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مقدمة :
في جميع املؤسسات يتم التعرض كثيرا
لوســائل اإلعالم اخملتلفة و لكن اللقاءات
التلفزيونية قد تكــون األكثر عبء على
املتحدثني عن هذه املؤسسات ومن خالل
هــذا البرنامج يتمكن املشــارك التدرب
على كيفية الظهــور و التحدث بطالقة
وبشــكل مناســب إلبراز دور املؤسسة
دون خوف وارتباك وطرح األفكار بشــكل
متناسق.
الهدف العام :
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إعــداد
املتحدثني الرسميني باملؤسسة للبرامج
التلفزيونية
األهداف التفصيلية :
 7 7التــدرب على كيفيــة التعامل مع
اللقاءات التلفزيونيــة و اإلعداد لها
واحلضور الذهني والدبلوماسية .
 7 7الطــرح و التعامــل مع األســئلة
والوقوف أمام الكاميرا و االبتعاد عن
رهبتها واكتساب الثقة بالنفس.
 7 7التركيــز وعدم التشــتت والتحكم
بسياق احلوار أثناء اللقاء.

موضوعات الحلقة :
7 7كيفية التعامل مع الكاميرا.
7 7التحضير اجليد.
7 7أساليب التعامل.
7 7االبتعاد عن التكلف والتصنع.
الفئة المستهدفة :
املتحدثــون الرســـميون ،واملســـــؤول
باملؤسسة األكثر عرضة لوسائل اإلعالم.
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
_ برنامــج نبــض اجلماهير_ نشــرات
الألخبــار الرياضيــة _ الربط املباشــر
والتقارير ،مراسل تلفزيون الوطن (الكويت
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.

