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مع صعوبة في التواصل

!األخرين



أنت بحاجة إلى مكان

التواصلالشخصية الكامنةاالنتقادالخوف والتوتراإلقناع
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أين نستطيع تعلم تلك المهارات؟

تالبي
المدرسة

المجالسالجامعة

األصدقاء
المناسبات

السفر

العمل

المعاهد

الدورات





نادي التوستماسترز
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ما معنى كلمة توستماسترز؟



مهمة
مؤسسة توستماسترز العالمية

تمكين األفراد ليصبحوا قادة ومتواصلين أكثر كفاءة وفعالية

مهمة
نادي التوستماسترز

تطوير توفير بيئية تعليمية إيجابية ومحفزة، حيث يمّكن النادي أعضاءه من

والجودة مهاراتهم في التواصل والقيادة، مما ينتج عنه رفع مستوى الثقة بالنفس

الشخصية



النادي

المنطقة

القسم

القطاع

اإلقليم

ةتوستماسترز العالمي

الهيكل التنظيمي 

لتوستماسترز

العضو

مؤسستنا هي الوحيدة، على حد 
علمي، التي سخرت من أجل  

األعضاء

الدكتور رالف سميدلي

مؤسس توستماسترز العالمية



قطاعات التوستماسترز

10-1األقاليم  11اإلقليم  12اإلقليم  13اإلقليم  14اإلقليم 

عضواً 352000أكثر من 

نادي 16400في أكثر من 

دولة141في 
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ي؟كيف يعمل برنامج توستماسترز التعليم

اسبوعياجتماع
فقرات 
االجتماع

التقويم
الخطب 
االرتجالية

الخطب 
المعدة



يةالعالقات االستراتيج

تعاون الفريق

تواصل الرؤيا

التأثير المقنع
القيادة التفاعلية

التدريب الفعال

التخطيط االبداعي

تطوير القيادة

زيةاالستراتيجيات التحفي

ميةاتقان العروض التقدي

مسارات10

التواصل 

الشخصي

القيادة 

ةاالستراتيجي

االدارة

الثقة

الخطابة
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الشهادات واألوسمة

اجتماع اسبوعي

برنامج تعليمي



English

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Japanese

Spanish

Portuguese

French

German

Arabic

Accessibility for 

sight-impaired: 

Phase 2

الترجمة



https://youtu.be/b-bNl5z-

wY4

https://youtu.be/b-bNl5z-wY4
https://youtu.be/b-bNl5z-wY4
https://youtu.be/b-bNl5z-wY4


التكاليف

125 $(469 ًرياالً سعوديا ) مرة واحدة–رسوم تأسيس النادي

20 $(75 ًرياالً سعوديا ) مرة واحدة–ثمن حقيبة العضو الجديد

45 $(169 ًرياالً سعوديا ) أشهر6كل -رسوم تجديد العضوية



خطوات إنشاء نادي توستماسترز

الرعاية
رسوم 
التأسيس

تسجيل 
األعضاء

االجتماع 
يالتأسيس

تدريب 
األعضاء





!نال تفوت الفرصة وسارع بالتسجيل اآل



:معلومات التواصل مع مقدم هذه المادة

(ابو أنس)عبدالعزيز عبدالصمد الدليجان

المملكة العربية السعودية–الخبر 

dulaijan@Hotmail.comبريد الكتروني 

0503843082: جوال

adulaijan

@aazizdulaijan

@dulaijan

mailto:dulaijan@Hotmail.com
https://www.facebook.com/adulaijan

