
ي تم إكمالها  dgudakunst@theiacp.org ، باإلضافة إىل المستندات التكميلية المطلوبة
شيح التر مالحظة: يجب إرسال نماذج التر

ي إىل العنوان
ون  يد اإللكتر باللغة العربية عتر التر

نموذج الترشيح  للرابطة الدولية لرؤساء الشرطة 40دون الـ  40لجائزة    

یجب أن تقدّم الترشیحات في   15آذار/مارس، 2021. ویجب تقدیم جمیع الطلبات حتى یتم اختیار المرشح  
لھذه الجائزة. یرجى عدم تقدیم النموذج حتى یتم تعبئتھ بالكامل وإرفاق المستندات التكمیلیة. 

:إرشادات الترشيح

•

•

•

 .  یجب أن یتراوح عمر المرشح بین 18 و 39 عاًما اعتباًر ا من 1 أیلول/سبتمبر، 2021
 یمكن أن یكون المرشح من الموظفین المح لّفین أو المدنیین كما یجب أن یكون معیناً من قِبل وكالة  

 . إنفاذ القانون الفیدرالیة / أو التابعة للوالیة أو المحلیة أو القبلیة
.  الترشیحات الذاتیة غیر مسموح بھا 

: معلومات عامة1القسم 

.يكملها من يقوم بالترشيح

*اسم المرشح

االسم األول اسم العائلة الحقة

*اللقب/ الدور

*منظمة / وكالة

mailto:dgudakunst@theiacp.org


*العنوان

 عنوان الشارع 

 2عنوان الشارع السطر 

المدينة الوالية

 الرمز البريدي البلد

* اإللكترونيالبريد  

example@example.com 

*رقم الهاتف

رمز المنطقة   رمز البلد  رقم الهاتف

*اسم المرشح

االسم األول اسم العائلة الحقة

 *اللقب/ الدور

*منظمة / وكالة

*العنوان

 الشارع عنوان 

 2عنوان الشارع السطر 

المدينة الوالية

 الرمز البريدي البلد

* تاریخ الوالدة

mailto:example@example.com


* البريد اإللكتروني

example@example.com 

*رقم الهاتف

رمز المنطقة   رمز البلد     رقم الهاتف

*اسم المرشح

االسم األول اسم العائلة الحقة

*الرئيس التنفيذي / أعلى رتبة  لضابط مسؤول في مؤسسة المرشَّح

االسم األول اسم العائلة الحقة

 *اللقب/ الدور

*منظمة / وكالة

* البريد اإللكتروني

example@example.com 

*رقم الهاتف

رمز المنطقة   رمز البلد  رقم الهاتف

mailto:example@example.com
mailto:example@example.com


 

 : أسئلة خاصة بمؤهالت الترشيح2القسم 

 يمألها الذي يقوم بالترشيح.
 
 

 *اسم المرَشح / اللقب / المؤسسة
 

 
 

المرِشحة االسم / الوكالة   

 
 

 *لماذا ترشح هذا الشخص للجائزة؟ .1
 

 

0/250 

 

 *شارك مثااًل محددًا يوضح القيادة للمرشح أو تميزه أو التزامه بإنفاذ القانون .2
 

 

0/250 
 

 

 : أسئلة المرشحين3القسم 



 

 .يمألها المرَشح
 

 *لماذا اخترت مهنة إنفاذ القانون؟
 

 

0/250 
 
 

 *ما الذي يحفزك؟
 

 

0/250 

 

 *شارك أي إنجازات تشعر أنها ذات صلة بهذه الجائزة
 

 

0/250 
 

 ترشيحك لهذه الجائزة. )اختياري( قوي من اشرح أي معلومات أو ظروف إضافية تشعر أنها ست
 
 

 

0/250 

 الوثائق المساندة



 

صورة شخصية عالية قصيرة  و /مطولة يجب أن تكون جميع الترشيحات مصحوبة بسيرة ذاتية  •

 .الدقة

 .، ولكن ليس مطلوباكحد أعلى توصية  ينخطاب يسمح بإرفاق •

 .للمرشح  المطولة أو القصيرة تحميل السيرة الذاتية •

 ( )اختياري   توصية كحد أعلى توصية. نتحميل  خطابا •
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