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اإلطار العام 

تمــت صياغــة هــذه االســتمارة للحصــول علــى معطيــات أســاس وبيانات موثوقة عن المترشــح 

وعــن العمــل الــذي أنجــزه وترشــح بــه للمشــاركة في هذه المســابقة. 

وتأمــل االيسيســكو مــن المؤسســة التربويــة التــي ينتســب إليهــا الطالــب المترشــح أن تراعــي 

شــروط الترشــح الــواردة فــي وثيقــة اإلعــان عــن المســابقة وأن يتحــرى مســؤولها المعنــي 

ــر، فــإن المســابقة موجهــة  بمــلء االســتمارة الدقــة والوضــوح وصحــة المعلومــات. وللتذكي

إلــى الطــاب الناطقيــن بغيــر العربيــة، ومــن شــروط المشــاركة فيهــا أن يكــون المترشــح طالبــا 

مــن جنســية دولــة غيــر عربيــة، وال تكــون العربيــة لغتــه األولــى. )ُيرجــى مــلء االســتمارة وقراءة 

جميــع تفاصيــل المســابقة وشــروط المشــاركة فيهــا الــواردة فــي الوثيقــة التعريفيــة بالجائــزة( 

الجهة  المكلفة بملء االستمارة 

المؤسســة التربويــة التــي يــدرس فيهــا الطالــب المترشــح، ويمــأ أحــُد مســؤولي المؤسســة 

االســتمارة كاملــة.

آخر أجل لتلّقي االستمارة وفیدیو اإللقاء 
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االسم كاما 

اسم المؤسسة 

صفة المسؤول 

عنوان المسؤول اإللكتروني  

تاریخ المیاد ومكانه  

العنوان البریدي الكامل وبیانات االتصال

 القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة
)توضع عامة X في الخانة المناسبة( 

االسم الكامل لمسؤول المؤسسة الذي 
ى ملء االستمارة ورقم الهاتف

ّ
یتول

الهاتف

الفاكس

العنوان االلكتروني

قطاع التعلیم الخاص/األھليقطاع التعلیم العمومي

الدولة المدينة مكان اإلقامة الحالیة 

لغات الطالب، ووضع العربیة 
في الرتبة المناسبة ضمنها :

المستوى الدراسي الحالي )توضع 
عامة X في الخانة المناسبة (

العنوان البریدي الكامل للمترشح

العنوان االلكتروني للمترشح

رقم الهاتف الجوال للمترشح أو لوليه 
مع المفتاح الدولي )واتساب( 

اللغة األم 

الجامعيالثانوياألساس 

اللغة الرابعة اللغة الثالثة اللغة الثانیة 
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بیانات عن الطالب المترشح

بیانات عن المؤسسة التربویة التي ینتسب إليها المترشح
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بیانات عن العمل المرّشح

عنوان اإللقاء

يشهد مسؤول المؤسسة التربویة 
الذي مأ ھذه االستمارة، بناء على 

توقيعه، أن  جمیع البیانات التي 
قدمها صحیحة ومطابقة للواقع.

المكان :

التاريخ :

 x نوع نص االلقاء )وضع عامة
في الخانة المناسبة(

هل تمت االستعانة في تحرير نص االلقاء 
بمراجع ومستندات بالعربية أو بلغات أخرى 

 هل تمت المشاركة بهذا العمل
في مسابقة أخرى؟ 

15

16

17

18

قصة قصيرة

ال 

نعم  ال 

نعم، أذكرها :

تقرير إخباري، نوع مقالة رأي
آخر )اذكره(

توقیع مسؤول المؤسسة 
التربویة :

ختم المؤسسة

ـ  حي الرياضـ  ص. ب. 2275ـ  ر. ب. 10104،   شارع الجيش الملكي
الرباط ـ المملكة المغربية

الهاتف : 52 60 56 537 )212(+
الفاكس : 12/13 60 56 537 )212(+

contact@icesco.org  : يسيسكو  للإ المركزي  ي 
و�ن لك�ت الإ يد  ال�ب

w w w . i c e s c o . o r g

يتم إرسال هذه االستمارة مملوءة وموقعة ومختومة بختم المؤسسة التربوية،
صحبة الفيديو اإللقائي

للمترشح إلى االيسيسكو، في أجل أقصاه يوم 30 يوليو 2021 على العنوان اإللكتروني:

arabic@icesco.org


