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مركز املوؤمترات

1ــ الهدف والر�سالة :

    مت افتتاح مركز املوؤمترات باملدينة اجلامعية يوم 24 فرباير 1998 تلبية حلاجة جامعة  

القاهرة لوجود مقر الئق كواجهة م�رصفة للجامعة تعقد فيه املوؤمترات والندوات واالجتماعات 

التي تنظمها اجلامعة ومراكزها البحثية التي ت�صارك فيها غالبًا وفود عربية واأجنبية . وفى 

مار�س 2002 اأ�صبح مركز املوؤمترات وحدة من وحدات اجلامعة ذات الطابع اخلا�س  .

2ــ اإنـجـــازات واأن�سطـــة مركــز املوؤتــمرات : 

    منذ عامه االأول حقق مركز املوؤمترات جناحًا ملمو�صًا يف القيام بالدور املنوط به وهو ما اأدى 

اإىل ازدياد وتنوع ن�صاط املركز حيث اأ�صبح ي�صت�صيف ــــــ اإىل جانب املوؤمترات والندوات 

واالجتماعات ــــــ دورات تدريبية وور�س عمل ومعار�س ومناذج درا�صية طالبية وحفالت 

تكرمي وتخرج واأن�صطة ثقافية وفنية ومناق�صات ر�صائل جامعية وغريها . 

    وقد �صارك يف هذه االأن�صطة كوكبة من كبار ال�صخ�صيات العامة بالدولة يف جمال العلم 

وال�صيا�صة واالقت�صاد والدين واالإعالم والفن والريا�صة كما ت�رصف املركز با�صت�صافة العديد 

من املوؤمترات والندوات التي تنظمها جامعة القاهرة بالتعاون مع جهات علمية وبحثية عربية 

ودولية خمتلفة �صارك يف احدها على ــــ �صبيل املثال ــــ  اأكرث من ) 400 ( زائرًا اأجنبيا .

    وقد اأ�صاد اجلميع برقى مركز املوؤمترات ومتيز م�صتوى اخلدمات التي يوفرها لهذه االأن�صطة 

املختلفة وتت�صمن على �صبيل املثال ال احل�رص : 

خم�س قاعات رئي�صية ) نظام �صينما( جمهزة باأحدث اأجهزة ال�صوت والعر�س ومزودة بنظام 

تكييف مركزي .

�صبع حجرات لالجتماعات مكيفة الهواء .	 

�صالة طعام فاخرة ومكيفة الهواء ت�صع نحو )320 ( فردًا  .	 

ردهات بالدور االأر�صي واالأول باملركز الإقامة املعار�س امل�صاحبة للموؤمترات . 	 

مراكز تابعة لإدارة اجلامعة
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خدمة اإر�صال وا�صتقبال الفاك�صات .	 

خدمة االت�صال باالنرتنت ال�صلكي والال�صلكي .	 

خدمة الت�صوير والطباعة .	 

جتهيز ا�صرتاحات ال�صاي ووجبات الغداء اأو الع�صاء.	 

اأكرث من )200( 	  املا�صيني  العامني  املوؤمترات خالل  ا�صت�صاف مركز  فقد  االأرقام  وبلغة 

مائتي ن�صاطًا مابني موؤمترات وندوات واجتماعات ودورات تدريبية وور�س عمل ومناذج 

درا�صية طالبية وحفالت تكرمي واأن�صطة ثقافية وفنية وغريها . علمًا بان فعاليات بع�س 

هذه االأن�صطة ال�صالفة الذكر ت�صتمر الأكرث من اأربعة اأيام متتالية والأكرث من ع�رص �صاعات 

املوؤمترات املقامة  بال�صلب على  البالد وانعك�س  التي متر بها  يوميًا وبالرغم من الظروف 

مبلغ   2013/2012 املايل  العام  عن  املركز  اإيــرادات  بلغت  فقد  املوؤمترات  مبركز 

)576249 ج (  فقط/ خم�صمائة و�صتة و�صبعون األفا ومائتي وت�صعة واأربعون جنيهًا 

الغري )بزيادة قدرها 16% عن العام املايل 2012/2011(  .

3- اخلطط امل�ستقبلية : 

باعتباره 	  املوؤمترات  اأداء مركز  التميز يف  املتوا�صل لتحقيق املزيد من  ال�صعي  اإطار  وفى 

يف  املنعقدة  بجل�صته  املركز  اإدارة  جمل�س  وافق   . القاهرة  جلامعة  ح�صارية  واجهة 

2102/1/61 على اإجراء عملية �صيانة وتطوير باملركز لي�صبح مركزًا عامليًا يتنا�صب 

مع كونه حاماًل ال�صم جامعة القاهرة .

   ومن اأهم مالمح خطة التطوير هذه مايلى :	 

 تزويد كافة القاعات اخلم�صة الرئي�صية ) نظام ال�صينما ( باأجهزة ترجمة فورية و�صا�صات 	 

.  LCDعر�س

 تزويد املركز بعدد وحدتي “ فيديو كونفرن�س “ لربط قاعات املركز وذلك لزيادة    الطاقة 	 

اال�صتيعابية للقاعات .
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وبهو 	  قاعات و�صاالت  كافة  تكييف  ي�صمل  بحيث  املركز  تكييف  نظام  النظر يف  اإعادة 

وردهات املركز )تكييف مركزي( .

 ا�صتبدال بابي املركز الرئي�صيني باأبواب تعمل بنظام االأ�صعة “ فتح اأوتوماتيكي “ .	 

 تزويد املركز بنظام اإذاعة داخلية و�صا�صات عر�س بالبهو الرئي�صي للمركز .	 

اإن�صاء موقع ملركز املوؤمترات على �صبكة االنرتنت .	 

واأخريا ولي�س اآخرا فان اإدارة مركز املوؤمترات ال تاألو جهدًا من اجل ترجمة خطة تطوير 	 

القاهرة  م�رصفة جلامعة  واجهة  املوؤمترات  مركز  ليظل  ملمو�س  واقع  اإىل  املوؤمترات  مركز 

ولالرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة .
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