
2020إال�الن الرمسي عن ٔأسامء الفا�ز�ن جبا�زة رابطة خرجيي مييب الس�نویة    

 
 

ٕالظهار التقد�ر خلرجيي �رامج مييب كقادة �سعون �اهد�ن لرد امجلیل �متعاهتم، ابتكرت ا�ر�كس و مييب �ا�زة رابطة خرجيي 
 الس�نویة.

فانهيم يف تلبیة  �شجع �ا�زة رابطة خرجيي مييب اخلرجيني �ىل �رش�یح ٔأنفسهم ٔأو زمالهئم لال�رتاف ٕ�ماكنیاهتم القيادیة وت
  يف ب�اهنم أ�صلیة لتولید �لول مشرتكة لتعز�ز �س�تقرار و�زدهار يف املنطقة. احتیا�ات ا�متع 

 مقدمة من قبل حكومة الوال�ت املت�دة وتنفذها ا�ر�كس. هذه اجلا�زة
 

یع خرجيي مييب ا��ن قضوا وقتًا . شكًرا مجل 2020 النتاجئ الرمسیة جلا�زة رابطة خرجيي مييب الس�نویة �سعد� ٔأن نعلن عن  
  .2020 و�وًدا للتصویت ودمع املرحشني من خرجيي مييب لس�نة

اكنت العزمية، املثا�رة والتصممي موضع تقد�ر �الل هذه الر�� لٕالحتفال بقمي مبادرة الرشاكة الرشق ٔأوسطیة اليت تظهر من  
  نة.�الل العمل املذهل ا�ي حققه املرحشون ا�تارون لهذه الس� 

ٔأثبت مجیع املرحشني ٔأهنم �س�تحقون هذه اجلا�زة بنفس ا�ر�ة. حيث تعاملوا مع قضا� خمتلفة وحتد�ت متنو�ة يف جممتعاهتم من  
  زوا� ؤأبعاد خمتلفة، سواء اكنت بیئية ٔأو ٕاج�عیة ٔأو مؤسس�یة ٔأو جممتعیة.

   ز أ�ول والثاين والثالث:فا�ًزا من خرجيي مييب، مبا يف ذ� املرك 12 �سعد� ٔأن �شارك قامئة
 9201 ةلس�ن دالروا  ة�منی زما� ج �ر�م خرجي -  شفيق داووداملرتبة أ�وىل:  
 5201 ةلس�ن ةالطالبی تالقيادا ج �ر�م ةخرجي  - سري�ن عبد احلي   املرتبة الثانیة:
 6201 ةلس�ن دالروا  ة�منی زما� ج �ر�م خرجي  - وسام �لیفه  املرتبة الثالثة:



  املتحصلني عن املرتبة الرشفية (حسب الرتتيب أ�جبدي) 9 اخلرجيني
9201�ر�مج القيادات الطالبیة    -ٔأمل �اوي      
9201�ر�مج زما� �منیة الرواد    - عجوز  ٔأماين �يل     

8201�ر�مج القيادات الطالبیة    -�رشى مسعودي      
7201�ر�مج القيادات الطالبیة    - ش هرمو  املهدي    

9201�ر�مج القيادات الطالبیة    - ه مكي منال    
6201 �منیة الرواد  �ر�مج زما�  -نصرية عامري      

9201�ر�مج القيادات الطالبیة    - نشاینا نورا     
8201�ر�مج القيادات الطالبیة    - القر�اين درینا    
8201 دالروا ة�منی  زما� ج �ر�م - ةمحز  يو�د   

 

      !الرابطحنن ندعو و�شجع مجیع خرجيي مييب ٕالس�تكشاف املزید حول تأٔثري الفا�ز�ن وٕاجنازاهتم من �الل التحقق من هذا  
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