخريجــن الذيــن تدربــوا يف مدرســة
واشــنطن للربوتوكــول باســتخدام املــواد املحميــة ضمــن برنامــج
مديــر املراســم الــدويل لالســتخدام الشــخيص حرصي ـاً ،عل ـاً بــأن
هــذا التفويــض غــر قابــل للتحويــل.

The Protocol School of Washington® is a Federal
Trademark Registration. Training manuals and all
accompanying materials are copyrighted. Graduates
trained by The Protocol School of Washington are authorized to use the copyrighted materials provided in
International Protocol Manager TrainingSM for their
sole use. This authorization is non-transferable.

www.psow.edu

www.psow.edu

