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تم تطوير تجربة تعلم  Toastmasters Pathways حول الكفاءات الخمسة األساسية التي حددها مجلس اإلدارة.

المسارات والكفاءات األساسية

األساسية الخمسة  الكفاءات 
11 مساًرا

 Base Camp من الجدير بالذكر أن كل عضو يستخدم
سيكون لديه الفرصة لالختيار من بين العديد من المشروعات 

االختيارية لتوسيع نطاق تعلمه. ويتمتع األعضاء إلى جانب 
المشروعات االختيارية بالمرونة لتغطية جميع الكفاءات 

األساسية لكل مسار.

الخطابة 

 التواصل مع 
اآلخرين

 القيادة 
االستراتيجية

اإلدارة

الثقة
الثقة هي صفة فريدة ال يمكن تدريسها، ولكن يتم اكتسابها أثناء تعلم 

كل مسار.

يتم إدراج الكفاءات األساسية الممثلة في كل مسار مع اإلشارة إلى رقم ترتيب 
األهمية بجانب اسم المسار.
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القيادة الديناميكية

التدريب الفعال

جاذبية الفكاهة

التخطيط االبداعي

تطوير القيادة

االستراتيجيات التحفيزية

التأثير المقنع

إتقان العرض التقديمي

العالقات االستراتيجية

تعاون الفريق

التواصل الرؤيوي

بناء مهارات القيادة االستراتيجية وحل النزاعات

بناء مهارات التواصل مع اآلخرين والقيادة 
والتدريب

بناء مهارات الخطابة وكتابة الخطبة

بناء مهارات إدارة المشاريع اإلبداعية ومهارات 
االتصال

بناء مهارات القيادة واالتصال

بناء مهارات القيادة التحفيزية واالتصال

بناء المهارات للقيادة في المواقف المعقدة

بناء مهارات الخطابة

بناء مهارات تكوين العالقات والقيادة واالتصال

بناء مهارات القيادة التعاونية

بناء مهارات االتصال والقيادة المبتكرة
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learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

يساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك قائد استراتيجي. تركز المشروعات في هذا المسار على فهم أساليب القيادة والتواصل، وتأثير 
الخالفات على مجموعة ما، والمهارات الالزمة لتهدئة هذه الخالفات وتوجيهها. كما تركز هذه المشروعات على وضع استراتيجيات لتسهيل 
إحداث تغييرات في المنظمة أو المجموعة، والتواصل مع اآلخرين، والخطابة. ُيتوج هذا المسار بمشروع ُيركز على تطبيق مهارات القيادة. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

القيادة الديناميكية
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المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   معرفة أسلوبك في التواصل
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   فاوض على أفضل النتائج

بناء المهارات
•   إدارة التغيير

إظهار الخبرة
•   القيادة في أي موقف

•   إلقاء الخطب االجتماعية
•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•    بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•   استعد للتحدث باحتراف

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

ُيساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك كمتواصل وقائد إيجابي. ُتركز هذه المشروعات على فهم وتعزيز إجماع اآلراء، والمساهمة في تطوير 
اآلخرين من خالل التدريب، وبناء مهارات خطابة قوية. يؤكد كذلك كل مشروع على أهمية االتصاالت الشخصية الفعالة. وُيتوج هذا المسار 

بمشروع "قيادة األداء العالي" من تصميمك. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ
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المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   معرفة أسلوبك في التواصل
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   الوصول إلى إجماع

بناء المهارات
•   التحسين عبر التدريب اإليجابي

إظهار الخبرة
•   قيادة األداء العالي

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•   استعد للتحدث باحتراف

التدريب الفعال
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TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

يساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك خطيب بارع. وينصب تركيز مشاريع هذا المسار على تعلم كيفية استجابة الجمهور لمختلف 
أنواع الفكاهة وتحسين قدراتك على تقديم رسالتك مع الفكاهة. وُتسهم هذه المشاريع كذلك في تحسين فهم أساليب الخطابة الفّعالة، بما فيها كتابة 

خطبة وإلقاء خطبة واستخدام قصص فكاهية. ُيتوج هذا المسار بخطبة ممتدة ُتتيح لك تطبيق ما تعلمته.

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ
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المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

•   تواصل مع جمهورك
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   جذب الجمهور بالفكاهة

بناء المهارات
•   قوة الفكاهة في الخطبة االرتجالية

إظهار الخبرة
•   قدم رسالتك مع الفكاهة

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   اإلصغاء الفعال

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   اكتب مدونة جذابة
•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت

•   جلسة سؤال وجواب
•   استراتيجيات العالقات العامة

•   إدارة المشاريع بنجاح
•   التعامل مع الجمهور صعب المراس

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•   استعد للتحدث باحتراف

جاذبية الفكاهة



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

يساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك خطيب وقائد. ُتركز المشروعات في هذا المسار على تعزيز التواصل الفعال مع أعضاء 
الحضور عند تقديمك لخطبة وكتابتها وإلقائها. ُتسهم هذه المشاريع في بناء فهم خطوات إدارة مشروع فضاًل عن إيجاد حلول مبتكرة. وُيتوج 

هذا المسار بمشروع "قيادة األداء العالي" من تصميمك. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ
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المستويات الخمسة

إتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   التواصل مع جمهورك
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
ً م مقترحا •   َقدِّ

بناء المهارات
•   إدارة المشاريع بنجاح

إظهار الخبرة
•   قيادة األداء العالي

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•  استعد للتحدث باحتراف

التخطيط االبداعي
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TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

ُيساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك متواصل وقائد فّعال. وينصب تركيز مشاريع هذا المسار على تعلم كيفية إدارة الوقت، فضاًل 
عن وضع خطة وتنفيذها. يتم التركيز على مهارات الخطابة وقيادة فريق في جميع المشاريع. وُيتوج هذا المسار بتخطيط وتنفيذ فعالية ُتتيح لك 

تطبيق كل ما تعلمته.

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ
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المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   إدارة الوقت

•   معرفة أسلوبك في القيادة
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   التخطيط والتطبيق

بناء المهارات
•   قيادة فريقك

إظهار الخبرة
•   إدارة الفعاليات الناجحة

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•  استعد للتحدث باحتراف

تطوير القيادة



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

يساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك متواصل قوي وفعال. وينصب تركيز المشاريع على تعلم االستراتيجيات لبناء عالقات مع 
األفراد المحيطين بك، وفهم الدوافع، باإلضافة الى النجاح في قيادة مجموعات صغيرة إلنجاز المهام. ُيتوج هذا المسار بمشروع متكامل لبناء 

فريق يجّمع مهاراتك كافة جنًبا إلى جنب بما في ذلك الخطابة. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ
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المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في التواصل

•   اإلصغاء الفعال
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   فهم الذكاء العاطفي

بناء المهارات
•   حفز اآلخرين

إظهار الخبرة
•   بناء الفريق

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•  استعد للتحدث باحتراف

االستراتيجيات التحفيزية



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

ُيساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك متواصل وقائد مبتكر. وينصب تركيز مشاريع هذا المسار على كيفية مناقشة النتائج اإليجابية 
إلى جانب بناء مهارات تواصل شخصي قوية مع اآلخرين ومهارات خطابة. ُيركز كل مشروع على تحسين مهارات القيادة الستخدامها في 

 المواقف العصيبة، فضاًل عن إيجاد الحلول االبتكارية للتحديات. وُيتوج هذا المسار بمشروع "قيادة األداء العالي" من تصميمك. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

1

2

3

4

5

المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   اإلصغاء الفعال
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   فهم حل النزاعات

بناء المهارات
•   القيادة في المواقف الصعبة

إظهار الخبرة
•   قيادة األداء العالي

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•  استعد للتحدث باحتراف

التأثير المقنع



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

يساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك بصفتك خطيب بارع. وينصب تركيز مشاريع هذا المسار على تعلم كيفية استجابة الجمهور لك وتحسين 
مهارات تواصلك مع األعضاء الحضور. وُتسهم هذه المشاريع كذلك في تحسين فهم أساليب الخطابة الفّعالة، بما فيها كتابة خطبة وإلقاء خطبة. 

ُيتوج هذا المسار بخطبة ممتدة ُتتيح لك تطبيق ما تعلمته.

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

1

2

3

4

5

المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة
•   معرفة أسلوبك في القيادة

Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   الخطابة اإلقناعية

بناء المهارات
•   التعامل مع جمهور صعب المراس

إظهار الخبرة
•   استعد للتحدث باحتراف

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   اإلصغاء الفعال

•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   اكتب مدونة جذابة
•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت

•   جلسة سؤال وجواب
•   استراتيجيات العالقات العامة

•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية

إتقان العرض التقديمي



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

 ُيساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك كقائد في التواصل. ُتركز هذه المشروعات على فهم طبيعة التنوع، وبناء العالقات الشخصية 
و/أو المهنية مع مختلف األفراد، ووضع استراتيجية للعالقات العامة. يتم التركيز على التواصل الشخصي الجيد مع اآلخرين وكخطيب في كل 

مشروع. يتوج المسار بمشروع يمكنك من تطبيق مهاراتك كقائد في منظمة تطوعية. 

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

1

2

3

4

5

المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   التفاهم عبر الثقافات
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

بناء المهارات
•   استراتيجيات العالقات العامة

إظهار الخبرة
•   القيادة داخل منظمتك التطوعية

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
•   ركِّز على الجانب اإليجابي

•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   استعد للتحدث باحتراف

العالقات االستراتيجية



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

ُيساعدك هذا المسار على بناء مهاراتك كقائد متعاون. ُتركز المشروعات في هذا المسار على اإلصغاء الفعال، وتحفيز اآلخرين، والتعاون 
مع فريق. ُيسهم كل مشروع في بناء مهارات االتصاالت الشخصية ومهارات الخطابة. ُيتوج هذا المسار بمشروع ُيركز على تطبيق مهارات 

القيادة.

إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

1

2

3

4

5

المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   اإلصغاء الفعال
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   التعاون الناجح

بناء المهارات
•   حفز اآلخرين

إظهار الخبرة
•   القيادة في أي موقف

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•  استعد للتحدث باحتراف

تعاون الفريق



learning experience 
PATHWAYS

TOASTMASTERSالمسارات والمستويات والمشروعات االختيارية

ُيساعد هذا المسار على بناء مهاراتك كقائد ومتواصل استراتيجي. تركز المشروعات في هذا المسار على تحسين مهارات تبادل معلومات مع 
مجموعة والتخطيط للتواصل وإيجاد حلول ابتكارية. يتم التركيز على مهارات كتابة خطبة وإلقائها في كل مشروع. وُيتوج هذا المسار بتطوير 

رؤية شخصية أو مهنية طويلة المدى وبدء العمل بها. 
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إكمال المسار
ر ملًيا في مسارك •   فكِّ

1

2

3

4

5

المستويات الخمسة

اتقان األساسيات
•   كسر الجمود

•   التقويم والتعقيب
•   البحث والتقديم

معرفة أسلوبك
•   معرفة أسلوبك في القيادة

•   معرفة أسلوبك في التواصل
Toastmasters مقدمة عن إرشاد   •

زيادة المعرفة
•   طور خطة للتواصل

بناء المهارات
•   اإلعالم بالتغيير

إظهار الخبرة
•   القيادة في أي موقف

المشاريع االختيارية للمستوى الثالث )اختر مشروعين(
•   إلقاء الخطب االجتماعية

•   استخدام برامج العرض التقديمي
•   التواصل من خالل رواية القصة

•   ابتكار وسائل بصرية فعالة
•   استخدام لغة وصفية

•   التواصل مع جمهورك
ن روابط من خالل شبكة التواصل •   كوِّ

•   ركِّز على الجانب اإليجابي
•   ألِهم جمهورك
•   استعد لمقابلة

•   فهم التنويع الصوتي
•   لغة جسد فعالة

•   اإلصغاء الفعال
•   تعّرف على حس الفكاهة لديك

المشاريع االختيارية للمستوى الرابع )اختر مشروًعا(
•   أنشيء نشرة صوتية

•   بناء تواجد على وسائل التواصل 
االجتماعي

•   التعامل مع جمهور صعب المراس
•   اكتب مدونة جذابة

•   إدارة االجتماعات عبر اإلنترنت
•   جلسة سؤال وجواب

•   استراتيجيات العالقات العامة
•   إدارة المشاريع بنجاح

المشاريع االختيارية للمستوى الخامس )اختر مشروًعا(
•   الدروس المستفادة

•   إدارة الندوات
•   القيادة األخالقية

•   قيادة األداء العالي

•   القيادة داخل منظمتك التطوعية
•   استعد للتحدث باحتراف

التواصل الرؤيوي


