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 م2017لتكريم المتميزات في عدة مجاالت لعام  نموذج طلب الترشح
  مقدمة:

في خدمة الوطن والقضية المرتكزة على الثوابت الوطنية كالقدس وحق نظرًا  ألهمية دور المرأة الفلسطينية 
التي كافة ، وخصوصا تلك  جوانبفي ال ائيالعنصر النسدور تفعيل واألسرى وغيرها، ولالعودة والالجئين 

، عكفيت واارة الميرأة عليى تكيرلم الميرأة الفلسيطينية فيي كيل عيان، ورأ  أ   كيو   القضيية الفلسيطينيةب تتعلق
التيي أحييد ت  ميةه  ل  الم  لميرأة الفلسييطينية تكرلميًا وتقيدارًا  ل"  2017"اميرأة فلسيطين لعييان شيعار هيا العيان هييو  

 و قضية القدس خاصة.التي تخدن القضية الفلسطينية  فرقًا في المجتمع في شتى المجاال 
 األهداف:

 ، وتقدار جهودها في القضا ا الوطنية.تكرلم المرأة الفلسطينية -
 تشجيع النساء على االبداع والتميز. -
 راا مكانة المرأة في المجتمع.إب -
التي  جوانبكافة الدورها في  تفعيل ، و فاعلة في مجالها وتخصصها حث النساء على أ  تكو   -

 .تخص القضية الفلسطينية
 معايير المسابقة للتكريم في احدى المجاالت المذكورة: 

 امرأة فلسطينية األصل )من الداخل أو الخارج وشتى أماكن تواجدهن(. -
 حاملة للرسالة الوطنية . -
 في التغيير.مبدعة في مجالها ولها بصما  واضحة  -
 في خدمة الوطن والقضية الفلسطينية وخاصة القدس. ذا  إنجااا  مو قة -
 بصفة شخصية . او من شخص اخر أو مكن الترشح عبر مؤسسة  -
 ن8/3/2018تسليم كافة مستندا  الترشح بموعد أقصاه  -

 

 المستندات المطلوبة للترشح للتكريم في احدى المجاالت المذكورة:
 الخاص بامرأة فلسطين.نموذج طلب الترشيح  -
 .السيرة الااتية للمرشحة -
 .نسخة عن آخر شهادة علمية -
  ..الخ شهادا  تقدارو  نسخة من شهادا  المشاركة في المسابقا  والمؤسسا  والدورا  -
 صورة عن الهولة الشخصية. -
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 صورة شخصية الكترونية. -
 وتثبت انجاااتها. أي أوراق  بوتية تراها المرشحة مميزة في مجالها -

 م2017لعام  نموذج طلب الترشح لتكريم المتميزات في عدة مجاالت
 

   : والقسم الذي ستقدمين عليه مجالك يأواًل: حدد
 ولنقسم الى عدة أقسان  يمجال اإلعالمال 

  اتعلييق بالقضييية الفلسييطينية، أو فيييلم و ييائقي كاتبيية سييينارلو أو مخرجيية لأفضييل
 القدس.

  ن.2017القضية الفلسطينية للعان ة تجسد صورة فوتوغرافيأفضل 
 .أفضل شخصية إعالمية أو مؤ رة خدمت الفلسطينية والقدس بشكل خاص 

 ولنقسم الى عدة أقسان  المجال الثقافي 
                   .أفضل قصيدة شعرلة حول القضا ا الوطنية 

   .أفضل قصة قصيرة حول القضا ا الوطنية 
 عن القضية الفلسطينية أفضل لوحة رسم ادوي تعبر. 

 
 
 

 أفضل امرأة ذا  نشاط مؤسسي مميز وتهتم بالقضا ا الوطنية وخاصة  مؤسسيالمجال ال(
 ن(2017القدس للعان 

 
 ثانيًا: المعلومات الشخصية 

 االسم رباعي  ...................................................................
 .....................................................................رقم الهولة  

 مكا  السكن )العنوا  بالتفصيل(  ................................................
 ...................................................................  تارلخ الميالد

 ..........................................................رقم الهاتف  ...........
 ..............................رقم الجوال  .......................................

 ......البرلد االلكتروني  .........................................................
 
 : بيانات التعليم والعمل: لثاً ثا
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 ..............غير ذلك ...        دكتوراه     ماجستير بكالورلوس                التحصيل العلمي:
-------سنة التخرج   ---------------------------التخصص     ----------------------------الجامعة  

------------------  
 ........................ مكان العمل:................... الوظيفي:  لمسمىا..............................   المهنة :

 

 الخبرات: رابعًا: 
 

 التاريخ اىل( -اتريخ العمل يف املؤسسة )من 

 املؤسسة  

 نوع اخلربة 

 األنشطة والفعاليات 

 
 التاريخ اىل( -اتريخ العمل يف املؤسسة )من 

 املؤسسة  

 نوع اخلربة 

 والفعاليات األنشطة 

 

 األعمال التطوعية: خامسًا: 
 

 
 
 

 : مجال التميزسادساً 
    Rتخدم فيها القضايا الوطنية. قصص نجاح في مجالك 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.......................... 
 (تكريم)مبررات الحصول على الفي تخصصك  تكريمالتي تؤهلك لنيل اللخدمة القضايا الوطنية و أهم اإلنجازات 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 املؤسسة 
 اىل( -)من التاريخ 

 املكان 

 الفئة املستهدفة 

 التطوعنوع  
 األنشطة والفعاليات 
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.......................... ..................................................................................................................
.... 

 :المستقبلية لتطوير مجالك واألهداف الطموح
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.......................... ..................................................................................................................
.... 

 سابعًا: البيئة المحيطة: )دعم الزوج ، األهل، البيئة الجغرافية ....(
 للبيئة المحيطة لديك دور في تقديم الدعم؟ أم أنها تشكل عائق؟ وضحي ذلك.هل 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
................................................. 

 في إحدى المجاالت؟ تكريمهل سبق لك أن نلت ثامنًا: 
 .....................................التكريم: في حال اإلجابة بنعم اذكري اسم 

 المجال الذي نلت به التكريم: ............................................... 
 .............................................................الجهة المانحة: 

 ...: ......................................................تكريمتاريخ منح ال
 


