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إدارة األحداث وتصميم الفعاليات - مستوى التميز

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

المناسبة،  وبالموارد  بسالسة،  تجري  عندما  تنجح  الصغيرة  أو  الكبيرة  األحداث   إن 
للمناسبات  الفعالة  اإلدارة  ومفتاح  بالكامل.  االستراتيجية  األهداف  تتحقق  وعندما 
مختلف  إلدارة  والمالئم  المرن  والنهج  الطوارئ،  وتوفير  واإلعداد،  التخطيط  هو 
الحاالت. ويوفر هذا البرنامج أنشطة تشاركية عالية للمشاركين من خالل عملية إدارة 
حدث ما، من المفهوم والتخطيط إلى التنفيذ والتقييم. وبحلول نهاية البرنامج، سيتمكن 
المشاركين من االستفادة من إطار أساسي يمكنهم تنفيذه في مكان العمل. وكيفية تسخير 

األفكار اإلبداعية وتحويلها إلى أحداث فريدة من نوعها.

تقوم هذه الدورة التدريبية إلدارة األحداث وتصميم الفعاليات، بتطوير مجموعة واسعة 
من المهارات بدًءا من مفهوم الحدث والتوجيهات واستخدام اإلبداع واختيار األماكن 
والتخطيط وإدارة المشاريع ومهارات استضافة األحداث وتخطيط البروتوكول وتكوين 
وإدارة الفريق ومهارات التوجيهات والتقييم. تشرح الدورة مهارات وخصائص مخطط 
األحداث الجيد ، ومن خالل التدريب والمشورة ، تساعد كل مشارك على الوصول إلى 

أقصى إمكاناته.

 أهداف الدورة: 
	w لفهم دور مدير / منظم الحدث 
	w الموعد في  الحدث  اكتمال  لضمان  األساسية  والتنظيم  التخطيط  مهارات   تعلم 

المحدد، وفي حدود الميزانية 
	w تعزيز من  كجزء  المتكاملة،  التسويقية  االتصاالت  سياق  في  الفعاليات  دور   فهم 

استراتيجية األعمال 
	w استكشاف اإلبداع في تصميم مفاهيم الحدث 
	wإدارة فريق الحدث وعقد اجتماعات الحدث بنجاح
	w دراسة استخدام آليات مراقبة التكاليف 
	w مراجعة أهمية التخطيط المستدام للمناسبات 
	w معرفة قيمة التخطيط للطوارئ
	w فهم أهمية تقييم ما بعد الحدث 

الفئات المستهدفة:
في  يشارك  شخص  ألي  مثالية  والمؤتمرات  األحداث  إلدارة  التدريبية  الدورة  تعتبر 
تنظيم األحداث أو المؤتمرات. الدورة التدريبية مناسبة ألي شخص يحتاج إلى تنظيم 
وتوجيه األحداث السلسة والمهنية لتحقيق تأثيرات إيجابية للسمعة ، من منظور عملي 

وإداري.

محاور البرنامج :

مقدمة يف اقرتاح احلدث المثايل:

	wالصفات والمهارات الرئيسية إلدارة األحداث
	wإنشاء ملخص للحدث من الدرجة األولى ، وتحديد أهداف الحدث
	wاختيار الحدث ليناسب األهداف - أمثلة من الطراز العالمي
	wخلق االقتراح المثالي
	wنهج حل المشكالت لتصميم الحدث
	wتقدير التكاليف وإعداد الميزانية

بدء عملية التخطيط المثايل:

	wادارة المشروع
	wتحديد األهداف الذكية
	wإنشاء فريق متعدد التخصصات لتقديم هذا الحدث الخاص بك
	wتخطيط األحداث - المحتوى والرسائل والموضوعات
	wوضع سمات المكان ، وتقديم الطعام وبرامج الشريك
	wالتخطيط لوسائل اإلعالم االجتماعية ، والمشاركة عبر اإلنترنت

التوقيت المثايل:

	w تحويل خط وقتك إلى مخطط جانت
	wإدارة وقت تسلسل الحدث ، والجدولة وقوائم الطاقم
	wأماكن المصادر ومكبرات الصوت والترفيه
	wإجراء تقييم كامل للمخاطر وتوثيقه
	wالعقود ومراقبة الميزانية والطوارئ والتفويض
	wإدارة الموردين والمتحدثين والمضيفين

بناء العالمة التجارية اخلاصة بك وسمعتك:

	wإدارة مسرح الحدث
	wضمان أن يكون للحدث رسالة وعالمة تجارية
	wتحية الضيوف - االستضافة ، مكتب الترحيب - اإلعداد واإلدارة
	wالعمل مع كبار الشخصيات وكبار القادة
	wعالمتك التجارية في المعرض – تنفيذ ما يعرض
	wإحاطة فريقك بما في ذلك مديري المستوى والعارضين
	wالمسؤولية االجتماعية للشركات وتخطيط األحداث البيئية

وضع كل يشء مًعا للنجاح:

	wتسويق الحدث ودعوات الضيوف
	wتوليد األخبار من خالل الحدث - دعوة وسائل اإلعالم والمدونين
	wالدعوات والنشرات الصحفية والمكتب الصحفي والحزمة الصحفية والهدايا
	wإدارة التصوير الفوتوغرافي والتصوير في الموقع
	wقياس نجاح الحدث
	wفعالية فريق العمل وفعاليتك الشخصية



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)إدارة األحداث وتصميم الفعاليات - مستوى التميز(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


