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 2023رسوم انتساب عضوية 
ي مؤسسات الهيئة العالمية االمريكية 

 
 ف

 
 الية  االنتساب : 

يوضح فيه رغبته االنتساب اىل عضوية مؤسسات الهيئة  usa.org-goidi@goidi    تقديم طلب عبر االيميل الرسمي   -1

 العالمية االمريكية وارسال رقم واتساب للتواصل 

ي تناسب  ات المقررة و الفئ يتم الرد عىل المرشح  عبر الواتساب وارسال ملف العضوية من اجل اختيار احد   -2
 اهتمامهالت 

 الرسوم حسب البيانات المحددة من االدارةجدية االنتساب وتحديد الرسوم يتم تحويل  تأكيد بعد  -3

ة ذاتية  -4  عىل االيميل المذكورارفاق صورة شخصية وصورة جواز سفر او هوية شخصية وملخص للسبر

 للعضوية صدار الوثائق المحددة الستكمال اجراءات ا اصدار العضويات بعد استالم الرسوم يرفع الطلب لقسم   -5

  ةكافة االمتيازات المحدد  واستحقاقلرسوم ا بعد تسديد وتعتمد العضوية  شهر  خالل اصدار الوثائق -6

mailto:goidi@goidi-usa.org
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 تنفيذياكاديمي  عضو
 يحصل العضو عىل الحوافز المذكورة كاملة 

 
 ( دوالر 1250)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 والحوافزالمزايا 

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .1

 

 مجانا االفتراضية   المؤتمرات والبرامجمشاركة في كافة  .1

  دولي اصل شهاد ة عضو .2

 

 مجانا خصم على رسوم االشتراك فقطمشاركة في كافة البرامج  بالحضور  .2

 امر اداري بالعضوية .3

 

 مجانا      في مجالت جويدي االمريكية ابحاث  4نشر  .3

 مجانا  شهادات الورش والندوات .4 

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .5 ---------------------------------

 العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط (

 مجانا

 

 مجانا --------------------------------------------------------- بريد سريع الوثائق  شحن
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 مشارك عضو اكاديمي 
 دوالر ( 750)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .4

 

 مجانا االفتراضية   المؤتمراتمشاركة في كافة  .1

  دولي اصل شهاد ة عضو .5

 

 مجانا في مجالت جويدي االمريكية        ابحاث 3نشر  .2

 امر اداري بالعضوية .6

 

 مجانا مجانا  شهادات الورش والندوات .3

 مشاركة في كافة البرامج  بالحضور خصم على رسوم االشتراك فقط .4 ---------

 

50% 

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .5 ---------

 (  العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط

 

50% 

 مجانا ------------------------------------------------------ بريد سريع  الوثائق شحن .7
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  فاعل  اكاديمي عضو 
 دوالر ( 500)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .8

 

 مجانا االفتراضية   المؤتمراتمشاركة في كافة  .6

  دولي اصل شهاد ة عضو .9

 

 مجانا في مجالت جويدي االمريكية       بحثين نشر  .7

 امر اداري بالعضوية .10

 

 مجانا مجانا  الورش والندوات شهادات .8

 مشاركة في كافة البرامج  بالحضور خصم على رسوم االشتراك فقط .9 ---------

 

25% 

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .10 ---------

 ( العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط

 

25% 

 مجانا ------------------------------------------------------ بريد سريع  الوثائق شحن .11
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  عام اكاديمي  عضو 

 
 دوالر ( 250)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 الكترونيةمعتمده هوية عضوية  .1

 

 مجانا االفتراضية   المؤتمراتمشاركة في 

 واحد في مجالت جويدي االمريكية نشر بحث  الكترونيةشهاد ة عضو دولي  .2

 

 مجانا

 شهادات الورش والندوات 

 

 مجانا    
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 مخترع تنفيذي

 
 دوالر ( 1250)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .1

 

 مجانا       االفتراضية   المؤتمرات والبرامجمشاركة في كافة  .1

 شهاد ة عضو دولي اصل .2

 

 مجانا       فقط رسوم االشتراك ي كافة البرامج  بالحضور /خصم منمشاركة ف .2

 مجانا تسجيل براءة االختراع محليا  .3 امر اداري بالعضوية  .3

 مجانا  في مجالت جويدي االمريكية  اختراعات  4نشر  .4 -------------------

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .5 

 ( العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط

 

 مجانا ------------------------- سريعبريد  الوثائق شحن
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  مشاركمخترع 

 

 دوالر ( 750)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .4

 

 مجانا       االفتراضية   المؤتمرات والبرامجمشاركة في كافة  .6

 شهاد ة عضو دولي اصل .5

 

 %50 فقط مشاركة في كافة البرامج  بالحضور /خصم من رسوم االشتراك .7

 %50 تسجيل براءة االختراع محليا  .8 امر اداري بالعضوية  .6

 مجانا  في مجالت جويدي االمريكية  اختراعات  3نشر  .9 -------------------

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .10 

 ( العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط

50% 

 مجانا ------------------------- بريد سريع الوثائق شحن
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 فاعل مخترع 

  

 دوالر ( 500)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 معتمده اصلهوية عضوية  .7

 

 مجانا       االفتراضية   المؤتمرات والبرامجمشاركة في كافة  .11

 شهاد ة عضو دولي اصل .8

 

 %25 فقط مشاركة في كافة البرامج  بالحضور /خصم من رسوم االشتراك .12

 % 25 تسجيل براءة االختراع محليا  .13 امر اداري بالعضوية  .9

 مجانا  في مجالت جويدي االمريكية   اختراعيننشر  .14 -------------------

تسجيل ابرز االنجازات في مركز البيانات العالمي لالختراع والبحث  .15 

 ( العلمي وريادة االعمال ) حصريا لالنجازات المتميزة فقط

25% 

 مجانا ------------------------- شحن بريد سريع
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  عاممخترع 

 
 دوالر ( 250)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 الكترونيةمعتمده هوية عضوية  .1

 

 مجانا االفتراضية   المؤتمراتمشاركة في 

 نشر اختراع واحد في مجالت جويدي االمريكية  الكترونيةشهاد ة عضو دولي  .2

 

 مجانا

 شهادات الورش والندوات 

 

 مجانا    
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 ) مجتمع مدني ( عامعضو 
 

 دوالر ( 150)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 الكترونيةمعتمده هوية عضوية  .1

 

 مجانا حضور البرامج عن بعد

 مجانا ------------- الكترونيةشهاد ة عضو دولي  .2
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 مدربعضو 
 

 دوالر ( 300)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 اصل معتمد مدرب هوية عضو .1

 

 مجانا حضور البرامج عن بعد

% المنظمة 50نسبة  ؤتمراتممنفردة او مرافقه مع ال صادرة عن المدربتقديم برامج تدريب   اصل دولي تدريب شهاد ة عضو .2

 % المدرب 50

 %20خصم  حضور المؤتمرات العلمية والتدريبية  

 مجانا تقديم ورش تدريب  

 مجانا اعتماد المدرب في موقع الهيئة الرسمي مع نشر تعريف خاص  

 مجانا --------- بريد سريع الوثائق شحن
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  واكاديميات التدريبومراكز مؤسسات عضوية 
 

 دوالر ( 500)  2023رسوم العضوية السنوية لعام 

 

باعتماد الهيئة الوثائق الصادرة 

 –العالمية االمريكية 

 المزايا والحوافز

 

 الخصومات

 اصل معتمد مؤسسة هوية عضو .1

 

ورفع رابط  على الموقع الرسمي   التدريب شركاء  اعتماد المؤسسة ضمن

 على الموقع الرسمي ر المؤسسةاشع مع  الكتروني 

 مجانا

% المنظمة 50نسبة  ؤتمراتممنفردة او مرافقه مع ال المؤسسةصادرة عن تقديم برامج تدريب   اصل مؤسسة شهاد ة عضو .2

 المؤسسة% 50

من  %50خصم   حضور المؤتمرات العلمية والتدريبية  

 رسوم االشتراك

 مجانا تعريفية عن المؤسسةتقديم ورش تدريب  

 مجانا  

 مجانا --------- بريد سريعالوثائق شحن 
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  (GOIDI) مؤسسات الهيئة
 

1- Global Entrepreneurship center  /Gec 

   مركز رياديات االعمال العالمي

2- international Training Leaders Center 

قادة التدريب الدولي  مركز   

3-  International Centre of Youth Entrepreneurs 

 مركز الشباب الريادي العالمي .

4-  International Centre of Strategic Research/ 

  مركز البحوث االستراتيجي الدولي

5-  Centre of Creativity & innovation for Smart Minds  

نمركز اإلبداع واالبتكار للموهوبي   

6-  Everest International of invention 

   ايفريست الدولية لالختراع
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7- American GOIDI Journal Group :_. 

  مجموعة مجالت جويدي األمريكية

A_ Goidi American Journal of Innovation, Development and Investment 

B_ The American Journal of Human Research 

C_The American Journal of Scientific Research 

D_The American Journal of Administration and Economics 
 

 المنتديات العلمية والثقافية :

 منتدى جويدي االمريكي الثقافي 

  للندوات العلمية ألمريكيامنتدى جويدي 

 

 


