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 بمشروعات  التقدم إلى  دعوة

 

 مصر   في  فرنسا  بسفارة  (SCAC)  الثقافي  والنشاط  التعاون  قسم  يطلق  ،COP27  المناخ  لمؤتمر  مصر  استضافة  إطار  في

 اللغة   تدريس   هيئة  من  معتمدةال  الفرنسية  اللغة  ثنائية  المدارس  شبكة  من  التالميذ  حشد  إلى  تهدف  بمشروعات  التقدم  إلى  دعوة

  ذي   البالستيك  الستعمال  حد   وضع  إتاحة  شأنها  من  أعمال  اقتراح  خالل  من  ببيئتهم،  العناية  بغرض  وذلك  ،بالخارج  الفرنسية

   .الواحد االستخدام
 

  كما   الواحد.  االستخدام  ذي  البالستيك  استعمال  لحظر  ودهب الغردقة  دنم  في  ،السياق هذا  في ،أعمال   في  الشروع  بالفعل  تم  وقد

 والشركات. الجمعيات من مجموعة قبل من بدائل طرح خالل من  البالستيك لحظر أخرى  توعوية أعمال إطالق تم
 

 أو  الجمعية  ُتكلف  وسوف  مصر.  في  مقرات  لها  التي  المصرية  الحكومية  غير  والمنظمات  للجمعيات  وجهةم  الدعوة  وهذه

  المدارس   شبكةب  الدارسون   ،عاًما  11  إلى 6  من  أعمارهم  تتراوح  ذينال  لطالب،ل  مسابقة بإقامة  الفائزة  الحكومية  غير  المنظمة

   مدرسة(. 33) واإلسكندرية  القاهرة في الكائنة بالخارج الفرنسية اللغة تدريس هيئة من المعتمدة الفرنسية اللغة ثنائية
 

  مع   بالتنسيق  -  اختيار  المشاركة،  لمدارسا  اختيار  أعقاب  في  ،الحكومية  غير  المنظمة  أو  الجمعية  على  يتعين  الصدد،  هذا  وفي

  ذي   البالتسيك  الستعمال  حد  وضع  أجل  من  ،الفصول  مختلف  من  األعمال  أفضل  -  بالسفارة  الثقافي  والنشاط  التعاون   قسم

   .2023 عام خالل فرنسا سفير يسلمها وائزج على  األعمال  ألفضل مةالمقد    الفصول تحصل وسوف الواحد. االستخدام
 

ل  أن  على  ،يورو   7500  قيمته  دعم  على  الفائزة  المنظمة  أو  الجمعية  ستحصل  المسابقة  بتنظيم  المتعلقة  النفقات  القيمة  هذه  تمو 

 الفصول.  ألفضل الجوائز ومنح
 

 يلي:  ما على الترشيح ملفات تشتمل أن يجب
 . متاحة على الموقع االلكتروني الخاص بنا( )استمارة المشروع مستوفاة بالكامل باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية  .1
 والجدول  التنفيذ  شروط  تحديد  المرشحين  على  يتعين  كما  االنجليزية.  أو  بالفرنسية  –  صفحات(  3)  تفصيلي  بمشروع  مقترح .2

 الفائزة.  الفصول اختيار ومعايير الزمني
 االنجليزية. أو بالفرنسية - تفصيلية ميزانية .3
 الجمعية.  أو بالكيان الخاصة التسجيل أوراق من ضوئية صورة .4
 

 الموافق  األحد  يوم  أقصاه  موعد   في  gouv@ifegypte.com-tech  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  احصري    الترشيح  ملفات  ترسل

 .القاهرة(  بتوقيت م 5) 2022 أكتوبر 17
 

 اللجنة  مع  مقابلة  إلى  أولي  بشكل  االختيار   عليهم  الواقع  المرشحون   وسيخضع  المقدمة.  الملفات  بدراسة  االختيار  لجنة  تقوم   وسوف

 . 2022 أكتوبر 20  إلى 17 من  الممتد األسبوع خالل
 

 برجاء  الملفات،  وإرسال   االستفسار  من  لمزيد  . 2023  عام   خالل  فرنسا  سفارة  تنظيم  من  حدث  خالل  الفائزة  الفصول  نتائج  تعلن

 gouv@ifegypte.com-tech عبر التواصل
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