استمارة عضوية
أنثى
االسم الثالثى  ..................................................:تاريخ الميالد / / :النوع :ذكر
جهةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةيالد :ا ةةةةةةةةةةة  .......................قسةةةةةةةةةةم /رك  ..................حةةةةةةةةةةا /قرية /ةةةةةةةةةةيا ة
..............................
أ ري
جواز سفر
رقم قو ا
نوع الوثيقة الشخصية :
رقم الوثيقة الشخصية ..............................................................................................................
المؤهل الدراسا األساسا  ..............................................................سنة ال صول عليه .................
أ ر ؤهل دراسا ........................................................................:سنة ال صول عليه ................
المهنة أو الوظيفة ال الية .........................................................................................................
عنوان ل العمل ..................................................................................................................
ل اإلقا ة الفعلا .................................................................................................................
التليفون :ن ل  ........................عمل  .......................مول ......................
البريد اإللكترونا.................................................................................................................. :
ل العمل
ل اإلقا ة الفعلا
عنوان المراسالت:
ا ة  ..................................قسم /رك  ............................حا/قرية /يا ة............................
النشاط العام
هل لديك تجربة ح بية سابقة
إسم ال ب (
نعم
األ انات النوعية المراداإلنضمام اليها
التن يم والعضوية
الشئون المالية واإلدارية
اإلعالم
العمل الجماهيري
التاريخ

/

)

ال

الشباب
التدريب والتثقيف السياسا
الشئون القانونية
المرأة

/
االسم ............................. /
التوقيع ........................... /

المر قات:
 صورة ن بطاقة ت قيق الشخصية او الرقم القو ى ( بعد االطالع على االصل )
 عدد  2صور خصية
 السيرة الذاتية أو أي اهتما ات ترغب ا إضا تها ( أن وجدت )

أقر بأننا قرأت روط العضوية ى ال ب وأنها جميعها توا رة ا خصا وهذه الشروط هى -:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

أننا صري.
أننا تمتع بكا ل حقوقا السياسيــــــــــــــــة.
أننا قرأت برنا ج ال ب و ؤ ن بمبادئه وأهدا ه.
أننا لست عضوا ا ح ب آ ر وقت طلب العضويــة.
أننا لست ن األعضاء العا لين حاليا ُ ا أعضةاء الهيئةات القضةائية أو ةن ضةباط أو أ ةراد القةوات المسةل ة أو
الشةرطة أو ةـن أعضةاء الرقابةة اإلداريةة أو المخةابرات العا ةة أو ةن أعضةاء السةلك السياسةا أو القنصةلا أو
التجاري.
إننا لت م بسداد قيمة اال تراك السنوي لل ب وقيمته ائه وعشرون جنيها سنوياً.
إننا ارغب بالتبرع باحدي القيم اآلتية:

 20جنيه
100جنية

 50جنيه
 500جنيه
)

أ رى (

 1000جنيه

 5000جنية

 10000جنيه

ال أرغب بالتبرع
االسم الثالثا :
التوقيــــــــــع:
التاريــــــــــخ:

..................................................
..................................................
.........................../........../............

أ انة التن يم والعضوية بالم ا ة
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
التوقيع
أ انة التن يم والعضوية المرك ية
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
أ ين عام الم ا ة
قرار األ ين العام
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
يعتمد
التاريخ
/

/
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