
 إرشادات لمسابقة المقال: 

 قدمه و الهدفالم .1

ي ذكرى مرور 
عاًما عىل االستقالل ، ستجري سفارة الهند ، بغداد مسابقة  75كجزء من "آزادي كا أمريت ماهوتساف" ف 

ي   .والدراسة وعىل دراية جيدة بالهندالذين زاروا الهند للتدريب  ITEC / ICCRمقال لخريج 

 

 الشكل .2
ية فقط وال يزيد عن يجب أن يكون المقال   كلمة. سيكون للمشاركي   خيار االختيار من بي   الموضوعات   500باللغة اإلنجلي  

 لكتابتهم: 

 ماذا تعني الهند بالنسبة لي. 

 تجربتي التي ال تنسى أثناء وجودي في الهند. 

 ى كثيرة عن الهندكيف أرى الهند ، ثقافتها ، شعبها ، تقاليدها ، مطبخها ، رقصاتها ، مهرجاناتها وأشياء أخر. 

 الموضوع: "إرسم للهند"

 غاندي -1

 1947صورة الهند منذ استقاللها عام  -2

 مهرجانات األلوان ومهرجان النور -المهرجانات الهندية  -3

 رقصات وموسيقى هندية -4

ين -5 ي القرن الحادي والعشر
 الهند ف 

 الشعب الهندي -6

 معالم الهند -7

 

 المشاركة .3

ي  ي العراق ITEC / ICCRجميع خريج 
 ف 

 

 االعمالجمع  .4

ي جميع أنحاء العالم والعراق ، ُيطلب من جميع المشاركي   إرسال مقالتهم إىل سفارة الهند ، بغداد بحلول 
نظًرا للوباء المستمر ف 

 .https://www.eoibag Baghdad.gov.in . التفاصيل متاحة عىل2021 ايلول 10

 .الهوية الوطنية الخاصة بك يمكن لجميع المشاركي   تقديم االسم الكامل والعنوان ورقم وثيقة

. يجب إرسال  . يجب أن يكون عملك األصىلي ي موقع ويب السفارة ووسائل التواصل االجتماعي
ة سيتم نشر المقال المختار ف  سي 

ي الهند.  ذاتية
 موجزة وصورتك مع المقالة. يجب أن تذكر عن سنة إقامتك ، المعهد ، الدورة التدريبية ف 

 

 تقييم العمل .5

 األعمال من قبل لجنة. ستكون اللجنة مخولة بالكامل بقبول أو رفض أي مقال. سيكون قرار اللجنة نهائيا. سيتم تقييم 

 

 الجوائز .6

ي  ي يمكن ربحها تحت كل فئة. يتم تشجيع المشاركة من جميع خريج 
 . ITEC / ICCRهناك الكثي  من الجوائز التى

 

 آخر موعد للتقديم .7

  2021أغسطس  15 -افتتاح المسابقة 

  ي الستالم المشاركات
 2021 ايلول 10 –الموعد النهائ 

  2021 ايلول 30 -تقييم المشاركات وإعالن القائمة المخترصة بحلول 

  ي  -إعالن الجوائز / الجوائز
ي احتفاالت غاندي جايانتى

ين االول 28 -ف   2021 تشر

 

 



 األعمال الفنية حقوق  .8

ا للسفارة الستخدامها بأي شكل من األشكال. ستكون جميع المقاالت المقدمة والمختارة والممنوحة 
ً
 خالل المسابقة ملك

 .hoc.bag Baghdad@mea.gov.in ألي استفسار يرج  الكتابة إىل

 سفارة الهند ، بغداد

https://www.eoibag Baghdad.gov.in 

hoc.bag Baghdad@mea.gov.in 

 


