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المقدمة:

تتزايد اهمية  المعارض والمؤتمرات و الفعاليات التي تنظم والتي تحرص المنظمات والمؤسسات على تنظيمها لتسويق خدماتها ومنتجاتها وتحتاج المنظمات دائمًا إلي أنشطة 
وفعاليات حتى تصل إلي القطاع العريض مـن جمهورها المستهدف بخدماتها، هـذه األنشطة تأخذ شكل فعاليات ومؤتمرات وندوات أو ورش عمل دورات مسابقات وخالفه.

لهذا أصبحت األحداث الخاصة كالمؤتمرات والمعارض والمهرجانات واالحتفاالت سواًء الوطنية أو المؤسسية أو الشخصية تمثل واحدة من أهم األعمال التي تشغل أنشطة جهات 
عدة ما بين وزارات ومؤسسات وكيانات مستقلة.

فمن ناحية نجد أن العديد من المؤسسات أصبحت تولي إهتمام متزايد الستضافة وتنظيم األحداث الخاصة سواًء التراثية أو الرياضية أو الخيرية أو اإلقتصادية أو التربوية أو األمنية 
أو السياحية أو غيرها وذلك سعيًا وراءتحقيق عدة أهداف منها اإلقتصادي والحضاري واالجتماعي والخيري والتربوي واإلعالمي واألمني.

واليوم تعتبر خدمات تنظيم المعارض و المؤتمرات االحترافية من األنشطة التي تزايد عليها الطلب في العصر الحديث   و ذلك تلبية لكثرة الفعاليات التي تقوم بها مختلف الشركات 
و المؤسسات بل و المنظمات ، و لمختلف األهداف كذلك ، و قد أدى ذلك لتخصص بعض الشركات في هذا النشاط تحديدًا تلبية للطلب المتزايد عليه.

وهو ما استتبعه ظهور الحاجة لوجود فرق عمل قادرة على تخطيط وتنفيذ تلك األحداث بأسلوب علمي فعال يحقق أهداف المنظمة من تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات.

ويرى غالبية المعنيين بتخطيط وتنظيم وإدارة األحداث الخاصة أن النجاح التنظيمي لتلك الفعاليات يعتمد بصفة اساسية على ما يمكله فريق العمل من معرفة وخبرات متراكمة.

الفئة المستهدفة:

تمكين المشارك من التميز فى األتى:

أحدث المفاهيم و اإلستراتيجيات في مجال تنظيم و إدارة الفعاليات و المؤتمرات و المعارض �
على طبيعة و إستراتيجية التنظيم و اإلدارة الفعالة �
األسس العلمية لتنظيم الفعاليات ) تنظيم الفعالية، الهدف من الفعالية ،الرئيس، جدول األعمال, إدارة الوقت، تقييم الفعالية، التأكد من تحقيق أألهداف( �
صقل و تطوير مهارات تنظيم المؤتمرات �
التخطيط الفعال والناجح للمؤتمر �
اجراءات تنظيم المؤتمرات الناجحة �
التقييم الفعال لألحداث الخاصة و المؤتمرات و المعارض و اإلجتماعات �
إدارة الوقت و اإلستغالل األمثل لألحداث الخاصة والمؤتمرات واإلجتماعات والمعارض و الندوات لتحقيق أهداف المنظمة �
التخطيط االستراتيجي للمعارض الحالية �
األهداف األولية واألهداف المحددة للمعرض �
التخطيط قبل المعرض: اإلمدادات واإلنتاج �
تقييم ما بعد الحدث والخاتمة �
مهام قسم المعارض والعمليات �
تنظيم/ تنفيذ المعرض �

الفئات المستهدفة:

مدراء العالقات العامة �
العاملون بالشركات المسؤولة عن إقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات. �
مدراء المعارض و المؤتمرات. �
مصممون و منفذون المعارض و المؤتمرات. �
المختصون بالتغطية اإلعالمية للمعارض و المؤتمرات. �
جميع العاملين في قطاع أعمال إقامة المعارض و المؤتمرات. �
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الوحدة االولى :

مفهوم ونشأة إدارة المراسم والفعاليات

العوامل والتحديات التى تمر بها المؤسسات الحديثة �
مالمح االدارة الحديثة �
مفهوم ومهام ادارة المراسم والفعاليات �
أهمية قواعد السلوك وتطور المراسم �
قواعد واجراءات الضيافة �
العالقة بين البروتوكول واإلتيكيت �
بروتوكول الدعوات وحضور الحفالت �
تنظيم المقاعد في الدعواتواالحتفاالت �
التصرفات عند حضور ومغادرة  الحفالت �
مراسم التقديم والتعارف �

الوحدة الثانية :

إعتبارات المشاركة فى المعارض

سمعة وشهرة المعرض والجهة المنظمة �
عدد ونوعية الزائرين للمعرض �
عدد الشركات المشاركة في المعرض �
تواجد المنافسين فعدد المشاركة قد ترسل إشارات سلبية للسوق �
درجة اهتمام وسائل اإلعالم بالدورات السابقة للمعرض �
خبرة المشاركة قي الدورات السابقة للمعرض �
األنشطة المساندة في المعرض مثل الحلقات الدراسية والمؤتمرات �
موعد وفترة تنظيم المعرض �
ما هي خطوات تجهيز المعرض؟ �

الوحدة الثالثة :

ما هي خطوات تجهيز المعرض؟

ما هو المعرض ولماذا ننظمه أو نشارك فيه ؟ �
التخطيط و التنظيم الفعال للمعرض �
الفوائد التي تجنيها المنظمة من المعرض �
كيف تنظم و تشرف و تقيم المعرض الذي تنظمه ؟ �
تعيين منسق للمعرض مسئول عن التخطيط واالشتراك �
تحديد أهداف المعرض �
وضع ميزانية و الرقابة على التكاليف، الحجز، تصميم وبناء المعرض �
تقديم تقييم قبل المعرض عن المشاركة �
إرسال الدعوات الشخصية �

الوحدة الرابعة :

اسس تخطيط وتنفيذ المؤتمرات والفعاليات

التعريف بمفهوم المؤتمر\ الفعالية �

أهمية المؤتمر\ الفعالية �

اسس اعداد المؤتمرات و الندوات �

مراحل تنظيم المؤتمر )المخطط العام( �

تنظيم وتوصيف عمل لجان المؤتمر\ الفعالية �

تشكيل اللجان)اللجنة التحضيرية-اللجان الفرعية )التنفيذية( �

مهام اللجان االعالمية- المالية �

تحضير الدعواتوالمطبوعات �

الوحدة الخامسة :

التغلب علي صعوبات ومشاكل تنظيم المؤتمر\ الفعالية

متطلبات تنظيم المؤتمرات والفعاليات �

أسس تنظيم المؤتمرات والفعاليات �

مواصفات العاملين في تنظيم المؤتمر\ الفعالية �

صعوبات ومشاكل تنظيم المؤتمر\ الفعالية �

متطلبات تنظيم المؤتمرات والفعاليات �

أسس تقييم تنظيم المؤتمرات والفعاليات �

الخطة السنوية لتنظيم المناسبات �

محتويات المطبوعات ومواصفاتها الفنية �

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الدبلوم االحترافي في إدارة الفعاليات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


