
 

 تدريب العاملين في ادارة المراسم:

المتدرب ينظر الى التدريب المراسمممع ى ى انع ىم يم مسممتمدد تادى الى ت  يد      

بمجم ىم من المعارى  الماارات  الخبرات  المع  مات ذات الطبيعم المراسممممممميم 

المراسميم مقترناً ذلك بالسعع الى لإليفاء بمتط بات الحقيبم التدريبم ذات السمم سعياً 

 نم ذجم الس  ك االنسانع.

 

 يحقق تدريب العاملين في ادارة المراسم عدداً من النتائج منها:

تنميم الماارات الخاصم  الضر ريم ل عمل بأنسب ص رد  أقصر  قت د ن  -1

 الحاجم الى اكتساباا ىن طريق المحا لم  الحظا. 

 ألداء.تجا   المست ى التق يدي ل -2

 انخفاض التغيب  معدل د ران العمل. -3

 تحسين اح ال العام ين الماديم   يادد فرصتام ى ى الترقع  التقدم. -4

لب العمل  -5 قم العام ين فع المنظمم   يادد قدرتام ى ى م اجام مطا  يادد ث

  بالتالع  يادد رضاهم ال ظيفع.

 شؤ ن العمل. تق يل االخطاء التع يرتكباا العام  ن فع مخت ى -6

 ماا ىن طريق برامج ت حيد اسمممممماليب  طرامق العمل نتيجم الكتسمممممماباا  تع -7

 م تحت اشراى  ت جيع اختصاصيين فع التدريب.تدريبيم مدر س

 

 طرق تدريب العاملين في ادارة المراسم:

 الطريقة االولى:

الذي يسبق االلتحاق ب ظيفم المراسم حيث يك ن التركي  فع هذا الن ع  التدريب     

من التدريب ى ى تع يم المتدرب اهداى ادارد المراسمممممم  اهميتاا  تفصمممممي ت هيكل 

ىم اا التنظيمع  كذلك ذكر الم اصممممممفات المط  بم فع العام ين فع هذي ال ظيفم  ثم 

ت الصمم م بمعرفم د افا النف  السمم  كيم ذاالقاء المحاضممرات فع اهم الم ضمم ىات 

 .اإلنسانعاالنسانيم  ان اىاا  الس  م 



 

 الطريقة الثانية:

التدريب اثناء القيام بال ظيفم  يك ن ذلك اما بتدريب الم ظى اثناء قيامم بالعمل      

 ممارستع لمسؤ لياتع ال ظيفيم  حيث يك ن هناك مشرى خاص ى ى قدر كبير من 

 ظى  يد ى ى اسممتفسمماراتع  اسممم تع  يق م بمسمماىدتع ى ى الخبرد  الماارد ي جع الم

 حل المشك ت التع ت اجاع اثناء قيامم بالعمل.

 

 مجاالت التدريب المراسمي:

 ى ى كيفيم التد ين فع سجل المراسم.التدريب  -

 ى ى كيفيم االلمام بنظام االسبقيم. التدريب -

 التدريب ى ى كيفيم تنظيم المامدد. -

 السير فع الم اكب.التدريب ى ى كيفيم  -

 التدريب ى ى ان اع المراس ت الدب  ماسيم. -

 التدريب ى ى ق اىد االستقبال  الت ديا  ال يارات الرسميم. -

التدريب ى ى االلمام بأصممممم ل المحادثم  كيفيم انتقاء المفردات الدب  ماسممممميم  -

 ذات ال اقا  التأثير.

 


