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اإلطار العام

بيتك«  في  بها   
ً
ماهرا كن  العربية،  م 

ّ
»تعل اإليسيسكو  مبادرة  به  حظيت  لما   

ً
اعتبارا

من اهتماٍم وتجاوب كبيرْين من المؤّسسات واألفراد مسؤولين تربوّيين ومدّرسين 
 لتمديد حالة الطوارئ الصحية 

ً
 في مختلف الدول الناطقة بلغات أخرى، ونظرا

ً
وطالبا

أطلقت  الدول،  من  كبير  عدد  في  التعليمية  المؤسسات  إغالق  قرار  واستمرار 
التعليمية  مبادرتها  مع   

ً
وتكامال الرقمي«،  اإليسيسكو  »بيت  إطار  في  اإليسيسكو 

ن ماهرا بها في بيتك« مبادرة جديدة لإلبداع التعبيري باللغة العربية 
ُ
م العربية، ك

ّ
»تعل

بعنوان »بيان«.

الناطقين  من  العربية  طالب  ومنهم  الطالب،  حاجة  تتزايُد  الحالية،  الظروف  ففي 
التعليمية  لألنشطة  وداعمة  ثقافية مصاحبة  ومبادراٍت  أنشطٍة  إلى  أخرى،  بلغات 
ز مواهبهم وطاقاتهم اإلبداعية وتنّمي مهاراتهم 

ّ
رتها لهم اإليسيسكو، تحف

ّ
التي وف

 من منازلهم.
ً
اللغوية وتشّجعهم على االلتزام بمواصلة تحصيلهم الدراسي انطالقا

 إلى نّص حّرره هو باللغة 
ً
إلقاٌء تعبيرّي ينجزه الطالب عبر فيديو قصير، مستندا

العربية الفصيحة )شعر، أو نثر/ مقالة، أو قصة قصيرة( بمناسبة هذه المسابقة.

األهداف

مجال المسابقة

تحفيز اإلبداع واإلنتاج باللغة العربية؛

إبراز عالمية اللغة العربية؛

دعم استمرارية عملية التعلم؛

التكامل بين البعدْين التعليمي والثقافي؛ 

تنمية مهارتْين لغويتين إنتاجيتْين )الكتابة اإلبداعية، التعبير الشفوي(؛



جائزة األطفال
)طالب المرحلة األساس(؛

$1000 / لكل فائز
)اإلجمالي 3000$(

$1500 / لكل فائز
)اإلجمالي 4500$(

$2000 / لكل فائز
)اإلجمالي 6000$(

جائزة الفتيان والفتيات 
)طالب المرحلة الثانوية العليا(؛

جائزة الشباب
)طالب المرحلة الجامعية(.

الموضوعات

شروط الترشح 

الفئات / قيمة الجائزة

التعلم عن بعد؛

األسرة تحت الحجر الصحي؛

النظافة والصحة؛

الحاجة أّم االختراع؛

التكافل في حالة الطوارئ؛

م بعد كورونا؛
َ
أّي عال

استثمار الزمن في ظروف اإلغالق؛

التواصل زمن التباعد؛

 من جنسية دولة غير عربية، وال تكون العربية لغته األولى؛
ً
يكون المترشح طالبا

يتم ترشيح العمل عبر المؤّسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب؛

ح المؤسسة التربوية إال عمال واحدا متميزا في كل فئة؛
ّ

ال ترش

الترشيحات الواردة من الدول األعضاء ينبغي أن تصل عبر اللجان الوطنية وجهات االختصاص؛ 

ال يتجاوز الفيديو اإللقائي 3 دقائق لفئة األطفال و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق للشباب؛

شر أو تّم ترشيحه لمسابقة أخرى؛
ُ
ال يكون الفيديو اإللقائي قد ن

 بشكل كامل، ويتم تنزيل االستمارة عبر الرابط: 
ً

يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حّرره الطالب، وباستمارة الترشح مملوءة
http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/Nomination-Form-ICESCO-Bayan-Award.pdf

 bayanaward@icesco.org :ترسل الترشيحات قبل يوم 15 يونيو 2020 إلى العنوان اإللكتروني

في كل فئة ثالثة فائزين يمثلون المناطق الثالث التالية:
إفريقيا، آسيا وأستراليا، أوروبا واألمريكيتْين.



إجراءات التحكيم
وإسناد الجائزة

الملفات  دراسة  اإليسيسكو  تكّونها  تحكيم  لجنة  تتولى 
المستجيبة للشروط، واختيار الفائزين؛

اإليسيسكو  موقع  خالل  من  الفائزين  عن  اإلعالن  يتّم 
االلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية؛

شهادة  الفائزون  يمنح  المالي،  المبلغ  جانب  إلى 
م بعد انقضاء فترة 

ّ
من اإليسيسكو في حفٍل ُينظ

الحجر الصحي.  

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
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