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مقدمة:
 遏 遏مهارات التعامل مع املشاركني.
ض ِ
نفسك أو أفكارك عامال ً  遏 遏مهارات التعامل مع اجلهة واستخدام
يُعتبر تقدمي ُ وعر ُ
مهمــا للنجــاح ،وذلك من خــال كيفية
القاعة.
ً
تنظيم أفكارك واستخدامك للغة احلركية
واللفظية ،إضافة الســتخدامك وســائل الفئة المستهدفة:
اإليضاح املناســبة ،وغيرها من األمور التي مــدراء اإلدارات العليا و املــدراء التنفيذيني
تزيد مــن قبول اآلخرين لــك ،وهذه احللقة ورؤساء األقســام واملشــرفني واملوظفني
التطبيقية متدك باملهارات الالزمة للتقدمي الذين يرغبون بتطوير مهارات اإللقاء وفنون
والعرض ،والتي سوف تدعم جناحك في أي التحــدث والتواصــل الفعال ،املشــاركني
مجال كنت ،وســيصبح تقدميك وعروضك مــن العاملني بتقــدمي أوراق عمل أو عرض
فعالية.
أكثر
خطــط وبرامج اإلدارة  ،احملاضرين أو املدربني
ّ
الذين يرغبون بتطويــر مهاراتهم في هذا
الهدف العام:
اجملال ،العاملني في مجال العالقات العامة
يهدف هذا البرنامج إلى بناء وتطوير املعارف واإلعالم وتسويق األفكار  ،و جميع املهتمني
واملهارات الالزمة للفئات املستهدفة حول والراغبني بتطوير مهــارات التواصل وفنون
مهــارات االلقــاء والعرض ومــا ميثله من التحدث واإللقاء.
أهمية بالغة في حتقيق الريادة املؤسسية
في العصر احلديث.
مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 25ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام،
األهداف التفصيلية:
بواقع (  ) 5ساعات يومياً.
7 7تزويد املشاركني بأهم املكونات املعرفية
االساسية لإللقاء والعرض.
التكلفة المالية:
7 7قدرة املشــاركني على توظيــف املعرفة « « ٢٠٠ريال للفرد ( .عند ترشيح  3مشاركني
والتأثير على احلضور .
سيتم منح مقعد مجاني)
7 7إملــام املشــاركني بأهم طــرق التعامل « «تشــتمل التكلفة أدبيات احللقة (كملف
الذكي مع احلضور واستثمار املكان.
املتــدرب واملــادة العلميــة والشــهادة)
 7 7متكن املشــاركني من مهــارات وتقنيات
واإلفطار.
االلقاء الرائع.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة على
موضوعات الحلقة:
 遏 遏املهارات االساسية لتهيئة امللقي.
 遏 遏مهارات تقدمي املوضوع.

شهادة معتمدة من معهد اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .خليفة بن مسلم العيسائي

الخبرات العملية :
« «ماجســتير إدارة األعمــال جامعــة
بيدفورشير البريطانية.
« «(إشراف كلية مجان ) .2018 /2017
« «دبلوم إدارة األعمال جامعة صحار
5 .5دبلوم في مجــال البرمجــة اللغوية
2003/2002
العصبية .مسقط 2004م .
:
العملية
الخبرات
6 .6دبلوم مجال االرشــاد االســري .العني
الفترة الوظيفة جهة العمل
2008م.
التســويق
مســؤول
« «2006 – 2004
7 .7عضو مؤســس فــي جائــزة الكويت
والعالقــات اخلارجيــة كليــة البرميي
العاملية لألداء االستراتيجي2013.م
اجلامعية.
8 .8نائب رئيس جلنة املوارد البشرية وسوق
« « 2008 - 2007مديــر عالقــات العمالء
العمــل بغرفــة التجــارة والصناعة
مؤسسة ابراهيم البلوشي التجارية.
بالبرميي ( 2018 – 2014م).
« « 2009-2008مدير تنفيذي مؤسســة 9 .9تقدمي (  97برنامجا تدريبيا قيادي واداري
تالل العني للهدايا.
وتطوير الذات ) بحضور أكثر عن ( 4070
« « 2018 - 2009إداري أول شــؤون إدارية
متدرب ) ديسمبر 2018م.
ديوان البالط السلطاني.
1010رئاســة وعضويــة عــدد (  ) 26فريق
عمل لوضــع اخلطط االســتراتيجية
االعتمادات و الخبرات المهنية:
والتشــغيلية خملتلــف املؤسســات.
1 .1مدرب دولــي معتمد في مجال القيادة
ديسمبر 2018م
واالدارة مــن معهــد القيــادة واالدارة 1111تقدمي ما يزيد عن (  )2470استشارة في
باململكة املتحدة2012.م
مجاالت القيادة واالدارة وتطوير الذات.
العاملية
االكادميية
2 .2مدرب معتمد مــن
ديسمبر 2018م.
للتدريب والتطوير ببيريطانيا2013.م
1212رئيس مجلس اآلباء واملعلمني مبدرسة
االدارة
3 .3املستشــار املعتمــد فــي
البرميي للتعليم األساسي منذ 2016م.
االستراتيجية من االكادمية البريطانية
وعضو مجلس اآلباء واالمهات بالوالية.
العاملية 2013.م
1313رئيس مكتب اخلبرة االستشــارية في
 )44 .4ممــارس معتمــد فــي التخطيط
مجال اإلدارة( مكتب استشارات إدارية
االستراتيجي من املركز العربي للتعلم
خاص) بالبرميي منذ 2018م.
السريع2013.م

