)COMPETENT LEADER (CL
القائد المتمكن ()CL

AWARD APPLICATION
استمارة طلب جائزة
للتقديم على الجائزة:
يجب أن يكون المتقدم عضواً فاعال بالنادي المذكور أدناه عندما يستلم المركز الرئيسي هذا الطلب حتى يكون مؤهالً لنيل الجائزة.
 استكمال كل المشاريع العشرة في دليل القيادة المتمكنة (المادة .)AR265

 استكمل هذا الطلب وأرفق سجل إنجاز المشاريع.
 يجب أن يوقع أحد أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي على هذا الطلب ويؤرخه.
	اطلب من أحد األعضاء الحاليين بالهيئة اإلدارية للنادى تقديم طلبك عبر اإلنترنت على  .www.toastmasters.orgوإن لم يُتح ألحدهم
الدخول على اإلنترنت يرجى إكمال استمارة الطلب والبريد اإللكتروني وإرسالها بالبريد أو الفاكس (الرجاء اختيار أحداهما) إلى:
		
Education Awards
		
Toastmasters International
9127 South Jamaica Street, Suite 400, Englewood, CO 80112, USA

فاكس+1 303-799-7753 :
البريد اإللكترونيeducationprogram@toastmasters.org :

يرجى إرفاق سجل انجاز المشاريع
يرجى طباعة أو كتابة:

LLLLLLLL

_________________ District _________________________________ Club Name & No.
Member No.
القطاع
اسم النادي ورقمه
رقم العضو
___________________________ Date ___________________________________________________________________________________ Name
يرجى طباعة اسمك باللغة االنجليزية (كما تحب أن يظهر لك ذلك على الشهادة)
التاريخ
االسم
?No L Yes L Permanent Address Change
ال
نعم
هل تود تغيير عنوانك الدائم؟
_______________________________________________________________________________________________________________ Address 1
العنوان 1
_______________________________________________________________________________________________________________ Address 2
العنوان 2
__________________ Postal Code _________________________ State/Province __________________________________________________ City
الرمز البريدي
المنطقة/المحافظة_
المدينة
______________________________________________________________ Email Address _______________________________________Country
عنوان البريد اإللكتروني
الدولة_
__________________________________________________________________________________________________________________ Phone
الهاتف

CLUB OFFICER VERIFICATION
تصديق أحد أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي

The Toastmaster whose name appears above has completed all of the requirements for this award.
لقد استوفى التوستماستر الموضح اسمه أعاله كافة شروط نيل هذه الجائزة.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������___________________ :Date
C L UB OF F I C E HEL D
P R IN T N A ME
SIGNATURE
التاريخ:
التوقيع

االسم مطبوعًا

المنصب الذي شغله في النادي

(ال يجوز لألعضاء التوقيع على طلباتهم حتى لو كانوا من أعضاء الهيئة اإلدارية بالنادي).

OPTIONAL: Please send a letter about my award to my employer or supervisor listed below.
اختياري :يرجى إرسال خطاب بشأن جائزتي إلى صاحب العمل أو المشرف الوارد أسماؤهم أدناه.
_____ By initialing here, I am confirming that I have written consent to provide Toastmasters International the below person’s contact information
for the purpose of sending confirmation of my education award achievement.
_____ بالتوقيع بالحروف األولى من اسمي هنا ،أقر بأنني قد حصلت على موافقة كتابية لتوفير معلومات االتصال الخاصة بجهة االتصال الواردة أدناه إلى Toastmasters
 Internationalلغرض إرسال تأكيد الحصول على جائزة التعلم.
)(Type or print neatly and do not abbreviate company name.
(اكتب أو اطبع بدقة وال تختصر اسم الشركة).
_______________________________________________________________________________________________ Name of Employer/Supervisor
اسم صاحب العمل/المشرف
__________________________________________________________________________________________________________ Company Name
اسم الشركة
___________________________________________________________________________________________________________________ Email
البريد اإللكتروني

سجل إنجاز المشاريع
استخدم هذا النموذج لمتابعة تقدمك وإنجازك لمشاريع القيادة المتمكنة (( )CLالمادة  .)AR265بعد إكمالك للمشاريع العشرة ،أرسل نسخة من هذا السجل
وطلب الحصول على جائزة القائد المتمكن (( )CLالمادة  )AR1227الستالم جائزة القائد المتمكن ( )CLالخاصة بك.
المشروع

المشروع  :1اإلصغاء

المشروع  :2التفكير الناقد

المشروع  :3منح التعقيب

المشروع  :4إدارة الوقت

المشروع  :5التخطيط والتنفيذ

المشروع  :6التنظيم والتفويض

المشروع  :7التنظيم

األدوار

التاريخ

توقيع نائب
الرئيس الشؤون
التعليمية

أتم  3من  4عداد التلكؤات
مقيم الخطبة
المدقق اللغوي

( Table Topics Speakerمتحدث في فقرة الخطب االرتجالية)

أتم  2من  3مقيم الخطبة
المدقق اللغوي
المقيم العام
أتم  3من  3مقيم الخطبة
المدقق اللغوي
المقيم العام
أخذ دور الموقت  1 +مدقق الوقت
عريف االجتماع
المتحدث
مدير فقرة الخطب االرتجالية
المدقق اللغوي
أتم  3من  4خطيب
المقيم العام
عريف االجتماع
( Topicsmasterمدير فقرة الخطب االرتجالية)
أتم  1من  6المساهمة في تنظيم مسابقة الخطابة
المساهمة في تنظيم المناسبات الخاصة للنادي
المساعدة في تنظيم حملة أو مسابقة العضوية
المساهمة في تنظيم حملة العالقات العامة للنادي
المساهمة في إنتاج النشرة اإلخبارية للنادي
مساعدة مدير الموقع اإللكتروني للنادي
أتم  2من  4عريف االجتماع
المقيم العام
( Topicsmasterمدير فقرة الخطب االرتجالية)
إصحب ضيفا ً في النادي

المشروع  :8التحفيز
أتم دوراً واحداً كرئيس  2 +من األدوار الثالثة رئيس حملة العضوية أو رئيس المنافسات
رئيس حملة العالقات العامة
عريف االجتماع
مقيم الخطبة
المقيم العام
المشروع  :9اإلرشاد
أتم  1من  3مرشد لعضو جديد
مرشد لعضو توستماسترز
عضو في اللجنة اإلرشادية لبرنامج قيادة األداء العالي
المشروع  :10بناء الفريق
أكمل دور عريف االجتماع  +دور المقيم العام توستماستر
المقيم العام
أو واحد مما يلي رئيس حملة العضوية
رئيس الحملة اإلعالمية للنادي
رئيس مسابقات الخطابة للنادي
رئيس تنظيم المناسبات الخاصة بالنادي
محرر الرسالة االخبارية للنادي
مدير الموقع اإللكتروني للنادي
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المادة AR1227

