
 اآلن مفتوحة 2020 السنوية ميبي خريجي رابطة جائزة
 مساءا بتوقيت غرينيتش  5على  2021 فبراير/ شباط 1الموعد النهائي للترشيح هو 

 

    التغيي    وصانع    الملهمي     ميب     خريج      بقادة   االحتفال 
ق   منطقة   ف   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشر

 

 السنوية   ميب     خريج     رابطة   جائزة   عن   نبذة 

!  السنوية  ميبي    خريجي  رابطةجائزةإلظهار التقدير لكم جميعًا وأنتم تسعون جاهدين لرد الجميل إلى مجتمعاتكم يسرنا أن نعلن عن  
 القيادية وتفانيكم في قضايا المجتمع.  ملتقدير مهاراتك رشح نفسك او احد خريجي ميبي

شيح   استمارات   الير

أسابيع حتى ثالثة  لمدة  مفتوحة  وستبقى  مفتوحة  الترشيح  فترة  شباط  1  إن  انقر  2021  فبراير/  باللغة   هنا!  ترشيحك  لتقديم 
 وم!   لتقديم ترشيحك باللغة العربية الي هنااإلنجليزية و

 االختيار   معايي  

لكم   إفريقيا   السنوية  ميبي  خريجي  رابطة  جائزةتوفر  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في  القيمة  وأعمالكم  لتقدير جهودكم  فرصة 
(MENA  سيتم .) رشحا بعد مراجعة تنافسية على ضوء المعايير التالية: م 30قائمة قصيرة من  اختيار 

ات لخدمة المجتمعات التي كانوا يعيشون ويعملون  مبادر بارزين قاموا بتأسيس/شاركوا في مشاريع/    ايجب أن يكون المرشحون أفراد •
 وحتى اآلن(. 2020فيها خالل العام )من يناير 
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 يجب أن ينظر الجمهور إلى المرشحين في مجتمعاتهم على أنهم قادة. •
 حتى اآلن(. 2020ًا تجاه مجتمعاتهم خالل العام )من يناير واثر أن يكون المرشحون قد أظهروا التزامًا مت •
المتمثلة في بناء الشراكات لتوليد حلول مشتركة لتعزيز    ميبيأن يكون المرشحون قد عملوا بمثابة سفراء لقيم مبادرة   •

 االستقرار واالزدهار في المنطقة. 
 أو شركاء آخرين.   ميبييظهر المرشحون التزامهم ببناء الشبكات وروح الفريق والتعاون مع زمالئهم من خريجي ان  •

 

 االختيار  عملية سيرورة

لديهم أسبوعين    وسيكون   نص كتابيلقصيرة لكي يقوموا بإرسال فيديو قصير أو  وبعد ذلك سيتم التواصل مع كافة مرشحي القائمة ا
ميبي  . سيكون أمام خريجي  من خالل منصة مخصصة لذلك  للتصويتميبي  بعد ذلك مشاركته مع كافة خريجي    وسيتم  .تقديملل

البالغ عددهم   المرشحين  بين  األوائل من  الثالثة  الخريجين  والتصويت على  الشخصية  البيانات  لمراجعة  مرشحًا    30أسبوعين 
 والمدرجة أسماؤهم في القائمة القصيرة. 

   خريجي  رابطة جائزةخريجًا يحصلون على أكبر عدد من األصوات كفائزين  12بعد انتهاء التصويت، سيتم اإلعالن عن أفضل 

 ! السنوية ميبي

 

 والتقدير  الجوائز
سواء كان ذلك عبر اإلنترنت  ميبي  خاص من رابطة خريجي      اعالن  سيحصل الفائزون على شهادة وسوف يتم تكريمهم من خالل 

مبادئ  لل  طبقا    لمدة ستة أشهر   من االستفادة من برنامج االرشاد     المكرمون سيتمكن    . مكانوفي فعاليات داخل البلد حسب اال
 التوجيهية المعمول بها.

  خريجي   جائزةدوالر من صندوق    3,000سبحصل التالث الفائزون باعلى نسبة تصويت على منحة قد يصل مبلغها إلى    كما

 معايير االختيار وشروط وأحكام الصندوق. . ويخضع المكرمون المتقدمون للمنح  لكافة ميبي  رابطة

 مفيدة  روابط

 استمارة الترشيح باللغة العربية:
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 لترشيح باللغة اإلنجليزية: استمارة ا
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 بنا  اتصل
 ymtiri@irex.org أو mepialumni@irex.orgيرجى عدم التردد في االتصال بنا على , إذا كانت لديك أية أسئلة
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