
 

 
 رئيس النادي
 ------- 

 

 النائب للشؤون التعليمية
 ------- 

 

 النائب لشؤون العضوية
 ------- 

 النائب للعالقات العامة
 ------- 

 

 أمين السر
 ------- 

 

 أمين الخزينة
 ------- 

 

 أمين المراسم
 ------- 

_____________________________________ 

يعقد النادي إجتماعاته مرتني شهرياً من  الاناع  
جمموعنن  يف مبنن   الانناةع  ىت ننس الانناع  التا ننع  

  الفوزان يف كورنيش اخلرب
 

 منظمة التوستماسترز العالمية
www.toastmasters.org 

 

منظمنننن  التو تما ننننيز العاوينننن   نننن  تننننو   ر ننننال  
البيئننننننن  التعإليميننننننن  اة اةيننننننن   الداعمننننننن  ىتالتبادليننننننن  
ةعطننننننننا  افعصننننننننا  الفر ننننننننن  لتطننننننننوير مهنننننننننارا  
التوا نننننننا ىتالقيننننننناد   ىتالننننننن  ةننننننندىتر ا تعننننننن ز ال قننننننن  

 ةالنفس ىتالتطور الشخص  

 مجموعة الفوزان توستماسترزنادي 
 

 اإلجتماع التأسيسي: 1اإلجتماع رقم 
 م(13/5/1013ه )3/7/1434األثنين 

 
 

6:30 
 د( 10) .................................جلسة األعمال ..................

 تقدمي رئيس النادي  -
 التعرف عإلى الصيوف  -

 رئيس النادي

6:40 
 د( 5إفتتاح اإلجتماع .................................................... )

 الرئياي  لإلجتماع ا تعراض الفكر   -
 العريف

 )عبدالعزيز الدليجان(

6:45 

 د( 11شرح نظام التقييم ................................................ )
 (             شرح دىتر اويقايت ) -
 (              شرح دىتر عداد التإلكؤا  ) -
 ( الشاليلعبدالع ي  شرح دىتر اودقق الإلغوي  ىتالتعريف ةكإلم  اليوم ) -
 (  امل الشهراينالتعريف ةدىتر اوقيم العام ) -

 المقيم العام
 (سالم الشهراني)

6:56 
 د( 8فقرة الخطب المعّدة ............................................. )

 (             ( ىتمقيمه ) اشم العبيد) فىتلاخلطيب ا -
 د( 7-5الوقت )

 العريف
 )عبدالعزيز الدليجان(

7:04 
 د( 31فترة اإلستراحة ................................................... )

 اورطبا  يف البهو الرئيا   -
 

7:35 
 د( 15فقرة موضوعات الساحة .......................................... )

 اوشارك  مفتو   لألعصا  ىتالصيوف  -
 مقيم الفقر  ) إليمان اوشرف( -

 منسق الفقرة
 (نذير القاسم)

7:50 
 د( 15فقرة التقييم ...................................................... )

تقييم اخلطبا   ىتتقرير كا م  عداد التإلكؤا   اويقايت  اودقق  -
 الإلغوي  ىتاوقيم العام 

 المقيم العام
 (سالم الشهراني)

8:05 

 د(  15... )...............................ختام اإلجتماع ................
 تكرمي الفائ ي   -
 آرا  الصيوف ىتالكإلم  اخلتامي   -
 تذك  مبوعد اةجتماع القادم ىتافدىتار  -

 رئيس النادي
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 رئيس النادي
 ------- 

 

 النائب للشؤون التعليمية
 ------- 

 

 النائب لشؤون العضوية
 ------- 

 العامةالنائب للعالقات 
 ------- 

 

 أمين السر
 ------- 

 

 أمين الخزينة
 ------- 

 

 أمين المراسم
 ------- 

_____________________________________ 

يعقد النادي إجتماعاته مرتني شهرياً من  الاناع  
جمموعنن  يف مبنن   الانناةع  ىت ننس الانناع  التا ننع  

  الفوزان يف كورنيش اخلرب
 

 العالميةمنظمة التوستماسترز 
www.toastmasters.org 

 

ر ننننال  منظمنننن  التو تما ننننيز العاوينننن   نننن  تننننو   
البيئننننننن  التعإليميننننننن  اة اةيننننننن   الداعمننننننن  ىتالتبادليننننننن  
ةعطننننننننا  افعصننننننننا  الفر ننننننننن  لتطننننننننوير مهنننننننننارا  
التوا نننننننا ىتالقيننننننناد   ىتالننننننن  ةننننننندىتر ا تعننننننن ز ال قننننننن  

 ىتالتطور الشخص  ةالنفس 

 

 (بدأكلمة اليوم )
 

أَنْنَشأَ اَفشياَ  ىتاْختَنَرَعها اةِْتداً  م  غِ  يف َأمساِ  الإّلِه ع َّ ىتجا النُمْبدئ:  و الذي 
 ىتالَبْد : ِ ْعُا الش ِ  أىتَُّل  ةَدأَ ةِه ىتةََدأَُه يَنْبَدُؤُه ةَْد اً ىتأَْةَدأَُه ىتاةْنَتَدأَُه   اةِق م ال 

عإلى البدِل  ىتيقاُل: لَك الَبْدُ  ىتالَبْدأَُ  ىتالُبْدأَُ  ىتالَبِديئُ  ىتالَبدا   ىتالُبدا   ةاودِّ ىتالَبَدا  ُ 
 َأي لَك أَْن تَنْبَدأَ قبا غ ك يف الرَّْم  ىتغ ِه 

 ىتيف َمْبَدأَتِنا عنُه أَيصاً 
 ىتقد أَْةَدأْنا ىتةَدأْنا كا ذلك عنه 
 ىتةَِديُت ةالش ِ  َقدَّمُتُه  أَنْنصاريٌّ  
 ىتةَِديُت ةالش ِ  ىتةَدْأُ : اةْنَتَدْأُ  
 ه ىتأَْةَدْأُ  ةاَفْمِر ةَْد اً: اةْنَتدْأُ  ة
 ىتةَدْأُ  الش َ :  َنَعإْلُتُه اةِْتداً  

 لاان العرباوصدر: 

  

 1 القادم: رقم إلجتماعاألدوار المحجوزة ل
 م(17/5/1013ه )17/7/1434

 شاغر المقيم العام  شاغر العريف

 شاغر مقيم اإلرتجالية  شاغر م. خ. إرتجالية

 شاغر 1مقيم الخطبة   شاغر الخطيب األول

 شاغر 1مقيم الخطبة   شاغر الخطيب الثاني

 شاغر 3مقيم الخطبة   شاغر الخطيب الثالث

 شاغر ميقاتي  شاغر مدقق لغوي

 - -  شاغر عدد أصوات
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