
  

  

 العنوان: فرصة خلرجيي مييب

 يوم مييب للتطوع

  

 ان يوم مييب للتطوع يشجع خرجيي مييب عىل التخطيط واملشاركة يف انشطة اخلدمة اجملمتعية يف جممتعاهتم احمللية.

ان يوم مييب للتطوع هو حراك من قبل ش بكة خرجيي مييب للتشجيع عىل بناء روح الفريق والتواصل مع سفارات 

 2019أأفريل  6س يقع يوم مييب للتطوع يف  الأمريكية ولتوظيف الالزتام ابخلدمة اجملمتعية. ةالوالايت املتحد

  

املمول من قبل مبادرة الرشاكة الامريكية الرشق  مييب خرجيي رابطة برانمجيعد يوم مييب للتطوع جزءا من 

 اوسطية  و حتت ارشاف  ايريكس.

 . 

  

 حول يوم مييب للتطوع:

لكن دلمع هجودمك فانه  يرس رابطة  ال يوجد دمع مادي. مييب للتطوع يوما للتطوع والالزتام ابخلدمة اجملمتعية.يعترب يوم 

جناز انشطة خدمتمك ومشاركة هجودمك وأأثرها  خرجيي مييب ان توفر لمك مجموعة أأدوات تعلميية ملساعدتمك عىل التخطيط وا 

 MEPIDayofService#صص ذلكل عرب ش باكت التواصل الاجامتعي عرب الهاش تاج اخمل

  

 دور اخلرجيني مكغريين اجامتعيني:

رسائيل والأردن والكويت  اجلزائران اخلرجيني من ادلول املؤهةل مضن برانمج رابطة خرجيي مييب:  والبحرين والعراق وا 

ة اجملمتعية يف ولبنان واملغرب وقطر اململكة السعودية العربية وتونس مشجعون عىل التخطيط واملشاركة يف اخلدم

مبتكرة  بطريق فكروا.بدلاهنم. ميكن أأن تدوم الأنشطة بني قضاء يوم تنظيف يف منزته وترممي مدرسة يف حاجة اىل ذكل 

 لكيفية خدمة احتياجات جممتعاتمك!
  

 موارد يوم مييب للتطوع:

الأدوات ابللغتني الاجنلزيية دلمع جناحمك يف هذا النشاط الس نوي فان فريق رابطة خرجيي مييب قام بتطوير مجموعة 

 والعربية ل:

جناز أأنشطتمك             ·  التخطيط وا 

مشاركة هجودمك وأأثرها عرب ش بكة التواصل الاجامتعي عرب الهاش تاج اخملصص              ·

   MEPIDayofServiceذلكل#

 خالل نفس اليوم يف الس نوات القادمةودلمعمك أأثناء اس تضافة أأنشطة يوم مييب للتطوع يف جممتعاتمك احمللية ·
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 ! MEPIDayofServiceابدأأ التخطيط مع مجموعة الأدوات اخلاصة ب#

فا نمك  service-day-alumni-mepi-http://www.irex.org/program/opportunity عىلمع مجموعة الأدوات 

س تجدون كذكل مواد تروجيية رمقية.ميكمن تزنيلها و اس تعاملها حسب رغبتمك كام ميكن توزيعها لفرقمك و املتطوعني. ملزيد 

 اد الرتوجيية للخرجيني لطلهبا وارسالها لمكدمع روح الفريق فقد مقنا بتوفري مكية حمدودة من املو 

 (اال جنلزييةو  العربية لطلب املواد، الرجاء ملأ اس امترة التعبري عن الاهامتم: )متوفرة ابللغتني 

غالق  ان مكية املواد الرتوجيية حمدودة والطلب س يكون حسب من عرب عن رغبته يف اس تالهما اوال. سوف نقوم اب 

 الاس امترة عندما نتلقى العدد الاكيف من الطلبات اليت تتناسب مع المكية املتوفرة من املواد الرتوجيية معنا.

 مواد يوم مييب للتطوع

 

 (PDF, 801 KBأأدوات التعمل للخرجيني)العربية( )          ·

 (PDF, 463 KB) أأدوات التعمل للخرجيني )الاجنلزيية(          ·

 (PDF, 179 KBملحق خمطط التطوير والاشهار )العربية( )          ·

 (PDF, 130 KBملحق خمطط التطوير والاشهار )الاجنلزيية( )          ·

 (PDF, 523 KB)العربية( )ملحق منصات ش بكة التواصل الاجامتعي و هاش تاغ يوم مييب للتطوع           ·

 PDF, 66ملحق منصات ش بكة التواصل الاجامتعي و هاش تاغ يوم مييب للتطوع )الاجنلزيية(( )          ·

KB) 

 (PDF, 166 KBمثال لتقيمي اخلطر )العربية( )·          

 (PDF, 53 KBمثال لتقيمي اخلطر )الاجنلزيية( )·          

 العربية(تقرير مشاركة الأثر  )·          

 (جنلزييةتقرير مشاركة الأثر )الا·          

 (KB 18املواد الرمقية: اطر الفايس بوك )          ·

 (PDF, 202 KBاملواد الرمقية : ملصقات )          ·

 (PDF, 420 KB)املواد الرمقية : مؤرشة ·          
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 لالتصال بنا

عىل مواقع التواصل الاجامتعي ابس تخدام هاش تاج USMEPI@ اىل احلراك وشاركوان هجودمك! وأأثرها ابال شارة اىلانظموا 

#MEPIDayofService 

 mepialumni@irex.org  ملزيد من الاس ئةل والاس تفسار الرجاء مراسلتنا عرب بريدان الالكرتوين:

  

  

  

  

  

  

 


