نموذج التسجيل في مسابقة مختبر الشهرة في قطر 2017–2016
مرحبا بكم في مسابقة مختبر الشهرة في قطر  .2017–2016مختبر الشهرة هى مسابقة تواصل علمي بالشراكة مع المجلس الثقافي
البريطاني والصندوق القطري للبحث العلمي ( )QNRFوبالتعاون مع استراتيجية األعمال والطاقة والصناعة وشبكة العلوم واالبتكار ومكتب
وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث ووزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة.
يمكن للمتقدمين تقديم العروض العلمية باللغتين العربية أواإلنجليزية.
سيتم التعامل مع كافة المعلومات المقدمة بسرية تامة ،وبما يتماشى مع معاييرحماية البيانات لدى المجلس الثقافي البريطاني.

الرجاء تحميل وتوقيع هذا النموذج من قبلك أو من قبل ولي أمرك إذا كان عمرك أقل من  18عاما ،وإرساله عبر البريد اإللكتروني
 famelab@qa.britishcouncil.orgفى حالة عدم إستيفاء المطلوب أعاله لن يأخذ الطلب بعين االعتبار.

التسجيل
اللقب (اآلنسة/ا لسيدة /السيد/الدكتور)
االسم األول
اسم العائلة
البريد اإللكتروني
العنوان
الجوال
تاريخ الميالد
الجنسية
المدرسة /الجامعة /المؤسسة
المؤهل العلمي
عضو هيئة تدريس
باحث
طالب جامعي
مهني
معلم
طالب – الصف 11
طالب – الصف 12
اخرى ،برجاء ذكرها...............
المجال البحثى (إن وجد)

هل لديك إعاقة أو متطلبات خاصة قد تحتاج إلى
تعديالت من طرفنا لتسهيل مشاركتك فى مختبر
الشهرة؟

نبذة مختصرة عنك

لماذا قررت االشتراك في مسابقة مختبر الشهرة
وماذا تتوقع الحصول عليه (مهنيا أو شخصيا) من
مشاركتك في المسابقة؟

لغة العرض
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
موضوع العرض

كيف سمعت عن مسابقة مختبر الشهرة؟
المجلس الثقافي البريطاني
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
الجامعة /المدرسة /المؤسسة
مطبوعات تسويقية (نشرة دعائية)
شبكة االنترنت (موقع "مختبر الشهرة" أوالفيسبوك أو تويتر)
أخرى

الرجاء االستمرار بقراءة النموذج أدناه

نموذج حماية البيانات
ستصل بياناتك الشخصية للمجلس الثقافي البريطاني والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وسيتم استخدامها فقط في ما يتعلق بطلبك.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ،يرجى التواصل على famelab@qa.britishcouncil.org

نموذج الموافقة على أخذ صور فوتوغرافية و/أو فيديوهات
برجاء قراءة النموذج أدناه بعناية و تحميله والتوقيع عليه من قبلك أو من قبل ولي أمرك إذا كان عمرك أقل من  18فى حالة عدم إستيفاء
المطلوب أعاله لن يأخذ الطلب بعين االعتبار .يوضح النموذج الشروط التي بناء عليها توافق على إعطاء المجلس الثقافي البريطاني اإلذن
لتصوير صور فوتوغرافية و/أو فيديوهات واستخدام هذه الصور والفيديوهات .الرجاء تعبئة النموذج وتوقيعه ثم إعادته إلى المسؤول في
المجلس الثقافي البريطاني.
االسم (الشخص الذي سيتم تصويره)
تاريخ الميالد (إن كان يقل عن  18عام)

السن (إن كان يزيد عن  18عام).

هاتف/جوال

البريد االلكتروني

يغطى نموذج الموافقة كل مراحل مسابقة "مختبر الشهرة":





التدريب المبدئي
عروض األداء
التدريب الرئيسي
النهائي الوطني لقطر

بموجب هذا النموذج:






أوافق على إعطاء المجلس الثقافي البريطاني اإلذن لتصوير صور فوتوغرافية و/أو فيديوهات واستخدام هذه الصور والفيديوهات
في حالة امتالكي حقوق النشر.
أؤكد على أن المجلس الثقافي البريطاني بإمكانه استخدام الصور و/أو فيديوهات الخاصة بي مجانا (بدون الحاجة إلى تحديد
هويتي باالسم) في حالتهم األصلية أو المعدلة أو المالئمة أو المتغيرة في المواد الدعائية والترويجية للمجلس الثقافي البريطاني
وألي برامج ،دعايات ،مواقع إلكترونية ،دعاية إلكترونية وخدمات التواصل اإلجتماعي حول العالم التي تصدر عن أو بواسطة
المجلس الثقافي البريطاني.
أوافق أن المجلس الثقافي البريطاني بإمكانه نشر الصور الفوتوغرافية و/أو الفيديوهات واسمي إلى الصحافة الخارجية ومؤسسات
اإلعالم والناشرين والمذيعين والمشاركين وأطراف ثالثة يتعامل معها المجلس الثقافي البريطاني في أي مكان بالعالم لألغراض
المذكورة في نموذج الموافقة.
أوافق على الشروط المذكورة أعاله بالتوقيع على نموذج الموافقة
التوقيع
التاريخ
ملحوظة هامة :في حالة أن كان الشخص عمره أقل من  18عام
أوافق أنا الوالد/ة/الوصي القانوني للشخص المذكور على الشروط المذكورة أعاله
اسم الوالدان/الوصي القانوني
التوقيع
هاتف/جوال

البريد االلكتروني

حقوقك بموجب قانون حماية البيانات لعام  1998بالمملكة المتحدة ،من حقك طلب صورة من المعلومات الخاصة بك التي نحتفظ بها،
وقد تكون عرضة لدفع رسوم ،والحق في طلب تصحيح أي معلومات غير صحيحة .للتفاصيل الرجاء التواصل مع المجلس الثقافي
البريطاني أو فريق حماية البياناتdataprotection@britishcouncil.org :

الرجاء تجاهل الجزء التالي إذا كان عمرك يزيد عن 18

موافقة ولي األمر على مشاركة طالب المدارس فى مراحل مسابقة "مختبر الشهرة" التالية:





التدريب المبدئي
عروض األداء
التدريب الرئيسي
النهائي الوطني لقطر
ملحوظة هامة :برجاء تعبئة هذا البيان في حالة أن كان الشخص عمره أقل من  18عام
إن توقيعك على هذا النموذج يعني أنك موافق على أشتراك نجلكم/نجلتكم فى جميع مراحل مسابقة مختبر الشهرة السابق ذكرها:
اسم الوالدان/الوصي القانوني:
التوقيع
هاتف/جوال

البريد االلكتروني

نهاية نموذج التسجيل
يرجى طباعة أستمارة التسجيل بالكامل والتوقيع عليها وإرسالها على البريد اإللكتروني famelab@qa.britishcouncil.org
سيتم قراءة جميع االستمارات بعناية من قبل لجنة التنقيح ،وعليه سيتلقى المشاركون دعوة من المجلس الثقافي البريطاني لحضور التدريب
المبدئى بعد غلق باب التسجيل.

شكرا لكم وحظا سعيدا!

