
 اآلن  مفتوحة 2021 السنو�ة میبي خر�جي را�طة جائزة

مساءا بتوقیت  5، إلى الساعة 2021نوفمبر/ تشر�ن الثاني  12الموعد النهائي للترشیح هو 
 غر�نیتش

 

ي    بقادة   االحتفال  ي   خ���� ن   ميي� ي   التغي�ي   وصان�ي   الملهمني
ق   منطقة   �ن  إف��ق�ا   وشمال   األوسط   ال�ش

 

ي   رابطة   جائزة  عن   نبذة  ي  خ����  السن��ة   ميي�

! السنو�ة  میبي    خر�جي  را�طةجائزةإلظهار التقدیر لكم جمیعًا وأنتم تسعون جاهدین لرد الجمیل إلى مجتمعاتكم �سرنا أن نعلن عن  
 القیاد�ة وتفانیكم في قضا�ا المجتمع.   ملتقدیر مهاراتك  رشح نفسك او احد خر�جي میبي

شيح   استمارات  ال�ت

مساءا بتوقیت   5، إلى الساعة  2021نوفمبر/ تشر�ن الثاني    12  إن فترة الترشیح مفتوحة وستبقى مفتوحة لمدة ثالثة أسابیع حتى

 وم!  لتقد�م ترشیحك �اللغة العر�یة الی هنالتقد�م ترشیحك �اللغة اإلنجلیز�ة و  هنا! انقر  غر�نیتش

 االخت�ار   معاي�ي 

لكم   إفر�قیا   السنو�ة  میبي  خر�جي  را�طة  جائزةتوفر  الشرق األوسط وشمال  القیمة في منطقة  لتقدیر جهود�م وأعمالكم  فرصة 
)MENA   رشحا �عد مراجعة تنافسیة على ضوء المعاییر التالیة:م 30قائمة قصیرة من    اختیار). سیتم 

ات لخدمة المجتمعات التي �انوا �عیشون و�عملون  مبادر �ارز�ن قاموا بتأسیس/شار�وا في مشار�ع/    ا �جب أن �كون المرشحون أفراد •

https://irexorg.formstack.com/forms/alumni_of_the_year_award_english_copy
https://irexorg.formstack.com/forms/alumni_of_the_year_award_arabic_copy


 وحتى اآلن).  2021فیها خالل العام (من ینایر 

 �جب أن ینظر الجمهور إلى المرشحین في مجتمعاتهم على أنهم قادة. •

 حتى اآلن). 2021ًا تجاه مجتمعاتهم خالل العام (من ینایر واثر أن �كون المرشحون قد أظهروا التزامًا مت •

المتمثلة في بناء الشراكات لتولید حلول مشتر�ة لتعز�ز االستقرار    میبيأن �كون المرشحون قد عملوا �مثا�ة سفراء لقیم مبادرة   •

 واالزدهار في المنطقة. 
 أو شر�اء آخر�ن.   میبي�ظهر المرشحون التزامهم ببناء الشبكات وروح الفر�ق والتعاون مع زمالئهم من خر�جي ان  •

 

 االختیار  عملیة  سیرورة

لدیهم أسبوعین   وسیكون   نص �تابيلقصیرة لكي �قوموا �إرسال فیدیو قصیر أو  و�عد ذلك سیتم التواصل مع �افة مرشحي القائمة ا 

میبي  . سیكون أمام خر�جي  من خالل منصة مخصصة لذلك  للتصو�تمیبي  �عد ذلك مشار�ته مع �افة خر�جي    وسیتم  .تقد�ملل

البالغ عددهم   المرشحین  بین  الثالثة األوائل من  الخر�جین  الشخصیة والتصو�ت على  البیانات  مرشحًا    30أسبوعین لمراجعة 

 والمدرجة أسماؤهم في القائمة القصیرة. 

   خر�جي   را�طة  جائزةخر�جًا �حصلون على أكبر عدد من األصوات �فائز�ن  12�عد انتهاء التصو�ت، سیتم اإلعالن عن أفضل  

 !السنو�ة  میبي

 

 والتقدیر الجوائز

سواء �ان ذلك عبر اإلنترنت  میبي  خاص من را�طة خر�جي      اعالن  سیحصل الفائزون على شهادة وسوف یتم تكر�مهم من خالل 
 .مكانوفي فعالیات داخل البلد حسب اال

  خر�جي  جائزةدوالر من صندوق    3,000التالث الفائزون �اعلى نسبة تصو�ت على منحة قد �صل مبلغها إلى  سبحصل    كما

 . و�خضع المكرمون المتقدمون للمنح  لكافة معاییر االختیار وشروط وأحكام الصندوق.میبي  را�طة

 مفیدة  روا�ط

 استمارة الترشیح �اللغة العر�یة:

 https://irexorg.formstack.com/forms/Alumni_of_the_Year_Award_Nomination_Form__Arabic 

 استمارة الترشیح �اللغة اإلنجلیز�ة:  

 https://irexorg.formstack.com/forms/Alumni_of_the_Year_Award_Nomination_Form__English 

https://irexorg.formstack.com/forms/Alumni_of_the_Year_Award_Nomination_Form__Arabic
https://irexorg.formstack.com/forms/Alumni_of_the_Year_Award_Nomination_Form__English


 بنا  اتصل

 mepialumni@irex.org .یرجى عدم التردد في االتصال بنا على  ,  أي أسئلة  مإذا �انت لد�ك

 

 

mailto:mepialumni@irex.org

