تٛاَاخ انًؤطظاخ األْهٛح

االطى انزطً ٙنهًؤطظح ؼظة انرظعٛم

يؤطظح انشٛخ ػه ٙػثذهللا انعلان ٙانخٛزٚح

انٓاذق

3188822210-3188822210

انلاكض

3188822280

تٛاَاخ انرٕاصم

info@ajfound.org

انثزٚذ االنكرزَٔٙ

www.ajfound.org

انًٕهغ االنكرزَٔٙ

@Aj_Found
انؽظاتاخ ك ٙيٕاهغ انرٕاصم االظرًاػٙ

 0888يؽًٕد َصٛق  -األَذنض  -ظذج
انزيش انثزٚذ٘80088 :
انزهى اإلضاك2800 :ٙ

انؼُٕاٌ انٕطُ ٙأٔ انًٕهغ

انًوزاخ ٔانلزٔع األخزٖ
األٔل
انًذُٚح/انًؽاكظح
ْاذق انلزع
كاكض انلزع
انثزٚذ االنكرزَٔٙ
انؼُٕاٌ انٕطُ ٙأٔ
انًٕهغ
يذٚز انلزع
ظٕال يذٚز انلزع
انثزٚذ االنكرزَٔٙ
نًذٚز انلزع

(ًٚكٍ إضاكح ظذأل نهًؤطظاخ انر ٙنذٓٚا ػذد كزٔم أكثز)

انصاَٙ

انصانس

انزاتغ

انؼذد

أػضاء يعهض اإلدارج

َظاء

-----

5

رظال

#

اإلطى

انصلح االػرثارٚح

ذارٚخ انرؼٍٛٛ

ذٕكز يٕاكوح ٔسارج
انؼًم ٔانرًُٛح
االظرًاػٛح

1

ؼاذى تٍ ػه ٙػثذهللا انعلانٙ

انزئٛض

ْ1001/30/80ـ

َؼى

2

أ ًٍٚتٍ ػه ٙػثذهللا انعلانٙ

َائة انزئٛض

ْ1001/30/80ـ

َؼى

3

طاي ٙتٍ ػه ٙػثذهللا انعلانٙ

ػضٕ

ْ1001/30/80ـ

َؼى

4

أي ٍٛتٍ ػه ٙػثذهللا انعلانٙ

ػضٕ

ْ1001/30/80ـ

َؼى

5

صالغ تٍ طانى طؼٛذ تاػصًاٌ

ػضٕ

ْ1001/30/80ـ

َؼى

انًذٚز انرُلٛذ٘

االطى

صالغ تٍ طانى طؼٛذ تاػصًاٌ

انًؤْم انؼهًٙ

دكرٕراِ

رهى انعٕال

3538313311

انثزٚذ االنكرزَٔٙ

abomoiad@hotmail.com

ْم انًذٚز انرُلٛذ٘ يرلزؽ؟

ال

ذٕكز يٕاكوح ٔسارج انؼًم ٔانرًُٛح االظرًاػٛح

َؼى

اإلَاز

انذكٕر

ػذد انًٕظلٍٛ

ػذد انظؼٕدٌٕٚ

0

ػذد انظؼٕدٌٕٚ

ؿٛز انظؼٕدٌٕٚ

8

ؿٛز انظؼٕدٌٕٚ

1

انًظعهٌٕ ك ٙانرأيُٛاخ

13

انًظعهٌٕ ك ٙانرأيُٛاخ

1

انًرلزؿٌٕ

13

انًرلزؿٌٕ

1

اإلظًانٙ

11

SA0545000000895036226001

رهى انؽظاب انثُكٙ

1331211001

رهى انرظعٛم ()133

انثٛاَاخ انؼايح

110

رهى انرصزٚػ

ْ1005/31/12ـ

ذارٚخ انرأطٛض
انعٓح انًشزكح إٌ ٔظذخ

خٛزٚح

ذصُٛق انًؤطظح
يزكش انرًُٛح انذ٘ ٚشزف ػهٗ انًؤطظح
انًُطوح انعـزاكٛح

(انر ٙذؼًم تٓا انًؤطظح ؼظة

طٛاطاذٓا)

يزكش انرًُٛح االظرًاػٛح ظذج
انًُطوح

انًؽاطة

االطى

ْشاو أؼًذ يؽًٕد يؽًٕد

انًؤْم

تكانٕرٕٚص ذعارج

ظٕال انًؽاطة

3501323333

انثزٚذ االنكرزَٔٙ

ham1963@gmail.com

ذٕكز انًٕاكوح يٍ انٕسارج

َؼى ػهٗ كلانح انًؤطظح

يكح
انًكزيح

انًذُٚح
انًؽاكظح

ظذج

 يرٕطظ ؼعى انًُػ انظُٕ٘ – إٌ ٔظذ -ؼظة انروارٚز انًانٛح.

انًرٕطظ ػٍ  0طُٕاخ  8312 ٔ 8311 ٔ 8318و
يثهؾ ( )81.321.838طثؼح ٔػشزٌٔ يهَٕٛا ٔطثؼح ٔشًإٌَ أنلا ٔيائراٌ ٔرٚاالٌ.

 انوضاٚا انر ٙذخصصد كٓٛا انًؤطظح إٌ ٔظذخ؟

.1
.8
.0
.0
.5

انذػى ك ٙيعال اإلطكاٌ.
انذػى ك ٙيعال انصؽح ٔانؼالض.
انذػى ك ٙانثزايط انرزتٕٚح ٔانصواكٛح.
انذػى انؼ.ُٙٛ
دػى انعًؼٛاخ انخٛزٚح.

 أْذاف انًؤطظح:

.1
.8
.0
.0
.5
.8
.1

دػى انعًؼٛاخ انخٛزٚح انًصزغ نٓا يٍ هثم ٔسارج انشؤٌٔ االظرًاػٛح.
كلانح األٚراو ٔ ،انؼًم ػهٗ ذأي ٍٛيخرهق أٔظّ انزػاٚح نٓى داخم أطزْى.
ذأْٛـــم أكـــزاد األطـــز انًؽراظـــح ترؼهـــًٓٛىٔ ،ذـــذرٚثٓى ؼرـــٗ ٚكَٕـــٕا َـــاكؼٍٛ
نًعرًؼاذٓى.
دػــى انثؽــٕز انؼهًٛــح انشــزػٛحٔ ،انرــ ٙذؼُــٗ تثــس رٔغ انــذٔ ٍٚانٕطــطٛح
انًرظايؽح.
إَشاء انًشزٔػاخ ٔإهايح انلؼانٛاخ ٔانًظاتواخ ٔ ،انثزايط انؼهًٛـحٔ ،انرزتٕٚـح،
ٔانذػٕٚحٔ ،انصواكٛح انر ٙيٍ شأَٓا أٌ ذخذو (انوزآٌ انكزٚى ٔػهٕيـّ ــــ انرؼهـٛى
ـــ انصؽح ـــ انًعرًغ).
انًظاًْح ٔانًظاػذج ك ٙرػاٚح انًزاكن انؼايح تًا ٚخـذو انًعرًـغ ػهـٗ أٌ
ٚكٌٕ يُٓا (تُاء انًظاظذ ٔ ،ذأي ٍٛانًظكٍ نهًؽراظ.)ٍٛ
دػى كاكح أٔظّ انثز انر ٙذؼًم ػهٗ ذًُٛح انًعرًغ ٔذطٕٚزِ.

يذخم انثٛاَاخ
ذارٚخ اإلدخال

خانذ تٍ دمحم ػه ٙنًلٌٕ
8383/38/30و

