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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

مجال األنشطة المنهجية

تلوة �لقر�آن �لكرمي1
�لأ�شبوع �لثاين

يناير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع

فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع

�إبريل 2015م
مقابلت

2
�لأحاديث �لنبوية 

�ل�شريفة
�لأ�شبوع �لثالث

يناير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين

فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث

�إبريل 2015م
مقابلت

فر�شان �لإمار�ت3
�لأ�شبوع �لثالث

يناير 2015م

�لأ�شبوع �لثاين

فرب�ير 2015م

�لأ�شبوع �لثالث

�إبريل 2015م
مقابلت

4
�لعامل �ل�شغري )ملف 

�لإجناز �لعلمي(
�لأ�شبوع �لر�بع

نوفمرب 2014م

�لأ�شبوع �لثالث

يناير 2015م

�لأ�شبوع �لر�بع

فرب�ير 2015م
مقابلت

������لبحث �جلغر�يف �ملتميز5
�لأ�شبوع �لثاين

مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لثالث

�بريل 2015م
بدون 

مقابلت

�����علم �لجتماع6
�لأ�شبوع �لثالث

�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لأول

مايو 2015م
بدون 

مقابلت
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البرمجة الزمنية لتحكيم المسابقات

ا�سم امل�سابقةم
توقيتات التحكيم

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

2 ـ مجال األنشطة العلمية

1
�أف�شل م�شروع )بحث( 

��شتق�شائي
�����

�لأ�شبوع �لثالث

يناير 2015م
يتم حتديده 

لحقًا

2
�أف�شل مركز م�شادر 

تعلم
��������������������

������ملدر�شة للجميع3
�لأ�شبوع �لأول

مار�ص 2015م

�لأ�شبوع �لثالث

�بريل 2015م
�����

����������������لرتبية �خلا�شة4

5
�أف�شل م�شروع علمي 

تطبيقي يف جمال 
�لطاقة �ملتجددة

�لأ�شبوع �لثالث

�بريل 2015م

�لأ�شبوع �لأول

مايو 2015م
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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 ) × ( �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





األنشطة املنهجية 
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)1( مسابقة
 حفظ وتالوة القرآن الكريم

موضوعات المسابقة :

املو�سوعاتال�سف الدرا�سيامل�ستوى
معايري الت�سابق

الدرجةاملعيار

�لأول
�لأول
�لثاين
�لثالث

�جلزء �لثلثون
)جزء عم(

70حفظ

25�إتقان تلوة

�لأد�ء وح�شن 
�ل�شوت

5

100الدرجة النهائية

�لر�بع�لثاين
�خلام�ص

�جلزء �لتا�شع 
و�لع�شرون

)جزء تبارك(

70حفظ

25�إتقان تلوة

�لأد�ء وح�شن 
�ل�شوت

5

100الدرجة النهائية

الفئات المستهدفة : 
جمي���ع طلب���ة �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلفة يف جمي���ع �ملد�ر����ص �حلكومي���ة و�خلا�شة، 

بالإ�شافة �إىل طلبة �لرتبية �خلا�شة ) ذوى �لإعاقة ( .    
  



22

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة  f �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة    

شروط المسابقة :
 m �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة يكون فرديًا .

m ي�شرتط �أل يكون �لطالب قد ��شرتك يف �مل�شتوى �لدر��شي نف�شه .

m  يلت���زم �لطلبة �مل�شاركون بحفظ �جلزء �ملقرر من �لقر�آن �لكرمي .. وفق ما جاء يف 
جدول �ملو�شوعات .

m  ت�ش���رتك �ملدر�شة يف ت�شفيات �ملنطقة بطالب و�حد وطالبة و�حدة عن كل م�شتوى 
من �مل�شتويات �ملذكورة .

m  ت�ش���رتك �ملنطق���ة �لتعليمية يف ت�شفيات �لدولة بطال���ب وطالبة  يف كل م�شتوى من 
�مل�شتويات �ملذكورة . 

آلية التنفيذ :
m  تق���وم كل مدر�ش���ة حكومي���ة �أو خا�ش���ة بالإعلن ع���ن �مل�شابقة با�شتخ���د�م و�شائل 
�لإع���لن �ملتاح���ة وح�شر �لطلب���ة �لر�غب���ني يف �ل�ش���رت�ك بامل�شابق���ة عن طريق 
��شتم���ارة �مل�شاركة �ملرفق���ة بالدليل ، و�إر�شالها مع �لأ�شم���اء �إىل �ملنطقة �لتعليمية 

)ق�شم �لأن�شطة �لطلبية ( .

m  ت�ش���كل كل مدر�شة جلن���ة حتكيم من معلمي ومعلمات �لرتبي���ة �لإ�شلمية ، لختيار 
�أف�شل مت�شابق/مت�شابقة من �مل�شاركني ورفع �لنتيجة �إىل �ملنطقة �لتعليمية )وحدة 

�لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية(.

m  ت�شكل كل منطقة ) وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية( جلنة حتكيم من موجهي 
وموجه���ات �لرتبي���ة �لإ�شلمية لختيار �أف�ش���ل مت�شابق للبن���ني ، و�أف�شل مت�شابقة 

للبنات ، ورفع �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية � بدبي  .
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m  تقوم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالتن�شيق مع �لتوجيه �لفني �لأول 
للرتبي���ة �لإ�شلمية لت�شكيل جلنة حتكيم على م�شت���وى �لدولة لختيار �أف�شل ثلثة 

مر�كز للبنني ، و�أخرى للبنات يف كل م�شتوى در��شي.

مستوى التكريم :
m   يت���م تكرمي �أف�ش���ل ثلثة طلب و�أف�شل ث���لث طالبات على م�شت���وى �لدولة  يف كل   

م�شتوى در��شي من �مل�شتويات �ملحددة . 
                    

 التوقيتات الخاصة بأعمال التحكيم :
 m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثاين من  يناير 2015 م  .

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

 m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثالث من �إبريل 2015 م. 
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) 2 ( مسابقة 
 األحاديث النبوية الشريفة

الفئات المستهدفة :
و�مل�شتوى  و�ل�شابع  �ل�شاد�ص  �لثالث-�ل�شف  �لثانية)�مل�شتوى  �حللقة  طلبة  جميع 
�لر�بع-�ل�شف �لثامن و�لتا�شع( و�ملرحلة �لثانوية يف جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة 
�لتكنولوجيا  ثانويات  ومد�ر�ص   ) �لإعاقة  ذوى   ( �خلا�شة  �لرتبية  طلبة  �إىل  بالإ�شافة   ،

�لتطبيقية .

موضوع المسابقة :
يقوم �لطالب و�لطالبة بحفظ �لأحاديث �ل�شريفة و�ملو�شحة يف �مللحق �ملرفق . 

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة  f �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة    

شروط المسابقة :

m  �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة يكون ) فرديًا( .
m ت�شرتك �ملدر�شة يف ت�شفيات �ملنطقة بطالب و�حد وطالبة و�حدة .

m ل يجوز �ختيار �أحاديث �شريفة خارج �مللحق �ملرفق .
m  ير�عى يف جميع �مل�شتويات �ل�شبط �للغوي و�إتقان �لقر�ءة للأحاديث مع �حلفظ 

و�شرح �ص �حلديث .
m   ي�شاف �إىل �ملطالب �ل�شابقة، �ملعنى �لإجمايل للحديث و ما ير�شد �إليه من كتاب 

نزهة �ملتقني �شرح ريا�ص �ل�شاحلني للدكتور م�شطفى �شعيد �خلن و�إخو�نه ، 
من ) باب �ل�شفاعة ( .. �إىل ) باب بيان وجوب �أمره و�أولده �ملميزين و�شائر من 

يف رعيته بطاعة �هلل تعاىل ونهيهم عن �ملخالفة ، وتاأديبهم (
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آلية التنفيذ :  
 m   ت�شكل كل مدر�شة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات �لرتبية �لإ�شلمية ، لختيار 

و�ملجال�ص  �ملنطقة  �إىل  �لنتيجة  ورفع  �مل�شاركني  من  مت�شابقة   / مت�شابق  �أف�شل 
�لتعليمية ) ق�شم �لأن�شطة �لطلبية ( .     

( جلنة حتكيم  �لطلبية  �لأن�شطة  ق�شم   ( تعليمي   �أو جمل�ص  منطقة  كل   m   ت�شكل 

من   موجهي وموجهات �لرتبية �لإ�شلمية لختيار �أف�شل مت�شابق للبنني ، و�أف�شل 
مت�شابقة للبنات ، ورفع �لنتائج �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية � بدبي .

m   تقوم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية بالتن�شيق مع �لتوجيه �لفني �لأول للرتبية �لإ�شلمية 
م�شتوى  �لفائزين على  �لطلبة  �لدولة لختيار  م�شتوى  لت�شكيل جلنة حتكيم على 

�لدولة .

معايير التحكيم :

الدرجة املعايري م�سل�سل
50 �إتقان �حلفظ . 1

20 �ل�شبط �للغوي و�شحة �لقر�ءة. 2

30 �ل�شرح. 3

100 �ملجموع 4

مستوى التكريم :
يتم تكرمي �أف�شل ثلثة طلب و�أف�شل ثلث طالبات على م�شتوى �لدولة يف كل م�شتوى 

در��شي .

التوقيتات الخاصة بأعمال التحكيم :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة : �لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015 م .

m  �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : �لأ�شبوع �لثاين من فرب�ير 2015 م . 
m  �لتحكيم على م�شتوى �لدولة : �لأ�شبوع �لثالث من �إبريل 2015 م .
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) 3  ( مسابقة 
فرسان الرياضيات

أهداف المسابقة :
- �إعد�د جيل من �ملبدعني ورعاية �ملو�هب .  1

-  �كت�شاف و�شقل �لقدر�ت �لعلمية و�لعقلية .  2

-  تنمية �لفكر ورعاية �لطلبة �ملتفوقني .  3

-  تنمية روح �لتحدي و�ملناف�شة بني �لطلب .  4

موضوع المسابقة :
m  مو�ش���وع���ات �لريا�ش��ي���ات �لتي مت در��شته���ا حتى نهاي���ة �لف�ش���ل �لدر��شي �لأول 

.  2015   -  2014

m  �أ�شئل���ة �مل�شابق���ة غ���ري منهجي���ة تعتمد على مه���ار�ت �لتفك���ري �لعلي���ا و�أ�شلوب حل 
�مل�شكلت. 

الفئات المستهدفة :  
تلمي���ذ ) مو�طنني – و�فدين ( �ل�ش���ف �لثالث من �لتعليم �لأ�شا�شي جلميع �ملد�ر�ص 

�حلكومية. 

شروط المسابقة :
m �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة على هيئة فرق .

m يتكون �لفريق �لو�حد من عدد ) 3 ( طلب �أو) 3 ( طالبات.
m طلبة �ل�شف �لثالث هم �مل�شتهدفني فقط يف هذه �مل�شابقة .

m ت�شارك �ملدر�شة يف ت�شفيات �ملنطقة بفريق و�حد فقط .
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آلية التنفيذ :  
m  تقوم كل مدر�شة بتحديد �أ�شماء �لطلبة �مل�شاركني بناء على �آر�ء �ملعلمني يف �ملدر�شة 

ودرجات �لطلب مادة �لريا�شيات .
m  تقوم وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية باملنطق���ة �لتعليمية بالتن�شيق مع توجيه 
جم���ال 2 بكل منطقة بتحديد �لفريق �مل�شارك ع���ن �ملنطقة ) فريق للبنني + فريق 
للبن���ات ( بع���د �إج���ر�ء �لت�شفيات بني ف���رق �ملد�ر�ص �مل�شاركة من خ���لل م�شابقة 

جترى بني �ملد�ر�ص بنظام خروج �لفريق �ملغلوب . 
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالتن�شيق مع �ملوجه �لأول ملجال 

2 بو�شع �أ�شئلة �مل�شابقات �لنهائية  وت�شكيل جلنة �لتحكيم على م�شتوى �لدولة . 

توقيتات التحكيم :
m �ختيار �لفرق على م�شتوى �ملدر�شة  يف �لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015 م .

m �ختيار �لفرق �ملمثلة للمناطق يف �لأ�شبوع �لثاين من فرب�ير 2015 م .
m �جر�ء �للقاء �لنهائي على م�شتوى �لدولة يف �لأ�شبوع �لثالث من �بريل 2015 م.
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)  4 ( مسابقة
 العـــــــــالم الصغـــــير 

أهداف المسابقة : 
- �إعد�د جيل من �ملبدعني و�ملبتكرين ورعاية �ملو�هب .   1

- �كت�شاف و�شقل �لقدر�ت �لعلمية و�لعقلية وتنمية �لفكر ورعاية �لطلبة �ملتفوقني .   2

- �إثر�ء �ملادة �لعلمية بالبحث و�ل�شتق�شاء .  3

- تنمية مهار�ت �لتفكري �لعليا لدى �لطلب .   4

موضوع المسابقة :
تنفيذ ملف علمي يف مادة �لعلوم .

الفئات المستهدفة :
ط���لب وطالبات ) مو�طنني – و�فدين ( �ل�ش���ف �لثالث من �لتعليم �لأ�شا�شي جلميع 

�ملد�ر�ص �حلكومية. 

شروط المسابقة :
m �لت�شابق يف هذه �مل�شابقة على ب�شكل فردي .

m طلبة �ل�شف �لثالث هم �مل�شتهدفني فقط يف هذه �مل�شابقة .
m ت�شارك �ملدر�شة يف ت�شفيات �ملنطقة مبلف علمي و�حد .

آلية التنفيذ :  
m  تقوم كل مدر�شة بتحديد �أ�شماء �لطلبة �مل�شاركني بناء على �آر�ء �ملعلمني يف �ملدر�شة 
و�مللف���ات �ملتميزة لهم يف مادة �لعل���وم و�ختيار ملف و�حد للم�شاركة يف �لت�شفيات 

على م�شتوى �ملنطقة .
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m  يق���وم توجيه جمال 2 ب���كل منطقة بتحديد �أف�شل ملف �جن���از علمي للعلوم للبنني 
و�أخر للبنات بعد حتكيم ملفات طلبة مد�ر�ص �ملنطقة . 

جترى مقابلة �شخ�شية للمر�شحني على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية وم�شتوى �لدولة .
m  ت�ش���كل �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبي���ة و�مل�شابقات �لعلمي���ة بالتن�شيق م���ع �ملوجه �لأول 
ملج���ال2  لت�شكي���ل جلنة حتكي���م لختيار  �أف�ش���ل ثلث ملفات �جن���از علمي للبنني 

و�أخرى للبنات على م�شتوى �لدولة . 

معايير التحكيم :  

الدرجة املعايري م�سل�سل
15 تطبيق مهار�ت عمليات �لعلم. 1

20 �لزيار�ت �لعلمية. 2

30 �شجل �لتجارب �ملنزلية. 3

30 �مل�شاريع �لعلمية. 4

5 �لتنظيم و�لرتتيب. 5

100 �ملجموع

توقيتات التحكيم :
m �ختيار �لفرق على م�شتوى �ملدر�شة  يف �لأ�شبوع �لر�بع من نوفمرب 2014 م .

m �ختيار �لفرق �ملمثلة للمناطق يف �لأ�شبوع �لثالث من يناير 2015 م .
m �جر�ء �للقاء �لنهائي على م�شتوى �لدولة يف �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير 2015 م.
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) 5 ( مسابقة
 البحث الجغرافي المتميز 

أهداف المسابقة :
-  تعميق وعي �لطلبة بالق�شاي���ا و�مل�شكلت �جلغر�فية �لبيئية بدولة �لإمار�ت و�شبل   1

مو�جهتها وحلها .
- ت�شجيع �لطلبة على �لبحث �لعلمي و�لتنمية �لذ�تية .  2

- �شقل مهار�ت �لطلبة وقدر�تهم �لبحثية.  3

- رعاية �لطلبة �ملتفوقني و �ملوهوبني.  4

- زيادة �لتو��شل بني �لطلبة و�ملجتمع.   5

موضوع المسابقة :
m  بح���ث جغ���ر�يف يتعر����ص لإحدى �مل�ش���كلت �جلغر�في���ة �لبيئي���ة �أو �ملجتمعية ذ�ت 
�لعلق���ة بدول���ة �لإمار�ت �لعربية بحيث يلج���اأ فيها �لطال���ب �إىل �لدر��شة �مليد�نية 
و�شوًل �إىل نتائ���ج وتو�شيات للعمل على تطبيقها، من مثل :�لتلوث  �لبيئي )�لهو�ئي 
/�ملائي /�جلوي /�ل�شو�شائي(، �لزدحام �ملروري ، �لكو�رث �لطبيعية ،�لت�شحر، 
م�شكل���ة �لعمالة �لو�فدة ، �خت���لل �لرتكيبة �ل�شكانية يف �لدول���ة ، �لتقانة و�لبيئة ، 

�لنمو�لعمر�ين و�أثاره على �لبيئة.

المستهدفون :
ط���لب وطالب���ات �لتعلي���م �لثانوي من �ل�شف���ني �لعا�شر  و�حلادي ع�ش���ر ) �أدبي ( يف 

مد�ر�ص �لدولة �حلكومية و�خلا�شة �لعربية.

شروط المسابقة :
m   يتناف����ص �لط���لب �ملر�شحون ب�ش���ورة فردية �أوم���ن خلل �ملجموع���ات �لطلبية 

�ل�شغرية )1-2( لإعد�د �لبحث �جلغر�يف �مليد�ين .
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m  يت���م �إع���د�د �لبحث �جلغر�يف  م���ن قبل �لطلبة �مل�شتهدفني م���ع �لبتعاد عن �لن�شخ 
و�لقتبا�ص �حلريف بحيث يربز فيه جهد �لطالب �لباحث ومهار�ته �لبحثية. 

m  ل تقل عدد �ل�شفحات عن)  25 ( �شفحة ول تزيد عن ) 50 ( �شفحة مبا يف ذلك 
قائمة �مل�شادر و�لأ�شكال ل و�خلر�ئط  و�مللحق.

m  حج���م �لورق  )A4( وي�شتخدم �لبن���ط  ) simplified Arabic(و�أن يكون حجم 
�حل���رف )14 ( وبفا�ش���ل مزدوج ب���ني �ل�شطور مع ترك هام����ص )2.45( من كافة 

�جلو�نب.

يدون على الغالف الخارجي للبحث الجغرافي  اآلتي :

m ) وز�رة �لرتبي���ة و �لتعلي���م ، �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة و�مل�شابقات �لعلمية، �ملنطقة 
�لتعليمي���ة ، م�شابق���ة �لبح���ث �جلغ���ر�يف ، �ل���دورة �لأوىل ، عنو�ن �لبح���ث ، �أ�شماء 

�لباحث  ، �لعام �لدر��شي( 
m �شرورة �للتز�م مبو�شوع �لبحث وعنا�شره ومنهجيته �لبحث ومعاجلة �ملعلومات.

m توظيف �لفهار�ص و �ملر�جع و �لهو�م�ص بالأ�شلوب �لعلمي  �ل�شحيح.
m  �أن ي�شتم���ل مو�شوع �لبحث على �لعنا�شر �لآتية ) مقدمة �لبحث ، �أهد�ف �لبحث ، 
منهجي���ة �لبحث ، خمطط �لبحث ، �لإطار �لنظ���ري ،�جلانب �مليد�ين للظاهرة �أو 
�مل�شكلة �ملدرو�شة ، خامتة �لبحث من ��شتنتاجات وتو�شيات و مقرتحات ، �ملر�جع، 

�لفهار�ص )موظفة – موثقة ( .
m  يح���ق للجنة �لتحكيم عل���ى م�شتوى �ملنطقة /�لدولة مقابل���ة �ملت�شابقني من �لطلبة 
�أثن���اء فرتة �لتحكيم ملناق�شتهم يف بع����ص جو�نب �لدر��شة وبخا�شة  يف حال ت�شاوي 

�لدرجات بني �ملت�شابقني . 

آليات التنفيذ :

m  يتم �إطلع وتوعية �لطلبة على فكرة �لبحث �جلغر�يف  و�أهد�فه و�إجر�ء�ته  و�شروطه 
وذلك با�شتخد�م و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة.
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m  ير�شح مدر�ص �جلغر�فيا يف �ملدر�شة �لطلبة �لر�غبني بالقيام بالبحث و يتفق معهم 
على مو�شوعه و�آليات تنفيذه.

m يحق للمدر�شة �لو�حدة �مل�شاركة ببحث و�حد فقط.

m  ت�شكل جلنة حتكيم من موجهي وموجهات �جلغر�فيا يف �ملنطقة �لتعليمية بالتعاون 
م���ع ق�شم �لأن�شطة و�لرعاية �لطلبية لتقييم وحتكيم �لبحوث �ملقدمة على م�شتوى 

�ملنطقة �لتعليمية .

m  يحق للمنطقة �لتعليمية �مل�شاركة باأف�شل بحثني فائزين على م�شتوى �ملنطقة بحيث 
.% لتقل �لدرجة �حلا�شل عليها معد �لبحث عن 90 

m  ترف���ع كل منطق���ة تعليمي���ة �لنتائج مع �لبح���وث �لفائزة على م�شت���وى �ملنطقة �إىل 
�إد�رة �لأن�شط���ة و�لرعاية �لطلبي���ة بالوز�رة، ويقدم �لبحث من �أ�شل و �شورتني مع 

) C.D( �لبحث.

m  ت�ش���كل �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبي���ة و�مل�شابق���ات �لعلمي���ة بالتعاون م���ع �ملوجه �لأول 
للجغر�فيا  جلنة مركزية من موجهي �جلغر�فيا على م�شتوى �لدولة برئا�شة �ملوجه 

�لأول للمادة لتقييم وحتكيم �لبحوث �ملر�شحة من �ملناطق �لتعليمية .

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
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مستوى التكريم :
m  يتم تكرمي �لطلبة �لفائزين باملر�كز �خلم�شة �لأوىل على م�شتوى �لدولة .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :التحكيم  على :
m م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : خلل �لن�شف �لثاين من �شهر  مار�ص 2015م .

m م�شتوى �لدولة : خلل �لن�شف �لثاين من �إبريل 2015م .
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) 6  ( مسابقة 
علـــم االجتـــماع

أهداف المسابقة :

- تنمية مهارة �لبحث  �لعلمي لدى �لطالب.  1

- �شقل �لقدر�ت �لإبد�عية و �لإبتكارية لدى �لطالب .    2

تاأكيد �لنتماء �لوطني وتاأ�شيل �لهوية �لوطنية  يف نفو�ص �لطلب.   -  3

�إذكاء روح �لتناف�ص بني �لطلب.  -  4

5 - تنمية �ملفاهيم �لوطنية و�مل�شوؤولية �لجتماعية لدى �لطالب  نحو جمتمعه ووطنه .

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

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

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 :  
ط���لب �ل�شف �حلادي ع�شر �لدبي من �لتعليم �لثان���وي 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 .
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m  يت���م �إعد�د �لبح���ث �لجتماعي من قبل �لطلبة �مل�شتهدفني م���ع �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 و�ليزيد حجم �لبنط عن ) 14( 
simplified Arabic

m   �ش���رورة �للتز�م مبو�ش���وع �لبحث وعنا�شره ومنهجية �لبح���ث ومعاجلة �ملعلومات 
توظيف �لفهار�ص و�ملر�جع و�لهو�م�ص بالأ�شلوب �لعلمي �ل�شحيح

m  �أن ي�شم���ل مو�شوع �لبحث على �لعنا�شر �لتي���ة ) مقدمة �لبحث – �أد�ء �لبحث – 
منهجية �لبحث – خمطط �لبحث – �لطار �لنظري – �جلانب �يل دين للظاهرة 
�أو م�شكل���ة �لدر��ش���ة – خامتة �لبح���ث من ��شتنتاجات وتو�شي���ات ومقرتحات - - 

�ملر�جع – �لفهار�ص .

أليات التنفيذ :
m  يت���م �إطلع وتوعي���ة �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 علم �لجتم���اع يف �ملدر�شة �لطلب���ة �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 جلن���ة حتكيم من موجهي عل���م �لجتماع يف �ملنطقة �لتعليمي���ة بالتعاون مع 
ق�ش���م �لن�شط���ة و�مل�شابقات �لعلمي���ة لتقييم وحتكيم �لبحوث �ملقدم���ة 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 ويق���دم �لبحث من �أ�شل و�شورتني 

مع cd �لبحث .
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m ت�ش���كل �أد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية بالتعاون مع �ملوجه �لأول لعلم 
�لجتماع جلنة مركزية من موجهي علم �لجتماع على م�شتوى �لدولة برئا�شة �ملوجه �لول 

للمادة لتقييم وحتكيم �لبحوث �ملر�شحة من �ملناطق �لتعليمية .

معايير التحكيم :  

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

توقيتات التحكيم :
m م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية �ل�شبوع �لثالث من �شهر �بريل 2015 م .

m م�شتوى �لدولة �ل�شبوع �لأول من �شهر مايو 2015 م .



األنشطة العلمية
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) 1 ( مسابقة
 أفضل مشروع )بحث( استقصائي

أهداف المسابقة : 
- تنمية مهار�ت �ل�شتق�شاء �لعلمي لدى �لطلبة.  1

- ن�شر ثقافة �عد�د �لبحوث و�مل�شاريع.  2

-  تنمية �جتاهات �إيجابية لدى �لطلب نحو مادة �لفيزياء كاأحد �أهم ركائز �لتطور   3

�حل�شاري يف هذ� �لع�شر .
فكرة المسابقة :

m يتناف�ص �لطلب �ملر�شحون ب�شورة جماعية يف �مل�شابقة .
m  يعم���ل كل فريق )بالتع���اون مع معلم �لفيزي���اء و�لتوجيه يف �ملنطق���ة( على �ختيار 
مو�شوعًا ��شتق�شائيًا يرتبط مبو�شوعات مادة �لفيزياء وينفذون بحثًا ��شتق�شائيًا- 

)تظهر فيه خطو�ت �ملنهج �لعلمي( ويعدون حوله تقريرً�.
m  ميث���ل كل منطقة تعليمية )مكتب تعليم���ي( فريقني كل منهما مكون من ثلثة طلبة 

)طلب �أو طالبات(.
m  تقوم �ملنطق���ة �لتعليمية باختيار �لفريقني �ملمثلني للمنطق���ة، ولتوجيه �لفيزياء يف 
�ملنطقة �ل�شلحية �لكاملة يف ت�شميم بر�مج �لتدريب و�أ�شاليب �لت�شفيات �ملتبعة 

يف �ملنطقة.
المستهدفون :

طلب وطالبات �ملرحلة �لثانوية من مد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة.
آلية التنفيذ :

m  تقوم �ملدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة يف �ملدر�شة، 
ويتم ت�شجيل �لر�غبني يف �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة لدى من�شق معلمي �لفيزياء.

m ُتزود كل مدر�شة �لطلبة مبعاير �مل�شروع �ل�شتق�شائي.
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m  ُي���درب معلمو �لفيزياء يف كل مدر�شة طلبتها �مل�شاركني بالتن�شيق مع موجهي �ملادة 
يف �ملنطقة.

m  جُت���ري كل مدر�شة ت�شفيات عل���ى م�شتوى �ملدر�شة حتت ��ش���ر�ف معلمي �لفيزياء 
فيها.

m  ُتر�ش���ح كل مدر�شة فري���ق و�حد على �لأق���ل للم�شاركة يف �لت�شفي���ات على م�شتوى 
�ملنطقة.

m  ُت�ش���كل وح���دة �لأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوي���ة يف كل منطقة تعليمي���ة جلنة حتكيم 
م���ن موجهي �لفيزياء يف �ملنطق���ة ُت�شرف على �لت�شفيات و�ختي���ار �أف�شل فريقني 
للم�شارك���ة يف �لت�شفي���ات �لنهائية على م�شتوى �لدولة، وتر�ش���ل �لأ�شماء �إىل ق�شم 

�إد�رة �لأن�شطة �لطلبية � بدبي .
m  ُت�ش���كل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية ، بالتن�شيق مع موجه �أول �ملادة 
جلنة حتكيم على م�شتوى �لدولة تعمل على �لإعد�د مللتقى طلبي لتحكيم �مل�شاريع.

m  يتم و�شع معايري حتكيم �مل�شاريع مبعرفة �ملوجه �لأول للمادة .

التوقيتات الخاصة بتحكيم المسابقة :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية : قبل �لأ�شبوع �لثالث من يناير  2015 م. 

m  �لتحكي���م عل���ى م�شتوى �لدول���ة : يتم حتدي���ده من قب���ل �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية 
و�مل�شابقات يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

مستوى التكريم :
m يتم تكرمي �لطلبة �مل�شاركون يف �إعد�د �أف�شل ثلثة م�شاريع .

m يتم تكرمي �ملعلمون على �مل�شرفون على �مل�شاريع �لفائزة.
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 )  2 (  مسابقة
 أفضل مركز مصادر تعلم

األهداف :
-  �إث���ارة روح �لتناف����ص و�لبت���كار بني �لأمن���اء و�لأمينات مبر�كز م�ش���ادر �لتعلم يف   1

�ملناطق �لتعليمية للرتقاء باملر�كز وتعزيز خدماتها و�أن�شطتها وتطوير فعالياتها .   
-  تاأكي���د دور مرك���ز م�ش���ادر �لتعل���م د�خ���ل �ملجتمع �ملدر�ش���ي يف م�شان���دة �ملناهج   2

�لدر��شية و�لأن�شطة �لرتبوية مت�شيًا مع �جتاهات �ملناهج �حلديثة يف تاأجيل �لتعلم 
�لذ�تي ومهار�ت �لبحث وتناول �ملعلومات.

الموضوع :
m  يت�شابق �أمناءو�أمينة�ملكتبة �ملكتبات على م�شتوى �لدولة حوله �أف�شل مركز م�شادر 

وفق �ملعايري �ملذكورة يف معايري �لتحكيم.

المستهدفون :
�أمناء و�أمينات جميع مد�ر�ص �لدولة �حلكومية. 

الشروط :
m  �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة للمد�ر�ص �حلكومية فقط.

m  ت�شرتك �ملد�ر�ص �لتي بها مر�كز م�شادر للتعلم �أو مكتبات.
m  �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة يكون فرديًا.

آليات التنفيذ :
m  يتم �لإعلن عن �مل�شابقة بني �أمناء �ملكتبات �لذكور و�لإناث.

m  تق���وم �أق�شام �لأن�شطة �لطلبي���ة بالتن�شيق مع توجيه �ملكتب���ات باملناطق �لتعليمية 
لت�شكي���ل جلنة حتكي���م على م�شت���وى �ملنطقة لختي���ار �أف�شل مرك���ز م�شار يف كل 

مرحلة من �لذكور و�لإناث. 
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m  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية بت�شكيل جلن���ة برئا�شة رئي�ص 
ق�ش���م م�شادر �لتعلم لتحكيم �مل�شابقة عل���ى �مل�شتوى �ملركزي و�ختيار �أف�شل ثلث 

مد�ر�ص على م�شتوى �لدولة للذكور يف كل مرحلة ح1 ، ح2 ، ثانوي.

معايير التحكيم :

استمارة خاصة بمعايير تقييم أفضل مركز مصادر تعلم

الدرجةعنا�سر التحكيمم

املظهر العام للمكتبة :1

�ملظهر �جلمايل.
�لنظافة و�ملحافظة على �مل�شادر .

 تنظيم �لأثاث و�ملحافظة على �لأجهزة  و�شيانتها .

5

3

2

التخطيط والتنظيم الإداري :2

�إعد�د �خلطة �ل�شنوية للعمل وتنفيذها . 
ت�شكيل جلان �ملكتبة .

�ل�شجلت �لر�شمية و�لفرعية وحفظ �مللفات.

4

3

3

الإعداد الفني وتنمية املجموعات : 3
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�إعد�د �لفهار�ص �لبطاقية �أو �لإلكرتونية .
ت�شنيف �لكتب وم�شادر �ملعلومات .

�إعد�د �للوحات �لإر�شادية و�لإي�شاحية .
تنظيم �مل�شادر على �لأرفف .

تنمية �مل�شادر �ملكتبية وتنويعها وحتقيق �لتو�زن �ملو�شوعي. 

8
4
2
2
2
2

اخلدمات والأن�سطة الرتبوية : 4

�خلدمة �ملرجعية .
خدمة �لإعارة . 

�خلدمات �لإعلمية و�لإر�شادية . 
خدمات �لإحاطة �جلارية .

�لرب�مج �لإذ�عية و�لحتفال باملنا�شبات و�لأحد�ث �لهامة 
 تنظيم �ملحا�شر�ت و�لندو�ت .
تنفيذ ح�ش�ص �ملكتبة )ح1( . 

تنفيذ برنامج �ملهار�ت �ملكتبية . 
جماعة �أ�شدقاء مركز م�شادر �لتعلم 

�إعد�د �أر�شيف �ملعلومات .
�إعد�د �لن�شر�ت و�شحيفة �حلائط .

تنفيذ ح�ش�ص لأن�شطة �لقر�ءة وم�شروعاتها  .

3
8
2
2
7
3
8
3
3
2
2
7
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اجلوانب التطويرية :5

�إعد�د م�شروع مبتكر ملركز �مل�شادر.
�حل�شول على جائزة تقديرية يف �ملجال.

�مل�شاركة يف م�شروعات ترتبط بتنمية �ملجتمع �ملحلى 

10

100

توقيتات التحكيم :
m �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة.
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)  3 (  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 2014.

m  تب���د�أ �أعمال �لتحكي���م على م�شتوى �لدولة �عتب���ارً� من �لأ�شب���وع �لثالث من �إبريل 
. 2014

مستوى التكريم :

m تكرم �ملد�ر�ص �لفائزة باملر�كز �لثلثة �لأوىل يف كل فئة من �لفئات �لأربع .
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) 4 ( 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 2014/2013.

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 .
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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

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
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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 . 
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) 5 ( مسابقة
الطاقة المتجددة

تقديم :
ي�شه���د �لعامل تناف�شًا حادً� مل ي�شبق له مثيل لتجدي���د وتنويع م�شادر �لطاقة وبخا�شة 
�مل�ش���ادر �ملتج���ددة منه���ا. وت�شتثمر دول �لعامل مئ���ات �ملليار�ت من �ل���دولر�ت �شنويا يف 
�لطاقة �ملتجددة من �ل�شم�ص و�لرياح وم�شاقط �ملياه وطاقة �لكتلة �حليوية ...  وغريها من 
عنا�ش���ر �لطبيعة و ذلك بهدف �لتقليل م���ن �لعتماد على �لنفط و �لغاز م�شدري �لطاقة 
�لرئي�شي���ني �ملهددين بالن�شوب ، بالإ�شافة �إىل خف����ص م�شتوى �لتلوث �لبيئي �لناجم عن 

��شتخد�م م�شادر �لطاقة �لتقليدية .

أهداف المسابقة :
m  �لتوعي���ة باأهمي���ة �لطاق���ة �ملتج���ددة و فو�ئده���ا و�أهميتها يف �لتقليل م���ن �ملخاطر 
�لبيئي���ة �لناجمة عن ��شتخ���د�م م�شادر �لطاقة �لنا�شب���ة ، و�لتوجهات �لعاملية يف 

هذ� �ملجال. 
m  ن�ش���ر ثقافة �لطاق���ة �ملتجددة و�أهميتها يف �لأو�ش���اط �لأكادميية و�لتعليمية وكذلك 

�لبيئة �ملحلية . 
m  حفز �خت�شا�شيي و�خت�شا�شيات �ملخترب�ت �لعلمية و�ملعلمني على �لبحث و�لإبد�ع 
و�لبتكار يف �ل�شتفادة من م�شادر �لطاقة �ملتجددة وحتولتها يف حياتنا �لعملية.

m  دعم توجه دولة �لإمار�ت يف جمال �لطاقة �ملتجددة .

موضوع المسابقة :
m �أف�شل م�شروع علمي تطبيقي يف جمال �لطاقة �ملتجددة .

الفئات المستهدفة :
m  فري���ق عمل ي�شمل �خت�شا�شي خمترب علمي وع���دد )2-1( طلب ومب�شاركة معلم 

علوم و�حد مبد�ر�ص �لتعليم �لأ�شا�شي �حللقة �لثانية و�لتعليم �لثانوي.
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شروط المسابقة :

m كل مدر�شة ت�شارك مب�شروع و�حد .

m يجب �أن يربز �مل�شروع قدر�ت و�إبد�عات �أع�شاء �لفريق .

m يجب �ن يكون �مل�شروع يعمل ويعطي نتائج و��شحة . 

m ت�شتبعد �مل�شاريع �لتي �شبق لها �لفوز يف �أحد �مل�شابقات �ملحلية �أو �لدولية. 

m يحق للإد�رة �لحتفاظ بامل�شروع. 

آليات التنفيذ :
m  تق���وم �أق�شام �لأن�شط���ة �لطلبية باملناطق �لتعليمية بتعمي���م �مل�شابقة على مد�ر�ص 

�لتعليم �لأ�شا�شي �حللقة �لثانية ومرحلة �لتعليم �لثانوي للبنني و�لبنات.

m  تق���وم �أق�ش���ام �لأن�شط���ة �لطلبية باملناط���ق �لتعليمي���ة بت�شكيل جلان م���ن �ل�شادة 
�ملوجه���ني �ملخت�شني يف �ملخت���رب�ت و�ملو�د �لعلمية لختي���ار �أف�شل م�شروع ملد�ر�ص 
�لبنني و�آخر للبنات على �أن ل يقل �أع�شاء �للجنة عن ثلث �أع�شاء ثم ترفع �لنتائج 

�إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية بالوز�رة بدبي .

m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية بالتعاون مع �ملخت�شني يف جمال �ملخترب�ت �لعلمية 
با�شت�ش���د�ر قر�ر بت�شكيل �للجنة �ملركزية �لتى تقوم بالتحكيم على م�شتوى �لدولة 
و�ختيار �ملر�كز �لثلثة �لأوىل لكل من مد�ر�ص �لبنني ومد�ر�ص �لبنات لكل مرحلة 

تعليمية ب�شكل م�شتقل. 
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 معايير التحكيم : 
الدرجة املعايري م�سل�سل

15 فكرة �مل�شروع و قابليتها للتطبيق . 1

15 مدى ملءمة �مل�شروع ملتطلبات �لتنمية يف �لدولة 2

20 �لإبد�ع و �لبتكار. 3

15 �جلدوى �لقت�شادية . 4

20 تكامل �لعنا�شر و جودة �لإخر�ج . 5

15 جودة عر�ص فريق �لعمل للم�شروع 6

100 �ملجم��������������������وع

توقيتات التحكيم : 
m  مرور جلنة �لتحكيم و �ختيار �أف�شل م�شروع على م�شتوى �ملناطق �لأ�شبوع �لأول من 

�إبريل 2015م .
m  رف���ع �لنتائج من �ملناطق �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة 

نهاية �لأ�شبوع �لثاين من �إبريل 2015م . 
m  م���رور جلنة �لتحكيم �ملركزية على �ملناطق م���ن �لأ�شبوع �لثاين من �إبريل 2015م. 

�إعلن �لنتائج نهاية �لأ�شبوع �لأول من مايو 2015م .

مستوى التكريم : 
m  متنح �ملر�كز �لثلثة �لأوىل لكل من �لبنني و�لبنات ملرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي �حللقة 

�لثانية جو�ئز.
m متنح �ملر�كز �لثلثة �لأوىل لكل من �لبنني و�لبنات ملرحلة �لتعليم �لثانوي جو�ئز. 
m  يتم تكرمي �خت�شا�شي و�خت�شا�شيات �ملخترب�ت �لذين مل يحالفهم �لفوز باملر�كز 

�لثلثة �لأوىل على م�شتوى �لوز�رة من قبل �إد�ر�ت مناطقهم �لتعليمية..



 


