
 جوائز أشدين: سجل اهتمامك>

إلى إرساله  يرجى  أشدين.  لجائزة  الترشيح  عملية  من  األولى  المرحلة  هو  النموذج  البريد    هذا  عنوان 

إذا كنت  .  application@ashden.org  اإللكتروني   النموذج ونخبرك عما  لتعبئة    مدعوا  سنراجع هذا 

عنه   المعلن  النهائي  الموعد  بحلول  النموذجين  استكمال  يجب  أنه  مالحظة  يرجى  الكامل.  الطلب  نموذج 

المعلوم الترشح، يرجى االطالع على  أهلية  المعلومات حول  الطلبات. لمزيد من  المتاحة على لتقديم  ات 

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى التواصل مع منسق الجوائز .  www.ashden.orgموقعنا اإللكتروني  

 .  application@ashden.orgعلى عنوان البريد اإللكتروني: 

 بياناتك  -1

 اللقب:

 ول: االسم األ 

 اسم العائلة: 

 عنوان البريد اإللكتروني: 

 رقم الهاتف: 

 بيانات المؤسسة  -2

 اسم المؤسسة: 

 الموقع اإللكتروني: 

إذا لم يكن للمؤسسة موقع إلكتروني، فيرجى كتابة "ال يوجد"، أو أدخل عنوان صفحة على اإلنترنت تقدم  

 . موقع إخباريمعلومات إضافية عن عمل مؤسستك، مثل الموقع اإللكتروني لجهة تمويل سابقة أو  

 سطر العنوان األول: البلد أو البلدان التي يُنفذ فيها عمل مؤسستك: 

 لثاني: البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي لمؤسستك: سطر العنوان ا

 المدينة:  

 الوالية/ المقاطعة: 

 الرمز البريدي: 

 

 وصف موجز للعمل الذي سيتم ترشيحه لجائزة أشدين -3

 حرف كحد أقصى(:  1200في بضع جمل، صف العمل الذي تود ترشيحه لجائزة أشدين )

 

 

 

 العمل  -4

 تود ترشيحه لجائزة أشدين للعمالء أو المستفيدين للمرة األولى؟  في أي سنة تم تقديم العمل الذي

mailto:apply@ashden.org
mailto:apply@ashden.org


 

األشخاص  أو  العمالء  عدد  المثال،  سبيل  )على  للجائزة  ترشيحه  تود  الذي  العمل  حجم  بيان  يرجى 

المستفيدين، عدد األشخاص المدربين، الكمية المباعة من المنتج، عدد التركيبات، الطاقة الموفرة سنويا ،  

 حرف(:  600ذلك( )بحد أقصى وغير 

 

 صف الجانب المبتكر في عمل مؤسستك: 

أو   المنتجات  أو  الخدمات  عن  مؤسستك  تقدمه  الذي  البرنامج  أو  المنتج  أو  الخدمة  يميز  ما  بيان  يرجى 

مؤسستك  بين  الرئيسية  االختالف  وجوانب  التحدي،  أو  المشكلة  نفس  تعالج  التي  األخرى  البرامج 

العا األخرى  في والمؤسسات  التنفيذ  نموذج  به  يتميز  رئيسية  ابتكارات  أو  مزايا  وأي  القطاع،  في  ملة 

 حرف(. 600مؤسستك عن نماذج التنفيذ األخرى في القطاع )بحد أقصى 

 

 أشدين  -5

أو  األحداث  أو  األخبار  حول  المعلومات  من  المزيد  اإللكتروني  البريد  عبر  يصلك  أن  في  ترغب  هل 

 ال  /    عمن    الفرص األخرى من أشدين؟ 

لن نقدم بياناتك إلى أطراف خارجية دون إذنك، ويمكنك إلغاء االشتراك في أي وقت. سياسة الخصوصية 

بمثابة   يُعتبر  النموذج  هذا  بتعبئة  قيامك  أن  يرجى مالحظة  اإللكتروني.  موقعنا  بكاملها على  متاحة  لدينا 

 ئز أشدين. موافقة منك على قيام أشدين بالتواصل معك بشأن الترشيح لجوا

 كيف سمعت عن جوائز أشدين؟ 

 

 

 


