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 العضوية للخبراء ارةـاستم
Registration Form 

 Full name االسم الكامل

 : Nationality  : الجنسية

 المنصب الحالي
 

 

Position 

 

 

 المؤسسة
 

 

Institution / Organization  

 

 العنوان
 

Address 

 

  Phone هاتف المؤسسة/

 )رمز البلد ورمز المدينة(

 Directالمباشر /  3هـ 2هـ 1هـ

  Faxفاكس المؤسسة / 

(country code/ city code) 

 Directالمباشر /  3ف 2ف 1ف

 هاتف المنزل
Personal Phone  

  /Fax Directفاكس خاص Cellular/الجوال

 البريد االلكتروني
E-mail 

 

 موقع الواب

Web site 

 Academic Degrees المؤهالت العلمية

 

 

  مجالت التخصص العام

 

 

Areas of specializations 

 

 الخبرة المهنية

 

 

Professional expertise 
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 : اإلصدارات

 

 

 

Publications : 

 

 

 / اللغات

Languages 

         French   /فرنسية                   English  / إنجليزية                    Arabic  /عربية

 Others   /أخرى  

 مجاالت الخبرة / 

Expertise 

 

 Intern. expertiseخبرة دولية/             Nat. expertiseخبرة وطنية/                          Trainingالتدريب /  

 

    Intern. expertiseخبرة دولية/           Nat. expertiseخبرة وطنية/      إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية /            

Writing reports  

 

       Intern. expertiseخبرة دولية/            Nat. expertiseخبرة وطنية/             تقييم المشاريع والبرامج والمؤسسات/ 

Evaluation of projects-  

 Programs and institutions  

   

    Intern. expertiseخبرة دولية/          Nat. expertiseخبرة وطنية/                       إعداد االستراتيجيات والسياسات

Elaboration of strategies and policies 

 

 Intern. expertiseخبرة دولية/             Nat. expertiseخبرة وطنية/            Best-practices/  الممارسات الجيدة 

 

 المجاالت
 ذات العالقة بالنوع االجتماعي

 

 

  Combat Gender based violence/عياالجتما النوع على المبنى العنف مناهضة       Genderالنوع االجتماعي/ 

      Adolescence /المراهقة          Local governance/ الحكم المحلي        Gouvernance /الحاكمية

          Women rights/  حقوق المرأة           Employment /العمل           Globalization /العولمة 

         Women Empowermentتمكين المرأة/      Human rights /حقوق اإلنسان      Children rights /حقوق الطفل

      Environment /البيئة      Poverty alleviation /مكافحة الفقر       Reproductive health /الصحة اإلنجابية

   Entreprenariatالمقاولة/            Conflict resolutionحل النزاعات/            Investmentاإلسثمار/ 

         Making decisionصنع القرار/               Political Participationالمشاركة السياسية/  

         Micro creditاإلقراض الصغير/           MDG’sأهداف األلفية/

 الرجاء تحديد مجاالت أخرى

Would you please specify other fields 

 

 

 

 

 : مناطق االهتمام الجغرافي

 

 

Geographical coverage: 

 

 


