2017/5/4
تهديكم مؤسسة ياسر عرفات أطيب التحيات ،و يسرها ان تعلمكم ان باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات
لإلنجاز ما زال مفتوحا لغاية .1327-7-03
وتمنح مؤسسة ياسر عرفات جائزة " جائزة ياسر عرفات لإلنجاز" سنوياً ،لتشجيع اإلبداع واألعمال الجادة
والمتميزة في مجاالت العمل الوطني أو الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي واألكاديمي.وتتكون
الجائزة من :براءة الجائزة،مجسم ومبلغ  12الف دوالر أميركي.وتمنح وفق نظام خاص.
مسوغات الترشيح:
المرشح ،لذا يتوقع أن يتمتع
التميز العام للعمل الذي أنجزه
ّ
لإلنجاز المتميز عدة أوجه ومكونات تصب في ّ

رسخ نهجاً قيادياً في المجال المحدد ،وأن يكون الجهد المبذول في
العمل باألصالة واإلبداع ،وأن يكون قد ّ
إنجاز العمل كبي اًر ومؤش اًر على المثابرة وااللتزام ،وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع
تعم الفائدة منه على المجتمع ،وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة.
ّ
َّ
ِّ
ستقيم فقط
المرشح توفير كل ما يدعم
ويقع على عاتق
المرشح من وثائق ومعلومات علماً بأن لجنة الجائزة ّ

ما يردها وال تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص ،وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة ،تدرج اللجنة عدداً
من المرشحين الذين وجدت لديهم األهلية لنيل الجائزة في قائمة مختصرة ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد

تقييم إضافي.
شروط الترشيح:
 – 2يشترط أن يكون المر َشح إما فرداً فلسطينيا حياً يرزق ،أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل ،قدم خدمات
جليلة للوطن من خالل عمله في أي من المجاالت الخمسة المحددة أعاله ،ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا
قدم خدمات جليلة لفلسطين.
 – 1ال يجوز ألي أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة.
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 – 0يجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية ،ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط:
أ – المؤسسات والهيئات االعتبارية من خالل مجالسها التي تمثلها.
ب -األفراد من ذوي االختصاص والسمعة المهنية المشهودة.
 – 4ال ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجاالت الخمسة المحددة للجائزة .
 – 2ال ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة لإلنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.
 – 6آخر موعد الستالم ملفات الترشيح هو  03تموز .1327
إن شعبنا وأمتنا ليزخران باألفراد والمؤسسات وفرق العمل التي أنجزت الكثير مما يستحق التقدير ،ولجنة
الجائزة تحث الجميع على التنافس لنيل هذه الجائزة ،علماً بأنها ستمنح لفائز واحد فقط.
نأمل منكم تشجيع المعنيين على الترشيح وأن توسعوا من اإلعالن عن جائزة ياسر عرفات لإلنجاز .1327
لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على الصفحة اإلليكترونية للمؤسسة ))www.yaf.ps

تلفون ،+9702-2957373:فاكس ،+9702-2957372 :رام هللا /فلسطين ص.بEmail:mail@yaf.ps Ramallah,Palestine P.O.Box :573.
WWW.YASSERARAFAT.PS

