
  Occasional Communicationاالحداث  أو الخاص بالمناسبات االتصال

 أو معٌنة مناسبة تنفٌذ أو إنجاح لغرض ٌحدث الذي االتصال إلى الحدثً أو المناسباتً االتصال مفهوم شٌرٌ

 والمسابمات الجماهٌرٌة واللماءات والحفالت والمهرجانات و المعارض  كالمإتمرات معٌن، حدث

 الجمهور مخاطبة معظمها فً وتشمل مباشرا   حضورا   تتطلب التً الفعالٌات وجمٌع الرٌاضٌة، والبطوالت

 وأثنائها لها اإلعداد لحظة من الفعالٌة وإدارة الترحٌب وكذلن المناسبة، موضوع فً متحدثٌن استضافة أو

 أن إال جماهٌرٌا ، أو كتابٌا أو هاتفٌا أو شخصٌا   ٌكون لد آخر اتصال كؤي  الحدثً واالتصال .وبعد إنتهاءها 

 إنجاحها لغرض والتخطٌط اإلعداد تستلزم معٌنة بمناسبة معنً أنه االتصاالت من غٌره عن ٌمٌزه ما

 .االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو االلتصادٌة أهدافها وتحمٌك

 تعمدها التً المإتمرات مثل، معٌنة مناسبات فً عادة المناسباتً االتصال لواعد إلى الحاجة وتظهر

 بها تموم التً الجماهٌرٌة واألنشطة والمدارس، والجامعات والجمعٌات واألحزاب والوزارات المإسسات

 والتً الفعالٌات هذه مثل أن إذ الخاصة، واالحتفاالت والمبائل والمناطك األفراد مستوى على الجهات بعض

 اتصالٌا   جهدا   تتطلب مخاطبتهم وأسلوب والشخصٌات الضٌوف مع والتواصل االتصال فً دلة تتطلب

 .المهمة بهذه للمٌام العامة العاللات فً خاصة شركات إلى أحٌانا ٌلجؤ فلهذا ومنظما ، ودلٌما   مركزا   وإدارٌا  

 

 Occasions and Events :الخاصة واألحداث المناسبات

 تمع التً المناسبات اهم من التروٌجٌة أو  والتسوٌمٌة الجماهٌرٌة واللماءات والمهرجانات المإتمرات تعد

 بصفتها ذاتها، بحد لائمة صناعة الحدثً االتصال إدارة أصبحت حتى المناسباتً، االتصال دائرة ضمن

 جهات المهمة بهذه تضطلع ما وغالبا   والمهارة، والكفاءة الخبرة من مزٌد إلى ٌحتاج وإدارٌا   اتصالٌا   مجاال  

 تنظٌم على المدرة تمتلن والتً االتصال وخدمات العامة العاللات شركات مثل االتصال إدارة فً متخصصة

 افتتاح إدارة وحتى الجماهٌرٌة، واللماءات واالحتفاالت والمعارض والكرنفاالت والمهرجانات المإتمرات

 .وغٌرها السٌاحٌة والمناطك األسواق بعض

 المإتمرات فً السٌما األفكار تسوٌك أو معٌن، مشروع عن التروٌج إلى المناسبات هذه على المائمون ٌسعى

 أو الدولة صورة تسوٌك بغٌة أعمالها تنشٌط إلى والمإسسات الدول بعض تسعى وكذلن الكبٌرة، والندوات

 من عددا   تجد ولذا المناسباتً، باالتصال المستهدفٌن لدى تحسٌنها أو جٌدة ذهنٌة صورة وتشكٌل المإسسة

 الدولٌة واالجتماعات الثمافٌة والمسابمات الرٌاضٌة كالبطوالت الفعالٌات بعض استضافة على تحرص الدول

 والتروٌج واالستثمار العمل فرص من المزٌد وكسب الدولة فً المجتمع حركة لتنشٌط وذلن السنوٌة

 استمطاب ثم ومن خارجٌا   وتسوٌمها بالدولة التعرٌف عن فضال   المجتمع، ألفراد جدٌدة آفاق وفتح السٌاحً

 .والخاصة الخدمٌة الدولة مشارٌع بناء فً المساهمٌن أو الداعمٌن

 فً دولٌة بشركات المناسبة باستضافة الراغبة أو المناسبة صاحبة الدول تستعٌن األحٌان من كثٌر وفً

 هو كما تنطٌمها بشرف الفوز أجل من ملفاتها وإعداد الخاصة المناسبات لتنطٌم ةالعام العاللات مجال



 العربٌة الممة مإتمر مثل السنوٌة والمإتمرات للسالم، مدرٌد موئمر مثل الدولٌة المإتمرات مع حاصل

 على والمإسسات الدول حرص وٌكمن الرٌاضٌة، العالم كؤس بطوالت مثل الكبرى الرٌاضٌة واألحداث

 .الدولة فً واالجتماعٌة والثمافٌة االلتصادٌة الحركة تنشٌط فً المناسباتً االتصال إنجاح

 مهارات وتتطلب لالتصال خاصة لواعد تستلزم التً واألحداث للمناسبات مفهوما   نضع أن ٌمكن هنا ومن

 :ٌلً بما تتصف التً واألحداث المناسبات بذلن فهً إدارتها، فً وكفوءة عالٌة

 .ومستلزمات ومولع وتولٌتات حضور من التفصٌلٌة البرامج ووضع المسبك التخطٌط تتطلب      .1

 .مختلفة وبعناوٌن والمدعوٌٌن المشاركٌن من كبٌر عدد غالبا   فٌها ٌشارن      .2

 .وتسوٌمٌة تثمٌفٌة أو تربوٌة أو التصادٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة أهداف لتحمٌك عادة تنظم      .3

 .المجتمع فً لٌادٌة وموالع مناصب ذات شخصٌات الغالب فً إلٌها ٌدعى      .4

 شخصٌة أو مشهورة تجارٌة شركة أو جماهٌري حزب أو كبٌرة مإسسة أو دولة بها تموم غالبا        .5

 بعض بها تموم أن ٌمكن كما. التصادي او سٌاسً بهدف األعمال، رجال من أو جماهٌرٌة أو سٌاسٌة

 .والمجتمعٌة الفكرٌة والمإسسات الجهات

 وهنان موسمً، أو سنوي، أو شهري، دوري، بشكل ٌنظم ما الخاصة المناسبات أو األحداث تلن من      .6

 .دوري غٌر بشكل ولكن مرات، عدة أو واحدة مرة تنظم دورٌة غٌر خاصة أحداث

 

 :المناسباتً االتصال أشكال

 المناسبات فهنان وجغرافٌتها، وجمهورها أولاتها بحسب وتمسم عدة، أشكاال   المناسباتً االتصال ٌؤخذ

 االحتفال مثل؛ محددة زمنٌة فترة كل من نفسه الموعد فً وثابت دوري بشكل تنظٌمها ٌتم والتً الدورٌة

 وهنان. الخاصة واألسابٌع الخاصة، واألٌام والسنوٌة، الشهرٌة واالجتماعات للمإسسة، السنوي بالعٌد

 .منتظمة فترات وعلى دوري، غٌر بشمل تنظٌمها ٌتم والتً الدورٌة غٌر الخاصة المناسبات

 األنشطة وتخطٌط تنظٌم فً المشاركة فً نفسها المإسسة دور إلى ٌعود ما المناسباتً االتصال أشكال ومن

 ألحداث الخاصة المناسبات تمسٌم ٌمكن كما.. المشاركٌن وعدد ونوع الحدث وزمان ومكان نوع وتحدٌد

 حلمة فً المشاركون فمثال المشاركٌن، عدد هو التمسٌم هذا فً األساسً والمعٌار صغٌرة، وأخرى كبٌرة،

 ومن. المئات األعداد تتجاوز الكبٌرة والمناسبات األحداث فً بٌنما شخصا ، 02 عددهم ٌتجاوز ال دراسٌة

 المستوى على ومنها اإلللٌمً، المستوى على ومنها المحلً، المستوى على ٌنظم ما الخاصة المناسبات

 دولً، آلخر اللٌمً، واخر محلً حدث عن تختلف الحدث التخطٌط عملٌة فان التصنٌف هذا وحسب الدولً



 فإن وبالتؤكٌد المنسمٌن، من أكبر وعدد أكبر، وجهد أطول، لولت تحتاج والدولٌة االللٌمٌة فالمإتمرات

 .كبٌرة تكون التكلفة

 وأخرى لدلائك تستمر أحداث فمنها المناسباتً، االتصال ٌستغرلها التً المدة بحسب آخر تمسٌم وهنان

 المإسسة على الضروري من فإنه ذلن، عن زادت وإن أسبوعٌن، عن تزٌد ال ألٌام، وأخرى لساعات

 كلما ٌنخفض اإلعالم وسائل اهتمام ألن وذلن لنهاٌتها، وأخرى لبداٌتها خاصة مناسبة تنظم أن المنظمة

 .الحدث مدة زادت

 

 الحٌن بٌن أو دوري بشكل سواء لتنظٌمه مإسسة أٌة تحتاج التً المناسباتً االتصال أنواع أهم تحدٌد ٌمكن

 :ٌلً بما واالخر

 .المإتمرات·        

 .المعارض·        

 .السنوٌة المناسبات·        

 .والمهرجانات االحتفاالت·        

 الندوات·        

 العمل ورش·        

 المحاضرات·        

 الدراسٌة الحلمات·        

 .التركٌز مجموعات·        

 المسابمات·        

 

 :الحدثً أو  المناسباتً االتصال أهداف

 :أهمها من األهداف من العدٌد تحمٌك إلى المناسباتً االتصال ٌسعى

 .(المإسسة سعة) صورة تدعٌم تعزٌزها أو الذهنٌة صورتها وتشكٌل المإسسة سمعة بناء·        



 على السرور إدخال بهدف أو والمساندة الدعم الى تحتاج جدٌدة مشارٌع أو لرارات عن اإلعالن·        

 .الجمهور

 .تنفٌذها المزمع برامجها أو المإسسة تمدمها التً الخدمات على والعالم الجمهور اطالع·        

 .وبرامجها المإسسة بفعالٌات إشراكهم خالل من والجمهور المإسسة بٌن والتواصل التفاهم تعزٌز·        

 .المستمبلٌة وبرامجها المإسسة مشارٌع فً الجمهور من أوسع تؤٌٌد كسب·        

 

 

 المناسباتً االتصال أهمٌة

 بشكل المناسبة وإتمام العمل سٌالات تنظٌم فً اساس بشكل إسهامه فً المناسباتً االتصال أهمٌة تكمن

 االتصال ٌساعد وكذلن فٌها، والمشاركٌن وللحضور المناسبة على للمائمٌن الرضا ٌحمك مما ومبدع، ناجح

 دون عشوائً بشكل األمور تركت لو فٌما تحدث أن ٌمكن التً السارة غٌر المفاجآت منع على المناسباتً

. والجماهٌرٌة الكبٌرة بالمناسبات فكٌف الصغٌرة، المناسبات فً تحدث لد المفاجآت وهذه إعداد، أو تحضٌر

 هو العائد ٌكون ولد الدولة، أو للمإسسة ملموسا   عائدا   ٌحمك كونه فً المناسباتً االتصال أهمٌة تكمن كما

 االسلوب ٌعكس المناسباتً االتصال أن عن فضال   اإلداري، أو السٌاسً االتجاه فً والتؤٌٌد المعنوي الدعم

 وٌمكن وعاجل، آنً تؤثٌر ذو وهو بالجمهور، االتصال علٌها وٌسهل الدولة، أو للمإسسة الحضاري

 فً ٌتولع مما الل هً المناسباتً االتصال تكالٌف وتعد بسهولة، نتائجه، وتعرف آثاره، تمرأ أن للمإسسة

 .المناسبة أو االتصال انتظام عدم حالة

 

 :المناسباتً االتصال وأدوات وسائل

 االتصال، من األخرى األنواع من غٌره مع تشترن اتصالٌة وسائل مجموعة المناسباتً االتصال ٌعتمد

 تلن أبرز ومن الموضوع، طبٌعة مع النسجامها واستخداما ، شهرة أكثر تكون المناسباتً االتصال فً لكنها

 :ٌلً ما المناسبة، لبل باالتصال تتعلك التً الوسائل

 .المناسبة النجاح التوطئة لغرض والجماعٌة الفردٌة الشخصٌة والممابالت الشخصً االتصال·        

 .التواصل وإدامة المختلفة االعالم ووسائل البرٌد طرٌك عن اإللكترونً االتصال·        

 .المختلفة المناسبات فً والبطالات والمعاٌدات الشخصٌة الخطابات ارسال·        



 معهم، والتفاهم ثمتهم لكسب المناسباتً باالتصال والمستهدفٌن الشخصٌات لبعض بزٌارات المٌام·        

 .بهم والترحٌب فٌها التمدم مدى على للولوف المإسسة الزٌارة ودعوتهم

 للتمهٌد المناسباتً االتصال ٌستهدفها التً الشخصٌات من عدد شرف على الوالئم بعض إلامة·        

 .الكبٌرة المناسبة فً لحضورهم

 الجمهور أفراد بعض ودعوة المناسبات فً الترفٌه وبرامج بالمإسسات الخاصة الحفالت إلامة·        

 .لحضورها

 .أوالتمدٌرٌة التشجٌعٌة الجوائز ومنح التذكارٌة الهداٌا تمدٌم·        

 .الحال ممتضى حسب جمٌعهم أو المستهدفٌن لبعض االمتٌازات بعض تمدٌم·        

 ونشرات ومجالت كتٌبات من) المناسبة صاحبة الجهة أو بالمإسسة الخاصة المطبوعات نشر·        

 أهداف على وغطالعهم بمضمونها، الجمهور لناعات ترسٌخ أو بها التعرٌف لغرض( وغٌرها وبروشورات

 أوالتثمٌف التنوٌر بغرض منها االستفادة فً ٌرغب التً المعرفة أنواع بمختلف وتزوٌدهم المإسسة وأنشطة

 الذهنٌة الصورة أوتحسٌن

 وكذلن. السابمة الهامة المناسبات عن أو برامجها أو المإسسة نشاطات عن الدورٌة التمارٌر إعداد·        

 بطرٌمة تحلٌلٌا عرضا معٌن حدث أو مولف أو بموضوع الخاصة الحمائك تعرض التً التمارٌر إعداد

 .جذاب وإخراج مبسطة

 الجمهور حشد لضمان المناسبة أو المشروع أو للبرنامج والتروٌج اإلعالم وسائل عبر اإلعالنات·        

 .ومحدداته تفاصٌله خالل من اإلعالن جمهور تحدٌد وٌتم للحضور، المناسب

 أو لبل داخلٌة ومزامنة منالشات وإجراء االجتماعً التواصل منصات طرٌك عن الجماعٌة الدردشة·        

 منالشته أو معٌن موضوع لترتٌب بعضا   بعضهم الجمهور مع التواصل خدمة توفٌر وإمكانٌة. المناسبة أثناء

 .مشاركته أو

 المرور أو السكانٌة الكثافة ذات المناطك فً أو المإسسة حائط على سواء العامة اإلعالنات لوحة·        

 .الكثٌف

 المناسباتً، االتصال فً تستثمر أن ٌمكن التً االدوات ابرز من االجتماعً التواصل وسائل تعد·        

 .المباشرة والردود بالتفاعلٌة تمتاز أنها السٌما

 صفحات على أو webالـ على كان سواء بها، خاص الكترونً مولع تخصٌص من المناسبات لبعض والبد

 تخصٌص ٌمكن كما. بسهولة المناسبة حول المزٌد معرفة على ٌساعد شؤنه من وهذا االجتماعً، التواصل

 ٌتم البرٌد هذا خالل ومن والمستمرة، الدورٌة المناسبات فً السٌما األمر لزم  إذا للمناسبة إلكترونً برٌد



 السابمٌن للحاضرٌن اإللكترونً البرٌد رسائل لجمع محل العنوان هذا وسٌكون المعنٌٌن، مع التواصل

 ورش أو المكان فً تغٌٌرات أو رئٌسة عناوٌن أي وتؤكٌد لتمدٌم إخبارٌة رسائل لائمة وإنشاء والحالٌٌن،

 .خاصة عمل

 

 المناسباتً لالتصال التخطٌط

 التخطٌط وٌموم ما، هدف تحمٌك منها ٌبتغى بشرٌة عملٌة أٌة فً واألساس األبرز العنصر التخطٌط ٌعد

 للوصول واتخاذها تنفٌذها ٌنبغً التً واإلجراءات الخطوات أبرز مع مجدولة وموالٌت برنامج وضع على

 :ذلن ومن .الهدف إلى

 االتصال لغرض النهائٌة بالموالٌت مرتبطة االتصال فخطة تولٌتات، بال خطة ال: االتصال تولٌتات        ·

 .المناسباتً االتصال خطة وضع عند مدروس زمنً بجدول االلتزام ٌجب لذا الموضوع، بالبرنامج أو

 الخطة على المناسباتً االتصال على بالعمل الملكف الفرٌك أو المإسسة فً العمل فرٌك اطالع        ·

 لد التً المعلومات إرسال للفرٌك ٌتاح وبالتالً وبها، علٌها العمل المإسسة تروم والتً لالتصال األولٌة

 .االتصال خطة وتحدٌث تطوٌر فً تساعد

 هذا فً الخبرة ذوي واستشارة األمر، لزم إذا العامة والعاللات االتصال فً بخبراء االستعانة        ·

 .المجال

 .مهم والتواصل الفعالة والجهات الشخصٌات تحدٌد        ·

 .مهم أمر فهو الٌهم الحدٌث ٌتم من أو الجمهور من المهمة الشخصٌات أسماء معرفة        ·

 شرائح ومشاركة الصوتٌات ضبط الحدٌث، عند الصوتً االداء وتمرٌن لإللماء، الجٌد التحضٌر        ·

 .الضرورة عند التمدٌمً العرض

 .الحدث ألنشطة للتخطٌط مبكر ولت فً للمشاركٌن ٌمدم الحدث أعمال جدول: للمناسبة أعمال جدول        ·

 اتصال وسائل وتوفٌر المعنٌٌن، مع والتواصل التذاكر اصدار تشمل: واالتصال النمل وسائل تؤمٌن        ·

 .بالمناسبة خاصة إلكترونً برٌد رسائل أو وٌب مولع أو اجتماعً تواصل سواء دائمة

 .الضٌافة تحضٌر        ·

 غٌرهم أو اإلدارٌٌن من كانوا سواء األفراد من لعدد المناسبة زي توحٌد على الحرص        ·

 



 المناسبة بعد االتصال

 ٌتضمن ولد جٌد، كتابً أو صوتً بؤداء الحدث اختتام خالل من مستمرا   االتصال ٌبمى المناسبة نهاٌة وفً

 التمطها التً للصور بعرض االداء ٌمترن أن جدا حسنا وسٌكون بالمناسبة، المعنٌٌن جمٌع شكر األداء هذا

 تهم لضٌة حول عام رأي استطالع عمل فً المناسبة استثمار ٌمكن كما. المناسبة خالل المشاركون

 إلى ٌرسل بعدي استطالع إنشاء باإلمكان أو المناسبة، ختام فً الخالصة عرض ثم من الدولة أو المإسسة

 .االجتماعً التواصل صفحات على والكلمات اللمطات بعض وضع وٌمكن. المناسبة ختام بعد الحضور

 *اإللكترونٌة المناسبات تطبٌمات

 االتصال فً توظٌفها ٌمكن والتً االجتماعً التواصل وسائل ومنها الشائعة االتصال وسائل الى باإلضافة

 غالبا   وهً والمناسبات، األحداث إلدارة خاصة وتطبٌمات برامج من الكثٌر الٌوم توجد أنه إال المناسباتً،

 ٌشٌع التطبٌمات وهذه الختام، حتى التسجٌل من ابتداء المناسباتً، االتصال خطوات لجدولة تستخدم

 العامة العاللات دور عن تستغنً أن دون ثابتة، دورٌة مناسبات تمٌم التً الكبٌرة المإسسات فً استخدامها

 :التطبٌمات تلن ومن االتصال، فً العامة العاللات وظائف خدمة فً تؤتً بل فٌها،

 

1. Eventbrite:  

 إلى صغٌرة لماءات من تتراوح التً المناسبات أنواع لجمٌع التذاكر على للحصول شائع تطبٌك وهو

 إلرسال استخدامه ٌمكن. هواتفهم من بالتسجٌل للناس وٌسمح للتخصٌص لابل والتطبٌك. الكبٌرة الحفالت

 ممدار أن علٌه ٌإخذ مما. التذاكر رسوم دفع خالله من وٌمكن. والتذكٌرات اإللكترونً البرٌد تؤكٌدات

 المناسبات تخطٌط برنامج أو األخرى التسجٌل بؤدوات ممارنة الشًء بعض اعلى تكون علٌه الرسوم

 .األخرى

 

One: -in-2. Whova All  

 وٌوفر. واحد نظام ضمن النهاٌة إلى البداٌة من بسالسة الخاصة المناسبة إدارة من   Whovaبرنامج ٌمّكن

 وبرامج اللوجستٌات إدارة أدوات مثل) الحتٌاجاتن وفم ا معٌنة وظائف إلغاء أو اختٌار فً مرونة التطبٌك

 للمناسبة مولع إنشاء التطبٌك هذا خالل من وٌمكن(. األخرى األنشطة وإشران والحضور المإتمرات إدارة

 معمولة بؤسعار النصة هذه وتتصف. ذلن وغٌر الحضور وصول وتسجٌل األعمال جدول وإدارة الوٌب على

 حفل فً الشعب اختٌار جائزة ذلن فً بما الجوائز من بالعدٌد فاز لد   Whovaأن إذ. االستخدام وسهلة

 من  Whovaتطبٌك وٌعد(. المناسبات لتكنولوجٌا" األوسكار جوائز)" األحداث تكنولوجٌا جوائز توزٌع

 شبكة أول هو  Whovaوتطبٌك وآسٌا، وأسترالٌا وأوروبا وكندا المتحدة الوالٌات فً الشائعة التطبٌمات



. المناسبات تطبٌمات جمٌع بٌن التطبٌمات متاجر فً التصنٌفات أعلى ولدٌه الحضور، مع للتواصل تخصص

  الموفرة األحداث إدارة أدوات من العدٌد للعمالء  Whovaٌوفر

 .مجان ا للولت

 

 

 

3. Cvent:   

 وٌتٌح. إلخ اإلنترنت، عبر والتسجٌل والسفر اإللامة مكان تحدٌد على ٌعمل المناسبات إلدارة برنامج هو

 الرالٌة الكبٌرة لألحداث مالءمة أكثر لكنه التعمٌد، من بنوع البرنامج ٌتصف الفنادق، موالع تحدٌد خدمة

 .العالٌة لتكالٌفه

4.Trello :  من العدٌد وفٌه االستخدام، وسهل ممٌزة واجهة وله" المهام" بؤسلوب المشارٌع إلدارة برنامج 

 ٌسمح الذي بالمستوى لٌست أنها إال جٌدة،  Trelloعبر االتصاالت أن من الرغم وعلى. المٌزات

 رئٌسة عرض طرٌمة إلى وٌفتمد بؤكملها، المناسبة صور على الحصول أو التراجع على بالمدرة للمستخدمٌن

 على. مهمة كل فً المحرز التمدم لتتبع جٌدة أداة فهو. حدة على مهمة كل ٌعرض وإنما كامل، بشكل للتموٌم

 حالة رإٌة الشًء بعض الصعب من أنه إال المناسبات، لتخطٌط كبرنامج استخدامه ٌمكن أنه من الرغم

 .بؤكملها المشروع

5. Social tables:  

 وتتبع الضٌف وصول وتسجٌل الغرفة تخطٌط وتصمٌم المماعد إدارة تبسٌط على االجتماعٌة الجداول تعمل 

 الصغٌرة االجتماعٌة للمناسبات خاصة   مفصل بشكل المناسبات لمخططً مالئم إنه. المناسبة حضور

 .األماكن وممدمً المطاعم خدمات موفري مع التواصل ٌتٌح كما. الزفاف حفالت مثل الحجم ومتوسطة

6. DoubleDutch 

 خالل ومن للشركات، التجارٌة المعارض مناسبات مثل منها، الكبٌرة خاصة المناسبات إدارة برامج أحد هو

 التجارٌة للمعارض بالنسبة جٌد فهو مخصصة، بمٌزات خاص تطبٌك إنشاء لن ٌتٌح التطوٌر فرٌك مع

 .التكالٌف ومنها أخرى جانب فً النظر من البد بل لوتها، تمثل ال والشبكات المشاركة ومٌزات الرالٌة،

7. Everwall: شاشة على خاصة مناسبة حول التغرٌدات وعرض جمع على تساعد التً المنصات من 

ا وٌعرض ،  Tweetwallباسم سابم ا ٌعرف كان المناسبة، ولت فً كبٌرة  لإلشراف واسعة خٌارات أٌض 

 .واإلعالن والتخصٌص



8.WordPress Theme : وٌمكن وٌب مولع ملٌون 02 من أكثر ٌستخدمه شائع محتوى إدارة نظام وهو 

ا لٌس هو. واإلضافات السمات من العدٌد بفضل بالكامل تخصٌصه  ٌمتاز لكنه المناسبات لتخطٌط برنامج 

 دلائك بضع غضون فً بالحدث خاص وٌب مولع إنشاء والفعالٌات المإتمرات بإدارة السمات من بالعدٌد

 .متكرر بشكل ٌدوٌ ا الحدث معلومات تحدٌث منن ٌتطلب لكنه تلمائٌ ا، بتحدٌثه والسماح


