
 

 

 

 العنوان: فرصة خلرجيي ميب 

 2020  يوم ميب للتطوع   

 

يوم ميب للتطوع   احمللية. يعديف اخلدمة اجملمتعية يف جممتعاهتم  واملشاركةيشجع يوم ميب للتطوع خرجيي ميب للتخطيط 

سوف يكون يوم   الالزتام اجملمتعي. وتوظيفمع سفارات الوالايت املتحدة الامريكية  والتواصلمحةل لتعزيز روح الفريق 

اما ابلنس بة للجزائر فس يكون يوم   وتونسبلك من العراق وارسائيل والاردن ولبنان   2020 افريل  4ميب للتطوع يوم 

 . 2020  افريل  11

  ويقع املمول من  مبادرة الرشاكة الرشق الاوسطية )ميب(  ميب خرجيي رابطة برانمجيعد يوم ميب للتطوع جزءا من 

 اجنازه من قبل ايركس.

 

https://www.irex.org/project/mepi-alumni-connection


 

 حول يوم ميب للتطوع: 

رابطة خرجيي    فانه يرسلكن دلمع هجودمك    ال يوجد دمع مادي.   اجملمتعية.يعترب يوم ميب للتطوع يوما للتطوع والالزتام ابخلدمة  

ميب ان توفر لمك مجموعة ادوات تعلميية ملساعدتمك عىل التخطيط واجناز انشطة خدمتمك ومشاركة هجودمك وأ ثرها عرب  

 التفاصيل الحقا( )جتدون   MEPIDayofService# ش باكت التواصل الاجامتعي عرب الهاش تاج اخملصص ذلكل  

 دور اخلرجييني مكغريين اجامتعيني: 

 ولبنان وتونسوارسائيل والاردن  اجلزائر والعراقان اخلرجييني من ادلول املؤهةل مضن برانمج رابطة خرجيي ميب: 

منزته    مشجعون عىل التخطيط واملشاركة يف اخلدمة اجملمتعية يف بدلاهنم. ميكن ان تدوم الانشطة بني قضاء يوم تنظيف يف

 بطريق مبتكرة لكيفية خدمة احتياجات جممتعاتمك!  ذكل. فكروا ترممي مدرسة يف حاجة اىل  او

 موارد يوم ميب للتطوع: 

دلمع جناحمك يف هذا النشاط الس نوي فان فريق رابطة خرجيي ميب قام بتطوير مجموعة الادوات ابللغتني الاجنلزيية والعربية 

 ل:

انشطتمك ومشاركة هجودمك وأ ثرها عرب ش بكة التواصل الاجامتعي عرب الهاش تاج اخملصص  التخطيط واجناز  •

    MEPIDayopfServiceذلكل#

 ودلمعمك اثناء اس تضافة انشطة يوم ميب للتطوع يف جممتعاتمك احمللية خالل نفس اليوم يف الس نوات القادمة •

 !  MEPIDayofServiceابدا التخطيط مع مجموعة الادوات اخلاصة ب# 

mepi-http://www.irex.org/program/opportunity-  عىل عىل الصفحة اخلاصة بيوم ميب للتطوعمع مجموعة ال دوات  

service-day-alumni  .حسب رغبتمك كام ميكن توزيعها    واس تعاملهاميكمن تزنيلها    فانمك س تجدون كذكل مواد تروجيية رمقية



لفرقمك واملتطوعني اخلاصني بمك. ملزيد دمع روح الفريق فقد مقنا بتوفري مكية حمدودة من املواد الرتوجيية للخرجييني لطلهبا  

 وارسالها لمك. لطلب املواد، الرجاء مل  اس امترة التعبري عن الاهامتم: 

:     الاجنلزيية

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

aterials_eng  

   العربية: 

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

aterials_ar  

 

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

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

 الطلب عاجال! 

 مواد يوم ميب للتطوع 

 الاعالن عن يوم ميب للتطوع )العربية(

 العربية( ادوات التعمل للخرجييني)

 ادوات التعمل للخرجييني )الاجنلزيية( 

 ملحق خمطط التطوير والاشهار )العربية(

 ملحق خمطط التطوير والاشهار )الاجنلزيية(

 ملحق منصات ش بكة التواصل الاجامتعي و هاش تاغ يوم ميب للتطوع )العربية( 

 ملحق منصات ش بكة التواصل الاجامتعي و هاش تاغ يوم ميب للتطوع )الاجنلزيية( 

 مثال لتقيمي اخلطر )العربية( 

 مثال لتقيمي اخلطر )الاجنلزيية( 

 العربية(تقرير مشاركة الاثر  )

 ( الجنلزيية ة الاثر )اتقرير مشارك

   مؤرشة الرمقية:املواد 

https://irexorg.formstack.com/forms/expression_of_interest_for_the_promotional_materials_eng
https://irexorg.formstack.com/forms/expression_of_interest_for_the_promotional_materials_eng
https://irexorg.formstack.com/forms/expression_of_interest_for_the_promotional_materials_ar
https://irexorg.formstack.com/forms/expression_of_interest_for_the_promotional_materials_ar
https://irexorg.formstack.com/forms/impact_sharing_report_arabic
https://irexorg.formstack.com/forms/impact_sharing_report


  ملصقات الرمقية:املواد 

  املواد الرمقية: اطر الفايس بوك

 

 MEPIDayofService, @USMEPI# انظموا اىل احلراك وشاركوان هجودمك وأ ثرها 

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

 نتطلع اىل دمع الزتاماتمك يف يوم ميب للتطوع  

 

 

 

mailto:الالكتروني:mepialumni@irex.org

