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الوطن :
هو �مل�شاحة �لتي يرتبط بها �ل�شعب �أرتباطًا تاريخيُا ..

هو �ملنطقة �جلغر�فية �لتي تولدت فيها �لهوية �لوطنية لأمة .

الوطن :    
ه���و �لت���ز�م ديني .. فالإميان ب���ه و�ل�شعي من �أجله ل ينح�شر ثم���اره يف �حلياة �لدنيا .. 
ب���ل متتد ه���ذه �لثمار �إىل �حلياة �لأبدية .. لأن �لوطن نتاج عمل .. و�لعمل �ملخل�ص عبادة .. 

و�لعبادة ر�شالة �لإن�شان يف �لأر�ص .. و�لهدف من وجوده عليها . 

الوطن :
هو م�شقط ر�أ�ص �لآباء و�لأجد�د .. هو �ملكان �لذي يحمينا وياأوينا   هو �ملكان �لذي ي�شمح 
لنا  بحرية �لتعبري .. هو �إح�شا�ص يف �لقلب ويف �لو�قع .. هو حقيقة ولي�ص �أمنية .. هو �لنتماء. 

الوطن :
ء يتجاوز �مل�شافات و�مل�شاحات ليحيطنا بالرعاية ونحن يف �أق�شى �أطر�ف �لأر�ص..  هو دْفْ
وه���و �أنفا�ص ترتدد فينا وتختلط بدمائنا وتك�شب وجوهنا ن�ش���ارة متيزنا عن �لآخرين.. هو 
�ل�شحابة �لتي ت�شلنا بظلها وتر�فقنا يف ترحالنا .. فالوطن �لذي كربت فيه �أج�شامنا و�ك�شبنا 
�خلربة يف �حلياة و نحن  نحبو فيه �إىل �أن طالت هامتنا �ل�شحاب .. حتول فينا �إىل ماهو �أكرث 
�ش���رورة من �لدم يف �لعروق .. و�شار جزءً� ل يتجز�أ من تكويننا .. �شار �لنب�ص �لذي بدونه 

ل ميكن �أن ت�شتمر �حلياة . 
حمط���ات كث���رية يف هذ� �لع���امل .. ومو�قف كثرية يف هذه �لدنيا ترف���ع يف وجوهنا جملة 
نكت�شفه���ا مع حلنا وترحالنا .. باأننا ننتمي �إىل وطن تعاظم حجمة وكرب حتى �شار �أكرب من 

�لدنيا .. فالآخرون �أوطانهم يف �لدنيا .. ونحن �لدنيا يف وطننا . 
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والوطن أخيرا :
هو يف �لأ�شا�ص جوهر ر�شالة �لرتبية و�لتعليم .. فهو منطلقات �شيا�شتها ومر�مي �أهد�فها.. 

و�أد�ة �لقيا�ص لإجناز�تها ..هو �لإمار�ت بكل ما تعني هذه �لكلمة .

لذلك :
وللأ�شب���اب و�لأ�شاني���د و�ملفاهيم �ل�شابق���ة .. ج���اءت �مل�شابقات هذ� �لع���ام حتمل لو�ء 
�لوطن ك�شعار لها .. خا�شة بعد �أن �شبق للوز�رة خلل �أعو�م در��شية م�شت .. �أن تناولت يف 

م�شابقاتها �أهد�ف تتوجها �شعار�ت توؤكد فل�شفتها ومر�ميها .
لذلك ناأمل �أن تتفاعل م�شابقات هذ� �لعام وفق �مل�شتوى �لذي ت�شتهدفه من �شعارها .. و�أن 
يتعامل �جلميع من �أجل �إر�شاء مفاهيمها يف �لعقول و�لوجد�ن .. حتى يكون ح�شاد �لتجاوب 

معها وفق ما نن�شده فيها وناأمله من خللها .. لرت�شيخ حب �لإمار�ت يف �لنفو�ص.
ويف �خلتام .. ل ي�شعنا �إل �أن نتقدم بعظيم تقديرنا و�متناننا لكافة �جلهود �ملخل�شة �لتي 
كانت ور�ء �إجناز هذ� �لعمل .. كما ون�شكر �شلفًا كل �جلهود �لتي �شتبذل لتنفيذ هذه �مل�شابقات 
ميد�نيًا �شو�ء من �لأخوة �لعاملني بالوز�رة و�ملجتمع �ملدر�شي �أو موؤ�ش�شات �ملجتمع �لتي رعت 
وما تز�ل ترعى �مل�شابقات .. مما يوؤكد تاأ�شيل مفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية يف �لتعليم .. وتاأكيد 
هدفنا �ل�شرت�تيجي �لر�مي �إىل تعزيز �لأن�شطة �لرتبوية وتطويرها لبناء �شخ�شية �لطالب 

و�إعد�ده بكافة �لو�شائل حلياة م�شتقبلية �أف�شل . 
�شائلني �ملوىل �لقدير .. �أن يوفقنا جميعًا يف حتقيق ما ن�شبو� �إليه خلري وطننا �لإمار�ت 

و �أمتنا �لعربية و�لإ�شلمية .

�أمل حممد �لكو�س 
وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع 

الأن�سطة والبيئة املدر�سية



احملتويات
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البرمجة الزمنية لتحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى �لدولةم�شتوى �ملنطقةم�شتوى �ملدر�شة

1ـ المسابقات الثقافية

�لأ�شبوع �لر�بعقر�ءة �لق�ش�ص2
نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لر�بع
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع�مل�شروع �مل�شغر3
نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لر�بع
يناير 2015م

�لأ�شبوع �لأول
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع�شخ�شيات وطنية4
فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لثالثمو�شوعة دولة �لإمار�ت5
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�إبريل 2015م

�لأ�شبوع �لأولعلم �لجتماع6
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع
�إبريل 2015م

7
�لرحلت �لعلمية 

�لتطبيقية
يحـــــــــــــــــــــــــــــــدد لحقـــــــــــــــــاً

8
 / �لك�شفي  �لتفوق 

�لر�شادي
�لأ�شبوع �لأول

مار�ص 2015م
�لأ�شبوع �لثالث
�إبريل 2015م

�لأ�شبوع �لأول�ملدر�شة للجميع9
مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لثالث
�إبريل 2015م

����������������������������������������������������������������لرتبية �خلا�شة للمعلم
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ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

مالحظات
م�شتوى �لدولةم�شتوى �ملنطقةم�شتوى �ملدر�شة

2 ـ المسابقات الفنية

9
�مل�شابقة �ملو�شيقية 

للأد�ء �لفردي �لآيل 
�ملتميز

�لأ�شبوع �لثاين
مار�ص 2015

�لأ�شبوع �لر�بع
�إبريل 2015

 بدون
مقابلت

�لأ�شبوع �لر�بعنحو منتج فني تطبيقي10
فرب�ير 2015

�لأ�شبوع �لثالث
�إبريل 2015

11
مهرجان �مل�شرح 

�ملدر�شي �لعام
�لأ�شبوع �لر�بع
فرب�ير 2015

�لأ�شبوع �لثالث

�إبريل 2015

16
مهرجان م�شرحة 

�ملناهج
�لأ�شبوع �لثالث
مار�ص 2015

m يجوز تعديل �لتوقيتات وفق �لظروف و�مل�شتجد�ت �لتي قد تطر�أ �أثناء تنفيذ �مل�شابقات
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ........................................................

��شم �لطالب/�لطالبة: ..................................................................................................................................
تاريخ �مليلد: .......... /........... /...............  �لعمر : .................   �شنة     �جلن�شية: .............................. 
�ملرحلة �لتعليمية: ..........................................           �ل�شف �لدر��شي: .................................................. 

��شم �ملدر�شة: .................................................           �ملنطقة �لتعليمية: ................................................
عنو�ن �مل�شارك/�مل�شاركة )بالتف�شيل(: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

�أرقام �لهو�تف: �ملدر�شة: .............................. )منزل(: .......................... متحرك: ...............................

�لأعمال �لأخرى �لتي �شبق �ل�شرت�ك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى �مل�شاركة )�ملدر�شة - �ملنطقة - �لدولة - �خلليجي - �لعربي - �لعاملي(
�لهو�يات �لأخرى �لتي )يتمتع/تتمتع( بها �مل�شارك/�مل�شاركة: 

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى �إرفاق �ل�شتمارة مع �لأعمال �مل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك عدم   

�إ�شافة �لبيانات على �لعمل نف�شه �إذ� تطلب ذلك وفق �مل�شابقة.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية : ..................................................................................................................................

��شم �ملدر�شة : ....................................................................................................................................................
�ملرحلة �لتعليمية : ............................................................................................................................................ 

��شم مدير �ملدر�شة : .............................................................. رقم �لهاتف: ..............................................

ا�سم امل�سابقةم
نوعها

ا�سم امل�سرفال�سف الدرا�سياأ�سماء الطلبة

لى
ن ع

زو
فائ

ال
�سة

در
ى امل

ستو
م�

دي
فر

عي
جما

m  تو�شع علمة ) P ( �أمام ��شم �لطالب �لفائز �أو �لطالبة �لفائزة على م�شتوى �ملدر�شة.
m  ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به �أعمال �لطلبة �لفائزين �إىل ق�شم �لأن�شطة �لطلبية باملنطقة �لتعليمية.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة الفائزين في المسابقات التربوية
على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2014 / 2015م

��شم �ملنطقة �لتعليمية: ..................................................................................................

��شم �ملن�شق: ............................................................ رقم �لهاتف: .................................

ا�سم امل�سابقةم
عدد املدار�س امل�ساركةنوعها

اإجمايل عدد 
الطلبة

دي
فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به بيان ح�شر �لطلبة �مل�شاركني على م�شتوى �ملدر�شة ) كل �ملد�ر�ص �مل�شاركة 
�إد�رة  �إىل  و�أعمال �لطلبة  �لفائزين على م�شتوى �ملنطقة  �لطلبة  باأ�شماء  يف �مل�شابقات (  مع ك�شف 

�لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية





املسابقات الثقافية
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) 1( مسابقة
اللغة االنجليزية 

) Spelling Bee ( التهجئة

أهداف المسابقة :
1. حتفيز �لطلبة علي �لتعبري عن �أر�ئهم بطلقة.

2. تعزيز �لقيم و�لأخلق �حلميدة.
3.  تنمي���ة مهار�ت �لطلبة يف �للغة �لإجنليزية خا�شة يف مهارة �لتحدث وطرق �لتفكري 

�لإبد�عي.
4. دعم و ت�شجيع �لتنمية �لذ�تية لدى �لطلبة و�ملعلمني.

5. م�شاعدة �لطلبة يف توظيف �لتقنيات �حلديثة و�لبحث عن �ملعلومات .
6.  �إث���ارة �لتناف�ص �ل�شريف بني �لطلب لإحر�ز مر�كز متقدمة على م�شتوى �ملنطقة , 

و�لدولة وحتفيزهم على �مل�شاركة يف م�شابقات �للغة �لإجنليزية.
7. رعاية �لطلبة �ملتفوقني يف جمالت �للغة �لإجنليزية وتعزيز �لد�فعية لدى غريهم. 

8. تعزيز روح �لعمل �جلماعي بني �لطلبة و�ملعلمني و�أولياء �لأمور.

الفئات المستهدفة :
3 (  باملد�ر�ص �حلكومية   ,  2  , m  طلبة �حللقة �لأوىل ) �مل�شتوى �لأول ( �ل�شفوف ) 1 

و�خلا�شة ) �لبنني و�لبنات ( على م�شتوى �لدولة.

مواضيع المسابقة :
m  تقوم �ملد�ر�ص �مل�شاركة برت�شيح �لطلبة �ملوؤهلني و �لقادرين على �لتهجئة  �ل�شفوية  

ملفرد�ت يتم �ختيارها من كتبهم �ملدر�شية  بو�قع )100( كلمة لكل �شف . 

محتوى المسابقة : 
m  يت���م تزويد طلبة �ل�شف���وف �ملذكورة �أع���له بقائمة �ملفرد�ت �لت���ي �شيطلب منهم 

تهجئتها 
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شروط المسابقة :

�أ -  ي���زود طلب���ة كل �شف بقائمة من �ملفرد�ت �لو�ردة �شم���ن كتبهم �ملدر�شية ) 100( 
مفردة لكل �شف .

ب - يطلب من �لطلبة �مل�شاركني �لتدرب على تهجئة جميع تلك �ملفرد�ت .
ت -  �أثن���اء �لتحكي���م �ش���و�ء على م�شت���وى �ملدر�ش���ة �أو �ملنطق���ة �لتعليمي���ة  �أو �لدولة , 
�شيت���م توزيع �ملفرد�ت على ع�شرة مظاريف بالت�ش���اوي بحيث يحتوي كل مظروف 

على)10( مفرد�ت مت�شاوية من حيث �حلجم و �ل�شعوبة.
ث -  يخت���ار �لطالب �ملت�شابق مظروف���ا ب�شكل ع�شو�ئي ويقوم معل���م �ملادة بت�شميع تلك 

�ملفرد�ت �لتي يحتويها ذلك �ملظروف على ثلث مر�حل: 
- ي�شتمع �لطالب للمفردة ب�شكل منفرد . 

� ي�شتمع �لطالب للمفردة �شمن جملة متكاملة �ملعنى. 
- ي�شتمع �لطالب للمفردة ب�شكل منفرد مرة �أخرى .

بعد ذلك يطلب من �لطالب �لتهجئة �ل�شفوية لتلك �ملفردة .

مالحظة : 
�شيتعر����ص �لطالب �مل�شارك ملفردة م���ن خارج �لقائمة ولكنها �شمن �مل�شتوى �لعام من 

�أجل فرز �لطلبة �ملتميزين .

آلية التنفيذ :
m تت�شابق مد�ر�ص �لذكور و �لإناث كل على حده يف �لتهجئة .

m   يتم طرح �مل�شابقة بني تلميذ �مل�شتوى �لول فقط ولكل �شف على حده يف �ملدر�ص 
�حلكومية و �خلا�شة .

m �إخطار �ملد�ر�ص باآلية �مل�شابقة و نوعية �مل�شاركة .
m  يق���وم مدر�شو �للغة �لجنليزية بكل مدر�شة م�شاركة باختيار �أف�شل طالب / طالبة 

لكل �شف على حده
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m  يتم حتديد جلنة �لتحكيم من قبل موجه �ملادة و �ختيار �أف�شل ثلثة طلب بنني و 
ثلث طالبات بحيث ميثلون �ل�شفوف �لثلثة جميعها.

m  تق���وم وحد�ت �لأن�شطة و �مل�شابق���ات �لرتبوية باملناطق باإر�ش���ال �لنتائج �إىل �إد�رة 
�لأن�شطة �لطلبية و �مل�شابقات �لعلمية وبالوز�رة دبي .

m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و �مل�شابقات �لعلمية بت�شكيل جلنة حتكيم بالتن�شيق 
مع �ملوجه �لأول للمادة  و ��شتخر�ج �لنتائج .

معايير التحكيم :

ي�شتمع �لطالب �مل�شارك للمفردة ثلث مر�ت: منفردة ثم �شمن جملة مفيدة ثم    -  1
منفردة مرة �أخرى.

يقوم �لطالب �مل�شارك بتهجئة �ملفردة �شفويا ) حرفا بحرف (  - 2
�إذ� �أخطاأ �لطالب يف تهجئة حرف و�حد من �ملفردة يخ�شر تلك �ملفردة  - 3

يعطى �لطالب علمة و�حدة لكل مفردة يتم تهجئتها ب�شكل �شحيح .  - 4

التوقيتات : 

m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لر�بع من نوفمرب 2014 م .
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لر�بع من يناير 2015 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لأول من �شهر مار�ص 2015 م .

مستوى التكريم :

m  �ملر�ك���ز �لثلثة �لوىل للبنني , و �أخرى للبن���ات بحيث يتم متثيل �ل�شفوف �لثلثة 
جميعها. ) طالب لكل �شف على حده (
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) 2 ( مسابقة
)  Reading Stories ( قراءة القصص االنجليزية 

أهداف المسابقة :
1 -  �إثر�ء �حل�شيلة �للغوية لدى �لطلب.

2 -  ن�شر ثقافة �لقر�ءة وت�شجيع �لطلبة على جعلها  جزء من �شلوكياتهم �ليومية.

3 -  تنمية مهارة �لقر�ءة و�لتحدث و�لكتابة لدى �لطلبة.

4 -  تو�شيع مد�رك �لطلبة و�إثر�ء ثقافتهم �لعامة.

5 -  خلق وتعزيز �لقيم و�لأخلق �لقومية و�ل�شليمة.

6 -  تفتيح مد�رك �لطلبة للإطلع على �لثقافات �لأخرى و�لرت�ث �لأدبي �لعاملي.

7 -  رعاية �لطلبة �ملتفوقني.

الفئة المستهدفة :
m   ط���لب و طالب���ات �حللقة �لثاني���ة  لل�شف���وف) 6 و7و8و9 (  من مرحل���ة �لتعليم 
�ل�شا�ش���ي يف جمي���ع �ملد�ر����ص �حلكومية   و �خلا�شة على م�شت���وى �لدولة, و ما يف 

م�شتو�هم من طلبة ذوي �لعاقة  .

موضوع المسابقة :
ق���ر�ءة عدد من �لق�ش�ص باللغة �لجنليزية ل يقل عن ) 5 ( ق�ش�ص تتنا�شب مع �شن 

�لطالب وفق �ل�شروط �لتالية:
m �ل�شف �ل�شاد�ص و�ل�شابع) ل يقل حجم �لق�شة �لو�حدة عن 2000 كلمة ( .

m �ل�شف �لثامن )ل يقل حجم �لق�شة �لو�حدة عن 2500 كلمة( .

m �ل�شف �لتا�شع )ل يقل حجم �لق�شة �لو�حدة عن 3000 كلمة( .
ويرتك للمد�ر�ص �مل�شاركة حرية �ختيار �لق�ش�ص �ملنا�شبة لطلبتها وفق تلك �ل�شروط 

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة  
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شروط المسابقة :
m  �مل�شارك���ة يف ه���ذه �مل�شابقة لطلبة �ملد�ر�ص �حلكومي���ة و�خلا�شة �لتي تطبق منهاج 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
m  تقوم �ملدر�شة بتاأمني �لق�ش�ص للطلبة �مل�شاركني .

m  ميكن للم�شاركة قر�ءة �أكرث من ) 5 ( ق�ش�ص .

آلية التنفيذ : 
 m  تق���وم مد�ر����ص �حللقة �لثانية م���ن مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي �ش���و�ء �حلكومية  �أو 
�خلا�ش���ة  بطرح �مل�شابقة بني طلبه���ا با�شتخد�م و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة , 

�أو من خلل مدر�شو �للغة �لإجنليزية .
)  Reading Passport (  يق���وم �لطالب بت�شميم جو�ز �شفر للق�ش�ص �ملق���روءة  m

وفق �أذو�قهم �لفنية بحيث تت�شمن �ملعلومات �ل�شا�شية �لتالية:

Reflection( Briefly ) 

The lesson(s) I got

The characters I liked the best 

The reasons why I liked it

student’s signature 

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

Teacher’s signature
......................................

Student’s Photo

Student’s Name:

Class:

School:

Title of the book : .............................

Author : ...................................................

Number of pages:  ..........................
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m  يق���وم مدر�ش���و ومدر�شات �للغ���ة �لجنليزية ب���كل مدر�شة م�شارك���ة باختيار �أف�شل 
طال���ب وطالب���ة لكل �شف على ح���ده للت�شابق عل���ى م�شتوى �ملنطق���ة �لتعليمية وفق 

معايري �لتحكيم �ملذكورة ل حقا.
m  تق���وم وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوي���ة بت�شكيل جلنة حتكيم من توجيه �للغة 
�لإجنليزي���ة  لتقيي���م �أد�ء �لطلبة و�ختيار �أف�شل  ثلث���ة طلب وثلث طالبات عن 
كل �ش���ف در��شي  , وترفع �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية 

)ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية ( بالوز�رة.
m  ت�ش���كل �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية بالتعاون م���ع �لتوجيه �لأول للم���ادة جلنة حتكيم 

للمد�ر�ص �حلكومية و�أخرى للمد�ر �خلا�شة.
m  يخ�شع �لطلبة �مل�شارك���ني ملقابلة �شفوية حول تفا�شيل �لق�ش�ص وملخ�شاتها �أمام 

جلان �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة و�لدولة .

مستوى التكريم : 
m  �ملر�ك���ز �لثلثة �لوىل للبنني , و�أخرى للبنات بحيث يت���م متثيل �ل�شفوف �لثلثة 

جميعها ) طالب لكل �شف على حده (.

التوقيتات الخاصة بالمسابقة : 
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لر�بع من نوفمرب 2014 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لر�بع من يناير 2015 م .
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لأول من �شهر مار�ص 2015 م .

اسماء القصص المشاركة :
m  ل توج���د ��شماء حمددة للق�ش�ص �مل�شارك���ة ولكن يرتك للمد�ر�ص �مل�شاركة �ختيار 

جمموعة �لق�ش�ص �ملنا�شبة وفق �ل�شروط �لو�ردة �شابقا. 

 مالحظة: 
m  يج���ب �أن يح�ش���ر �لطالب �مل�ش���ارك جمموع���ة �لق�ش�ص �لتي قر�أه���ا على م�شتوى 

�ملنطقة �لتعليمية و�لوز�رة ملعاينتها �أثناء �لتحكيم.
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 ) 3 ( مسابقة
  المشروع المصغًر 

) Project-based Competition  (
األهداف :

1 - حث �لطلبة على مزيد من �لإبد�ع و�لتفكري و�جلودة يف �لأد�ء .

2 - تنمية �ملهار�ت �للغوية لدى �لطلبة ) �لقر�ءة  �لكتابة  �لتحدث ( 

3 - تعزيز �لد�فعية لدى �لطلبة �ملتميزين .

4 - بث روح �لتناف�ص �ل�شريف عند �لطلبة . 

الفئات المستهدفة :
m  طلبة مرحلة �لتعليم �لثانوي يف كافة �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة.

موضوع المسابقة و شروطها:- 
يت�شاب���ق طلبة �ملد�ر�ص �لثانوية حول تنفي���ذ م�شروع يتناول ظاهرة من ظو�هر �ملجتمع 
�ليجابي���ة �أو �ل�شلبية. تكون �مل�شابقة فردية �أو جماعية )بحد �أق�شى 3 طلب ( ل�شرورة 
�لتحكي���م بحيث يتن���اول �لطالب تلك �لظاهرة م���ن جو�نبها �ملختلف���ة م�شتخدما �لدو�ت 

�لتالية: 
1 - كامري� فيديو لعر�ص بع�ص جو�نب هذه �لظاهرة و توثيقها.

2 - بناء ��شتبانة خمت�شرة موجهة للمعنيني بهذه �لظاهرة .
3 - �إجر�ء مقابلة خمت�شرة مع �ملعنيني بهذه �لظاهرة .

4 -  كتاب���ة تقري���ر تف�شيلي يتن���اول : ��شم �مل�ش���روع و �أهميته و �أهد�ف���ه و �إجر�ء�ته  و 
نتائجه و تو�شياته .

5 -  �لتوثي���ق خلدمة جمتمعي���ة ) Community Service ( مار�شه���ا �لطالب �أثناء 
تنفي���ذه للم�ش���روع : مث���ال: �إذ� كان���ت �لظاه���رة تتن���اول �لتلوث �لبيئ���ي, ي�شتطيع 
�لطالب/�لطلب���ة  �مل�شاهمة يف تنظيف حد�ئق �أو �شو�ط���ئ ت�شهد تلوثا ويتم توثيق 

ذلك من خلل كامري� �لفيديو.
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6 -  عر����ص خمت�شر ) Power point ( يتناول جميع �لنقاط �ملذكورة �أعله  ملدة ل 
تزيد عن )10( دقائق .

يتقدم �لطالب مب�شروعه ب�شكل فردي /جماعي. 

مالحظة:- يمكن أن يتناول المشروع أي من الظواهر التالية: 

m  �لتلوث �لبيئي �أو �لبحري �أو �جلوي
m  �لتدخني يف �لماكن �لعامة

m  �لدمان على  ��شتخد�م �لهو�تف �لنقالة �أو مو�قع �لتو��شل �لجتماعي
m  مدى �ل�شتفادة من �ملكتبات �لعامة

m  دور �مل�شنني و �لتعرف على ظروفهم �ملعي�شية
m  �إد�رة �لوقت للطلبة أو �أي ظاهرة �أخرى ير�ها �لطالب ت�شتحق �لدر��شة و �ملتابعة.

آليات التنفيذ: 
m يقوم مدر�شو�للغة �لجنليزية بكل مدر�شة م�شاركة باختيار �ف�شل ثلثة م�شاريع .

m  تق���وم وحدة �لأن�شطة  �لطلبية و �مل�شابق���ات �لرتبوية باملنطقة �لتعليمية بالتن�شيق 
مع توجيه �للغة �لجنليزية بت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى �ملنطقة لختيار ثلثة 
م�شاري���ع للبن���ني وثلث م�شاريع للبن���ات و ثلث م�شاريع للمد�ر����ص �خلا�شة بغ�ص 

�لنظر عن جن�ص �لطالب.
m  تقوم وحد�ت �لأن�شط���ة و �مل�شابقات �لرتبوية بت�شكيل جلنة حتكيم من توجيه �للغة 
�لجنليزي���ة لتقييم �مل�شاري���ع �ملقدمة  و �ختيار �أف�شل ثلثة م�ش���ارع للبنني وثلثة 
م�شارع للبنات و ثلثة م�شاريع للمد�ر�ص �خلا�شة بغ�ص �لنظر عن جن�ص �لطالب.
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
20 �لقدرة على �لقناع. 1

20 �لت�شل�شل �ملنطقي و�شلمة �للغة. 2

20 تعدد �أدو�ت �مل�شروع و�شلمة بنائها. 3

20 �خلدمة �ملجتمعية �ملنفذة. 4

20 �لبد�ع و�لبتكار. 5

100 �ملجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة: 
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لر�بع من نوفمرب 2014 م .

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لر�بع من يناير 2015 م .
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لأول من �شهر مار�ص 2015 م .

مستوى التكريم
m  للمد�ر�ص �حلكومية:  �ملر�كز �لوىل للبنني و�لبنات .

m للمد�ر�ص �خلا�شة : �لثلث مر�كز �لوىل بغ�ص �لنظر عن جن�ص �لطالب �أو �شفه  .
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) 4 ( مسابقة
شخصيات وطنية ساهمت في تاريخ اإلمارات

أهداف المسابقة : 
1 - �إبر�ز جو�نب م�شيئة من تاريخ �لإمار�ت .

2 - تقدير �جلهود �لتي بذلتها �ل�شخ�شيات يف بناء �لوطن .

3 - تنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي و�لبحث �لعلمي و�ل�شتق�شاء .

موضوع المسابقة : 
m  �إعد�د دليل تعريفي باأهم �ل�شخ�شيات �لوطنية �لتي قدمت خدمات جليلة لدولة 

�لإمار�ت ي�شمل : 
 �لتعريف بال�شخ�شيات – مكان مولدها – �لدور �لذي قامت به خلل فرتة �لحتاد يف 

�ملجالت �ل�شيا�شية و�لثقافية و�لجتماعية و�لقت�شادية .. �إلخ .   

الفئات المستهدفة : 
m  طلب وطالبات �حللقة �لثانية من �لتعليم �لأ�شا�شي يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية 

و�خلا�شة بالدولة .

شروط المسابقة : 
1.  �ل�شرت�ك يف هذه �مل�شابقة يكون)فرديًا( �أو من خلل جمموعة من نف�ص �ملرحلة ل 

يزيد عددها عن )2( من �لطلبة .
2. �أن يكون �لعمل من �إعد�د �لطالب �أو �لطلب �أنف�شهم .

 × �لدليل عن )10( �شفحات من �حلجم مقا�ص )20�شم  3.  ل تقل عدد �شفحات 
13�شم( .

4. يحق للمدر�شة �لو�حدة �ل�شرت�ك يف �أكرث من عمل .
5.  يدون على �لغلف �خلارجي : )��شم �لطالب/�أو �لطالبة – ��شم �ملدر�شة – ��شم 

�ملنطقة �لتعليمية – ��شم �مل�شرف – �لهاتف( .
6. �أل يقل عدد �ل�شخ�شيات �لتي يتناولها �لدليل عن )3( �شخ�شيات متنوعة �ملجالت.
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7.  �أن يركز �لطالب يف بحثه على جمال و�حد برزت فيه �ل�شخ�شية – مثال : برزت يف 
جمال �لديني – �ل�شيا�شي .. �لقت�شادي .. �لثقايف .. �إلخ , و�أن يت�شمن معلومات 

و�شور .. ول يقت�شر على �شور فقط .

آلية التنفيذ : 
و�شائل  با�شتخد�م  �مل�شابقة  عن  بالإعلن  وخا�شة  �أ  حكومية  مدر�شة  كل  1.  تقوم 
�لإعلن �ملتاحة وح�شر �لطلبة �لر�غبني يف �ل�شرت�ك بامل�شابقة عن طريق ت�شوير 
�لتعليمية  �ملنطقة  �إىل  �لأ�شماء  مع  و�إر�شالها   , بالدليل  �ملرفقة  �مل�شاركة  ��شتمارة 

)ق�شم �لأن�شطة �لطلبية( .
2.  ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات �لتاريخ لختيار �أف�شل عمل من 

�لأعمال �مل�شاركة ورفع �لنتيجة �إىل �ملنطقة �لتعليمية )ق�شم �لأن�شطة �لطلبية( .
�لأن�شطة( جلنة حتكيم من موجهي وموجهات  تعليمية )وحدة  ت�شكل كل منطقة    .3
مادة �لتاريخ لختيار �أف�شل ثلثة �أعمال للبنني , و�أف�شل ثلثة �أعمال للبنات ورفع 
�لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية )ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية 
جلنة  لت�شكيل  �لتاريخ  ملادة  �لأول  �لفني  �لتوجيه  مع  بالتن�شيق  بدورها  تقوم  �لتي 

حتكيم على م�شتوى �لدولة لختيار �أف�شل ثلثة مر�كز للبنني , و�أخرى للبنات . 

معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
10 �شلمة �للغة وح�شن �ل�شياغة. 1

30 تنظيم �ملعلومات وو�شوحها وثر�وؤها و�كتمالها. 2

30 الإخر�ج �لفني للدليل و�للتز�م ب�شروط �مل�شابقة. 3

20 �لإ�شارة للمر�جع وم�شادر �ملعلومات �ملتنوعة. 4

10 �ل�شور و�لأ�شكال. 5

100 �ملجموع
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة : 
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة.

m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : يف �لأ�شبوع �لر�بع يناير 2015.
m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : يف �لأ�شبوع �لر�بع من �بريل 2015 .

مستوى التكريم : 
m �أف�شل ثلثة �أعمال للطلب �مل�شاركني على م�شتوى �لدولة .

m �أف�شل ثلثة �أعمال للطالبات �مل�شاركات على م�شتوى �لدولة .
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) 5 ( مسابقة
 موسوعة اإلمارات  

األهداف :
1 - توظيف �مل�شابقات �لرتبوية يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للتعليم و�لتعلم . 

2 - �إك�شاب �لطلبة خرب�ت ومعارف متنوعة عن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

3 - �لعمل على تاأكيد وتر�شيخ �لهوية �لوطنية .

الفئات المستهدفة:
طلبة مرحلة �لتعليم �لثانوي يف �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .

موضوع المسابقة:
يت�شابق جمموعة من طلبة �ملد�ر�ص )ل يزيد عدد �ملجموعة �لو�حدة عن خم�ص طلب( 
باإ�ش���د�ر مو�شوعة عن دول���ة �لإمار�ت �لعربية �ملتح���دة , موثقة بال�ش���ور �لفوتوغر�فية , 
ي�شرد من خللها تاريخها وجغر�فية �لإمار�ت منذ ن�شاأتها وحتى �لآن .. وت�شمل �ملو�شوعة 

)كمثال( على :
m جغر�فية �لدولة .

m تاريخها .
m �لنظام �ل�شياحي .

m �لعاد�ت و�لتقاليد .
m �لزر�عة .

m �ل�شناعة .
m �لتجارة .
m �ل�شحة .

m �لرتبية و�لتعليم .
m �حلركات �ملختلفة .

m �أهم �لأماكن �ل�شياحية .
m �لعملة ..�لخ .



34

الشروط واإلجراءات التنفيذية:

m �ل�شرت�ك يف هذه �مل�شابقة يكون )جماعيًا( .
m  �شتتوىل جمموعة �لطلبة �مل�شاركة , جمع �أكرب عدد من �ملعلومات عن دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وفق �ملثال �ملذكورة بعالية .
m يحق للمدر�شة �ل�شرت�ك بثلث �أعمال على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

m  ي�شم���ح للدليل بن�شر بع�ص �لإعلن���ات �ملنا�شبة يف �شدور �لقي���م و�لتقاليد لتغطية 
نفقات �لإ�شد�ر .

m  يدون على �لغ���لف �لد�خلي �لبيانات �لتالية: )��شم �ملحررين , �ل�شف �لدر��شي, 
�ملنطقة �لتعليمية , ��شم �ملدر�شة , ��شم �مل�شرف ( .

m  تق���وم وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملناطق �لتعليمية بت�شكيل جلنة حتكيم 
لختيار �أف�شل ثلث مو�شوعات للبنني و�أخرى للبنات و�إر�شالهم �إىل �إد�رة �لأن�شطة 

�لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بديو�ن �لوز�رة بدبي .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبي���ة و�مل�شابق���ات �لعلمية بت�شكيل جلن���ة �لتحكيم على 

�مل�شتوى �ملركزي لختيار �أف�شل ثلثة �أعمال للبنني و�أخرى للبنات .

معايير التحكيم:
الدرجة املعايري م�سل�سل

50 مدى �حتو�ء �ملو�شوعة على معلومات. 1

20 مدى منا�شبة �ملادة �لت�شويرية. 2

20 �أ�شلوب �لعر�ص. 3

10 �لإخر�ج �لعام للغلف و�ل�شفحات �لد�خلية. 4

100 �ملجموع
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة:

m على م�شتوى �ملنطقة: حتى �لأ�شبوع �لثالث مار�ص 2015 م .
m على م�شتوى �لدولة: حتى  �لأ�شبوع �لر�بع �بريل 2015 م .

مستوى التكريم:
m �أف�شل ثلث مو�شوعات للبنني .
m �أف�شل ثلث مو�شوعات للبنات .
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) 6 ( مسابقة
 علـــــــم االجتــــــماع

أهداف المسابقة :
1 - تنمية مهارة �لبحث  �لعلمي لدى �لطالب.    

2 - �شقل �لقدر�ت �لإبد�عية و�لإبتكارية لدى �لطالب.  
3 - تاأكيد �لنتماء �لوطني وتاأ�شيل �لهوية �لوطنية  يف نفو�ص �لطلب. 

4 - �إذكاء روح �لتناف�ص بني �لطلب.
5 - تنمية �ملفاهيم �لوطنية و�مل�شوؤولية �لجتماعية لدى �لطالب  نحو جمتمعه ووطنه.

- حفز �لطلب على �إنتاج �بحاث متميزة.  6

7 - رعاية �ملبدعني و�ملوهوبني يف ميد�ن �لبحث فكرة �مل�شابقة .

موضوع المسابقة :
m  يق���وم �لطالب باإعد�د بحث �جتماعي يتعلق مب�شكلة �جتماعية �و ظاهرة �جتماعية 
خا�شة مبجتمع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة مثل م�شكلة �خلدم , �أو م�شكلة �لطلق... 

�لخ .

الفئات المستهدفة :
m  طلب �ل�شف �حلادي ع�شر �لدبي من �لتعليم �لثانوي يف مد�ر�ص �لدولة �حلكومية 

و�خلا�شة �لعربية .

شروط المسابقة :
m   يتناف�ص �لطلب �ملر�شحون ب�شورة فردية �أو من خلل جمموعات طلبية �شغرية 

) 1-2 ( لإعد�د �لبحث �لجتماعي .
m    يت���م �إعد�د �لبحث �لجتماعي من قبل �لطلب���ة �مل�شتهدفني مع �لبتعاد عن �لن�شخ 

و�لقتبا�ص �حلريف  بحيث يربز جهد �لطالب �لباحث ومهار�ته �لبحثية.
m    �أن يرت�وح حجم �لبحث ما بني )15-20 ( �شفحة ول يزيد حجم �لبنط عن )14( 

simplified Arabic
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m   �شرورة �للتز�م مبو�شوع �لبحث وعنا�شره ومنهجية �لبحث ومعاجلة �ملعلومات.
m   توظيف �لفهار�ص و�ملر�جع و�لهو�م�ص بالأ�شلوب �لعلمي �ل�شحيح.

m   �أن ي�شم���ل مو�ش���وع �لبحث على �لعنا�ش���ر �لتية ) مقدمة �لبح���ث , �أد�ء �لبحث , 
منهجي���ة �لبحث , خمطط �لبحث , �لطار �لنظ���ري , �جلانب �يل دين للظاهرة �أو 
م�شكل���ة �لدر��شة , خامتة �لبحث من ��شتنتاجات وتو�شيات ومقرتحات  , �ملر�جع , 

�لفهار�ص( .

أليات التنفيذ :
m    يت���م �إطلع وتوعية �لطلبة على فكرة �لبحث و�أهد�ف���ه و�إجر�ء�ته و�شروطه وذلك 

با�شتخد�م و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة .
m    ير�ش���ح معلم عل���م �لجتماع يف �ملدر�ش���ة �لطلبة �لر�غبني بالقي���ام بالبحث ويتفق 

معهم على مو�شوعه و�آلية تنفيذه .
m   يحق للمدر�شة �لو�حدة �مل�شاركة ببحث و�حد فقط .

m    ت�ش���كل جلنة حتكيم من موجه���ي علم �لجتماع يف �ملنطق���ة �لتعليمية بالتعاون مع 
ق�ش���م �لن�شط���ة و�مل�شابقات �لعلمية لتقييم وحتكيم �لبح���وث �ملقدمة على م�شتوى 

�ملنطقة �لتعليمية .
m   يحق للمنطقة �لتعليمية �مل�شاركة باأف�شل بحثني فائزين على م�شتوى �ملنطقة .

m    ترفع كل منطقة تعليمية �لنتائج مع �لبحوث �لفائزة على م�شتوى �ملنطقة �إىل �إد�رة 
�لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة ويقدم �لبحث من �أ�شل و�شورتني 

مع CD �لبحث .
m    ت�شكل �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالتعاون مع �ملوجه �لأول لعلم 
�لجتم���اع جلنة مركزي���ة من موجهي عل���م �لجتماع على م�شت���وى �لدولة برئا�شة 

�ملوجه �لول للمادة لتقييم وحتكيم �لبحوث �ملر�شحة من �ملناطق �لتعليمية.
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معايير التقييم 

الدرجة املعايري م�سل�سل

15 خطة �لبحث ودرجة �للتز�م بها. 1

20 �جلانب �لنظري للبحث. 2

30 �جلانب �مليد�ين / �لتطبيقي. 3

15 جهد �لطالب �لفعلي يف �لبحث. 4

20 ملخ�ص �لبحث و�لنتائج و�لتو�شيات. 5

100 �ملجموع

التوقيتات الخاصة بالمسابقة التحكيم على :
m   م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية �ل�شبوع �لول من �شهر مار�ص 2015.

m   م�شتوى �لدولة �ل�شبوع �لول  من �شهر مايو 2015.
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) 7 ( مسابقة
 الرحالت العلمية التطبيقية

تقديم :

تع���د �لرحلت �ملدر�شية �إحدى �لأ�شاليب و�لو�شائل �لهامة �لتي يعتمد عليها يف حتقيق 
�لروؤى �لرتبوية ملا لها من دور هام يف �إ�شفاء �لتكامل و�لتو�زن بني كافه جو�نب �شخ�شيه 
�ملتعل���م فه���ي و�شيله تعليمي���ة تطبيقيه تطبق عل���ى �لو�قع �لذي يعي�شه �ملتعل���م ويتلقى منه 
درو�ص نظرية و�أفكار وحقائق وجتارب د�خل �لف�شل �لدر��شي , كما تربط �ملنهج �ملدر�شي 
بالو�ق���ع �ملح�شو�ص فيتفاعل �ملتعل���م مع ما ي�شاهده ويح�شه ويلم�ش���ه �أثناء زيارته �مليد�نية 
للموؤ�ش�ش���ات و�ل�ش���ركات و�ملر�ف���ق �لعامة وبذلك ي�شب���ح �ملتعلم عن�ش���رً� و�عيا فاعل يف 

جمتمعه , ومو�طنا �شاحلًا قادرً� على حتمل �مل�شوؤولية جتاه وطنه و�أمته . 

أهداف المسابقة:

1 - تعميق �لنتماء للوطن وتعزيز �لهوية �لوطنية لدى �ملتعلمني .

2 - تنمية مهار�ت �لقيادة وتعزيز �لعمل �لتعاوين لدي �ملتعلمني .

3 - غر�ص روح �لعمل �لتطوعي لدى �ملتعلمني.

4 - �كت�شاف �لقياد�ت �لطلبية, وتنمية روح �لقيادة �ملدركة و�لتبعية �لو�عية.

5 -  حتوي���ل �ملفاهيم �لعلمي���ة  و�لقيم �لجتماعي���ة من �أفكار جم���رد ة �إىل ممار�شات 
علمية وم�شوؤولية تنفيذية.

6 - �لربط بني �ملعرفة �لنظرية و�خلربة �لعلمية.

7 -  تنمي���ة �شخ�شية �ملتعلم من حيث �لعتم���اد على �لنف�ص و�لثقة بها وح�شن �لإدر�ك 
وحثه على �لعمل و�لتفوق. 

8 -  زيادة �شعة �أفق �لطالب وتفاعله مع �ملجتمع من خلل تعريفه باملوؤ�ش�شات �ملختلفة 
ومعامل �لنه�شة �لزر�عية و�ل�شناعية و�حل�شارية. 
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9 -  تنمي���ة وعي �لطلب���ة بامل�شكلت �لبيئي���ة و م�شبباتها و�أ�شالي���ب مو�جهتها و�لوقاية 
منها.

10 -  �كت�شاب �ملتعلمني مهارة �لتخطيط و�لإعد�د �ملدر�شي للرحلت �لعلمية و�أ�شاليب 

تنفيذها وتقوميها . 

المستهدفون :
2 و�لتعليم �لثان���وي يف جميع مد�ر�ص دولة  m  ط���لب وطالبات �لتعلي���م �لأ�شا�شي ح1, 

�لإمار�ت �حلكومية و�خلا�شة ملختلف �ملو�د �لدر��شية.

موضوعات المسابقة:
تختار �ملدر�شة �أحد �ملعامل �أو �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعلقة باملنهج وحتقق نو�جته من مثل :

 مرحلة التعليم األساسي ح1

m    زيارة �أ�شحاب �مل���هن ) كالنجار , �خلياط ,  �حلد�د , �خلباز , �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة 
بالتغذية .. �لخ( و�لأ�شو�ق )�شوق �خل�شار, �ل�شمك , �ملو�د �لغذ�ئية.. �لخ( و�ملعامل 

�ل�شياحية يف �لبيئة �ملحلية  .
مرحلة التعليم األساسي ح2 : 

m    زي���ارة �ملوؤ�ش�ش���ات و�ملر�ك���ز و�ملعاهد و�لهيئ���ات و�ملعامل �ل�شياحي���ة و�لثقافية مثل 
)دور �ل�شح���ف , �ملكتبات , مقا�شم �لت�شالت .. �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية –  مر�كز 
�ل�شرطة , �إد�ر�ت �ملرور , �حلد�ئق �لعامة , �لدفاع �ملدين , �ملر�كز �ل�شحية(  يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
مرحلة التعليم الثانوي :

m    تخ�ش����ص  �لرح���لت �لعلمية �لتطبيقية لزيارة �أماك���ن وموؤ�ش�شات علمية وثقافية    
)�حلقول , م�شايف تكرير�لنفط ( �مل�شانع   , �ملو�نئ , حمطات �لأقمار �ل�شناعية, 
مدينة �لإنرتنت , �شوق �لأور�ق �ملالية , �ملوؤ�ش�شات �لعقابية , غرف �لتجارة , جزر 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
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- مراحل الرحلة :

متر �لرحلة �ملدر�شية �لعلمية �لتطبيقية بثلث مر�حل رئي�شة هي :-
أواًل : مرحلة التخطيط واإلعــــداد.

ثانياً  :  مرحلة التنفـــــيذ.

ثالثًا : مرحلة التقويم والتوثيق . 

أواًل :  مرحلة التخطيط واإلعداد  :  تتضمن : 

1 - اختيار مو�سوع الرحلة وو�سع اأهد اأفها   : 

تبد�أ هذه �ملرحلة يف �ملدر�شة مع بد�ية �لعام �لدر��شي حيث يعمل كل مدر�ص مع طلبه 
على �ختيار �لرحلة �لتي حتقق �أهد�ف �ملنهج .

2 - اختيار امل�ستهدفني ) اأعدادهم _ وتوزيع امل�سوؤوليات عليهم (. 

و يتم ذلك �أثناء �حل�شة �لدر��شية مو�شوع �لدر�ص �مل�شتهدف للتطبيق بو�شاطة �لرحلة.
بحيث يعمل �ملدر�ص و�أثناء �شرحه للدر�ص بو�شع �لطلبة يف جو �لرحلة فيطرح �لت�شاوؤلت 

�لتي قد يجد لها �لطلبة �إجابات خلل زيارتهم للمكان �لذي �شوف يتوجهون �إليه.
ويف هذه املرحلة  يق�سم املعلم امل�ستهدفني  اإىل جمموعات مثل :

m   جمموعـــة العـــالم : تكل���ف مب�شوؤولي���ة �لإع���لن عن �لرحل���ة قب���ل تنفيذها بكل 
�لو�شائ���ل �ملتاحة يف �ملدر�شة , كما تكلف مب�شئولية �إع���د�د جملة حائط عن �لرحلة 
بع���د تنفيذها وكذلك بر�م���ج �لإذ�عة �ملدر�شية �لتي يقدم �لطلب���ة فيها تقارير عن 

م�شاهد�تهم �أثناء �لرحلة . 
m   جمموعة الأمن والن�سباط : وتكلف مب�شوؤولية حتقيق �لن�شباط و�حلفاظ على 

�لأمن و�لنظام و�ل�شلمة �لعامة �أثناء �لرحلة .
m     جمموعـــة التغذيـــة  : وتكل���ف مب�شوؤولي���ة توف���ري �لتغذي���ة و�لحتياج���ات �لأخرى 

وتوزيعها �أثناء �لرحلة . 
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m    جمموعـــة الربامـــج  الرتفيهية : ومهمتها �إعد�د بر�م���ج تثقيفية ترفيهية هادفة 
تنف���ذ يف �حلافلة �أثناء �لطريق و�أوقات �ل�شرت�حة  بهدف �إز�لة �مللل وحث �لطلبة 

على �لتفاعل مع �لآخرين .
m    جمموعـــة التوثيـــق :  وتعمل على �لتاأكد م���ن �أن كل طالب يحمل معه دفرتً� وقلمًا 
لتدوي���ن �مللحظات وكذلك توفري �آلة ت�شوير فيديو و�أخرى للت�شوير �لفوتوغر�يف 
وم�شج���ل  تكون ب�شحبة ر�ئد �لرحلة ويكلف �أع�شاء  �للجنة با�شتخد�مها ثم كتابة 

�لتقرير بعد �لعودة .
3  الإعالن عن الرحلة : متى وكيف يتم الإعالن عن الرحلة ؟

m    تب���د�أ ه���ذه �ملرحل���ة بعد �حل�ش���ول عل���ى �ملو�فقة بتنفي���ذ �لرحلة م���ن قبل �جلهة 
�ملخت�شة  ) �إد�رة �ملدر�شة , �ملنطقة �لتعليمية , �لوز�رة  - �جلهة �مل�شتقبلة للرحلة(  
و�حل�شول عل���ى �ملو�فقة من م�شوؤولية �لخت�شا�شي �لجتماعي �أو �إد�رة �ملدر�شة , 

بالتن�شيق مع �ملدر�ص وم�شرف �لرحلة ( ثم يعلن عن �لرحلة . 
 كيفية الإعالن : يتم الإعالن عن الرحلة املدر�سية بعدة و�سائل منها :

m    �ل�ش���ف: ويتم �إبلغ �لطلبة مبكان وموع���د �لرحلة و�لهدف منها وتوزع �ملهام على 
�جلماعات , وكذلك يتم �ر�شال ر�شائل لأولياء �لأمور للح�شول على مو�فقاتهم يف 

حال كانت �لرحلة �شت�شتمر �إىل ما بعد نهاية  �لدو�م �ملدر�شي. 
m   �لإذ�عة �ملدر�شية .

m   جملة �حلائط .
m   و�شائل �لت�شال �ملتاحة �لأخرى .

ثانيًا :  مرحلة التنفيذ : 
يبداأ بهذه املرحلة م�سرف الرحلة .

m  م�ش���رف �لرحلة  ومهام���ه : م�شرف �لرحلة هو �ملدّر�ص �ل���ذي خطط و�أعد للرحلة. 
ير�فقه مدر�ص من نف�ص �لتخ�ش�ص �أو �أكرث  ح�شب عدد �لطلبة  �مل�شاركني ) مدر�ص 
لكل خم�شة ع�شر طالب ويجب �أل يقل عدد �مل�شرفني عن �ثنني مهما قل عدد �لطلبة 

ويتم �ختيارهم مع مر�عاة �لتخ�ش�ص �لذي يتفق وم�شمون �لرحلة .
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يقوم م�سرف الرحلة بالآتي :
m    �لت�شال باجلهة �مل�شتقبلة للرحلة و�لتن�شيق معها لو�شع برنامج م�شرتك ل�شتقبال 
�لطلب���ة و�ش���ري �لرحلة د�خل �ملرف���ق �أو �ملوؤ�ش�شة �مل���ز�رة . ,  ويف�شل قيامه بزيارة 
م�شبق���ة للموق���ع للمعاينة و�تخ���اذ �لرتتيب���ات �للزمة مع �جلهة �ملعني���ة وتو�شيح 
�أهد�ف �لزيارة وكيف ميكن حتقيقها , على �أن يتم ذلك قبل موعد �لرحلة باأ�شبوع 

على �لأقل .
m   �لتاأكيد على �لتز�م �جلميع بالوقت �ملحدد من قبل �جلهة �مل�شتقبلة .

m   توفري حافلة �شاحلة للرحلة مبتابعة �جلهة �ملعنية بذلك .
m   �لإ�شر�ف �ملبا�شر على �لطلبة �أثناء �لرحلة .

m   �إعد�د وتنفيذ برنامج �لرحلة و�لإ�شر�ف على فعالياتها .
m   توجيه �جلماعات للقيام باملهمات �ملوكلة �إليها على �أكمل وجه . 

م�ساعدو م�سرف الرحلة  : 

m    مل�ش���رف �لرحل���ة �أكرث من م�شاع���د وهم طلب���ة قياديون يختارون م���ن بني جماعة 
�لرح���لت ويتول���ون م�شاع���دة �مل�شرفني م���ن �ملعلم���ني يف �نتظام �لرحل���ة وتنفيذ 

فعالياتها .
m    يب���د�أ تنفي���ذ �لرحل���ة �لعلمية م���ع بد�ية �لي���وم �لدر��ش���ي وتنتهي بانتهائ���ه, �إل يف 
�لرحلت �خلا�شة مب�شابق���ة �لرحلت فتبد�أ مع بد�ية �ليوم �لدر��شي وقد ت�شتمر 
�إىل م���ا بعد �لدو�م , بينما ت�شتمر رحلت �جلزر وحقول �لبرتول و�ملنطقة �لغربية 

لأكرث من يوم.
m    بعد عودة �لطلبة يقوم م�شرفو �لرحلة وم�شاعديهم بجمع  �لتقارير من �لطلبة �لذين 

�شاركو� يف �لرحلة  ويختارون �أف�شلها ليذ�ع على �لطلبة يف �لطابور �ل�شباحي .

ثالثا -  مرحلة التقويم والتوثيق 
m    ويطلب من �لطلبة خلل �لرحلة تدوين كتاباتهم وم�شاهد�تهم مع بع�ص �ل�شور �ملعربة.
m    ويف �حل�ش���ة �لدر��شية يناق�ص �ملعلم �لطلب���ة يف �لإجابات حول �لأ�شئلة �لتي كانت 
مطروح���ة وكلف���ت �ملجموعات بالإجاب���ة عليها خلل �لرحلة  , وع���ن �لفائدة �لتي 
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جناه���ا �لطلبة من �لرحلة من خلل ��شتبيان يوزع على �لطلبة ل�شتق�شاء �آر�ئهم 
بالرحلة و�لفائدة �ملتحققة منها. 

m    مين���ح �لط���لب �مل�شارك���ني يف �لرحل���ة درج���ات �لن�ش���اط ح�ش���ب لئح���ة �لتقومي 
�مل�شتمرعلى �أدو�رهم وم�شاركاتهم, وبذلك يكون �لطالب قد حقق �أكرب قدر ممكن 

من �لفائدة من �لرحلة �لعلمية �ملدر�شية. 
مرحلة التوثــــيق : 

 C.D يحتف���ظ يف مكتب���ة �ملدر�ش���ة �أو �لن���ادي �لجتماعي - �إن وج���د - ن�شخة من   m
�أو�شري���ط �لفيدي���و �لذي �شج���ل فعاليات �لرحل���ة , ون�شخة من �لتقري���ر ,  و�ل�شور 
�لتذكارية , و توثق بع�ص �ل�شور يف �لتقرير وجملة �ملدر�شة مع �ملقالت �لتي �شارك 
�لطلبة يف كتابتها للتعبري عن �آر�ئهم حول �لرحلة وما حققته من �إيجابيات وما برز 
خلله���ا من ملحظ���ات ويرفع �لتقرير �لأف�شل عن �لرحل���ة للتحكيم �ملناطقي �إىل 

�ملنطقة �لتعليمية – ق�شم �لأن�شطة �لطلبية .

آلية التنفيذ :
m    يح���دد مدر�ص �مل���ادة يف بد�ية �لع���ام �لدر��شي جه���ة �لرحلة �لتي يرغ���ب �لطلبة 
بزيارته���ا ) موؤ�ش�شة علمية / ثقافي���ة , م�شنع  , ميناء .....( و�لتي حتقق �أهد�ف 

�ملنهج ونو�جته وذلك بالتن�شيق مع �لخت�شا�شي �لجتماعي و�إد�رة �ملدر�شة .
m    تق���وم �ملدر�شة باإع���لم �إد�رة �ملنطقة– وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية – 
بر�شال���ة ر�شمية عن رغبتها بزي���ارة جهة �لرحلة تت�شمن ع���دد �لطلبة و�مل�شرفني  
�لر�غب���ني بالزي���ارة ليت���م �لت�شال مع جه���ة �لرحلة ع���ن طري���ق �إد�رة �لأن�شطة 

�لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة بدبي .
m    للمدر�ش���ة حق �مل�شاركة باأكرث من رحلة مدر�شي���ة  على �أن ل تزيد  عدد م�شاركتها 

عن �أربع رحلت .
m     يح���ق للطال���ب �لو�حد �مل�شارك���ة يف رحلة و�حدة من رح���لت �ملدر�شة  �ملطروحة 
فق���ط , وذل���ك لإتاحة فر�شة �مل�شارك���ة لأكرب عدد من �لطلب���ة و يف حالة م�شاركة 
�لطالب باأكرث من م�شابقة تلغي م�شاركته من جميع �مل�شابقات  �لو�رد ��شمه فيها.
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m    يعتم���د للت�شابق �أ�شل���وب �لبحث �لعلمي يف در��شة و�شوع �لرحل���ة )م�شكلة و �إيجاد 
حل .....(.

m    يقوم �لطلبة باإعد�د تقرير عن �لرحلة ومر�حلها و�إجر�ء�تها و�لأن�شطة �مل�شاحبة 
لها .

m    ت�ش���ع �ملدر�شة برناجمها �لزمن���ي �ملقرتح للم�شاركة يف �مل�شابق���ة و يت�شمن زيارة 
�ل�ش���ركات و �ملوؤ�ش�شات بحيث ي�شمل �لتوقيت و �لع���دد و�ملرحلة و�لإ�شر�ف وترفعه 

�إىل �ملناطق خلل �شهر �كتوبر 2014م . 
m    تك���ون �مل�شاركة يف �إع���د�د �لتقري���ر , �لدر��شة , �لبحث عن جه���ة �لرحلة مو�شوع 
�لدر��ش���ة بحيث �أن ل تق���ل عدد �ل�شفحات عن ) 25�شفح���ة ( ول تزيد عن) 40 
�شفح���ة ( مت�شمن���ة ) عن���و�ن �لتقرير, �لبح���ث , �ملقدمة , �لعنا�ش���ر , �خلامتة , 

�ملر�جع ( . 
يدّون على الغالف الخارجي للتقرير / البحث المعلومات التالية : 

) دول���ة �لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة , وز�رة �لرتبية و �لتعليم, ق�ش���م �لأن�شطة و �لرعاية 
�لطلبية , �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية , م�شابقة �لرحلت �ملدر�شية �لعلمية 
�لتطبيقي���ة , �لدورة �لأوىل للعام �لدر��ش���ي 2014 / 2015م, عنو�ن �لتقرير,�لبحث, �أ�شماء 
�لطلبة �لباحثني , ��شم �مل�شرف على �لبحث , ��شم �ملدر�شة , �ملجل�ص ,�ملنطقة �لتعليمية ( . 

m    يق���دم �لعم���ل مطبوعًا بو�شاطة �حلا�ش���وب ) 3 ن�شخ ( و ميك���ن ت�شمينه بالر�شوم 
و �ل�ش���ور �لتو�شيحي���ة و �مللحق و لن حتت�شب من ع���دد �ل�شفحات و عند �إر�شال 

�لأعمال �إىل �لوز�رة ترفق معها ) C.D ( وعدد )3 ن�شخ(.
m    عل���ى فريق �لعمل �ملكون م���ن �لطلبة �لباحثني و�مل�شرف �إع���د�د تقدمي للبحث , �أو 

�لدر��شة ل تزيد مدته عن ) 10 ( دقائق و يعالج بو��شطة برنامج  �لباوربوينت.
m    ميكن للطالب �ل�شتعانة ب�شبكة �ملعلومات �لدولية للو�شول �إىل بع�ص �ملعلومات  عن 
مو�ش���وع �مل�شابقة و قد يناق�ص �لطالب بذل���ك من قبل جلان �لتحكيم على م�شتوى 

�ملنطقة و�ملركزية .
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m    عل���ى �لطال���ب �لبتعاد عن �لن�ش���خ �ملبا�شر ع���ن مو�شوع �لدر��ش���ة و�لعتماد على 
حتلي���ل �ملعلومات و معاجلته���ا و�ل�شتنتاج و�إب���د�ء �لر�أي للو�ش���ول �إىل �لتو�شيات 

و�ملقرتحات. 
m    تِعد �ملدر�شة �لطلبة للم�شابقة و تو�شح لهم عنا�شر �ملو�شوعات , وكيفية �حل�شول 
على �ملر�جع من �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �ملعنية , قبل �لقيام بالرحلة بوقت كاف حتى 
يتمك���ن �لطلب���ة من جمع �ملعلوم���ات �لكافية عن مو�شوع �لرحل���ة مو�شوع �لت�شابق 

وكتابته بالوقت �ملحدد . 
m    يق�شم م�ش��رف��و �لرحلة �لطلب��ة  �مل�شاركني �إىل جمموعات تتكون كل جمموع��ة من 

) 3 طلب وم�شرف ( لإعد�د �لدر��شة �أو �لبحث وذلك قبل �أو بعد �لرحلة . 
m    ترف���ع �ملدر�شة �أف�شل تقرير �أو در��ش���ة  �إىل )�ملجل�ص /�ملنطقة �لتعليمية(.وميكن 
�أن  تت���م مقابلة �لطلب���ة �مل�شاركني يف �إعد�د )�لتقرير /�لبح���ث( �لفائز . وتعطى 

�لفر�شة لكل منهم بتقدمي �جلزء �ملعني به وعر�شه ملناق�شتهم فيه. 
m    ت�شكل جلنة حتكيم من موجهي وموجهات �جلغر�فيا يف �ملنطقة �لتعليمية بالتعاون 

مع ق�شم �لأن�شطة و�لبيئة �ملدر�شية.
m    ترف���ع كل منطقة تعليمي���ة �أف�شل تقريرع���ن �لرحلة مو�شوع �مل�شابق���ة �لفائزعلى 
م�شت���وى �ملنطقة �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة, ويقدم 
�لبح���ث م���ن �أ�شل و ثلث �ش���ور مع ) C.D ( �لبحث بحي���ث ل يزيد عدد �لأعمال 

�ملر�شحة للمادة �لو�حدة عن عدد 3 لكل مرحلة در��شية .
m   ت�ش���كل �إد�رة �لأن�شط���ة و �لبيئ���ة �ملدر�شي���ة بالتع���اون م���ع �ملوج���ه �لأول للجغر�فيا 
و�لدر��شات �لجتماعية جلنة مركزية من موجهي �ملادة على م�شتوى �لدولة برئا�شة 

�ملوجه �لأول للمادة لتحكيم �لأعمال �ملر�شحة من �ملناطق و�ملجال�ص �لتعليمية.
m    تر�شح جلن���ة �لتحكيم �ملركزية �أف�شل ) ثلثة تقارير / بحوث( عن �لرحلة بو�قع 

عدد )3 ( للمادة �لو�حدة لكل مرحلة )در��شية / حلقة( . 
m    يحق للجنة �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة /�لدولة مقابلة �ملت�شابقني �أثناء �لتحكيم 

ملناق�شتهم يف بع�ص جو�نب تقرير �لرحلة   . 



47

مستوى التكريم :

m   يت���م �ختي���ار �أف�شل ثلثة ) تقاري���ر / بحوث(  للطلبة  �مل�شارك���ني يف �لرحلة على 
م�شت���وى �لدول���ة من كل حلقة تعليمية ويتم تكرمي �لفائزي���ن من قبل �إد�رة �لأن�شطة 

�لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية . 
m   يتم تكرمي جلان حتكيم �ملنطقة من قبل �إد�رة �ملنطقة �لتعليمية و�ملركزية من قبل 

�إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
 يتم �لتحكيم  على :

m   م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : خلل �لن�شف �لأول من �شهر مار�ص 2015 م.
m   م�شتوى �لدولة : خلل �لن�شف �لثاين  من �شهر �بريل 2015 م..

معايير التقييم :

الدرجة املعايري م�سل�سل

25 مرحلة �لتخطيط و�لإعد�د. 1

45 مرحلة �لتنفيذ. 2

30 مرحلة �لتقييم و�لتوثيق. 3

100 �ملجموع
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) 8 ( مسابقة 
التفوق الكشفي / االرشادي

للعام الدراسي 2014 – 2015 م
 أهداف المسابقة :

m  �بر�ز �لدور �لرتبوي للك�شافة و�ملر�شد�ت من خلل �لرب�مج و�لأن�شطة.
m  �كت�شاب مهار�ت �لتعلم �لذ�تي.

m   �لعمل على تهيئة بيئة تربوية حمفزة للطلبة .
m  حتقيق �لتعاون بني �لن�شاط �لك�شفي / �لر�شادي وموؤ�ش�شات �ملجتمع  .

m   بناء �ل�شخ�شية �لقيادية لدى �مل�شاركني يف �لفرقة.
m   ت�شجيع جميع �فر�د �لفرقة على �لعمل بروح �لفريق .

 المستهدفون :

كاف���ة طلبة  �لزهر�ت و�لأ�شبال و�ملر�ش���د�ت و�لك�شافة  �لبحرية يف �ملد�ر�ص �حلكومية 
على م�شتوى �لدولة.

 موضوع المسابقة : 

ن�ش���ر ثقافة �لك�شاف���ة و�ملر�شد�ت  بني �بناء و�آباء �ملجتم���ع �ملدر�شي ) م�شاركة �لفرقة 
يف �لعي���اد و�ملنا�شبات �لعامة و�خلا�شة و�حلملت �لتطوعي���ة .....�لخ ( و تطبيق �لفرق 

�لك�شفية و�لإر�شادية للتقاليد �لك�شفية .                     

 شروط المسابقة :-

m  �أن تك���ون �لفرق���ة م�شجل���ة  بق�شم �لن�شطة و�لبيئ���ة �ملدر�شية باملنطق���ة �لتابعة لها 
وتر�شل �إىل �لوز�رة ��شتمارة �لت�شجيل يف موعد �أق�شاه 2014/11/13 م . 

m  �أل يقل عدد �أفر�د �لفرقة عن ) 16 ع�شوً� ( بالن�شبة للك�شافة و�ملر�شد�ت و�ملتقدم, 
) 18 ع�شوُ� ( بالن�شبة  للأ�شبال و�لزهر�ت . 
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m  �ش���رورة �للتز�م بالزي �لك�شفي و�لإر�شادي ) �أع�شاء �لفرقة – �لقائد – �لقائدة  
 )

m  يت���م �لتحكي���م عل���ى م�شتوى �ملنطق���ة ول ي�شع���د �أي فريق مل�شت���وى �لدولة يف حالة 
ح�شوله على �أقل من 75 % . 

 اليات التنفيذ :

m  تق���وم �ملد�ر����ص �لر�غبة يف �ل�ش���رت�ك بتعبئة ��شتم���ارة �ل�ش���رت�ك �ملرفقة بدليل 
�مل�شابق���ات و�إبلغ ق�شم �لأن�شطة �لطلبية باملناطق و�لذي يقوم بدورة باإبلغ �إد�رة 

�لن�شطة �لطلبية و�إد�رة �لرتبية �لريا�شية بالوز�رة باأ�شماء �ملد�ر�ص �مل�شاركة . 
m  تقوم وحدة �لن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية بت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى �ملنطقة 

و�ختيار ما يلي :-
m  �ملركز �لول �أ�شبال عن مرحلة �لتعليم �ل�شا�شي للحلقة �لوىل ذكور.

m  �ملركز �لأول زهر�ت عن مرحلة �لتعليم �ل�شا�شي للحلقة �لوىل �إناث .

m  �ملركز �لأول ك�شافة عن مرحلة �لتعليم �ل�شا�شي �حللقة �لثانية ذكور .
m  �ملركز �لأول مر�شد�ت عن مرحلة �لتعليم �ل�شا�شي �حللقة �لثانية �إناث .

m  �ملركز �لأول ك�شاف متقدم عن مرحلة �لتعليم �لثانوي ذكور. 
m  �ملركز �لأول مر�شد�ت متقدم عن مرحلة �لتعليم �لثانوي �إناث .

m  �ملركز �لأول ك�شافة بحرية ذكور .
m  تر�ش���ل �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة �لتي تقوم 
بدورها بالتن�شيق مع �إد�رة �لرتبية �لريا�شية لت�شكيل جلنة  حتكيم مركزية لختيار 

�لفرق �لفائزة .
m  �شيتم �بلغ �لفرق �ملر�شحة للتحكيم �ملركزي مبوعد �لتحكيم.
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معايير التحكيم :-
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 توقيت المسابقة :- 

m  ينتهي �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية يف �ل�شبوع �لول من فرب�ير 2015 .

m  تبد�أ �عمال �لتحكيم على م�شتوى �لدولة �عتبارً� من �ل�شبوع �لول  من مار�ص 2015 .

مستوى التكريم :-

متنح �لفرق �لثلث �لفائزة لكل مرحلة على :- 
m  كاأ�ص �لتفوق �لك�شفي و�لإر�شادي .

m  �شهادة تقدير للمدر�شة .
m  �شهادة تقدير للقائدة و�مل�شاعدة .

m  جو�ئز عينية لأع�شاء �لفرقة .
m  تكرمي  فرق �ملد�ر�ص �لفائزة  باملر�كز )�لوىل  - �لثانية – �لثالثة  ( .

m  م���ن كل فئ���ة ) ��شبال / ك�شاف���ة /  ك�شاف متقدم / ك�شاف���ة بحرية / زهر�ت / 
مر�شد�ت / مر�شد�ت متقدم ( .

m  يتم تكرمي قائد �لفرقة بجائزة وتكرمي �ملدر�شة بدرع و�أع�شاء �لفرقة ب�شهاد�ت 
 .
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)  9 (  مسابقة 
المدرسة للجميع

أهداف المسابقة : 

1 -  توجيه طاقات �ملعلمني و�لهيئة �لإد�رية و�لتدري�شية و�لفنية لتقدمي �أف�شل �خلدمات 
لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�شة فئة )ذوي �لإعاقة / �ملوهوبني ( .

2 –  تبن���ي �لأف���كار و�ملب���ادر�ت و�ملمار�ش���ات �ملتمي���زة يف جم���ال رعاي���ة �لطلبة ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة .

3 –  �إيجاد علق���ة ت�شاركيه بني �ملد�ر�ص و�لهيئات و�ملوؤ�ش�ش���ات �ملجتمعية �لتي تخدم 
�لأ�شخا�ص ذوي �لحتياجات �خلا�شة .

4 – تكوين �جتاه �إيجابي نحو طلبة ذوي �لحتياجات �خلا�شة .
5 -  ت�شجي���ع �إد�ر�ت �ملد�ر�ص على �لتناف�ص يف تطبيق بر�مج متميزة لفئات �لطلبة من 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة ) �لإعاقة / �ملوهبة(.

الفئات المستهدفة : 

m  جمي���ع مد�ر�ص مرحلة ريا����ص �لأطفال و�حللقة �لأوىل من �لتعلي���م �لأ�شا�شي على 
م�شتوى �لدولة . 

موضوع المسابقة : 

m  تت�شاب���ق جمي���ع �ملد�ر�ص �لت���ي تقدم خدم���ات لطلب���ة ذوي �لحتياج���ات �خلا�شة 
)�إعاقة– موهوبني ( حول هذه �خلدمات و�لرب�مج �ملقدمة .

شروط المسابقة : 

m �أن تكون �خلدمات �لتي تقدم للفئات ) �لإعاقة – �ملوهبة ( .
m �أن يكون هناك توثيق كامل للخدمات با�شتخد�م و�شائل �لتوثيق �ملختلفة .
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آليات التنفيذ : 

m  تق���وم �ملد�ر�ص �لر�غبة يف �ل�شرت�ك بامل�شابقة بتعبئ���ة ��شتمارة �ل�شرت�ك �ملرفقة 
بدلي���ل �مل�شابق���ات , و�إبلغ ق�شم �لأن�شط���ة �لطلبية باملناطق و�ل���ذي يقوم بدورة 
باإبلغ �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة و�إد�رة �لرتبية �خلا�شة بالوز�رة باأ�شماء �ملد�ر�ص 

�مل�شاركة.
m  تقوم وح���د�ت �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية بالتن�شيق م���ع �أق�شام �لرتبية �خلا�شة 

باملناطق �لتعليمية لت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى �ملنطقة و�ختيار :
m  �أف�شل مدر�شة عن مرحلة ريا�ص �لأطفال .

m  �أف�شل مدر�شة بنني و�أخرى بنات على م�شتوى �ملد�ر�ص �حلكومية) حلقة �أوىل ( .
m  �أف�شل مدر�شة عن �ملد�ر�ص �خلا�شة .

m  تر�ش���ل �لنتائج وملفات �لتوثي���ق �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة و�مل�شابقات �لعلمية 
بالوز�رة بدبي و�لتي تقوم بدورها بالتن�شيق مع �إد�رة �لرتبية �خلا�شة لت�شكيل جلنة 

مركزية لختيار �أف�شل مدر�شة وفق �مل�شتويات �لأربع .
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معايير التحكيم : 
الدرجة املعايري م�سل�سل

10 وج���ود خط���ة و��شحة لتنفيذ بر�م���ج �لدمج �لتعليمي و�لرتب���وي للمعاقني 
وبر�مج رعاية �ملوهوبني. 1

10 �لبيئ���ة �ملدر�شي���ة وتهيئتها مب���ا يتنا�ش���ب و�حتياجات �لطلب���ة ) �ملعاقون / 
�ملوهوبون (. 2

10 تع���اون فري���ق �لرتبي���ة �خلا�شة لتلبي���ة �حتياج���ات �لطلب���ة ) �ملعاقون / 
�ملوهوبون ( باملدر�شة. 3

10 �للت���ز�م بتحدي���د فئ���ات �لطلب���ة ذوي �لحتياج���ات �خلا�ش���ة و�لرب�مج 
و�خلدمات �ملقدمة لهم . 4

10 بي���ق �خلط���ة �لرتبوي���ة �لفردية للطلبة �ملعاق���ني وذوي �شعوب���ات �لتعلم , 
و�خلطة �لرتبوية �ملتقدمة للطلبة �ملوهوبني باملدر�ص. 5

10 توثي���ق ملف���ات �لطلب���ة م���ن ذوي �لحتياج���ات �خلا�ش���ة  ) �ملعاق���ون / 
�ملوهوبون( .  6

10 �لعتب���ار�ت و�لت�شهيلت �خلا�ش���ة بعملية تقييم �لطلبة من ذوي 
�لإعاقة و�شعوبات �لتعلم  . 7

10 دع���م �إد�رة �ملدر�شة لأولي���اء �أمور �لطلبة م���ن ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة ) �ملعاقون / �ملوهوبون (. 8

10 م���دى �هتم���ام �إد�رة �ملدر�شة بتدريب �ملعلم���ني يف جمال �لرتبية 
�خلا�شة ) �ملعاقون / �ملوهوبون (. 9

10

م���دى م�شاركة �ملدر�شة يف �لفعالي���ات و�ملنا�شبات �خلا�شة بذوي 
�لحتياج���ات �خلا�شة ) ��شبوع �لطفل �لأ�شم – �لع�شا �لبي�شاء 
– �لتوحد – �لد�ون �شندروم -  �ليوم �لعاملي للأطفال �ملوهوبني 

... �لخ (.
10

100 �ملجموع
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التوقيتات النهائية للمسابقة : 
m  ينتهي �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية يف �لأ�شبوع �لأول من مار�ص 2015.

m  تب���د�أ �أعمال �لتحكي���م على م�شتوى �لدولة �عتب���ارً� من �لأ�شب���وع �لثالث من �إبريل 
. 2015

مستوى التكريم :

m تكرم �ملد�ر�ص �لفائزة باملر�كز �لثلثة �لأوىل يف كل فئة من �لفئات �لأربع .



56

) 10 ( مسابقة
 التربية الخاصة للمعلم

�إميان���ا وعرفانا باجلهود �ملتمي���زة �لتي يزخر بها �مليد�ن �لرتب���وي فيما يخ�ص تقدمي 
�خلدم���ات و�جلهود للطلبة م���ن ذوي �لحتياجات �خلا�شة ) فئ���ة �ملوهوبني وفئة �ملعاقني 
وذوي �شعوبات �لتعلم (, فاإن �إد�رة �لرتبية �خلا�شة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم تعتزم �إطلق 
“م�شابقة �لرتبية �خلا�شة للمعلم” يف دورتها �ل�شنوية �لأوىل  للعام �لدر��شي 2015/2014.

أهداف المسابقة :
 1 –  تنمي���ة �جتاهات �إيجابية نحو �لعم���ل يف جمال دعم �لطلبة من ذوي �لحتياجات 

�خلا�شة .
 2 –  حتفي���ز �ملتميزين م���ن �لعاملني مع ذوي �لحتياجات �خلا�ش���ة, وتقديرً� للجهود 

�ملبذولة  منهم . 
 3 –  حث �ملعلمني على طرح �أفكارهم و�بتكار�تهم �لتطبيقية يف جمال ذوي �لحتياجات 

�خلا�شة لتعميمها و�ل�شتفادة منها .

الفئات المستهدفة :
m  ت�شته���دف �جلائزة جميع �ملعلمني و�ملعلمات يف �مليد�ن �لرتبوي �لعاملني مع �لطلبة 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة )�ملعاقني – �ملوهوبني (. 

موضوع المسابقة :
m  يتناف����ص �ملعلمون فيما بينهم حول تقدمي �أف�شل �ملمار�شات �لرتبوية يف جمال دعم 
�لطلبة ذوي �لحتياج���ات �خلا�شة , كال�شرت�تيجيات , و�أ�شاليب �لتدري�ص و�لطرق 
�ملتبع���ة يف تكيي���ف وتعدي���ل �لبيئة و�ملناه���ج �لدر��شية ك���ي تلئم �لفئ���ات �ملختلفة  
للرتبي���ة �خلا�ش���ة و�خلط���ط �لرتبوية �لفردي���ة للطلبة �ملعاقني و�خلط���ط �ملتقدمة 

للطلبة �ملوهوبني .
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شروط المسابقة :
m  تقت�ش���ر �مل�شارك���ة يف �جلائ���زة عل���ى �ملعلمني و�ملعلم���ات فقط ) ريا����ص �أطفال - 

�ملو�د– �ملجال – �لرتبية �خلا�شة - �لأن�شطة.
m  �أن تك���ون نتيج���ة تقييم وثيقة �لأد�ء ل تقل عن ) يلبي �لتوقعات فما فوق ( يف �لعام 

�لدر��شي �ل�شابق .
m  �أن يك���ون �ملعل���م قد �أمت ثلث �شن���و�ت كحد �أدنى يف عمله مبد�ر����ص دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ) حكومية �أو خا�شة (.
m  �أن يق���دم ملفًا و�حدً� �شام���ًل كل معايري  �مل�شابقة , وموثقا عمل���ه بالأدلة �ملعتمدة 

ووفق ترتيب و�أ�شلوب عر�ص منظم.
m  �أن تك���ون �جلهود و�لرب�مج و�خلدمات , موجهة �إىل �لطلب من ذوي �لحتياجات 

�خلا�شة و�أ�شرهم .

معايير التحكيم : 

الدرجة املعايري م�سل�سل

5 �لأدو�ت �لتي مت توظيفها للتعرف على �حتياجات �لطلبة ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة ) �لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما ( . 1

5 �لعم���ل �لتعاوين �شمن ) فريق �لدعم �ملدر�شي – فريق �لرتبية �خلا�شة – 
فريق رعاية �ملوهوبني باملدر�شة (. 2

15 �إجر�ء �لتعديلت و�لتكييفات �للزمة يف �ملناهج و�لبيئة �ل�شفية لتنا�شب 
�لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�شة ) �لإعاقة �أو �ملوهبة  �أو كلهما (. 3

5 دق���ة ت�شميم و�إع���د�د �خلط���ط �لرتبوية �لفردي���ة للمعاق���ني �أو �خلطط 
�لرتبوية �ملتقدمة للموهوبني يف جمال تخ�ش�شه �أو �ملو�د �لتي يدر�شها . 4

10 5 �لأن�شطة �ل�شفية و�لل�شفية �لتي مت �إعد�دها للطلبة ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة ) �لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما (. 5

15 ذوي  م���ن  �لطلب���ة  �لرق���ي مب�شتوي���ات  وم���دى  و�لإجن���از�ت  �لنتاج���ات 
�لحتياجات �خلا�شة ) �لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما ( 6
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10
�بت���كار�ت و�إبد�ع���ات يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�ش���ة ) �لإعاقة �أو 

�ملوهبة  �أو كلهما (. 
7

15
جهود �ملعلم نحو دعم �أ�شر �لطلبة من ذوي �لحتياجات �خلا�شة. 

) �لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما (.
8

10
�جله���ود �خلا�ش���ة بن�ش���ر �لوع���ي ب���ذوي �لحتياج���ات �خلا�شة 

)�لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما (.
9

10
�لتنمي���ة �لذ�تية  , كالتدريب و�لدر��شات و�لبحوث يف جمال ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة  ) �لإعاقة �أو �ملوهبة �أو كلهما (.
10

100 �ملجموع

لجان التحكيم األولي في المناطق التعليمية:
m  تتكون جلنة �لتحكيم �لأويل يف �ملناطق �لتعليمية من: رئي�ص وحدة �لرتبية �خلا�شة- 

توجيه �لرتبية �خلا�شة  .
m   جلنة �لتحكيم  �لعليا يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

m    تتكون جلنة �لتحكيم  �لعليا يف  وز�رة �لرتبية و�لتعليم من: 
m    �لتوجيه �لأول للرتبية �خلا�شة  + 2 من �أع�شاء �أ�شرة �لتوجيه .

التكريم :
m    �ش���وف يتم �ختي���ار 3 فائزين , �حلا�شلني على �ملر�كز �لثلثة �لأوىل , على �أن يتم 

تكرمي �ملدر�شة �لتي يعمل فيها �ملعلم �لفائز ب�شهادة تكرمي . 



املسابقات الفنية
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) 1 ( مسابقة
نغمات في سماء اإلبداع

أهداف المسابقة :-
- �كت�شاف وتقدمي �ملو�هب �ملو�شيقية �ملتميزة على م�شتوى �لدولة ورعايتها.  1

- �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ملو�شيقي �ألآيل لدى �لطلبة مبا يرثي �ملنظومة �لرتبوية .  2

-  �إع���د�د ك���و�در من  �ملوهوبني يف �لأد�ء  �لفردي قادرة عل���ي �لتناف�ص يف �مل�شابقات   3

�لعربية و�لعاملية.
-   ��شتقط���اب �ملو�ه���ب  �ملو�شيقية وتوفري قاعدة بيانات ت�شه���م يف ت�شكيل �أورك�شرت�   4

وز�رة �لرتبية و�لتعليم .

الفئات المستهدفة :-
�مل�شتوى �لأول من �ل�شف �لأول لل�شف �لثالث )�أورج � �أك�شليفون /ريكورد (

�مل�شتوى �لثاين من �ل�شف �لر�بع �إىل �ل�شاد�ص ) �أكورديون � فرب�فون �أو مريمبا � فلوت(
�مل�شتوى �لثالث من �ل�شف �ل�شابع �إىل �لتا�شع ) �أورج � كمان � عود � قانون � كلرينت ( .

موضوع المسابقة :
m  يتق���دم �ملت�شاب���ق بعمل مو�شيقي �آيل و�ح���د ملدة ل تزيد ع���ن 10  دقائق ي�شتعر�ص 

خللها موهبته يف �لأد�ء.

شروط المسابقة :
1 - يكون �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة فرديا .

- �أن يلتزم �ملت�شابق بالآلت �ملحددة يف مرحلته .  2

يكون �ملت�شابق من طلبة مد�ر�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  .  -  3

- �أن ينا�شب �لعمل مع �ملرحلة �لعمرية �أو يفوقها لتظر �ملوهبة و�لرب�عة يف �لأد�ء .  4
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-  ُتخت���ار �لأعمال �ملو�شيقية ذ�ت �لقيمة �لفنية و�لعلمي���ة �لر�قية �لتي تربز مهار�ت   5
�لأد�ء  وترثي �لذوق �لفني .

-  ُتق���دم �ملرجعية �لعلمي���ة للأعمال �لفنية و�مل�ش���در �ملنقولة عن���ة  مت�شمنَا )��شم   6
�لعمل  / �لتدوين / �ملوؤلف / �مللحن  (.

-  يجوز ت�شجي���ل �ملو�شيقي و�لتوزيع �مل�شاحب  للأد�ء �لغنائي ب�شرط �أن يكون �لدور   7
�لأكرب لأد�ء �ملت�شابق .

آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل منطق���ة تعليمية برت�شيح طالب و�حد �أو طالب���ة  للت�شفيات �لنهائية علي 

م�شتوي �لدولة يف �ملجال �لآيل. 

 معايير التحكيم :
 أ. األداء اآللي

الدرجة املعايري م�سل�سل
35 مطابقة �لعزف للنوتة �ملو�شيقية 1
25 �ل�شتخد�م �ل�شحيح و�إظهار مهار�ت �لآلة. 2
15 منا�شبة �لعمل �ملو�شيقي للمرحلة �لعمرية 3
15 �إح�شا�ص �ملوؤدي بالعمل وو�شوح �لتلوين يف �لأد�ء 4
10 �للتز�م بال�شرعة �ملحدده للعمل 5

100 �ملجموع
التوقيت الخاص بالمسابقة 

m يتم �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة يف �لأ�شبوع �لأول من مار�ص 2015 م .
m يبد�أ �لتحكيم على م�شتوى �لدولة يف �لأ�شبوع �لثالث من �إبريل 2015 م .

مستوى التكريم :
m متنح �لوز�رة �شهاد�ت فوز و�شكر وتقدير للفائزين باملر�كز �لثلثة �لأوىل
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) 2 ( مسابقة 
نحو منتج فني تطبيقي

مادة الفنون البصرية والتطبيقية
أهداف المسابقة :

m   زيادة  قدر�ت طلب مادة �لفنون �لب�شرية و�لتطبيقية يف جمال �لت�شميم �ملو�كب 
للتطور فى �حلياة �ملعي�شية و�لتكنولوجية .

m   تطوي���ر حل���ول ت�شميمية مبتكرة للتعامل م���ع �لتحديات �لبيئي���ة �ملتعلقة بت�شميم 
وت�شنيع �مل�شاريع �لبتكارية �لنفعية لتعزيز �لنتماء �لوطني وخدمة �ملجتمع .

m    زي���ادة وع���ي �ملجتمع �ملدر�ش���ي بالإمكاني���ات �لت�شميمية ملادة �لفن���ون �لب�شرية 
و�لتطبيقية و�أثرها يف تنمية �لقدر�ت �لبد�عية و�لبتكارية و�ملهنية لدى �لطلب . 
m   تعزي���ز دور�لفنون �لب�شرية و�لتطبيقية من خلل ن�ش���ر ثقافتهما �لهادفة خلدمة 

�لإن�شان و�ملجتمع. 
m   فكرة �مل�شابقة : تعتمد �لفكرة على تنفيذ م�شروع ) �ملنتج �لفني �لتطبيقي ( يجمع 
ب���ني �لفن و�لوظيفة م���ن خلل �لفنون �لب�شرية و�لتطبيقي���ة مبا يخدم  �حتياجات 
�لفرد يف �ملجتمع ويعالج م�شكلة قائمة )على �أن ينفذ  �ملنتج من خلل وحدة �لفكرة 
�لت���ى تطوع مبختلف �خلامات م���ع متيزها بروؤية  �بتكارية تع���زز �لتكامل بني �ملو�د 

�لدر��شية �لأخرى(
m   وينبغ���ي �أن يتن���اول م�ش���روع ) �ملنت���ج �لفن���ي �لتطبيق���ي ( �مل�ش���ارك يف �مل�شابق���ة 

�ملو��شفات �لتالية : 
m    احلداثـــة : مو�كب���ة �لجتاه���ات �حلديثة ف���ى �لت�شميم , مر�ع���اة �ل�شاليب 

�لتكنولوجية �حلديثة فى �لت�شنيع  .  
m   ال�سالة : ملئمة �لت�شميمات للموروثات �لثقافية , �لتعبري عن عر�قة �لبيئة 

�ملحلية باأ�شلوب معا�شر يتما�شى مع متطلبات �لع�شر.
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m   ال�ستدامـــة :  ملئم���ة �لت�شمي���م مل�شتخدمي���ه ومر�ع���اة �لأ�شالي���ب �حلياتية 
�ملختلفة , �لبعد عن �لتلوث مبختلف �شوره .

m   املـــوارد واملـــواد:  ��شتخد�م �خلامات �ملحلية قدر �مل�شتط���اع , و�ملو�د �مل�شتهلكة 
�أو�ملعاد تدويرها , و�ملو�د رفيقة بالبيئة.

m   املالئمة الوظيفية  : منا�شبة �ملنتج لنوع �لن�شاط �مل�شمم من �أجله .

الفئات  المستهدفة  : 
m   ط���لب وطالبات �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة من �لتعليم �لأ�شا�شي ح1 )4-5( , 

ح2 )9-6( , و�لتعليم �لثانوي.
m   ط���لب وطالب���ات ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة من 

.) 12 – �لتعليم �لأ�شا�شي ح1 )5-4( , ح2 )9-6( , و�لتعليم �لثانوي ) 10 
m   جمال �لت�شابق :   �لرت�كيب �لتجميعية ) �لت�شكيل �لفر�غي (- �أ�شلوب فنى حديث.
m   �خلام���ات : م�شتهل���كات ) �لأخ�ش���اب باأنو�عها / �ملع���ادن باأنو�عه���ا/ �لبل�شتيك 
باأنو�ع���ه/ �لكرت���ون بجمي���ع �أنو�ع���ه / �ألع���اب �لأطف���ال �لإلكرتوني���ة و�ملتحركة / 

�لإك�ش�شو�ر�ت �ملنا�شبة .....�إلخ (.

شروط االشتراك في المسابقة:
m   يحق لأي طالب / طالبة من �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة من 
خ���لل ملء ��شتمارة �مل�شاركة �ملرفقة يف دلي���ل �مل�شابقات باإ�شر�ف �ملعلم و�ر�شالها 

�إىل �لتوجيه �لفني �ملخت�ص يف �ملناطق �لتعليمية .
m   يتم �لت�شابق ب�شكل فردي.

m   ينف���ذ �ملنتج م���ن قبل �لط���لب وباإفكاره���م و�إبد�عاتهم �لذ�تي���ة ودون تدخل من 
�مل�شرفني .

m   ينفذ �ملنتج ب�شكل ثلثي �لإبعاد على �أن ليتعدي �لقيا�شات �لتالية :
�لطول )   100�شم (   �لعر�ص ) 80 �شم ( �لأرتفاع  )  120�شم ( .
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آليات تنفيذ المسابقة :
m   تق���دمي �حلل���ول �ملقرتح���ة على �ش���كل ر�شوم���ات تو�شيحي���ة للأف���كار و�لت�شاميم 
بالإ�شاف���ة �إىل �أية تفا�شيل فنية ور�شومات حتليلية �أخرى يجدها �مل�شارك �شرورية 
على �أن ل تزيد عن ثلثة لوحات A 4( (  حمفوظة علىCD على �شيغة jpg عايل 

�لو�شوح .
m    تقدمي تقرير فني ل يتجاوز )15( �شفحة ) A4 ( حمفوظ على نف�ص CD �لذي 
يحت���وي �لر�شومات ب�شيغة Word document  يت�شمن و�شف للأفكار �لرئي�شية 
و�خلطوط �لفنية للت�شميمات �ملقرتحة وتوثيق خلطو�ت �لعمل على �أن يتم �لإ�شارة 

بو�شوح يف �لتقرير و�لر�شومات �إىل ما ورد ذكره يف  مو��شفات �ملنتج.
m   يتم تنفيذ �مل�شروع د�خل �ملدر�شة وباإ�شر�ف �ملعلم .

m   يوث���ق �لعم���ل �لفني بالفيديو با�شتخد�م �أحدث �لرب�م���ج �لتقنية ويتم ت�شليمه على 
.usp

m   يق���وم �لتوجي���ة بتحكي���م نتائج �لت�شفي���ات يف �ملنطقة �لتعليمية عل���ى �أن يتم عمل 
مقابل���ة للط���لب �مل�شاركني ل�شرح �أف���كار �ملنتجات �مل�شاركة ومن ث���م عمل ت�شفية 

لأف�شل ثلث م�شاريع لكل فئة.
m   ت�شلم �لر�شوم���ات و�لت�شاميم و�لتقرير و�لتوثيق بالفيديوللأعمال �لفائزة , باليد 
�إىل توجيه �لرتبية �لفنية يف �ملناطق �لتعليمية ومنه �إىل �لتوجيه �لأول ملادة �لرتبية 

�لفنية بالوز�رة .
m   يتم رفع �لأ�شماء �لفائزة على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية �إىل �إد�رة �لأن�شطة بوز�رة 

�لرتبية و�لتعليم.
m   ير�شح �لطلبة �لثلثة �لأو�ئل طلب / طالبات من منطقة تعليمية للمعر�ص �لفني 
�لتطبيق���ي لعر�ص �مل�شاريع �مل�شاركة وتقدمي �ملادة �لبحثية يوم �خلمي�ص  19 / 2 / 
2015 م يف مرك���ز عجمان للثقافة و�لعلوم على �أن تر�شل �مل�شاريع يوم �لأحد   15 / 

2015 م .  /  2
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مالحظة هامة:

m   يج���ب �أن ل حتتوي �لر�شومات و�لتقارير �ملقدمة على ��شم �مل�شارك �أو �أي علمات 
مميزة , حيث �شيقوم منظمو �مل�شابقة باإعطاء كل م�شاركة رقمًا �شيظهر على �ملنتج 
لتبق���ى �أ�شم���اء �مل�شاركني غ���ري معروفة لأع�ش���اء جلنة �لتحكي���م �إىل �أن يتم �تخاذ 

�لقر�ر �لنهائي ب�شاأن �لفائزين .

الجدول الزمني للمسابقة :
m   بدء ت�شجيل �لطلبة �لر�غبني بال�شرت�ك وفق ��شتمار�ت �مل�شاركة �ملرفقة يف كتاب 

�مل�شابقات لهذ� �لعام .    
m   �آخر موعد لت�شليم �لت�شاميم �مل�شاركة يوم �خلمي�ص 2015/2/8 .

m   ير�ش���ح �لطلبة �لثلث���ة �لأو�ئل من كل منطق���ة تعليمية لعر����ص �مل�شاريع �مل�شاركة 
2015 م يف مركز عجمان للثقافة و�لعلوم .  /  2  / وتقدمي �ملادة �لبحثية يوم  19 

m   تقي���م �مل�شاري���ع �مل�شاركة على م�شتوى �لدولة خلل �ملعر�ص مبا�شرة من قبل فريق 
م�شتقل من �خلرب�ء.

2015 م.  /  2  / m   �إعلن �أ�شماء �لفائزين 26 
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معايير التحكيم :
�شيتم تقييم �مل�شاريع من قبل فريق م�شتقل من �خلرب�ء وفقًا للمعايري �لتالية : 

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 ملءمة �لفكرة ملو�شوعات �مل�شابقة . 1
10 �لإبد�ع و�لبتكار. 2
15 �لأن�شاء �لبنائي للمنتج ومر�عاة �لن�شبة و�لتنا�شب. 3
10 جودة �إخر�ج �ملنتج. 4
10 �ل�شتد�مة وتكامل �حللول �ملقرتحة. 5

10
توجيه �مل�شروع نحو �لتحديات �لبيئية و�لقت�شادية 

�ملحلية و�لعاملية .
6

10 �جلدوى �لقت�شادية. 7
10 تنا�شق �لتقرير�لفني للم�شروع. 8
10 �لطلقة يف �لعر�ص. 9

100 �ملجموع

 االستفسارات:
�إذ� كان���ت لديك �أي ��شتف�ش���ار�ت �أو �أ�شئلة فنية ميكنك �إر�شال هذه �لأ�شئلة �إىل �لربيد 

 mariams.alkaabi@moe.gov.ae لإلكرتوين�
�أو �لت�شال على  �لرقم �لتاىل 0506499544
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) 3 ( مسابقة
مهرجان المسرح المدرسي العام

أهداف المسابقة :
1 -   زي���ادة خ���ربة مد�ر����ص �لدول���ة بالن�ش���اط �مل�شرحي من خ���لل �لدخ���ول يف �أجو�ء 

�ملهرجانات �مل�شرحية .
2 -  زيادة �لحتكاك بني مد�ر�ص �لدولة .. وتبادل �خلرب�ت وزيادة �ملعرفة فيما بينها .
3 -  تطوير �لذ�ئقة �لفنية و�جلمالية لطلبة �ملد�ر�ص وم�شريف �لن�شاط �مل�شرحي فيها .

4 -  تنمي���ة �جلر�أة �لفنية لدى طلبة �ملد�ر�ص من خلل تقدمي عرو�شهم �مل�شرحية �أمام 
جمهور من �لطلبة و�ملدر�شني و�أولياء �لأمور و�لفنانني و�جلمهور �لعام.

5 - زيادة معرفة مد�ر�ص �لدولة بتقنيات �لعمل �مل�شرحي وتقنيات خ�شبات �مل�شارح.

الفئات المستهدفة :
m طلب���ة وطالبات مرحلة �لتعليم �أ�شا�ش���ي ) �حللقة �لأوىل و�لثانية ( يف جميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية على م�شتوى �لدولة .

موضوع المسابقة :
m   تقدمي عر�ص م�شرحي متكامل ي�شمل �لعنا�شر �لفنية )�لتمثيل – �لديكور – �لإ�شاءة 
– �ملو�شيقى و�ملوؤثر�ت – �لأزياء و�لإك�ش�شو�ر – �ملاكياج(  مع �لحتفاظ بامل�شمون 

�لرتبوي ملو�شوع �مل�شابقة  .

شروط المسابقة :
m  �ختي���ار ن�ص م�شرحي مكتوب باللغة �لعربية �لف�شحى �أو �للهجة �ملحلية �لإمار�تية , 

مت�شمنا ً �ل�شروط �لرتبوية و�لفنية �ملعروفة. 
m  ل تق���ل م���دة �لعر�ص �مل�شرحي عن )20( دقيقة ول تزيد عن )25( دقيقة و�أي زيادة 
�أو نق�ش���ان عن ذل���ك يوؤدي �إىل نق�شان يف �لدرج���ات �لنهائية للعر�ص عند �لتحكيم 

ومبعدل درجة لكل دقيقة .  ) �شرط �إلز�مي(
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m  يب���د�أ �لعم���ل يف تدريب �لطلبة بعد مو�فق���ة وحدة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية يف 
�ملنطقة على �لن�شو�ص �ملقدمة من قبل �ملد�ر�ص .

m  �لت���ز�م �ملد�ر����ص �مل�شاركة بامل���كان و�لزمان �ل���ذي تختاره �ل���وز�رة لإقامة �ملهرجان 
�خلتامي على م�شتوى �لدولة . 

m  ت�ش���رتك �ملدر�ش���ة �لو�حدة بعر�ص م�شرحي و�حد يف �مل�شابق���ة �لر�شمية , �شو�ء على 
م�شتوى �ملنطقة �أو �لدولة . 

m  ل يجوز �ل�شرت�ك بعر�ص م�شرحي �شبق و�ن �شارك يف �ل�شنو�ت �ملا�شية .

آلية التنفيذ :
 m  تر�شل �ملد�ر�ص �لر�غبة يف �ل�شرت�ك �إخطارً� �إىل وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية 
باملناطق �لتعليمية . مرفقًا به �أ�شماء جماعة �مل�شرح �ملدر�شي .. وثلث ن�شخ من �لن�ص 

مطبوعة ومو�شحًا عليها:
)  ��ش���م �ملدر�شة – ��شم �ملنطقة – �ملرحلة �لتعليمية – ��شم �لن�ص – ��شم �ملوؤلف - 

��شم �ملخرج – �أ�شماء �لفنيني و�مل�شاعدين – رقم هاتف �مل�شرف( .
 m  تقوم وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية  باملناطق باإج���ازة �لن�شو�ص �مل�شرحية 

�ملقدمة من قبل �ملد�ر�ص باإ�شر�ف �خت�شا�شي �لن�شاط �مل�شرحي �لتابع للمنطقة .
 m  تت���م �إجر�ء�ت �لتحكيم عل���ى م�شتوى �ملنطقة من خلل مهرجان���ات تقام يف جميع 
�ملناطق �لتعليمية ومن ثم يتم �لختيار لرت�شيح �أف�شل عمل م�شرحي متكامل �لعنا�شر 

�لفنية لغر�ص �إقامة �ملهرجان �خلتامي على م�شتوى �لدولة.
 m  تقوم وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطقة �لتعليمية باإخطار �إد�رة �لأن�شطة 

�لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية  بالوز�رة / دبي بالنتائج �لنهائية ملهرجانات �ملناطق .
 m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لرتبوية  باإعد�د و�إقامة مهرجان ختامي 
على م�شتوى �لدولة يتم خلله �ختيار �أف�شل �لأعمال �مل�شاركة وكذلك �أف�شل �لعنا�شر 

�مل�شرحية �لفائزة .
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
25 �لأد�ء �لتمثيلي. 1

20 �لإخر�ج. 2

15 �لن�ص. 3

10 �ملو�شيقى و�ملوؤثر�ت. 4

10 �لديكور. 5

10 �لأزياء �مل�شرحية. 6

10 �ملاكياج. 7

100 �ملجموع

مستويات التنافس :
ي�شمل �لتكرمي يف مهرجانات �مل�شرح �لطلبي على م�شتوى �ملناطق وعلى م�شتوى �لدولة 

�مل�شتويات �لتالية : 
m  �أف�شل ماكياج م�شرحي .
m   �أف�شل �أزياء م�شرحية .

m  �أف�شل مو�شيقى وموؤثر�ت.
m  �أف�شل ديكور م�شرحي.

m  �أف�شل ممثل/ممثلة )دور ثاين( .
m  �أف�شل ممثل/ممثلة )دور �أول( .

m  �أف�شل ممثل و�عد .
m  �أف�شل ممثلة و�عدة .
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m  �أف�شل �أد�ء متثيلي جماعي .
m  �أف�شل ن�ص م�شرحي .

m  �أف�شل �إخر�ج م�شرحي.
m  �أف�شل عر�ص م�شرحي متكامل )�جلائزة �لكربى( . 

مالحظات :
 m ت�شم���ل م�شتويات �لتناف�ص �أي�شًا �لطلبة �لذين يقوم���ون باملهمات �لفنية �لأخرى غري 
�لتمثي���ل ) �ملاكي���اج , �لأزياء , �لديكور , �ملو�شيقى , �لإ�ش���اءة , �لتاأليف , �لإخر�ج ( , �إذ 

�شيتم �لتناف�ص فيما بينهم ب�شكل منف�شل على هذه �جلو�ئز .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة : 
m   �آخر موعد لت�شليم �لن�شو�ص �إىل  وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطقة  هو 

�لأ�شبوع �لثاين من يناير 2105 م .
m   تق���ام �ملهرجانات على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية يف �لأ�شبوع �لر�بع  من �شهر فرب�ير 

2015 )وفق �لتن�شيق بني �ملناطق و�إد�رة �لأن�شطة �لطلبية(. 

m   �ملهرجان �خلتامي )على م�شتوى �لدولة( خلل �لأ�شبوع �لثاين من �إبريل 2015 م .



72

) 4 ( مسابقة
مهرجان مسرحة المناهج

أهداف المسابقة :
1 -   تقدمي �ملادة �ملنهجية باإطار فني م�شرحي و��شح وم�شوق ي�شل �إىل مد�رك وعقول 

�لطلبة ب�شكل �أ�شرع و�أ�شهل .
2 -   �إخر�ج �ملو�د �ملنهجية من بطون �لكتب وحتويلها �إىل �شيغ در�مية وب�شرية ترت�شخ 

يف �أذهان �لطلب لفرت�ت طويلة .

الفئات المستهدفة :
m   طلب���ة وطالب���ات جميع �ملر�ح���ل باملد�ر�ص �حلكومي���ة و�خلا�ش���ة يف جميع �ملناطق 

�لتعليمية.

موضوع المسابقة :
m    �إجن���از عر����ص م�شرحي متكامل يتن���اول �أح���د �ملو�شوعات �لت���ي تت�شمنها �لكتب 
�لدر��شية �ملنهجية, وي�شمل هذ� �لعر�ص جميع عنا�شر �لعر�ص �مل�شرحي من ن�ص 

ومتثيل و�إخر�ج و�إ�شاءة ومو�شيقى و�أزياء وماكياج وديكور ...�لخ.

شروط المسابقة :
m   �ختيار ن�ص م�شرحي يتناول �أحد �ملو�شوعات �لتي تت�شمنها �لكتب �لدر��شية �ملنهجية 

ويكتب باللغة �لعربية �لف�شحى, مت�شمنا ً�ل�شروط �لرتبوية و�لفنية �ملعروفة.  .
m   ميكن تناول مو�شوعًا من منهاج �للغة �لإجنليزية ب�شرط �أن يكتب بلغة و��شحة و�شهلة.

m   ل تق���ل م���دة �لعرو����ص عن )20( دقيق���ة ول تزيد ع���ن )25(  دقيق���ة , , و�أي زيادة 

�أو نق�ش���ان عن ذلك ي���وؤدي �إىل نق�شان يف  �لدرجات �لنهائية للعر�ص عند �لتحكيم 
ومبعدل درجة لكل دقيقة . ) �شرط �إلز�مي(

m   يب���د�أ �لعم���ل يف تدريب �لطلبة بعد مو�فق���ة وحدة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية يف 
�ملنطقة على �لن�شو�ص �ملقدمة من �ملد�ر�ص. 
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m   �لت���ز�م �ملد�ر����ص �مل�شاركة بامل���كان و�لزمان �ل���ذي تختاره �ل���وز�رة لإقامة �ملهرجان 
�خلتامي . 

m   ت�شرتك �ملدر�شة �لو�حدة بعر�ص م�شرحي منهجي و�حد يف �مل�شابقة �لر�شمية , �شو�ء 
على م�شتوى �ملنطقة �أو �لدولة.

m   ل يجوز �ل�شرت�ك بعر�ص م�شرحي منهجي �شبق و�ن �شارك يف �ل�شنو�ت �ملا�شية 

آلية التنفيذ :
m  تر�شل �ملد�ر�ص �لر�غبة يف �ل�شرت�ك �إخطار �إىل وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية 
باملناطق �لتعليمية . مرفقًا به �أ�شماء جماعة �مل�شرح �ملدر�شي , وثلث ن�شخ من �لن�ص 

مطبوعة ومو�شحًا عليها �لآتي :
)��ش���م �لن����ص – ��شم �ملوؤل���ف – ��شم �ملخ���رج – �أ�شماء �لفني���ني و�مل�شاعدين – ��شم 

�ملدر�شة – �ملرحلة �لتعليمية - ��شم �ملنطقة �لتعليمية – رقم هاتف �مل�شرف( .
m  يتم �إدخال �أعمال )م�شرحة �ملناهج( �شمن �ملهرجانات �مل�شرحية �لعامة يف �ملناطق 
�لتعليمي���ة �أو ميكن �إقامة مهرجانات منف�شلة مل�شرحة �ملناهج يف �ملناطق �لتعليمية , 

ب�شرط �لتن�شيق �ملبا�شر مع �لوز�رة.
m  يت���م �ختي���ار �لعمل �مل�شرحي �ملنهجي �ملتميز من كل منطق���ة لغر�ص �إقامة مهرجان 

م�شرحة �ملناهج على م�شتوى �لدولة .
m  تخط���ر وح���د�ت �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية باملناط���ق �لتعليمي���ة �إد�رة �لأن�شطة 
�لطلبية بالوز�رة – دبي بالنتائج �لنهائية لعرو�ص م�شرحة �ملناهج باملناطق لغر�ص 

�لإعد�د للمهرجان �خلتامي .
m  ي�شرتط �أن ي�شمل �لعر�ص �مل�شرحي على �لعنا�شر �لفنية �مل�شرحية ) �لتمثيل -�لديكور 

– �ملكياج(  – �لأزياء و�لإك�ش�شو�ر  – �لإ�شاءة  – �ملو�شيقى  و�ملوؤثر�ت  
m  تقوم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية يف �لوز�رة بتنظيم مهرجان م�شرحة 

�ملناهج �خلتامي على م�شتوى �لدولة.
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معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
25 �لأد�ء �لتمثيلي. 1

20 �لإخر�ج. 2

15 �لن�ص. 3

10 �ملو�شيقى �لت�شويرية و�ملوؤثر�ت �ل�شوتية. 4

10 �لديكور. 5

10 �لأزياء �مل�شرحية. 6

10 �ملاكياج. 7

100 �ملجموع

مستويات التنافس :
ي�شم���ل �لتك���رمي يف مهرجانات م�شرح���ة �ملناهج عل���ى م�شتوى �ملناط���ق وعلى م�شتوى 

�لدولة �مل�شتويات �لتالية :
m �أف�شل ماكياج م�شرحي.
m  �أف�شل �أزياء م�شرحية  

m  �أف�شل مو�شيقى وموؤثر�ت.
m  �أف�شل ديكور م�شرحي.

m  �أف�شل ممثل/ممثلة )دور ثاين( .
 m �أف�شل ممثل/ممثلة )دور �أول( .

m  �أف�شل ممثل و�عد .
m  �أف�شل ممثلة و�عدة .

m  �أف�شل �أد�ء متثيلي جماعي .
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m  �أف�شل ن�ص م�شرحي منهجي.
m  �أف�شل �إخر�ج م�شرحي منهجي.

m  �أف�شل عر�ص م�شرحي منهجي متكامل )�جلائزة �لكربى( . 

مالحظات :
m   ت�شمل م�شتويات �لتناف�ص �أي�شًا �لطلبة �لذين يقومون باملهمات �لفنية �لأخرى غري 
�لتمثيل ) �ملاكياج , �لأزياء , �لديكور , �ملو�شيقى , �لإ�شاءة , �لتاأليف , �لإخر�ج (, 

�إذ �شيتم �لتناف�ص فيما بينهم ب�شكل منف�شل على هذه �جلو�ئز .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
m  �آخ���ر موعد لت�شلي���م �لن�شو�ص �إىل وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لعلمية باملناطق 

�لتعليمية هو 2015/1/30 م .
m  تقام مهرجانات م�شرحة �ملناهج على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية بالتو�فق مع مهرجانات 

�لعر�ص �مل�شرحي �لعام خلل �لفرتة من �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015 م .
m   �ملهرجان �خلتامي )على م�شتوى �لدولة( خلل �لأ�شبوع �لثالث من مار�ص 2015 م . 



 


