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انًشبكم انتي نريذ ايجبد حهىل نهب
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اتصً ثٕب ارا أسدد االٔضّبَ إٌى فشيك
اٌؼًّ:
فشيك اٌطٍجخ ٌتشديؼهُ ػٍى
اٌؼًّ واٌتطىع
فشيك اٌهيئخ اٌتذسيسيخ ٌٍتشبوس
ِؼهُ
فشيك اٌذػُ ٌٍتىاصً ِغ اٌمطبع
اٌخبص
تىاصً ِغ فشيك اٌؼًّ:
اٌطبٌت حبصَ حسيٓ:
2873117870
اٌطبٌت حّضح ثبويش :
2803907070
www.facebook.com/hamzeh.
bakeer

شجىخ أهش 0796854423 :
أضُ إٌى صفحتٕب ػٍى اٌفيس
ثىن
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“ِششوع ٔؼُ ٔستطيغ”
خبِؼخ اٌجٍمبء اٌتطجيميخ

لٍخ وخىد ِشافك هبدئخ و ِمبػذ
وبفيخ في أٔحبء اٌدبِؼخ
لٍخ ٔظبفخ دوساد اٌّيبٖ
اصدحبَ اٌّشوجبد ػٍى اٌجىاثخ
اٌشئيسيخ ٌٍدبِؼخ
االٔضػبج ِٓ وخىد اٌطٍجخ في أسولخ
اٌىٍيبد أثٕبء اٌّحبضشاد
اصدحبَ اٌطٍجخ ػٍى أثىاة اٌىٍيبد
ثؼذ ولجً اٌّحبضشاد
سٍىن اٌطٍجخ ِثً (إٌمبء اٌّششوثبد
ػٍى اٌّمبػذ اٌذساسيخ ،اٌىتبثخ ػٍى
اٌدذساْ )
لٍخ وخىد سالد ِهّالد
اٌطشيمخ إٌّطيخ في اٌتذسيس

ِٓ ٔحٓ
اٌشجىخ اٌؼشثيخ ٌٍتشثيخ اٌّذٔيخ
(أٔهش)
و
خبِؼخ اٌجٍمبء اٌتطجيميخ

نحى بيئ ٍت تؼهًيت فضهً نهطهبت

شىش خبص ٌـ:
https://www.facebook.com/pages
/Yes-We-Can/168440076649420

 ػّبدح شؤوْ اٌطٍجخ
 صٕذوق اٌٍّه ػجذهللا اٌثبٔي ٌٍتّٕيخ

هزا اٌجشٔبِح ثذػُ ِٓ ِجبدسح
اٌششاوخ األِشيىيخ اٌششق
أوسطيخ

يب هى يشروع "نؼى نطتطيغ"
يشزوع "َعى َستطيع" هى يشزوع
يهدف إنى تعشيش قدراث طهبت انهيئبث
انطالبيت في خًس جبيعبث حكىييت
وتطىيز يهبراتهى انالسيت نتفعيم قيى
انًىاطُت انديًقزاطيت يٍ خالل يًبرست
حقهى في انًشبركت في انحيبة انجبيعيت
واديبج أكبز عدد يًكٍ يٍ شببة
وشبببث انجبيعت في يشبريع عًهيت
ايجببيت نتحسيٍ انبيئت انجبيعيت.
انجبيعبث انًشبركت في انًشزوع هى:
انجبيعت األردَيت في عًبٌ ،وانجبيعت
انهبشًيت في انشرقبء ،وجبيعت انعهىو
وانتكُىنىجيب في اربد ،وجبيعت انطفيهت
في انطفيهت وجبيعت انبهقبء انتطبيقيت في
انسهظ.

يبرا ضنفؼم !!!!

كيف يًكني انًشبركت

َحٍ كطهبت نُب حق في انتًتع ببيئت جبيعيت
تعهًيت فضهى ،ونُب حق في انًشبركت نذنك
َحٍ َسعى إنى ....
صيبنت كبفت يرافك انجبيؼت
تحطين
يرافك
انجبيؼت

تجهيس انًطبحبث غير
انًطتخذيت في انجبيؼت نتصبح
أيبكن يريحت نجهىش انطهبت
حم يشبكم االزدحبو داخم
انجبيؼت وػهً يذاخههب

غرش حص
انًطؤونيت
نذي انطهبت

تغيير
انطريقت
اننًطيت في
انتذريص

اٌّسبهّخ في ٔشش
اٌىػي ثيٓ صِالئه
اٌّحبفظخ
ثأهّيخ
ػٍى ِشافك اٌدبِؼخ

تشديغ اٌطٍجخ ػٍى
اٌّشبسوخ واٌتطىع في
اٌّجبدسح واالٔضّبَ اٌى
فشق اٌؼًّ

تحطين ضهىك انطهبت تجبه
جبيؼتهى نهًحبفظت ػهً
يرافقهب
تشجيغ انطهبت ػهً انتطىع
نهًطبهًت في تطىير انجبيؼت

انتىاصم يغ انهيئت انتذريطيت
نتشجيؼهى ػهً إػطبء
انًحبضراث بطرق ػهًيت
هبدفت

اٌّشبسوخ ثدهىدن في
األػّبي اٌتطىػيخ اٌتي
تشٍّهب اٌّجبدسح – أضُ
إٌى فشق اٌؼًّ

