جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم ـ االيسيسكو
للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم
اإلسالمي 2019-2018

استمارة الترشح
يجب أن تحتوي هذه االتستمارة على عدد كلمات ال يقل عن  1000كلمة و ال يزيد عن  2000كلمة .حيث يمكــن التقدم للجائزة عنن ررين
ملء هذا النموذج.

 )1المرشح للجائزة:
اسم البرنامج  /المشروع
اسم المؤسسة أو الشخصية
نوع المؤسسة  /المنظمة :

هيئة حكومية
منظمة غير حكومية
قطاع خاص
شخصيات
✔ أخرى (حدد)______________________
اتسم مسؤول اإلتصال والتنسي

السيد

السيدة

✔

العنوان بالكامل
صندوق البريد
عنوان البريد اإللكتروني
الهاتف
الفاكس
سنة بدء البرنامج  /المشروع :
هل سبق لهذا المشروع الفوز بأي جائزة ؟
ال
✔ نعم – اسم الجائزة ؟______________________________________ متى؟ _________________

 )2جهة التزكية:
اسم المؤسسة

اتسم مسؤول اإلتصال والتنسي

السيد

السيدة

✔

العنوان بالكامل
صندوق البريد
عنوان البريد اإللكتروني
الهاتف
الفاكس
من خالل عدة كلمات (ال تزيد عن  200كلمة)؛ يرجى توضيح الكيفية التي تم من خاللها معرفتك بالمرشح واألسباب التي دفعتك لترشيح مشروعه/
برنامجه للجائزة.

 )3شروط  /مؤهالت المرشح:
يجب أن يكون البرنامج/المشروع المقدَّم قد أسهم مساهمة كبيرة في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم اإلسالمي بصورة تتماشى مع
مبادئ اإليسيسكو وأهدافها في هذا المجال وذلك من خالل ما يلي:
 شرح ماهي المنشآت التربوية ،مثال :بناء مدارس/معاهد أو تطويرها و تزويدها باألجهزة  ...الخ
 تقديم خدمات خيرية واضحة و ملموسة في مجال دعم وتطوير المنشآت التربوية.
فضالً عن ذلك ،يتعين مراعاة الشروط التالية:
 أن يكون البرنامج/المشروع المعني استمر ثالث سنوات على األقل للتمكن من تقييم نتائجه والتحقق من فعاليته.
 أن ال يحوي أجندة طائفية أو حزبية.
 أن ال يكون مدعوم كليا ً من قبل راعي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز.
 أن يكون المشروع ذو عالقة بمجال التعليم جزئيا ً أو كليا ً
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 )4معايير الجائزة:
 .1الهدف ( 15نقطة)  -ينبغي أن يتضمن هذا الجزء وصفا للفئة المستهدفة من المشروع ،مع شرح لإلحتياجات التي دفعت إلى
تأتسيسه ،واألدلة الداعمة والمؤيدة في هذا الشأن .وفي حالة وجود حاجة إلى تضمين وثائ تكميلية إضافية؛ فيمكن إرفاقها مع هذا
النموذج وإرتسالها.

 .2شرح المشروع ( 30نقطة)  -ينبغي في هذا القسم أن يتم شرح المشروع شرحا ً وافياً ،مع توضيح األهداف ،التصور والتصميم
الخاص بالمشروع؛ باإلضافة إلى اإلسهام المادي وإمكانيات التمويل والموارد البشرية.

.3

األثر واإلنجاز ( 40نقطة) – يتوجب في هذا القسم شرح ووصف التأثير واإلنجازات المحققة من خالل هذا المشروع.

 .4االستدامة ،المصاعب والمشكالت ،الدروس المستفادة ،قابلية إعادة التطبيق ،والخطط المستقبلية ( 15نقطة)  -ينبغي لهذا الجزء
أن يتضمن شرحا ً للمشاكل التي تم مواجهتها ،والدروس المستفادة ،واتستدامة البرنامج ،وقابليته للتكرار وإعادة التطبي  ،والخطط
المستقبلية المستهدفة.

 .5في حالة الفوز بالجائزة – اذكر ثالثة اقتراحات في كيفية استثمار مكافأة الفوز في تطوير المشروع الحالي أوالبدء بمشاريع أخرى.

 )5تعهد وإقرار:
أشهد بموجب هذا بأن المعلومات والبيانات المقدمة بشأن كل من وصف المشروع ورريقنة اتسنتخدام األمنوال الخاصنة بالجنائزة هني معلومنات
دقيقة وصحيحة.
كما أؤكد على االلتزام بتزويد إدارة جائزة حمدان -اإليسيسكو بالوثائ التي تثبت االتستخدام السليم ألموال الجائزة.
التاريخ:

/

/

التوقيع (الرجاء التوقيع بخط اليد بجانب المربع):
عن جهة التزكية:
االتســم:

عن المرشح للجائزة:
االتســم:

التوقيع

التوقيع

لمعرفة المزيد حول الجائزة ،يرجى زيارة www.ha.ae :أو www.isesco.org.ma

