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 استمارة العضوية للمؤسسات
Institutions Registration Form 

  اسم المؤسسة/المنظمة

Institution/Organization   

 Countryالبلد /   Date of Creation /تاريخ التأسيس

  اسم المسـؤول

Full name of the Head 
 

 المنصب
 

Title 
 

 العنوان
 

 

Address 

 

 

 

 Phoneهاتف المؤسسة/ 

 )رمز البلد ورمز المدينة(

(country code/ city code) 

 Directالمباشر /  3هـ 2هـ 1هـ

   Faxفاكس المؤسسة / 

 )رمز البلد ورمز المدينة(

 (country code/ city code) 

 Directالمباشر /  3ف 2ف 1ف

 E-mail/   البريد االلكتروني

 

 Web site موقع الواب /

 

 international/ دولية            Regional/إقليمية       NGO / غير حكومية      GOV /حكومية  Type of Inst / ةنوع المؤسس

 دافـــاأله

 

 

 

 

Objectives 

 

 األنشطــة

 

 

 

Activities 
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  مناطق االهتمام الجغرافي

Geographical coverage  

/ مجاالت االهتمام  
  Field of Interest 

 

               Adolescenceالمراهقة/          Local governanceالحكم المحلي/        Gouvernance /ميةالحاك

            Women rightsحقوق المرأة /            Employment/ العمل           Globalizationالعولمة/ 

            Genderالنوع االجتماعي/          Human rightsحقوق اإلنسان/        Children rightsحقوق الطفل/ 

                              Poverty alleviationمكافحة الفقر/              Reproductive healthالصحة اإلنجابية/ 

      Conflict resolutionحل النزاعات/             Investmentاإلسثمار/          Environmentالبيئة/ 

  Entreprenariat     المقاولة/           Micro creditاإلقراض الصغير/ 

 Making decisionصنع القرار/              Political Participationالمشاركة السياسية/ 

 Combat Gender based violence/ عياالجتما النوع علي المبنى العنف مناهضة

  الرجاء تحديد مجاالت أخرى

Would you please specify other fields  

 مجاالت التخصص / 

Areas of specialization 

                     Conducting studies and researches/  إعداد البحوث والدراسات

  Evaluation of projects- Programs and institutions/  تقييم المشاريع والبرامج والمؤسسات

  Elaboration of strategies and policiesإعداد اإلستراتيجيات والسياسات / 

            

 Elaboration of training modules / التدريبيةإعداد الحقائب 

 Advocacyالدعوة والتبصير / 

                               Trainingالتدريب / 

  مجاالت أخرىالرجاء تحديد 

Would you please specify other fields  

 إدارة الشبكات
 

  Networks   

 المشاريع الحالية
 

 

Current projects 
 

 

 Partnersالشركاء/
 

 

 اإلصدارات

 

 

Publications 

 

 Other information يةأي معلومات إضاف

 


