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ةيوضعلا تابلط ىوتحمو ةيعمجلا يف ةيوضعلا تابلط ةرادإ ةيلآ  

 

 عقوملا يف ميدقتلا لالخ نم ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج يف ةيوضعلا ىلع ميدقتلا متي
www.sharikhealth.com ينورتكلالا :  يف ليجستلا ةعبارلا ةقيرطلا ،كراش معدا ةنوقيا لالخ نم  

 بلاطلا صخشلل لهؤملاو ةيعمجلا تابلطتم عم بسانتتل طورشلا ةفاك ةءارق دعب نم ةيوضعلا
.ةيوضعلل  

لماعلا وضعلا   

:" لماعلا وضعلا " ىلع ميدقتلا طورش  

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نا .1
 لبقو اهمايق دعب اهب قاحلإلا بلط وأ ةيعمجلا سيسأت يف كرتشا اذإ الماع وضعلا نوكي .2

 .ةيعمجلا صصختل نيسرامملا وأ نيمتهملا وأ نيصتخملا نم ناكو هتيوضع ةرادإلا سلجم
  .نيتيلاتتم نيتنس "بستنم وضعك " ةيعمجلا عم هكارتشا ىلع ىضم نوكي نا .3
 ليجستلا ةرامتسا ئلم ربع ةيعمجلا ىلإ مامضنا بلطب ةلماعلا ةيوضعلا بلاط مدقتي نأ .4

 .ةحيحصلا تامولعملاب هاندأ
 وأ فرشلاب ةلخم ةميرج يف هيلع مكحلا قبسي مل ،ةعمسلا بيط ،ةريسلا نسح نوكي نأ .5

 .رابتعالا
 ربتعي الو ةيعمجلا ةرادإ سلجم ىلع باستنالا ةيوضعو ةلماعلا ةيوضعلا تابلط ضرعت .6

 سلجملا هررقي امب ةيوضعلا بلاط غلبيو ،كلذب ةرادإلا سلجم رارق رودصب الإ الوبقم بلطلا
 .هبلط نأش يف

 .يدوعس لاير ٨٠٠ اهرادقمو كارتشالل ةيونسلا موسرلا عفدي نأ .7
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازلإلا .8
 .اهفادهأ قيقحتل ةيعمجلا عم نواعتلا .9

 .ةيعمجلاب اررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .10
 ةيتاذلا ةريسلا قافرإ .11
  .ةيثحبلا ةربخلا مدقتملا ىدل نوكي نا .12
 .ةيعمجلاب ةصاخلا ةيثحبلا عيراشملا ىلع لمعلاب ةكراشملا يف دادعتسا ىلع نوكي نا .13

 ،ةرادالا سلجم ىلع ةضرعل بلطلاب ليميا لاسرا مزلي لماع وضعك ليجستلا يف مكتبغر لاح يف
.ضفرلا وا ةقفاوملاب ليميالا ربع كلذ دعب مكعم لصاوتلا متي فوسو  
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بستنملا وضعلا  

"بستنملا وضعلا " ىلع ميدقتلا طورش  

 ةرادإلا سلجم رارق ردصو ةلماعلا ةيوضعلا طورش هيف رفاوتت مل اذإ بستنم وضعلا نوكي .1
 ابستنم وضع هلوبقب

 .يدوعس لاير ٥٠٠ اهرادقم ةيونسلا موسرلا عفد .2
 .اهفادهأ قيقحتل ةيعمجلا عم نواعتلا .3
 .ةيعمجلاب اررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .4
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا .5
 وضع ىلا وضعلا ليوحت ىلع ةقفاوملا متي بستنم وضعك مازتلالا نم نيماع يضم دعب .6

  .لماع

  :ةيوضعلا تازيمم

ةيعمجلا اهردصت يتلا ةيملعلا ريراقتلاو ثاحبالا يف ةكراشملل ءاضعألل ةصرفلا ةحاتا   

 

بلاطلا وضعلا   

 ربع يعوطتلا كراش ةصنم يف ليجستلا ربع نيعوطتملا وا بالطلا ءاضعألل ةيوضع ميدقت متي
 : www.sharikhealth.com/volunteering .طبارلا

 

يفرشلا وضعلا  

  "يفرشلا وضعلا " ىلع ميدقتلا طورش

 ىلع ءانب فرشلا وضع رايتخا متيو زيمملا لمعلاب ةيعمجلل اومدقت نمم ةيعمجلا هراتخت نمل حنمت 
 .ةرادالا سلجم نم رارقبو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم نينثا حيشرت

 

يرخفلا وضعلا  

 "يرخفلا وضعلا " ىلع ميدقتلا طورش

 .ةيونعم وأ ةيدام تامدخ اهل اومدق نمم ةيعمجلا هراتخت نمل حنمت
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 :ىلع انتلسارم ءاجرلا ليجستلا يف تابوعص متهجاو وأ راسفتسا يأ دوجو لاح يف .1
info@sharikhealth.com 

 لمع مايا ٥ لالخ ةيوضعلا رادصاو بلطلا ىلع لمعلا متي فوس .2
 .دقاف لدب رادصإل انعم لصاوتلاب ددرتلا مدع ءاجرلا ةيوضعلا ةقاطب عايض لاح يف .3
 سيئر نم رارقب درلا متيسو ةرادالا سلجم ءاضعأ ىلع مدقتلا تابلطلا عيمج ضرع متيس .4

  .مزالا هيجوتلاب ةرادالا سلجم
  .ةيوضع بلط نم رثكأب ميدقتلا مدع ءاجرلا .5
  :ةيعمجلا باسح ىلا ةيوضعلا غلبم ليوحت ءاجرلا .6

  ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج ، دالبلا كنب

 SA2915000999130255560002 :نابيالا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




