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مقدمة:

تعتبر إدارة الفعاليات البيئة الحاضنة لكل من يتمتع بفكر إبداعي وقدرة على االبتكار والتنظيم والتخطيط ومراعاة التفاصيل الدقيقة التي تصنع فارقاً كبيراً. وتتميز إدارة الفعاليات 

بكونها إحدى المجاالت الديناميكية التي تتطلب معرفة واسعة بأصول التعامل الفعال مع مزّودي الخدمات والتنسيق مع األطراف المعنية بالفعاليات وفهم معّمق حول التشريعات 

واللوائح التنظيمية ذات الصلة بالصحة والسالمة واستصدار التراخيص والتصاريح واألذونات الخاصة وغيرها. وتكمن أهمية إدارة الفعاليات في أنها تتمحور بالدرجة األولى 

حول القدرة على طرح أفكار مبتكرة وتنفيذها بطريقة احترافية.

تُرّكز هذه الدورة التدريبية في إدارة الفعاليات لخمسة أيام على كيفية إخراج فعاليات مؤسسية من شأنها إحداث تأثير استراتيجي يخدم السمعة. يُغّطي هذا البرنامج إدارة الفعاليات 

انطالقاً من االستراتيجية والمفهوم اإلبداعي إلى مرحلة التنفيذ. ويتضمن البرنامج 6 وحدات تدريبية مقدمة باللغة العربية وتغطي كافة المجاالت ذات الصلة بإدارة الفعاليات، تتمثل 

في "تطور صناعة الفعاليات وإدارة وقيادة الفعاليات، "التصميم اإلبداعي للحدث واختيار المتحدثين والشركاء"، "وضع وإدارة الميزانيات وتنفيذ العمل اللوجستي"، "تخطيط 

وتصميم خطط التسويق وحمالت العالقات العامة"، "مراسم البروتوكول واإليتيكيت" و"الممارسات التطبيقية"، 

ماذا سوف تستفيد من هذه الدورة؟

تستند الدورة التدريبية في إدارة الفعاليات إلى منهجية قائمة على تزويد المشاركين بالمعارف الالزمة إلدارة وتخطيط الفعاليات وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات التسويقية التي 

من شأنها ضمان تغطية إعالمية واسعة واستقطاب مشاركة قوية من الفئات المستهدفة. وتوفر الدورة التدريبية منصة مثالية للتعّرف على أحدث أساليب اإلعالن وطرق تصميم 

النشرات والملصقات اإلعالنية  والحمالت الترويجية. ويمكن للمشاركين استكشاف سبل التحقق من متطلبات ترخيص الفعاليات ومطابقة التشريعات المطبقة على صعيد الصحة 

والسالمة وأفضل الممارسات المتبعة في إدارة الفعاليات، فضاًل عن إتقان كيفية تقييم نجاح الفعاليات من حيث حجم العائدات ومستوى المشاركات والتغطية اإلعالمية واإلعالنية 

واستجابة الجمهور المستهدف. 

اهداف الدورة:

تزويد المشاركين بالمفاهيم األساسية عن الفعاليات.

التعرف على مراحل وتطور هذه الصناعة ومتطلبات نجاحها.

تمكين المشاركين من تخطيط وتنظيم إدارة الفعاليات.

تمكين المشاركين من تكوين اللجان المختلفة للفعاليات )أدوارها، وظائفها، مسؤولياتها(.

 تمكين المشاركين من التحضير الفعال لجلسات االجتماعات من لجان وندوات ومؤتمرات

 تطبيق قواعد وأسس المراسم والبروتوكول.

استقبال الضيوف الرسميين والوفود الزائرة.

فهم وظائف ودور العالقات العامة في إدارة الفعاليات.

تنفيذ وتطبيق العمل اللوجستي في إدارة الفعاليات بكفاءة وفعالية.

 إنتاج الفعاليات بطريقة مبتكرة وجاذبة.

التسويق الدولي للفعالية واالتصاالت واختيار المتحدثين.

التصميم اإلبداعي للحدث، عرض الحدث والتكنولوجيا.



الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

الوحدة األولى:

مفاهيم وتعريفات هامة

اإلتيكيت )تعريفة، نشأته، أهميته(. 	

البروتوكول )تعريفه، نشأته، اهميته(. 	

الفرق بين االتيكيت و البروتوكول 	

كيف تكون سفيرا لجهة عملك؟ 	

االنطباع االول )كيف تجعل النظرة االولية لصالحك؟( 	

الصورة الذهنية )كيف تحمي سمعتك و سمعة مؤسستك؟( 	

الوحدة الثانية:

اإلتصال وفنون احلديث وفقا لقواعد الربوتوكول واإلتيكيت

المصافحة. 	

التقديم والتعارف. 	

الحديث مع اآلخرين )األخطاء الفادحة في الحديث(، و الحديث بلغة أجنبية. 	

اإلنصات  	 مهارات  )كسب  المراسم  مجال  في  للعاملين  اهميتها  و  اإلصغاء  ثقافة 

الجيد(.

بروتوكول بطاقة الدعوة الرسمية 	

بروتوكول إعداد برنامج زيارة لشخصية هامة )3 مراحل( 	

الوحدة الثالثة:

قواعد المراسالت الدبلوماسية

األنماط التقليدية للمحررات الدبلوماسية 	

صياغة المعاهدات و االتفاقيات الدولية 	

الصيغ القانونية األخرى للمحررات الدبلوماسية )مذكرة التفاهم- تبادل الرسائل -  	

المحاضر المتفق عليها(.

المراسالت الدبلوماسية الروتينية مع البعثات االجنبية 	

المحررات الدبلوماسية في عهد البريد اإللكتروني 	

الجوانب الفعلية المتصلة بقواعد المراسم 	

قواعد اإلتكيت في المراسالت الدبلوماسية 	

حالة عملية وتفاعل 	

الوحدة الرابعه:

تنظيم الفعاليات والمؤمترات علم أم فن؟

أهمية المعارض والفعاليات والمؤتمرات في تحقيق أهداف المنظمات 	

أهمية صناعة إدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض 	

مفهوم الحدث )الفعالية أو المناسبة( 	

أنواع الفعاليات والمناسبات 	

القواعد األساسية لعقد الفعاليات 	

معوقات تنظيم الفعاليات 	

إدارة الفعاليات الدولية )قبل انعقاد الفعالية، أثناء انعقاد الفعالية، بعد اختتام الفعالية( 	

الوحدة الخامسه:

التخطيط إلدارة الفعاليات والمؤمترات الدولية

المخططات اإلدارية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات 	

الخطوات المعلوماتية والهيكلية واللوجستية الخاصة بتنظيم حدث أو مناسبة ما 	

شروط التنظيم الناجح إلدارة الفعاليات الدولية 	

ر للفعاليات 	 آليات اإلعداد والتخطيط المبكِّ

أدوات اإلبداع واالبتكار في أنشطة المؤتمرات واالحتفاالت 	

التجهيزات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات والفعاليات 	

خطوات التنفيذ العملي لفعالية أو المؤتمر أو المعرض 	

متابعة وتقييم نشاطات المؤتمر أو الفعالية أو المعرض 	

الوحدة السادسه:

إدارة فرق العمل يف الفعاليات والمؤمترات الدولية

تشكيل فريق إدارة الفعاليات 	

تحديد الموارد البشرية الدارة الفعالية أو المؤتمر او المعرض 	

ترتيب و تشكيل اللجان المنظمة للفعاليات ومهامها 	

مهام وأدوار اللجان )العالقات العامة، اللجنة التحضيرية، اللجنة اإلعالمية( 	

آليات تدريب وتحفيز الفرق التي تتولى إدارة الفعالية أو المؤتمر أو المعرض 	

إدارة العالقات العامة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض 	
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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 :........................)االحترافية واالبتكار والجودة في إدارة الفعاليات الدولية ®( 

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.


