
 

 نتائج كانت النجاح قصص من المزيد لسماع لنا الفرصة  اتاحة  إىل اللقاء هذا يهدف

 .المؤسس   أو الشخص   الصعيد عىل سواء التشبيك لتجارب  فعلية 

 

   والتبادل والتعاون التشبيك عملية  كانت الماضية  السنوات  خالل
 وتبادل الثقاف 

ات     مستدامة  لمبادرات  نماذج  إحياء وإعادة والمهارات  الخبر
 أوسع جغرافية  منطقة  ف 

 الثقافية  والمبادرات  األعمال من العديد ونمو نجاح من أساس   الحدود؛ جزء تجاوزت 

   لشبكة  حقيقية  نجاح قصة  هذه كانت األقل والفنية، عىل
   المدينة  فنان 

   تعمل والت 
 ف 

 من أكب   قصتهم  عىل نتعرف سوف األردنية، والذي المملكة  شمال - اربد تدىع مدينة 

   المدير استضافة  خالل
   الثقاف 

   للشبكة  والفت 
   السيد األردن ف 

  .عدنان صاف 

 

 سواء عام بشكل التشبيك مع تجاربكم عىل ايضا؛ والتعرف قصصكم بسماع نأمل نحن

 .مؤسستكم أو مبادرتكم صعيد عىل او الشخص   الصعيد عىل

 

 هذه خالل من "تاندم " عنوان تحت للتبيشك  سويا رسيعة  تجربة  نخوض سوف كما

 قصة  بينهم ما ينمو قد  أكب   أو اثني    بي    جديد تشبيك لبناء معا نحاول سوف التجربة 

 شغف أو  هدف تحقيق إىل يرم   التشبيك من نوع او جديد تبادل أو جديدة نجاح

ك  .مشب 

 

 لنا مضافة  قيمة  الجلسة  هذه من نجعل محددة، حت   خطة  الجلسة  تتخذ  سوف

  جميعا

  الدولية  أسيتاج شبكة  لقاءات  سلسلة  من تجريتر   كجزء الجلسة  هذه  نطلق سوف

 األعضاء  بي    جديدة تعاون بذرة اي النجاح جماىع   بشكل العون يد نمد سوف

   المشاركي   
  .الجلسة  هذه ف 

نا ملهمة  تجربة  لتكون دولية  أسيتاج منصة  عىل الجلسة  هذه  تبث سوف  من لغب 

   التشبيك محتر  
 .العالم هذا ف 

 



ا ا وليس واخب     رغبتهم ابدوا الذين االعضاء كل مع نشارك سوف اخب 
 لنا االنضمام ف 

   الجلسة  عن تفصيلة  اجندة
احات  وجود  مع الساعتي    تتجاوز لن والت     .طبعا اسب 

  

   كانون 16 الجمعة  يوم  صباح  قهوة موعد مع : الجلسة  هذه موعد
   ديسمبر  / الثان 

 ف 

  م 12:30 الساعة  ولغاية  ص 10:30 الساعة  تمام

 

   ارسال :المشاركة  ألغراض
يد إىل االن     البر

ون    SAFI@MEDEARTS.ORG اإللكب 

  شخصية  صورة  -1

  عنكم اسطر الثالث  تتجاوز ال نبذة -2

وعكم / مبادرتكم/مؤسستكم تمثل أنها  تعتقدون صورة -3  وجد  إن مشر

وعكم / مبادرتكم/مؤسستكم  عن اسطر الثالث  تتجاوز ال نبذة -4  وجد  إن مشر

 من كان إذا لذلك السيجنال او اب  الواتس خالل من ايضا التواصل نحب نحن -5

 نكون سوف التطبيقات  هذه أحد خالل  من  للتواصل موبايل رقم مشاركة  الممكن

 .مشاركتكم لكم ممتني   

 

حة  األجندة    :المقب 

 

  توضيح مقدمة  دقائق 10

ة قصص خالل من التعارف دقيقة  30   التشبيك عن لالهتمام مثب 

 

احة  دقائق 5   اسب 

 

ح دقائق 5   تاندم فكرة عن رسر

  تاندم تمارين دقيقة  15

 تاندم  تمرين نتائج عرض دقائق 15

  بعد ماذا - الجلسة  إغالق دقائق 10
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