
 Business Englishكورس من   عةالسابالحلقة 
  تدريبيةمن الدروس اله سلسلة فهذ ،في محيط عملكسبة المنااإلنجليزية والجمل والمفردات صطلحات جاد المإن كنت تواجه صعوبة في إي

حمد سبيتةمشروحال
 
حميل الدروس بشكل مباشر من هذه انك مشاهدتها اليوم عبر اليوتيوب وت بإمك، ة بالصوت والصورة من قبل المدرب الدولي ا

هم 
 
   ا!ههاء منللتحضير لالجتماعات ومناقشتها واالنت  ات وجملما يلزمك من مفردالصفحة،سنتعرف في هذه المقالة عن ا

 

نجلش: بزنس في الجمل   لدي اجتماع!ا 
و حتى إيفنت، لنتعرف بداية عن جميع هذه المفرداتقد تحتاج ل

 
و ورشة ا

 
 :عقد اجتماع ا

meeting workshop event 
 إيفنت  ورشة عمل  اع اجتم

 

 ها هنا:  ماع، سنتطرق لبعضحاجتك الجتهناك طرق ك ثيرة للتعبير عن 

We need a meeting.   نحن بحاجة الجتماع 
We need to call for a meeting.   نحن بحاجة الجتماع 
We need to jump to a quick meeting.   نحن بحاجة الجتماع سريع 
We need to invite for a meeting.   ن ندعو الجتماع

 
 نحن بحاجة ا

 

 

حضر الجتماع؟جمل في ال
 
نجلش: كيف ا  بزنس ا 

و تماعاجال عند التحضير 
 
 ديد تح ، ال بد منعملكورشات  تك ا

 
عمال بوجدول  ة المدعوين والمكان والزمانوقائم هدافكا

 
ا فيها المواضيع التي  ماال

هم من هذا خالت االجتماع ومخرجاتهبالتالي ستحتاج مفردات لمعرفة مدو يزهايتم مناقشتها والمرفقات التي ال بد من تجهس
 
كله هو  ، ولكن ا

هم الجمل في  هذا النطاق:    !الدعوة لالجتماع رحضيت
 
 لنتعرف على ا

I need to prepare for my workshop  حضر لورشة العمل
 
ن ا

 
نا بحاجة ال

 
 ا

I need to identify the purpose/objective of the meeting  حدد الهدف من االجتماع
 
ن ا

 
 علي ا

Prepare the list of invitees حضر قائمة المدعوين
 
 ا

Identify/decide the timing and place نحدد الموعد والمكان 

Prepare the invite/invitation  حضر الدعوة
 
 ا

The call for the meeting  الدعوة لالجتماع 



The agenda of the meeting  عمال االجتماع
 
 جدول ا

The topics/issues/subjects to be discussed during the meeting  المواضيع التي سيتم مناقشتها خالل االجتماع 

Prepare the attachments inside the invite.  
 
 حضر المرفقات داخل الدعوة ا

The inputs to the meeting  مدخالت االجتماع 

What are the outputs/outcomes of the meeting?  ما هي مخرجات االجتماع؟ 

What are the takeaways of the meeting ?  ما هي مخرجات االجتماع؟ 

 

وإن كنت  والتالية! لقات السابقة ة الحيوب لمشاهدوت مكانك زيارة قناتنا على اليبإ البزنس إنجلش!كورس دروس سلة عة من سل هذه الحلقة الساب
و التسجيل في  بزنس إنجلش، بإمكانك حجزفي مجال البحاجة لدروس مخصصة 

 
البرنامج التدريبي الخصوصي "سبيتة بريميوم"  استشارة معنا، ا

 تخصصك وعملك! بالتوفيق! ، قراءة( في لتطور من مهاراتك اإلنجليزية )محادثة، ك تابة، استماع


