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 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم ـ  االيسيسكو
 للـتـطــوع فـي تـطــويــر المنشــآت التـربـويــة

 فـي دول العـالـم اإلسالمـي 2020 - 2021

يد  م للجائزة عن طريق ملء هذا النموذج وإرساله عىل ال�ب يجب أال يقل محتوى االستمارة عن 1000 كلمة وأال يزيد عن 2000 كلمة، حيث يمكــن التقدُّ
ي الخاص بالجائزة.

و�ن لك�ت االإ

وعه/ برنامجه  شيح م�ش ي دفعتك ل�ت
ي تم من خاللها معرفتك بالمرشح واالأسباب ال�ت

من خالل عدة كلمات )ال تزيد عن 200 كلمة(؛ يرجى توضيح الكيفية ال�ت
للجائزة.    

هيئة حكومية
 منظمة غ�ي حكومية

قطاع خاص
شخصيات

أخرى )حدد( .................................................................. ......................................................................................................................

ال  
؟ ........................................................................................... نعم – اسم الجائزة ............................................................................................ ............................................................................................  م�ت

ال  
؟ ........................................................................................... نعم ...............................................................................................................................................................................................................................  م�ت

نوع المؤسسة / المنظمة :

هل سبق لهذا المشروع الفوز بأي جائزة ؟

هل سبق لكم التقدم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم- اإليسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم اإلسالمي ؟

استمارة الترشح
دورة خاصة بالتصدي لجائحة كورونا )كوفيد - 19(

1( المرشح للجائزة :

وع   نامج / الم�ش  اسم ال�ب

اسم المؤسسة أو الشخصية

السيد             السيدة         تصال والتنسيق  اسم مسؤول االإ

 العنوان بالكامل  

يد     صندوق ال�ب

ي  
و�ن لك�ت يد االإ  عنوان ال�ب

 الهاتف   

وع : نامج / الم�ش سنة بدء ال�ب

2( جهة التزكية:

اسم المؤسسة         

السيد             السيدة تصال والتنسيق     اسم مسؤول االإ

 العنوان بالكامل    

يد   صندوق ال�ب

ي  
و�ن لك�ت يد االإ  عنوان ال�ب

الهاتف

كيف عرفت عن الجائزة؟
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3( شروط / مؤهالت المرشح : 

سالمي بصورة تتما�ش مع مبادئ  ي دول العالم االإ
بوية �ن ي تطوير المنشآت ال�ت

ة �ن م قد أسهم مساهمة كب�ي وع المقدَّ نامج/الم�ش يجب أن يكون ال�ب
  : ي هذا المجال وذلك من خالل ما يىلي

يسيسكو وأهدافها �ن االإ

ونية والمعدات  الذكية و الوسائط التعليمية.... إلخ. لك�ت بوية، مثال: بناء مدارس/معاهد أو تطويرها وتزويدها باالأجهزة االإ ح طبيعة النشآت ال�ت • �ش

بوية. ي مجال دعم وتطوير المنشآت ال�ت
ية واضحة وملموسة �ن •  تقديم خدمات خ�ي

ي والتعلم 
و�ن لك�ت االإ التعلم عن بعد والتعلم  ي مجال 

المشاريع �ن إنشاء وتطوير  ي دعم 
ية واضحة وتسهم بشكل فعال �ن •  تقديم خدمات خ�ي

ي ظل جائحة كورونا. 
، �ن ي

ا�ن ف�ت االإ

ي ظل جائحة كورونا. 
ي استمرارية التعليم �ن

ية وتسهم �ن • تقديم خدمات تطوعية وخ�ي

وط التالية: ن مراعاة ال�ش فضالً عن ذلك، يتع�ي

امج  ط ال�ب ي استمر ثالث سنوات عىل االأقل للتمكن من تقييم نتائجه و التحقق من نجاحه، يستث�ن من هذا ال�ش
وع المع�ن نامج/الم�ش •  أن يكون ال�ب

ي ظل 
�ن للتعليم  الداعمة  والمشاريع  ي 

ا�ن االف�ت والتعلم  ي 
و�ن لك�ت االإ والتعلم  بعد  عن  التعلم  مجال  ي 

�ن العالمي  للتوجه  الداعمة  المشاريع  أو 
الظروف القاهرة.

• أن ال يخدم أهدافاً طائفية أو سياسية.

. ن ا من قبل راعي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لالأداء التعليمي المتم�ي • أن ال يكون مدعوم كليًّ

ا. ا أو كليًّ وع ذا عالقة بمجال التعليم جزئيًّ • أن يكون الم�ش

5( تعهد وإقرار :  

وع وطريقة استخدام االأموال الخاصة بالجائزة هي معلومات  قرار بأن المعلومات والبيانات المقدمة بشأن كل من وصف الم�ش أشهد بموجب هذا االإ
دقيقة وصحيحة. 

ي تثبت االستخدام السليم لمبلغ الجائزة. 
يسيسكو بالوثائق ال�ت ويد إدارة جائزة حمدان- االإ ن ام ب�ت ن كما أؤكد عىل االل�ت

 

التاريخ :      /       /

التوقيع )الرجاء التوقيع بخط اليد بجانب المربع( : 

4( معايير الفوز:  

ي دفعت إىل تأسيسه، 
ح لالحتياجات ال�ت وع، مع �ش 1.  الهدف )15 نقطة( - ينبغي أن يتضمن هذا الجزء وصًفا للفئة المستهدفة من الم�ش

ن وثائق تكميلية إضافية؛ فيمكن إرفاقها مع هذا النموذج وإرسالها.  ي حالة وجود حاجة إىل تضم�ي
ي هذا الشأن. و�ن

واالأدلة الداعمة والمؤيدة �ن

4.  االستدامة، المصاعب والمشكالت، الدروس المستفادة، قابلية إعادة التطبيق، والخطط المستقبلية )15 
نامج، وقابليته للتكرار وإعادة  ي تم مواجهتها، والدروس المستفادة، واستدامة ال�ب

ًحا للمشاكل ال�ت نقطة( - ينبغي لهذا الجزء أن يتضمن �ش
المستهدفة.   المستقبلية  والخطط  التطبيق، 

ًحا وافًيا، مع توضيح االأهداف، التصور والتصميم الخاص  وع �ش ح الم�ش ي هذا القسم أن يتم �ش
2.  شرح المشروع )30 نقطة( - ينبغي �ن

ية. سهام المادي وإمكانيات التمويل والموارد الب�ش وع؛ إضافة إىلي االإ بالم�ش

وع.   نجازات المحققة من خالل هذا الم�ش ح ووصف التأث�ي واالإ ي هذا القسم �ش
3. األثر واإلنجاز )40 نقطة( - يتوجب �ن

وع الحاىلي أوالبدء بمشاريع أخرى. ي تطوير الم�ش
ي كيفية استثمار مكافأة الفوز �ن

احات �ن 5. في حالة الفوز بالجائزة – اذكر ثالثة اق�ت

عن المرشح للجائزة :         

االســم :

 التوقيع

كية :          ن عن جهة ال�ت

االســم :

 التوقيع                                                                           


