تقرير بفعاليات كلية العمارة والتخطيط للعام الجامعي 1437/1436هـ الفصل األول

بيانات للفعالية
اسم الفعالية  :اإلعداد ملاسابةة اخلطابة (توستماستف)
وصف الفعالية  :عةد نادي العمارة اجتماعه األول لإلعداد ملاسابةة اخلطابة (توستماستف).
النادي املنفذ  :العمارة
تاريخ و وقت التنفيذ1437/5/15:هـ
مكان التنفيذ  :الكلية.
عدد املنظيمن 5:
نوع املنظمني  :أعضاء النادي
عدد املاستفيدين  650:طالبا
نوع املاستفيدين :الطالب
خرب الفعالية إن وجد :
عنوان اخلرب :اإلعداد ملاسابةة اخلطابة (توستماستف)
نص اخلرب أو رابط اخلرب:
عةد نادي العمارة اجتماعه األول لإلعداد ملاسابةة اخلطابة (توستماستف).
و التوستماستفز شبيه بتنظيم األندية الفياضية كما األوملبياد حيث املاسابةات التنافاسية ما بني األندية واليت تتةاسم حاسب الدولة اليت تةع فيها،و
داخل كل دولة تنةاسم األندية إىل مناطق وقطاعات تتنافس فيما بينها مبؤمتفات سنوية الختيار أفضل املرشاركني يف أنرشطة املنظمة املختلفة،
ويبلغ عدد األندية يف دول اخلليج العفيب أكثف من  190نادي تلتةي كل عام مبؤمتف شامل ينظم يف إحدى دول اخلليج للتنافس على نيـل
الكؤوس والرشهادات وحضور الكثري من اللةاءات التدريبية اليت تاستهد رفع املهارات والةدرات اليت ياسعى أعضاء التوستماستفز لتطويفها.
الربنامج يةوم على نظام متدرج يرشبه التدرج املوجود يف ألعاب الكاراتيه واجلودو وما شابه ذلك ،فكما يتدرج العبو هذا النوع من الفياضة
من احلزام األبيض وحىت احلزام األسود ،يتدرج أعضاء التوستماستفز من خالل مثانية مفاحل ،وللحصول على كل مفحلة من هذه املفاحل
جيب على العضو تةدمي عرشفة خطب حاسب الربنامج التدرييب املةدم من التوستماستفز الدولية ،كما جيب على العضو الةيام مباسامهات أخفى
خلدمة ناديه واجملتمع لل حصول على املفاحل املتةدمة من درجات التوستماستفز ،وأول هذه الدرجات هي ما تاسـمى Competent
 Communicatorأي املتواصل املتمكن ،وتليها درجات املتواصل املتةدم  ،Advanced Communicatorوهناك ثـال
درجات :الربونزية والفضية والذهبية ،وهناك الدرجات الةيادية (درجة الةائد املتمكن ودرجيت الةائد املتةدم الربونزية والفضية) ومن مث تليها
درجة  Distinguished Toastmasterأي العِّفيف املتميز ،وهي أعلى املفاحل يف نظام التوستماستفز التعليمي.
ذكف ذلك للفسالة سعادة املرشف على األنرشطة يف الكلية :د .امحد طومان.

الصور
املرشف العام على النرشاط يف كلية العمارة والتخطيط
مديف نادي العمارة وعلوم البناء

االسم :د .امحد بن رشدي طومان
االسم :عبداهلل الغفيس

