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  ألول مرة بالشرق األوسطحصريا و 

 Event Management Diplomaدبلوم إدارة الفعاليات 

 في اململكة املتحدة املستوى الرابع

 هتقدم         

 ترجمان الدولية للعالقات العامة 

 بالتعاون 

  لندن – Ashdown أكاديمية
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 : نبذة موجزة عن الدبلوم

فى  الشهادة املهنية الوحيدة املعترف بها دوليا   Event Management Diplomaيات تمثل شهادة دبلوم ادارة الفعال

حسب النظام وتعادل املستوى الرابع نواعها، على اختالف أدارة الفعاليات ومحترفين فى إتأهيل أخصائيين مجال 

 في لندن. Ashdown Academyمن الشهادة  وتصدرالبريطاني، األكاديمي 

وفقا ملنهجية علمية متقدمة، تدمج بين الجانب النظري والعملي، بصورة  لوم ادارة الفعالياتولقد تم تصميم دب

هذا املجال املهم الذي شهد نموا سريعا خالل  و العاملين في مجال إدارة الفعاليات،أ املهتميناحتياجات  تلبي

 السنوات القليلة املاضية.

يتم تدريب الطالب عليها و إدارة الفعاليات،  وضوعات تخصصة دراسية تغطي كافة موحد (42)ويتضمن البرنامج 

املوضوعات انظر جدول ). للمرحلتين ساعة تدريبية (06)على مرحلتين، مدة كل مرحلة خمسة أيام، بما مجموعه  

 الرئيسية التي يغطيها الدبلوم(.

صل على شهادة الدبلوم في إدارة ويتقدم الطالب بعد انتهاء التدريب بمشروع تخرج في مجال إدارة الفعاليات، ليح

ألحدث التطورات في مجال  واملواكبين، الخبرات النوعيةتخصصين ووي الفعاليات. ويقوم بالتدريب مجموعة من امل

 .في لندن Ashdown Academy صناعة الفعاليات، واملعتمدين من

 

ة الفعاليات، ويفتح لك على طريق االحتراف في مجال صناع على دبلوم إدارة الفعاليات، يضعكحصولك 

الباب واسعا لتكون أحد املحترفين في هذا املجال، ويمنحك الفرصة ألن تكون من القالئل الذين يحملون هذه 

ى على مستو  إدارة الفعالياتالشهادة في املنطقة العربية، والتي تمنح من أحد اهم وأعرق بيوت الخبرة في مجال 

 العالم.

 

 

 .عربيةلايمه باللغة البرنامج يتم تقد مالحظة:
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 من يستفيد من هذا الدبلوم؟ 
 

 .الفعاليات لشغل مناصب قيادية فى مجال  املتطلعون  -

 العاملون في مجال إدارة الفعاليات.  -

 العاملون في مجال العالقات العامة.  -

 العاملون في مجال االتصال املؤسس ي. -

 العاملون في مجال االتصال الحكومي.  -

 العاملون في مجال املراسم والبروتوكول.  -
 

 

 ، وتتضمن هذه الفترة ما يلي: أشهر (2)يستغرق الدبلوم مدة الدبلوم وآلية التنفيذ: 

 أيام تدريبية. (5)ساعة تدريبية، موزعة على ( 06)تتضمن و   التدريبية األولى:املرحة  -

 أيام تدريبية. (5)ساعة تدريبية، موزعة على ( 06)تتضمن و  :انيةاملرحلة التدريبية الث -

 الفعاليات ىحدإعداد مشروع تخرج )عرض تقديمي( ل يتم تكليف كل مشارك ب مشروع التخرج:تقييم  -

يقوم بعرضها أمام اللجنه و ، في لندن Ashdown Academyمن املعتمدين الخبراء  التي تحددها لجنة

 ة املناسبة، ومن ثم الحصول على شهادة "دبلوم إدارة الفعاليات".تقييمها ومنحها العالمل
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ج -:التي يغطيها الدبلوم الرئيسية املوضوعات جج  جج

 . تخطيط وادارة الفعاليات 

 .تنسيق الفعاليات 

 .وضع امليزانية 

 .توثيق الفعاليات 

 .فعاليات جميع التبرعات 

 .الفعاليات الرياضية 

 .الضيافة والرعاية 

 لفعاليات.تسويق ا 

 التسويق التجريبي. 

  بداع فى الفعاليات.ال 

 

 املحاور التفصيلية للموضوعات أعاله متوفرة عند الطلب.  مالحظة:

 

 .مهارات العرض والتقديم 

 الترويج الرقمي للفعالية. 

  .فعاليات املشاهير 

 .املؤتمرات واملعارض والتقنية 

 والفعاليات. العالقات العامة 

 .)االنتاج )إنتاج مواد الفعالية 

 ق.تخطيط حفالت الزفا 

 .فعاليات الشركات 

 الفعاليات. خاطرادارة م 

 الصديقة للبيئةفعاليات ال. 
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 (37000) يشترط لاللتحاق بالبرنامج، مأل طلب االلتحاق، وتسديد الرسوم البالغةالتكلفة وطريقة االلتحاق: 

 ، وتشمل التكلفة ما يلي: درهم إماراتي فقط( سبعة وثالثون ألف)

  رسومAshdown Academy. 

  للمرحلتين.وأجور املدربين التدريب رسوم 

  .تكلفة القاعات التدريبية والضيافة 

 املدربين.  تكلفة تذاكر وإقامة 

  تقييم مشروع التخرج. رسو 

  املتابعة خالل فترة الدراسة.رسوم الشراف و 

  .رسوم إصدار الشهادة  

  حسب الحاجة".الترجمة الفورية" 

 -انتهى-


