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 األهداف

تزويددالمشارددن بيللهنشاتددن مفلومشبوددنطمفلومشتلهيمددنفلمشتزادد للدديلمشتوددويرللشهوددينليلولإام اللتتدددنفلمشزهددنهللوم وددت ام لم ا دد لشتدد  ل
مشنتدنه لمشاتوددالمشولدو لمشيتدنلتدللل يدرلوودنه لم تدتللالل ت للتد للمشاان ونفلمشاتني ل،لمشاونهي للمشلاي  لومشاهين لتلىلملاث

جايداالللديلمشودينل ،لمشمندوم لولجاياالل،لمشوينلي لمشله ما لمشمشا تلو ،لومشنتنه لمشاتودع لاللتالي لتناي لوتلوي لمشانت لمشوينلي،لا  ل
لاانليوت لليلتلوي لمشملن لمشوينليلهنشبنا .جاياال،لمش  ي ل لبترنلنفلم لالل،لمجايامشنم لمشجاياالل،لوونه لمشوينلي لمشتوتيتفلمش

 

 المحتويات

ل:مشتوويرلمشوينليللش اا لمهامفلمشهيالو اا لمشعاتط

 .تع يفلاوتو لمشتوويرلومشهيالمشوينلي 
 .م دنشي لمشوينلي لوملننلتنلواوتو لمشوينل لمشاوتاما لواهناهتن 
 وتننل هنلوبيوي لمشتغلبلتلىلارنبلتن.وتو لمشتناي لمشوينلي لا 
 .أهاي لوأهامفلمشت ليللمشوينلي 
 . مشوينل لمشاللي لومشاوشي لومشوينل لم دلياي لومشمن ي لالل ت لم لومجلمشوينلي 
 . م وومرلمشوينلي لمشاوتتال لشلوينل لمشام لي لومش ن جي 
 وشللونظلتلىلمشلل لمشوودي .لشتلميرلمشوينليمشتللي لومشت ليللومشتنويرلومش دنه لتلىلمشه ننا ل 
 مشازي لمشتوويميلمشتمليايلومشلايثلشتلهي للنجنفلو غهنفلمشوينح.ل 
 .تناي لوتلوي لمشانت لمشوينليلالل ت لتلوي لانتجنفلوموومرلجاياال 
 .مشه ما لمشوينلي لوابوننته 
 . تننل لمشج بلمشوينليلالللننارلووونه لنم لومشجو فلمشوينلي 
 شلهيعي لاللمانبللوينلي لتتجي لموللهيعي لاايزاللمولمانبللايني لمولم  ي لمولد ىلوينلي .م ابنننفلم 
 . مشات جنننفلمشوينلي لومش منلي لومشاؤتا مفلمشعلاي لمولمشوينل لمشايني لمولمشعتجي 
 . مشت بيه لمشوبنني لومش منلي لونظ تتنلشاو لمشملن لمشوينليلليلملامثلمشتناي لم دتلناي 
 ما لمشامتا لشلوينل للالل ت لمشهني لمشتلتي لومشا ملرلمشعنا لووونه لمشنم لمشلاي  .مشعول 
  اانفلم دنا لومشا ملرلمشوينلي لومشت ليتي للومشتولي لومشا مبزلمشتجن ي  



 تلايالابننتكلودوتكلهنشوورلالل ت لمشتللي لمشاودويSWOTلل. 
 .اوتو لموت متيجي لمشتوويرلوبيوي للينغتتن  

 ا مل لمشم م لمشر مهيلومشولوكلم وتتتبيلشلونهح.ل 
 . مشتوتيتفلومشمومنيللمشامتا لشلر بنفلودلن لمشوينل 
 .ر بنفلووبن فلمشوو لومتانشتنلمشتيلتمو لهتن 
 . مشاتن مفلومشاعن فلمش نل لهنشعناليللهنشوينل 
 .مشت لصلهنو لاعيللاللمشوينل لومشتايزلهتماي لمش اانف 
  ش لرللننت لوينلي لليلم  ال.لمشعوما لمشارجع 

ل

 مام اللمشعتد لاالمشزهنهللليلمشم للمشلنايلومشعر يل: 
 .تنوي لمام اللمشعتد لشزينااللمشو ط 
 . مشاونهي لمشلاي  لليلجوااللمش اا 
 .هننطلمش م لشاىلمشزهنهل 

 
 اا لممشزهنهلاماايل اتن مف : 
 نظ ي لشلظنفلمشلارلليلمشتعنا لاالمشعاتط 
 ل يرلمشعا لم يجنهي لنلولمشعاتطتلوي لمتجنهنفل 
 اتن مفلمام اللمش مفلومش بنطلمشعنلويلهنشتعنا لاالمشعاتط 

 

 المشاركون
 مشعاتط.اللتمتضيللهيع لتالت لمشتعنا لمشاهنر لمولغي لمشاهنر لااللاا مطلوار ليلواوظويلمشتوويرللوب  ل

 لغة لتدريب
لمنجليزي-ت هيل

 


