
 الممتدة،  ميبيوعائلة  ميبيعزيزي خريج 

 ميبي رابطة خريجي جائزةإلظهار التقدير لكم جميعاً وأنتم تسعون جاهدين لرد الجميل إلى مجتمعاتكم يسرنا أن نعلن عن 

 في قضايا المجتمع. مالقيادية وتفانيك مأو رشح نفسك لتقدير مهاراتكميبي ! رشح زمالئك في مبادرة السنوية

 لتقديم ترشيحك اليوم!  هنا! انقر 2019،يوليوز/تموز 17حتى  بوعينمفتوحة لمدة أسإن فترة الترشيح مفتوحة وستبقى 

فرصة لتقدير جهودك وأعمالك القيمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  السنوية ميبي رابطة خريجي جائزةتوفر لك 

(MENA سيتم .) بعد مراجعة تنافسية على ضوء المعايير التالية:  ارشحم من 30 "قائمة قصيرة اختيار 

 

ات لخدمة المجتمعات التي كانوا مبادريجب أن يكون المرشحون أفراد بارزين قاموا بتأسيس/شاركوا في مشاريع/  •

 وحتى اآلن(. 2018يعيشون ويعملون فيها خالل العام الماضي )من يناير 

 ي مجتمعاتهم على أنهم قادة.يجب أن ينظر الجمهور إلى المرشحين ف •

 حتى اآلن(. 2018اً تجاه مجتمعاتهم خالل العام الماضي )من يناير واثرأن يكون المرشحون قد أظهروا التزاماً 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 ن ا •

 

سيكون لديهم  نص كتابي وال فيديو قصير أو وبعد ذلك سيتم التواصل مع كافة مرشحي القائمة القصيرة لكي يقوموا بإرس

. سيكون أمام من خالل منصة مخصصة لذلك للتصويتميبي و سيتم بعد ذلك مشاركته مع كافة خريجي  .تقديملأسبوعين ل

أسبوعين لمراجعة البيانات الشخصية والتصويت على الخريجين الثالثة األوائل من بين المرشحين البالغ عددهم ميبي خريجي 

 مرشحاً والمدرجة أسماؤهم في القائمة القصيرة.  30

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

 ! السنوية ميبي

سواء كان ذلك عبر ميبي خاص من رابطة خريجي   اعالنسيحصل الفائزون على شهادة وسوف يتم تكريمهم من خالل 

  طبقا لمدة ستة أشهر  من االستفادة من برنامج االرشاد المكرمون   سيتمكن . مكاناإلنترنت وفي فعاليات داخل البلد حسب اال

 التوجيهية المعمول بها.مبادئ لل

  رابطة خريجي جائزةدوالر من صندوق  8,000منحة  قد يصل مبلغها  إلى  علىنسبة تصويت  علىباائزون التالث فحصل بس كما

  .صندوقلالكافة معايير االختيار وشروط وأحكام   للمنحالمتقدمون  المكرمون يخضع و.ميبي

 mepialumni@irex.orgيرجى عدم التردد في االتصال بنا على , إذا كانت لديك أية أسئلة

 ،موفقاحظاً 

 

  ميبيفريق رابطة خريجي 
 

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

