
  مادة أسس إعداد وتنظیم المؤتمرات: الفرقة الرابعة
 )٢٠١٤ دیسمبر ٣التسلیم ( أبحاث الطالب

  عناصر البحث الرئیسیة  عنوان البحث  المجموعة

  األولى
قاعات المؤتمرات 

الفنادق بالمنتجعات و 
  المصریة 

تطور المؤتمرات بالفنادق، السعة والمساحات، أهم المؤتمرات، الموارد (
قاط القوة والضعف، التجهیزات، الخدمات والتسهیالت، البشریة، ن

  ، مقترحات التنمیة والتطویرSWOTتحلیل 

  الثانیة

قاعات المؤتمرات 
واإلحتفاالت بالجامعات 

  المصریة

البیانات األساسیة لكل قاعة، خلفیة تاریخیة، السعة والمساحات، أهم (
ف، التجهیزات المؤتمرات، نظام التشغیل واإلدارة، نقاط القوة والضع

، مقترحات التنمیة SWOTوالمعدات، الخدمات والتسهیالت، تحلیل 
  )والتطویر

  الثالثة

فى سیاحة المعارض 
  مصر

خلفیة تاریخیة، أهم المعارض المصریة وتطورها، الهیئات المعنیة (
بسیاحة المعارض، قواعد ترخیص المعارض السیاحیة والتجاریة، أهم 

، "الموالت"مراكز التسوق فى مصر  شركات تنظیم المعارض، أهم
  .، مقترحات التنمیة والتطویرSWOTتحلیل 

  الرابعة
دور الموارد البشریة 
فى إعداد وتنظیم 

  المؤتمرات

مفهوم منظم المؤتمر، الهیكل التنظیمي لتنظیم مؤتمر، لجان (
ختصاصات اللجان، المهارات والقدرات المطلوبة،  ٕ المؤتمر، وظائف وا

  أسس تنمیة الموارد البشریة فى المؤتمراتأسس اإلختیار، 

  الخامسة
أسس إعداد میزانیة 
المؤتمرات ودور الرعاه 

  فى التمویل

مفاهیم عامة، أهم التكلیف، مصادر اإلیرادات، كیفیة تخفیض (
التكالیف، مفهوم رعایة المؤتمر، أسالیب جذب الرعاه، الفوائد التى 

  تعود على الرعاه، 

  السادسة
ترویج أسس تسویق و 

سیاحة المؤتمرات 
  ودور اإلعالم

مفهوم تسویق المؤتمر، اسس ومراحل تسویق المؤتمر، لجان التسویق 
الفرعیة ووظائفها، تشكیل لجنة التسویق، نماذج المستخدمة لتسویق 

  المؤتمر، المطبوعات والنماذج المستخدمة فى التسویق

  السابعة
قاعات المؤتمرات 
بالمنتجعات والفنادق 

  ةالمصری

تطور المؤتمرات بالفنادق، السعة والمساحات، أهم المؤتمرات، الموارد (
، مقترحات SWOTالبشریة، التجهیزات، الخدمات والتسهیالت، تحلیل 

  التنمیة والتطویر

  الثامنة
قاعات المؤتمرات 
واإلحتفاالت بالجامعات 

  المصریة

حات، أهم البیانات األساسیة لكل قاعة، خلفیة تاریخیة، السعة والمسا(
المؤتمرات، نظام التشغیل واإلدارة، التجهیزات والمعدات، الخدمات 

  )، مقترحات التنمیةSWOTوالتسهیالت، تحلیل 
  
 

مفاهیم عامة، أهم التكلیف، مصادر اإلیرادات، كیفیة تخفیض (أسس إعداد میزانیة   التاسعة



المؤتمرات ودور الرعاه فى 
  التمویل

التكالیف، مفهوم رعایة المؤتمر، أسالیب جذب الرعاه، الفوائد التى 
  تعود على الرعاه، 

  العاشرة
دور الموارد البشریة فى 

  إعداد وتنظیم المؤتمرات
مفهوم منظم المؤتمر، الهیكل التنظیمي لتنظیم مؤتمر، لجان (

ختصاصات اللجان، المهارات والقدرات  المؤتمر، ٕ وظائف وا
  المطلوبة، أسس اإلختیار، 

الحادیة 
  عشر

أسس تقییم ورقابة 
  المؤتمرات  

مفهوم تقییم المؤتمر، اسس تقییم المؤتمر، لجان التقییم ووظائفها، 
تشكیل لجنة التقییم، نماذج المستخدمة لتقییم المؤتمر، مراحل 

  .ذج المستخدمة فى التقییمالتقییم، المطبوعات والنما

الثانیة 
  عشر

مراكز المؤتمرات 
والمعارض المستقلة فى 

  مصر

البیانات األساسیة، خلفیة تاریخیة، السعة والمساحات، صور (
بالوصف، أهم المؤتمرات، نظام التشغیل واإلدارة، التجهیزات 

، مقترحات التنمیة SWOTوالمعدات، الخدمات والتسهیالت، تحلیل 
  )روالتطوی

الثالثة 
  عشر

أسس تسویق وترویج 
سیاحة المؤتمرات ودور 

  اإلعالم

مفهوم تسویق المؤتمر، اسس ومراحل تسویق المؤتمر، لجان 
التسویق الفرعیة ووظائفها، تشكیل لجنة التسویق، النماذج 

  المستخدمة فى التسویق، المطبوعات المستخدمة فى التسویق

الرابعة 
  عشر

تطبیقات تكنولوجیا 
لومات واالتصاالت فى المع

  إدارة المؤتمرات والمعارض 

فى تنظیم المؤتمرات  ITالمفاهیم المرتبطة بالموضوع، أهمیة (
فى تنظیم المؤتمرات والمعارض،  ITوالمعارض، مجاالت إستخدام 

  فى تنظیم المؤتمرات والمعارض ITدور 

الخامسة 
  عشر

مصریة وتطورها، الهیئات المعنیة خلفیة تاریخیة، أهم المعارض ال(  سیاحة المعارض مصر
بسیاحة المعارض، قواعد ترخیص المعارض السیاحیة والتجاریة، 
أهم شركات تنظیم المعارض، أهم مراكز التسوق فى مصر 

  .، مقترحات التنمیة والتطویرSWOT، تحلیل "الموالت"
  )مع التعلیق على الصور، صور مناسبة المؤتمراتتطور نبذة عن (جمیع األبحاث یجب أن تتضمن : ملحوظة

  المؤتمراتیتم مراجعتها مع السادة الهیئة المعاونة بمادة : المواصفات الشكلیة للبحث
لمواصفات الشكلیة واإللتزام با درجات لطریقة العرض ٥درجات للبحث المكتوب،  ١٠( درجة ١٥: درجة البحث

  )للبحث العلمي
المعلن مهما كانت  تقبل األبحاث بعد موعد التسلیم مادة أسس إعداد وتنظیم المؤتمرات لن: ملحوظة هامة

  األسباب
  مع خالص التمنیات بالتوفیق

  محمد محمد فراج. د    د هناء فاید.أ


