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مقدمة :
لــكل مؤسســة دور بــارز فــي تغطية
فعالياتها و أنشــطتها و قد يســتدعي
األمر أحيانــا إلى قيام املؤسســة بإدارة
تغطياتها اإلعالمية لعدة أســباب منها
تعذر وجود املراســل الصحفي بســبب
إقامــة عدة فعاليات مبختلــف املواقع أو
لسبب أن املؤسســة على دراية تامة مبا
تود إبرازه إذ يتوجب عليها إدارة تغطياتها
بنفســها بالتعاون مع املراسلني أحيانا
لتقدمي املــادة اإلعالمية جاهزة دون تدخل
خوفا مــن اخلروج عن الهــدف العام لذا
نطــرح في هــذا البرنامج كيفيــة إدارة
التغطيات اإلعالمية.
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامج إلى التدرب على إدارة
اللجان و احلمالت اإلعالمية.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التدرب على تشــكيل فــرق العمل
وصياغة املــادة اخلبرية مبا يتوافق مع
أهداف املؤسسة
 7 7ســرعة اإلجناز واألسلوب احلديث في
إدارة اللجــان والتغطية الشــاملة
مبختلف الوسائل.

موضوعات الحلقة :
7 7تشكيل فريق العمل.
7 7توزيع املهام.
7 7التنسيق.
7 7إدارة الوقت.
7 7متابعة مراحل سير العمل.
الفئة المستهدفة :
تســتهدف هــذه احللقــة التطبيقية
موظفــي اإلعــام و العالقــات العامة
باملؤسسات
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) ٢٠ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) ٥
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

حمدان بن سعيد بن سيف العلوي

املؤهالت العلمية:

« «التخصص  :إعالم و عالقات عامة
« «الصفة  :مدرب محترف ( مايســترو )
_ أكادميية إنسباير
« «مكان العمل  :وزارة الشؤون الرياضية.
« «الوظائف السابقة  :أخصائي تسويق
_ أخصائي دعاية و إعالن
« «رئيس قسم التسويق
« «رئيس قسم الدعاية و اإلعالن
« «رئيس قسم األنشطة الرياضية
« «الوظيفــة احلاليــة  :رئيس قســم
الشؤون املالية و اإلدارية
عقود العمل :

« «مذيع تلفزيون ســلطنة عمان _ برنامج
مساء اخلير _ من عمان _ برنامج احلدث _
برنامج نبض اجلماهير_ نشرات الألخبار
الرياضيــة _ الربــط املباشــر والتقارير
 ،مراســل تلفزيــون الوطــن (الكويــت
2009_2008محرر قناة دبي الرياضية ).
« «الصحافة  :الشــبيبة و الزمن سابقا _
الوطن الرياضي حاليا.

الدورات و ورش العمل السابقة :

« «فن احلوار وثقافة االختالف
« «اخلبر الصحفي
« «فن التعامل مع وسائل اإلعالم
« «طرق التعامل مع زمالء العمل

« «إدارة التغطيات اإلعالمية
« «إدارة اللجان
« «العالقات العامة داخل املؤسسة
« «األســلوب احلديــث فــي العالقات
العامة
« «التحدث أمام اجلمهور
« «اإلعالم الرياضي
« «خطة التسويق الناجحة
« «التسويق الرياضي
« «تنمية مهارات الكتابة
« «التقدمي الناجح للبرامج التلفزيونية
« «محظورات النشر
« «اإلشاعة
« «فن االتصال
« « إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

