منظمـــة العالـــم اإلسالمـي
للتربيـة والعلـوم والثقافـة
إيسيسكو-االستمارة الخاصة بالمنح الدراسية
إرشادات عامة
× ترســل هــذه االســتمارة مــن قبــل جهــات االختصــاص الرســمية المعنيــة باالتصــال مــع
منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة -إيسيســكو  -فــي الــدول األعضــاء
أو عبــر المنظمــات أو الجمعيــات فــي الــدول غيــر األعضــاء.
× ال يتجــاوز عــدد المرشــحين خمــس طــاب تختــار المنظمــة مــن بينهــم المتفوقيــن ،حســب
التوزيــع الجغرافــي المتكافــئ بيــن الــدول األعضــاء ،وحســب المــوارد الماليــة المتوفــرة.
× تمــأ جميــع الخانــات بشــكل دقيــق ،وال يؤخــذ باالســتمارات الناقصــة ،أو التــي لــم ترفــق
بالوثائــق الرســمية المطلوبــة.
× ترسل االستمارات إلى العنوان التالي مرقونة أو بخط يد واضح :
منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو -

شارع الجيش الملكي ،حي الرياض ،ص.ب - 2275 .ر.ب  ،10104الرباط  -المملكة المغربية

بيانات شخصية
االســم العائلــي :

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

االســم الشــخصي :
الديانــة :

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

الجنس :
المهنة :

..................................................................................................................................................
( )2صورتان حديثتان

ذكر

* الجنســية :

للطالب المرشح

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

أنثى

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

تاريــخ الــوالدة :

اليــوم  ..................................الشــهر  .....................................الســنة.............................................

مــكان الــوالدة :

الدولــة  ............................................................المدينــة .................................................................

العنوان الدائم ......................................................................................................................................................... :

الهاتــف .................................... :الفاكــس  .................................... :البريــد اإللكترونــي

....................................... :

العنــوان البريــدي (إذا كان مختلفــا عــن العنــوان الدائــم) ....................................................................................

هل تتمتع بمنحة من جهة أخرى :

نعم

ال

اسم الجهة المانحة *................................................. :القيمة الشهرية للمنحة :

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

بيانات عن الدراسات السابقة
اسم
المؤسسة

الفترة
من  -إلى

الشهادة
المحصل عليها

البلد

تاريخ
الحصول عليها

بيانــات خاصــة بالمؤسســة التعليميــة التــي ســجل أو سيســجل فيهــا الطالــب
اسم المؤسسة التعليمية

.................................................................................................................................... :

عنوانها.........................................................................................................................................................................

الهاتــف  ............................................................................ :الفاكــس

.................................................................... :

نوع التخصص  ................................................................. :مدة الدراسة .................................................................. :

الشــهادة المتوقــع الحصــول عليهــا

................................................................................................................... :

تعهـــد
أشــهد بصحة المعلومات الواردة في هذه االســتمارة ،وأتعهد -في حال حصولي على منحة اإليسيســكو-
بإرســال النتائج الدراســية كل عام دراســي ،وشــهادة التســجيل الســنوية في بداية كل سنة دراسية.
اسم الطالب :
اإلمضاء :
التاريخ :

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

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

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

مصادقــة جهــة االختصــاص علــى صحــة البيانــات :
توقيــع وختــم جهــة االختصــاص ........................................................................................................................... :
..........................................................................................

التاريخ ....................................... :

الوثائق الرسمية المطلوبة
ال ينظر في هذه االستمارة ما لم ترفق بالوثائق الرسمية التالية :
• نسخة من شهادة الميالد.
• نسخة من بطاقة التعريف أو من جواز السفر.
• ( )2صورتان شخصيتان حديثتان للطالب المرشح.
• شهادة خلو من األمراض المعدية.
• نسخة من آخر شهادة دراسية مصادق عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية.
• نسخة من آخر كشف للدرجات مصادق عليها.
• نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل أو القبول المبدئي من المؤسسة التعليمية التي يتابع
أو سيتابع فيها الطالب ،دراسته.

