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 التوصيف 

املقرر   مفهوم  يتلخص  توضيح  مدن  في  تقدمها  التي  الخدمات  الى  والتعرف  ملعرض  التنظيم  وخطوات  والشعبية  الحديثة  املعارض  بين  ما  والفرق  املعرض، 

ة للمشاركين من  املعارض والتعرف الى أنواع زوار املعارض وأنواع منصات العرض واملزايا التي تقدمها املعارض للمشاركين وسلبيات إقامة املعارض بالنسب

باملناسبات  فيما يتعلق باملؤتمرات )التعرف على مفهوم املؤتمر وأنواع املؤتمرات والية التنظيم والتحضير ملؤتمر واهداف املؤتمرات. وفيما يتعلق    الشركات. اما

 علىضير لها والتعرف  االجتماعية فتم التعرف الى مفهوم املناسبات االجتماعية وانواعها وكدراسة حالة تم التطرق للتعرف على حفالت الزواج والية التح

   قواعد الدعوة للحفلة واملصافحة والتعارف في الحفلة والتوديع وقواعد اللباس في الحفالت. 
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