
 

 

 

 

  استمارة الترشیح
 

 جائزة اإلیسیسكو "بیان" لإلبداع التعبیري باللغة العربیة
 

**** 

Nomination Form 
ICESCO Bayan Award for Creative Expression 

**** 

Formulaire de Candidature 
Prix ICESCO « Bayan » pour l’expression orale créative en langue 

arabe 
 



 

I –  :ّاإلطار العام 

ت صیاغة ھذه االستمارة للحصول على ُمعطَیاٍت أساٍس وبیاناٍت موثوقة عن المترشح وعن العمل الذي أنجزه وترشّح بھ تمّ 
  للمشاركة في ھذه المسابقة. 

من المؤسسة التربویة التي ینتسب إلیھا الطالب المترشّح أن تراعَي شروَط الترشیح الواردة في وثیقة اإلعالن  وتأمل اإلیسیسكو
المسابقة موجَّھة إلى  وللتذكیر، فإنّ  عن المسابقة وأن یتحّرى مسؤولھا المعنّي بملء االستمارة الدقة والوضوح وصحة المعلومات.

تكون العربیة  وال طالباً من جنسیة دولة غیر عربیة،المترشح أن یكون  شروط المشاركة فیھا ومنالطالب الناطقین بغیر العربیة، 
  (یُرجى قبل ملء االستمارة قراءة جمیع تفاصیل المسابقة وشروط المشاركة فیھا الواردة في الوثیقة التعریفیة بالجائزة) .لغتھ األولى

  

II - الجھة المكلَّفة بمْلء االستمارة:  
 سة االستمارةَ كاملة.مسؤولي المؤسّ  المؤسسة التربویة التي یدرس فیھا الطالب المترشح. ویمأل أحدُ           

III – لتلقِّي االستمارة وفیدیو اإللقاء آخر أجل:  

  2020 یونیو 15

  IV ـ البیانات:
 بیانات عن الطالب المترشح

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

 
 االسم واللقب

1 

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

 
 تاریخ المیالد ومكانھ

2 

 
  الدولة:........................

 
 القریة:...................المدینة أو 

 
 مكان اإلقامة الحالیة

3 

لغاُت الطالب، ووضع العربیة في الرتبة المناسبة   اللغة األم  اللغة الثانیة  اللغة الثالثة اللغة الرابعة
 ضْمنَھا 

 

4 
    

المستوى الدراسي الحالي (یكتب في الخانة المناسبة  األساس الثانوي الجامعي
 للمرحلة التعلیمیة التي ینتمي إلیھا الطالب) 

5 
  

 
  

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

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

 6 العنوان البریدي الكامل للمترشح

 7 العنوان اإللكتروني للمترشح ........................................................................

 8 رقم الھاتف الجوال للمترشح أو لولیّھ  ........................................................................



 

 

 

 بیانات عن المؤسسة التربویة التي ینتسب إلیھا المترّشح

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

 

 9 اسم المؤسسة

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

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

  
  ............................الھاتف: ..................................

  الفاكس: .............................................................
  العنوان االلكتروني: 

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

 العنوان البریدي الكامل وبیانات االتصال 
  

10 

الخاص/األھليقطاع التعلیم  في × (وضع عالمة  ؟إلى أّي قطاع تنتمي المؤّسسة قطاع التعلیم العمومي 
 الخانة المناسبة)

11 
  

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

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

إذا كانت المؤسسة منتمیة إلى القطاع الخاص، ما ھو 
 رمز أو رقم الترخیص الرسمي بالعمل؟ 

12 

ما قبل  األساس الثانوي الجامعي
 المدرسي

 المراحل التعلیمیة التي تغّطیھا برامج المؤسسة
في الخانة المناسبة)× (وضع عالمة    

13 

 
 

   

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

االسم الكامل لمسؤول المؤسسة الذي یتولّى ملء 
 االستمارة

14 

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

 15 صفتھ الوظیفیة في المؤسسة

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

لكتروني عنوانھ اإل  16 

 



 

عن العمل المرشَّح بیانات  

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

 

 17 عنوان اإللقاء

نوع آخر 
  (اُذكْره)

في الخانة المناسبة)× نوع نص اإللقاء (وضع عالمة  شعر قصة قصیرة مقالة رأي  18 

        
  

  ، اُْذكْرھا: .................................نعم 
.....................................................  
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

 ال 
 

راجع اإللقاء بمَ  ت االستعانة في تحریر نصّ ھل تمّ 
 ومستنداٍت بالعربیة أو بلغات أخرى؟

19 

 20 ھل تمت المشاركة بھذا العمل في مسابقة أخرى؟ ال                نعم        

  المكان: ............................... ختم المؤسسة
  

  التاریخ: ...............................
  

مسؤول المؤسسة التربویة:توقیع   
 
 
 
 

 
 

یشھد مسؤول المؤسسة التربویة 
االستمارة، بناًء على الذي مأل ھذه 

توقیعھ، أّن جمیع البیانات التي قّدمھا 
 صحیحة ومطابقة للواقع.

 

 

    

    

إرسال ھذه االستمارة مملوءةً وموقعةً ومختومة بختم المؤسسة التربویة، صحبة الفیدیو اإللقائي  یتمّ 
:العنوان اإللكتروني على 2020 یونیو 15، في أجل أقصاه یوم إلى اإلیسیسكو للمترشح  

bayanaward@icesco.org 
  

ترشیحات المؤسسات التربویة الموجودة في الدول األعضاء عبر اللجان الوطنیة وجھات تُرَسل  مھّم جدا:

ا المؤسسات التربویة في الدول غیر األعضاء، فترسل ترشیحاتھا مباشرة االختصاص في ھذه الدول، أمّ 

 .إلى اإلیسیسكو عبر العنوان اإللكتروني المذكور


