مه وحه

كيف يوكني الوشاركت
يسخطيع وً طبٌب أَ طبٌبت اٌمشبسوت
بفبعٍيت في ٌزا اٌمششَع مه خالي:

“مششَع وعم وسخطيع”
اٌجبمعت األسدويت

اٌشبىت اٌعشبيت ٌٍخشبيت اٌمذويت
(أوٍش)
َ

اٌمشبسوت في إبذاء سأيه مه
خالي حعبئت االسخبيبن اٌخبص
بخمييم اٌعمٍيت اٌخعٍميت
ّشر االستجيبُ ثيِ اىطالة ثْسخ ورقيخ وّسخ
اىنتروّيخ عيى ٍىقع اىدبٍعخ االىنتروّي
وصفحخ اىفيس ثىك ىَشروع ّعٌ ّستطيع
وصفحخ اىدبٍعخ وصْذوق اىَيل عجذهللا
اٌجٍست
إراعخ اىدبٍعخفي
اٌمشبسوت
وصفحخ

اٌحُاسيت اٌخبصت بمىبلشت
وخبئج االسخبيبن َحُصيبحً

اٌجبمعت األسدويت

شىش خبص ٌـ:

الجـــاهعت األردنيـــت
 عمبدة شؤَن اٌطٍبت
 صىذَق اٌمٍه عبذهللا اٌثبوي ٌٍخىميت

 اححبد طٍبت اٌجبمعت اآلسدويت

هبادرة
"تصويب العوليت التعلويت"

حشجيع اٌطٍبت عٍى اٌمشبسوت
َفي
االسخبيبن
حعبئت
في
اٌجٍست اٌحُاسيت
ٌزا اٌبشوبمج بذعم مه مببدسة
األمشيىيت اٌششق اٌششاوت
أَسطيت

ها هو هشروع نعن نستطيع
ٍشروع ّعٌ ّستطيع هى ٍشروع يهذف
إىى تعسيس قذراد طيجخ اىهيئبد اىطالثيخ
في خَس خبٍعبد حنىٍيخ وتطىير
ٍهبراتهٌ اىالزٍخ ىتفعيو قيٌ اىَىاطْخ
اىذيَقراطيخ ٍِ خاله ٍَبرسخ حقهٌ في
اىَشبرمخ في اىحيبح اىدبٍعيخ وادٍبج أمجر
عذد ٍَنِ ٍِ شجبة وشبثبد اىدبٍعخ في
ٍشبريع عَييخ ايدبثيخ ىتحسيِ اىجيئخ
اىدبٍعيخ.
اىدبٍعبد اىَشبرمخ في اىَشروع هٌ
اىدبٍعخ األردّيخ في عَبُ ،واىدبٍعخ
اىهبشَيخ في اىسرقبء ،وخبٍعخ اىعيىً
واىتنْىىىخيب في ارثذ ،وخبٍعخ اىطفييخ في
اىطفييخ وخبٍعخ اىجيقبء اىتطجيقيخ في اىسيظ.

ها هي هبادرتنا
ّستطيع مطيجخ في اىدبٍعخ األردّيخ
اىَسبهَخ في تصىيت اىعَييخ اىتعيَيخ
ثبىتعبوُ ٍع اىهيئخ اىتذريسيخ ،حيث تتضَِ
اىَجبدرح اىخطىاد اىتبىيخ:
تعجئخ استجيبُ ٍِ قجو طالة اىدبٍعخ
في مبفخ اىنييبد ىتقييٌ اىعَييخ اىتعيَيخ

رفع ّتبئح االستجيبُ واىتىصيبد اىَجْيخ
عيى اىْتبئح إىى عَبدح شؤوُ اىطيجخ

عقذ خيسخ حىاريخ ىَْبقشخ ّتبئح تقييٌ
االستجيبُ وتىصيبته

كيفيت االنضوام للوبادره

اوج عىصش مه عىبصش اٌخعٍم
َصً صُحه َ ...عبش عه سأيه
َاحصً عٍى حمه في
اٌخعٍم اٌىُعي اٌجيذ
حُاصً مع فشيك اٌعمً:
حزيفت لبيالث0777858614 :
محمذ اٌخصبَوت0799983333 :
شبىت اوٍش 0796854423 :
حفبعً معىب اٌىخشَويب
حجذ اٌىسخ اٌىخشَويت ٌالسخمبسي
عٍى مُلع اٌجبمعت االٌىخشَوي
َصفحت اٌفيس بُن ٌمششَع وعم
اٌفيس بُن
وسخطيع َصفحت
ٌٍجبمعت َاححبد اٌطٍبت َإراعت
اٌجبمعت
اوضم ٌصفحخىب عٍى اٌفيس بُن

اتخبر االخراء اىَْبست ىتصىيت
اىَسبر
تَثيو ٍطبىت اىطيجخ ٍِ قجو رئيس
االتحبد

https://www.facebook.com/pages/Yes-WeCan/168440076649420

