
# االجخواع 

جذول االجخواعالىقج

الىقجالوىضىعالوىضىعاهيي الوزاسن يذعىا لبذأ االجخواع ويقىم 7.15

دقائق 6 - 4افضل خطبت هرتجلت   : بافخخاح الجلست بالخذكيز بشعار الٌادي

اجل من ، افضل تواصل اجل من
افضل خطُب         

دقائق 7 - 5  تفكير اجل من افضل اصغاء

دقيقخاىافضل هقُن خطب      افضل،

دقيقخاىبالتطبيق نتعلم نحن

دقائق 3كلوت اللقاء السابق

حقذين رئيس الٌادي الفخخاح الجلست7.20

َعرف بقىاعذ االجتوبع ، ثن ٌَبقش بعض

الذورعرَف االجتوبع الوىاضُع الهبهت بشأى الٌبدٌ

(2هشزوع  )1#الخطيبالوقُن العبم

الوقينالوستشبر اللغىٌ:بذايت اللقاء7.25

(3هشزوع  )2#الخطيبكلوت اللقبء

الوقينعذد اصىاث هلئ الفراغ

(1هشزوع  )3#الخطيبالوُقبتٍدعىة الوقُن العبم للتعرَف بٌفسه ثن7.30

الوقينفبرز االصىاثالوُقبتٍ ،:  التعرَف ببلفرَق الوسبًذ 

 الٌحىي،عذد االخطبء، فبز االصىاث
(3هشزوع  )4#الخطيبهٌسق هىضىعبث السبحت

هقُن خطببء هىضىعبث السبحت

الوقينهقذم الطرائف

دعىة هٌسق هىضىعبث السبحت،لُشرح 7.35

كلوت اللقاء عذد االصىاث.ههوته ثن البذء ببلوهوت

عذد دعوة فارز االصوات لجمع التصويت7.45

دعىة الخطببء لتقذَن خطبهن7.50

دعوة فارز االصوات لجمع التصويت7.55

8.00

دعىة الوقُوُي لتقُُن الخطب8.05

الوكخباالسم

043974490حداد خالد مدعوة فارز االصوات لجمع التصويت8.10

043966521القائدي سعود عبدالعزيز

خان عبدالوهاب اسماعيلدعوة فريق التقييم لتقييم اللقاء8.15

باصهي بكر ابو عبدهللا

هحوذ هعيض القحطاًياعادة المنصة لرئيس النادي8.25

البقمي شجاع

043978320م عبذهللا ادريس فلوباى

انس هوساوياًهاء اللقاء8.30

الوقُن العبم

االدوار الزئيسيت في اللقاء

الىقج الوخاح

1# الوشروع 

/ هعذي الخطب الوعذة هسبقا 

الوقيويي

الخطب الورتجلت

االسن

التعليمية لشؤون الرئيس نائب

0505363319 النادي رئيس

0506629864

الكلوت الوزحجلت

نادي ينبع الصناعية توستماستر

 (هقذم اللقبء  )دعىة عرَف االجتوبع 

البتذاء الجلست

السعىديت-  الصٌاعيت يٌبع

  هـ 1430 / 12 / 27 االحذ ليىم   الٌادي اعوال جذول

تسعً اًذَت التىستوبستر لتىفُر البُئت االَجببُت والوسبعذة علً التعلن، حُث تتىفر الفرصت لكل عضى هي اعضبء الٌبدٌ لتطىَر ههبراث 

التىاصل والوهبراث القُبدَت، هوب َؤدٌ ببلتبلٍ لرفع درجت الثقت ببلٌفس والٌوى الشخصٍ

رسالت ًادي الخىسخواسخز

الفائز

الفائزوى في اللقاء السابق

هزكز الخذريب الخزبىي: الوكاى 

الوشبرَع االخري

الوقُن

امين الخزينة

0507070844امين المراسم

0503341941العضوية لشؤون الرئيس نائب

0553799918ًائب الزئيس لشؤوى العالقاث العاهت

اهيي السز

0504329659للنادي السابق الرئيس

0503346407

الجىال 

0555932333

المنصب

الوقذم





 


