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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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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
نوعها

بة 
طل

ء ال
سما

اأ�
لى 

ن ع
ئزي

لفا
ا

�سة
در

ى امل
ستو

م�
ياً (

الث
) ث

�سة
در

م امل
ا�س

رف
مل�س

م ا
ا�س

ياً (
الث

الفائزون  على) ث
 م�ستوى 
املنطقة 

دي
فر

عي
جما

m تو�شع علمة ) × ( �أمام ��شم �لطالب �لفائز �أو �لطالبة �لفائزة على م�شتوى�ملنطقة 
m يدون فقط ��شم �مل�شرف للطالب �لفائز �أو �لطالبة �لفائزة على م�شتوى �ملنطقة.

m ير�شل هذ� �لبيان مرفقًا به بيان �ملدر�شة مع �أعمال �لطلبة �لفائزين على م�شتوى �ملنطقة �إىل �إد�رة 
�لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية
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) 1 ( مسابقة 
 المواقع التاريخية والتراثية في دولة اإلمارات

برعاية إدارة التراث العمراني ـ بلدية دبي
تقديم :

حتقيق���ًا لروؤى �لقي���ادة �حلكيمة بن�شر �ل���رت�ث، و�إدر�كًا من بلدية دب���ي ملدى �لأهمية 
�لثقافي���ة و�لرتبوية، فقد قامت �إد�رة �لرت�ث �لعم���ر�ين يف بلدية دبي وبالتن�شيق مع �إد�رة 
�لأن�شط���ة �لطلبية بوز�رة �لرتبية و�لتعليم ومر�كز �ملعاقني بتنظيم م�شابقة تر�ثية �شنوية 

ت�شتهدف �لفئات �لطلبية.
ونظ���رً� للأث���ر �لإيجابي �لذي حتقق من خلل �مل�شابقات و�مل�ش���اركات �ل�شابقة،  فاإننا 
ندع���و جمي���ع �لطلبة و�لطالب���ات �إىل �مل�شاركة يف ه���ذه �مل�شابقة �إ�شهام���ًا يف ن�شر �لثقافة 
�لرت�ثي���ة، كما ندعو �مل�شئول���ني يف �إد�ر�ت �ملناطق �لتعليمية ومر�ك���ز �ملعاقني �إىل ت�شجيع 

�لطلبة وحثِّهم على �مل�شاركة.

أهداف المسابقة:
m تنمية �لعتز�ز مبري�ث �لأجد�د و�لآباء و�حرت�مه.

m تعزيز �لنتماء �لوطني و�لهوية �لعربية. 
m ت�شجيع م�شاركة �لأجيال �لنا�شئة للم�شاهمة يف �حلفاظ على �لرت�ث �ملحلي.

m �إك�شاب �لطلبة معلومات مهمة عن تاريخهم �حل�شاري . 
m تنمية �لقدر�ت �خلا�شة يف جمالت �لفنون �لرت�ثية. 

m ربط مناهج �لتعليم ومقرر�تها بالو�قع �ملعي�شي حلياة �لطالب. 

فروع و شروط المسابقة :

1 - فرع الرسم والتلوين:
m ي�شرتط يف �ملو�شوع �أن يكون يف جمال �لآثار لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m تقدم �لأعمال مبقيا�ص ) A3 ( ) 29.7 �شم  x 40 �شم( فقط. 
m ل يعترب فن �لل�شق ) �لكولج ( �شمن �لر�شم و �لتلوين. 
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الفئة المستهدفة :
طلب���ة جميع �ملر�حل �لتعليمي���ة ) مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي ومرحل���ة �لتعليم �لثانوية ( 
�ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة من مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي �إىل مرحلة �لتعليم �لإعد�دي و 

�لثانوي وطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

2 ـ فرع التصوير الشمسي )الفوتوغرافي(:
m ي�شرتط يف �ملو�شوع �أن يكون يف جمال �لآثار لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m يجب �أن ل يتم تعديل �ل�شور عن طريق �حلا�شب �لآيل.
m تقدم �لأعمال مبقيا�ص ) 4A ( ) 29.7 �شم  x 21 �شم ( فقط.

الفئة المستهدفة : 
طلب���ة �ملد�ر����ص �حلكومي���ة و�خلا�شة م���ن مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي ومرحل���ة �لتعليم 

�لثانوي ، وطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�شة .

3 - فرع التصوير المرئي )الفيديو( :
m ي�شرتط يف �لعر�ص �أن يكون يف جمال �لآثار لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m مدة �لعر�ص ما بني 3 �إىل 5 دقائق . 
m ي�شتح�شن �إدخال موؤثر�ت �شوتية على �ملادة �ملعرو�شة. 

m ي�شتبعد �ل�شريط �مل�شور �إذ� مل يتم �للتز�م بال�شروط �ل�شابقة. 

الفئة المستهدفة:  
طلب���ة �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�ش���ة )مرحلتي �لتعليم �لأ�شا�ش���ي و �لثانوي ( ، وطلبة 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

4 ـ فرع تصميم وتنفيذ المجسمات التوضيحية:
m ي�شرتط يف �ملو�شوع �أن يكون يف جمال �لأثار لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m  يقوم �لطالب بت�شميم وتنفيذ جم�شم تو�شيحي ملبنى تاريخي، ير�عى فيه �لطالب 
بقدر �لإمكان �أ�شاليب �لت�شميم و�لتنفيذ �ملعروفة يف �لدر��شات �لهند�شية.

m يكون قيا�ص �ملج�شم ) 70 �شم x 50 �شم ( وبارتفاع ل يتعدى 50 �شم.
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الفئة المستهدفة:  
طلب���ة �ملد�ر�ص �حلكومي���ة و�خلا�شة )مرحلتي �لتعليم �لأ�شا�ش���ي و �لثانوي ( ،  وطلبة 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة .

5 - فرع التقارير والبحوث:
m يقوم �لطالب باإعد�د تقرير بحثي يف جمال �لآثارلدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m  ير�ع���ى فيه���ا �ل�ش���روط و�لقو�عد �لعلمي���ة يف �لبحث من ناحي���ة �ملنهجية و�لتوثيق 
و�إرفاق �ل�شور و�مللحق و�ملر�جع.

m ل يقل عدد �ل�شفحات عن )10( �شفحات ول تزيد عن )20( �شفحة.
m لن تقبل �لبحوث �ملنقولة من �ل�شبكة �لعاملية )�لإنرتنت(.

m  مين���ح �مل�شرفون عل���ى �لطلب �لذين �حتل���و� �ملر�ك���ز �لأوىل يف �مل�شابقة �شهاد�ت 
تقديرية.

الفئة المستهدفة:
  طلب���ة �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة )مرحلتي �لتعلي���م �لأ�شا�شي و �لثانوي( ،  وطلبة 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة .

الشروط العامة:
m تعبئة ��شتمارة �ل�شرت�ك و�إرفاقها مع �لعمل �مل�شارك.

m تكون �مل�شاركة يف هذه �مل�شابقة فردية. 
m تدور مو�شوعات �مل�شابقة حول جمال �لآثارلدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 آليات التنفيذ :
m  تق���وم �أق�شام �لأن�شط���ة �لطلبية يف �ملنطق���ة �لتعليمية بتجميع �لأعم���ال �مل�شاركة 

وتر�شل �إىل �إد�رة �لرت�ث �لعمر�ين � ق�شم �ملباين �لرت�ثية � بلدية دبي .
m  يت���م ت�شكيل جلنة حتكيم على �مل�شتوى �ملرك���زي من �إد�رة �لرت�ث �لعمر�ين و�إد�رة 

�لأن�شطة �لطلبية و�جلهات �ملخت�شة لختيار �لفائزين يف �مل�شابقة .
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معايير التحكيم :
m  حتدد �شروط ومعايري �لتحكيم من قبل جلنة �لتحكيم �لنهائية �لتي ت�شكل يف حينه 

لهذه �لغاية.

التوقيتات الخاصة بالمسابقة .:
m �آخر يوم لإر�شال �مل�شاركات للمناطق �لتعليمية هو �لأ�شبوع �لأول من مار�ص 2015م. 

m �لتحكيم على م�شتوى �لدولة يف �لأ�شبوع �لثالث من �إبريل 2015 م .

مستويات التكريم:
m �ملر�كز )�لثلثة �لأوىل( من كل مرحلة تعليمية للم�شابقات �لتالية :  

m �لر�شم و�لتلوين 
m �لت�شوير �ل�شم�شي ) �لفوتوغر�يف( 

m �لت�شوير �ملرئي )فيديو( 
m ت�شميم وتنفيذ جم�شم تو�شيحي.

m �لتقارير و�لبحوث.  
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 ) 2 (  بطــــــولة
فزاع المدرسية لليولة )الثامنة  (

برعاية مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث
تقديم : 

�ل���رت�ث هو �ملخزون �حل�شاري �ل���ذي يرت�كم دومًا لي�شكل �لر�شي���د �ملتز�يد للأمة .. 
وهذ� ما يدعو �إىل �شرورة �لفهم �لعميق للرت�ث و�ملعرفة �لو�عية مبكنوناته .

م���ن �ل���دول �لر�ئدة �لت���ي ت�شبق غريه���ا يف �لهتمام  ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
برت�ثه���ا ون�شره ليكون مرجعا للن�صء �جلديد ، وقد متثل ذلك �لهتمام باإحياء �لكثري من 

�ملجالت �لرت�ثية ، و�لتي يف مقدمتها �لألعاب �ل�شعبية . 

األهداف :
تعريف �لطالب بالرت�ث وربطه مبا�شي �لأجد�د .

خلق روح �لتناف�ص بني �لطلب ، وتعزيز روح �لنتماء للوطن .
�إيجاد كو�در قادرة على تطوير فن �ليولة .

موضوع المسابقة :
فن �ليولة �لرت�ثي 

المستهدفون :
ط���لب مد�ر�ص �حللق���ة �لأوىل و�حللقة �لثانية من مرحل���ة �لتعليم �لأ�شا�شي يف جميع 

�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .

الشروط واإلجراءات التنظيمية :
m �ل�شرت�ك يف �لبطولة للطلب �ملو�طنني فقط و�لت�شابق فيها فرديا. 

m  يح���ق جلميع �لطلب من كل �حللقتني �لدر��شت���ني ) �لأوىل و�لثانية ( من مرحلة 
�لتعليم �لأ�شا�شي على م�شتوى �لدولة �مل�شاركة يف �لبطولة .
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m  تق���وم �إد�ر�ت �ملناطق و�ملجال�ص �لتعليمية وهيئ���ة �ملعرفة بتعميم  �لبطولة و�شروط 
�مل�شارك���ة بها ومعايري �لتحكيم على �ملد�ر�ص �حلكومي���ة و�خلا�شة، لرت�شيح �أف�شل 
�لطلب يف �أد�ء فن �ليولة �لرت�ثي من كل مدر�شة من مد�ر�ص �حللقة �لأوىل ، ومن 
كل مدر�شة من مد�ر����ص �حللقة �لثانية من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي ، للت�شابق على 

م�شتوى �ملنطقة و�ملجل�ص �لتعليمي 
m  يق���وم ق�ش���م �لأن�شط���ة و�لبيئة �ملدر�شي���ة باملناط���ق �لتعليمي���ة و �إد�ر�ت �ملجال�ص ) 
بالن�شب���ة ملنطق���ة دبي .. يق���وم بالتن�شيق مع هيئة �ملعرف���ة  .. بحيث ي�شارك طلب 
�ملد�ر�ص �خلا�شة م���ع �ملد�ر�ص �حلكومية عند �ختيار �لطلبة على م�شتوى �ملنطقة( 
بت�شكي���ل جلنة حتكي���م لختيار طالبني �أثن���ني من طلب �حللق���ة �لأوىل ، وطالبني 
�أثنني من �حللقة �لثانية لتمثيل �ملنطقة وللم�شاركة يف �لبطولة على م�شتوى �لدولة .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شطة �لطلبي���ة و�مل�شابقات �لعلمية بال���وز�رة بالتن�شيق مع �للجنة 
�ملنظم���ة لبطولت �شمو �ل�شيخ/ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم لت�شكيل جلنة 
حتكي���م على م�شت���وى �لدولة لختيار �لطلب �لفائزي���ن باملر�كز �لثلثة �لأوىل من 

�حللقة �لأوىل، و�لطلب �لفائزين باملر�كز �لثلثة �لأوىل من �حللقة �لثانية .
m  يج���ب عل���ى �لطلب �مل�شاركني ، �ش���و�ء على م�شتوى �ملجل����ص �أو �ملنطقة �لتعليمية، 
�رت���د�ء �ل���زي �لوطني �ملنا�ش�����ب وم�شاحبة �ش���لح �ليول�������������ة ) �لكل�شن ( �أثناء 

�ملناف�شة .

معايير التحكيم :
الدرجة املعايري م�سل�سل

10 �رتفاع �ل�شلح 1

10 رمي �ل�شلح 2

10 دور�ن �ل�شلح 3

10 ��شتقبال �ل�شلح ومدى �لتحكم فيه ) �ل�شتلم يف نف�ص موقع �لرمي ( 4

50 �ن�شجام �ليولة مع �ملو�شيقي 5
100 �ملجموع
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مواعيد البطولة :
m  حتكيم �لبطولة على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية:  خلل �لن�شف �لأول من �شهر يناير 

2015 م .

m  حتكي���م �لبطولة على م�شتوى �لدولة : خ���لل �لأ�شبوع �لر�بع من فرب�ير �أو �لأ�شبوع 
�لأول من مار�ص 2015 م .

الجوائز والتكريم :
يكرم �لطلب �لثلثة �لأو�ئل من كل �حللقتني �لدر��شيتني : �لأوىل و�لثانية من مرحلة 

�لتعليم �لأ�شا�شي على م�شتوى �لدولة ، على �لنحو �لتايل :
50.000  درهم . m   �ملركز �لأول 
30.000  درهم. m   �ملركز �لثاين 
20.000  درهم . m   �ملركز �لثالث 

m   يك���رم �لطلب �لفائزي���ن باملر�كز من �لر�بع وحتى �لع�شري���ن ، من كل �حللقتني 
�لدر��شيت���ني : �لأوىل و�لثاني���ة من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�ش���ي ، بجائزة قدرها 3000 

درهم لكل منهم .
m  يت���م منح جائزة عينية بقيمة 30.000 درهم ملدر�ش���ة �لطالب �لفائز باملركز �لأول 

من كل �حللقتني �لدر��شيتني : �لأوىل و�لثانية من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي .
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) 3 ( مسابقة
كتابة الرسائل الشبابية الرابعة واألربعون

برعاية بريد اإلمارات

أهداف المسابقة :
m  �إب���ر�ز �ملو�ه���ب و�لأحا�شي����ص �لأدبي���ة ، وتنمية �لق���در�ت �لذهني���ة و�لفكرية لدى 

�لأجيال.
m تقوية �أو��شر �ل�شد�قة بني �لأفر�د يف �ملجتمع .

m  تو�شي���ح دور بريد �لإمار�ت يف تنمية وت�شجيع �لق���در�ت �لإبد�عية عند �ل�شباب يف 
�ملجتمع ، و�إبر�ز دوره �لفعال يف خدمة  �ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د .

موضوع المسابقة :
m حدثنا عن �لعامل �لذي تاأمل �أن ترتعرع فيه .

15 عامًا .  � m جميع طلبة مد�ر�ص �لتعليم �حلكومي و�خلا�ص ما بني عمر 10 

الشروط واإلجراءات :
1. يجب �أن تكون �لر�شائل �ملكتوبة حديثة ، ومل ي�شبق ن�شرها من قبل .

2.  يجب �أن تكون �ملادة �ملكتوبة على �شكل ر�شالة تكتب باللغة �لعربية �لف�شحى �أو �للغة 
�لإجنليزية  و�أن ت�شتمل على �لأركان �لأ�شا�شية للر�شالة وهي   �ملقدمة � �لغر�ص منها 

)�ملو�شوع ( � �خلامتة   
3.  �أن ل يقل عدد كلمات �لر�شائل �ملكتوبة عن 500 كلمة   ول يزيد عن 1000 كلمة .

4. تطبع �لر�شائل على �لكمبيوتر ، وتقدم من �أ�شل و�شورة .
5.  عل���ى �لطالب �أو �لطالب���ة �مل�شاركني ، تدوين �لبيانات �خلا�ش���ة به �ل�شم بالكامل � 
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تاريخ �مليلد � �جلن�شية � �ملدر�شة � �ملنطقة �لتعليمية � رقم �لهاتف    .
6.  يج���ب تعبئة ��شتمارة �ل�شرت�ك ب�ش���وره و��شحة وترفق مع �لر�شالة �مل�شاركة ، ولن 

يلتف للر�شائل �لتي مل ترفق بها ��شتمارة ��شرت�ك .
7.  �آخر موعد لتلقي �لر�شائل �مل�شاركة هو 1 مار�ص 2015 م .

8.  تر�ش���ل جميع �لر�شائل �مل�شاركة �إىل عنو�ن بريد �لإمار�ت -  بريد �لإمار�ت � قطاع 
�لتطوير و�لت�شويق � هو�ة طو�بع �لإمار�ت � �ص.ب 99999 � دبي   .

9.  تق���وم جلنة حتكيم مركزي���ة باختيار �أف�شل ع�ش���رة ر�شائل فائ���زة باللغة �لعربية ، 
ير�ش���ح منها �لر�شالة �لفائ���زة على م�شتوى �لدولة ، حيث يت���م �إر�شالها �إىل �لربيد 
�لعامل ، لت�شارك يف �مل�شابقة على �مل�شتوى �لعاملي ، وثلثة مر�كز باللغة �لإجنليزية.

جوائز المسابقة :
2015 م   (.  /  10  / m )  يتم توزيع �جلو�ئز على �لفائزين بتاريخ  9 

يح�شل �لفائزين يف �لر�شائل باللغة �لعربية على جو�ئز نقدية كالتايل :
1500 درهم . m �لفائز �لأول     

درهم .  1200 m �لفائز �لثاين     
1000 درهم . m �لفائز �لثالث     

800 درهم . m �لفائز �لر�بع     

800 درهم . m �لفائز �خلام�ص     

500 درهم . m �لفائز �ل�شاد�ص �إىل �لعا�شر    
 يح�شل �لفائزين يف �لر�شائل باللغة �لإجنليزية على جو�ئز نقدية كالتايل :

1500 درهم . m �لفائز �لأول     

1200 درهم . m �لفائز �لثاين     

1000 درهم . m �لفائز �لثالث     
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استمارة اشتراك
المسابقة الرابعة واالربعين
في كتابة الرسائل الشبابية

��شم �مل�شارك/ �مل�شاركة : .......................................................... �جلن�شية : ..............................

 تاريخ �مليلد :............../............../........................

:2015 :..................   عاما :     /3/  �لعمر يف   30 

�ملنطقة �لتعليمية : ........................................ �ملدر�شة : ...............................................................

�ملرحلة �لتعليمية : ....................................... �ل�شف �لدر��شي : .................................................

عنو�ن �مل�شارك :.............................................................................................................................

�أرقام �لهو�تف : �ملدر�شة :.............................................  �ملنزل : ................................................

  �ملتحرك : ......................................................................................................................................

��شم �مل�شرف : ................................................................�لهاتف : ................................................

                                                              يعتمد ، 

ختم �ملدر�شة                                       مدير �ملدر�شة
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) 4 ( جائزة 
علماء الشباب
تحت رعاية 

 جمعية اإلمارات لرعاية الموهوبين
أهداف الجائزة :

1 - رعاية �لطلب ذوي �لقدر�ت �لعليا يف �لتفكري �لعلمي.
2 - �إعد�د فرق �لطلبة �لقادرين على متثيل �لدولة يف �لأوملبياد �لعربية و�لعاملية.

3 -  ت�شجيع قدر�ت �لإبد�ع و�لبتكار لدى �لطلبة.
4 - تنمية �جتاهات �لطلبة نحو �لتخ�ش�شات �لعلمية.

فئات الجائزة:
1 - �أوملبياد �لكيمياء.
2 - �أوملبياد �لأحياء.

3 - �أوملبياد �لريا�شيات
4 - �أوملبياد �لفيزياء

   فكرة المسابقة :
m يتناف�ص �لطلبة ) �ملو�طنني فقط ( �ملر�شحون ب�شورة فردية يف �مل�شابقة.

m ميث���ل كل منطقة تعليمية فريق مك���ون من )10( ع�شرة من �لطلب / �لطالبات، 
بحيث ل يلزم مر�جعة نوع �لطلبة �ملمثلني للفريق، وميكن للمنطقة  �ختيار فريق 
�لحتي���اط بحيث يبق���ى يف �ملنطقة �إذ� ذه���ب فريق �ملنطقة كل���ه للم�شابقة على 

م�شتوى �لدولة.
m  تق���وم �ملنطق���ة �لتعليمية باختيار �لفري���ق �ملمثل للمنطقة، ولتوجي���ه �لكيمياء يف 
�ملنطق���ة �ل�شلحي���ات �لكاملة يف ت�شميم بر�مج �لتدري���ب و�أ�شاليب �لت�شفيات 

�ملنا�شبة يف �ملنطقة.
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m  يتم �لتناف�ص يف �إطار فرعني للم�شابقة كالتايل:
       - جانب  نظري )60(.

       - جانب عملي )40(.

مراحل المسابقة :
�ملدر�شة f  �ملنطقة �لتعليمية f �لوز�رة f�مل�شاركة يف �لوملبياد �لدولية.

موضوعات المسابقة :
1 - الجانب النظري :

m جميع �ملو�شوعات �لو�ردة يف �ملرفق.

2 - الجانب العملي :
m �لتجارب و�لأن�شطة �لعملية �لو�ردة يف �ملرفق.

الفئات المستهدفة :
mط���لب وطالبات ) �ملو�طنني فقط ( مرحلة �لتعليم �لثانوي يف �ل�شفوف) �لعا�شر 
و�حل���ادي ع�شر و �لثاين ع�شر �لعلميني(  باملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة ، ومد�ر�ص 

ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية.

آلية التنفيذ :
m تق���وم �ملدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة عن طريق و�شائل �لإعلن �ملتاحة باملدر�شة، 

ويتم ت�شجيل �لر�غبني يف �مل�شابقة لدى معلم �ملادة.
m يق���وم معلم���و �ملو�د �لعلمي���ة " كيمياء ، �أحي���اء ، ريا�شيايات ، فيزي���اء"  باملدر�شة 

بتدريب �لطلبة �مل�شاركني بالتن�شيق و�ملتابعة مع موجهي �ملادة باملنطقة.
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m تق���وم وحد�ت �لأن�شط���ة و�مل�شابقات �لرتبوي���ة ) و�ملجال�ص �لتعليمي���ة ( بالتن�شيق 
و�ملتابعة مع موجهي �ملادة لت�شكيل جلنة حتكيم  ، و�ختيار �أف�شل ع�شرة من �لطلبة 
للت�شابق على م�شتوى �لدولة ، وتر�شل �لأ�شماء �إىل ق�شم �لأن�شطة �لتناف�شية باإد�رة 
�لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بال���وز�رة بدبي ، ون�شخة �إىل �لتوجيه �لأول 

للمادة .
m يق���وم ق�شم �لأن�شط���ة �لتناف�شية ب���اإد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية، 

بالتن�شيق مع موجه �أول �ملادة لت�شكيل جلنة حتكيم على م�شتوى �لدولة.
m يت���م و�شع �أ�شئلة �لت�شفيات �لنهائية مبعرفة �ملوج���ه �لأول للمادة، وميكن �لتعاون 
م���ع جامعات �لدولة يف تنفيذ �لت�شفي���ات �لنهائية، على �أن تقي�ص �لأ�شئلة �لنظرية 

و�لعملية �ملهار�ت و�لقدر�ت �لعليا للطلبة، وتتنا�شب مع �أ�شئلة �لأوملبياد �لدولية.

ملحوظة :
على �ملوجهني و�ملعلمني و�أمناء �ملخترب�ت �لإطلع على مناذج �أ�شئلة �مل�شابقات �لدولية 

و�لتعرف على م�شتوى هذه �لأ�شئلة �لتي تتناول مو��شيع �مل�شابقة �لو�ردة يف �لكتب 
�مل�شاركة.
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)1( موضوعات الكيمياء الوطني

أواًل: الجانب النظري :
 Inorganic Chemistry     1( الكيمياء غير العضوية(

1.1 التوزيع االلكتروني للذرات واأليونات

 1.1 Electronic configuration of atoms and ions
Main groups )Ia, IIa(                             ملجموعات �لرئي�شية �لأوىل و�لثانية�       

 Halogens                                                                                         لهالوجينات�       
 Pauli exclusion principle                                           مبد�أ �ل�شتبعاد لباويل       
Hund’s rule                                                                                     قاعدة هوند       

 Quantum numbers )n, l, m(                                                      أعد�د �لكم�       

2.1 دورية الخواص في الجدول الدوري للمجموعات الرئيسية

 1.2 Trends in the periodic table ) main group(
   Electronegativity                                                               ل�شالبية �لكهربائية�       

Atomic size                                                                                  حلجم �لذري�       
Electron affinity                                                                       مليل �للكرتوين�       
First ionization energy                                                     طاقة �لتاأين �لأوىل       

3.1 الخواص الكيميائية والفيزيائية )المجموعات الرئيسية(

 1.3 Chemical & physical properties ) main group (
Chemical bonding                                                             لرو�بط �لكيميائية�       
VSEPR                                              نظرية تنافر زوج �لكرتونات غلف �لتكافوؤ       
Octet rule                                                                                     قاعدة �لثمانية       
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 4.1 التسمية

1.4 Nomenclature 
Main groups compounds                               مركبات �ملجموعات �لرئي�شية       

5.1 الحساب الكيميائي

 1.5 Chemical calculation 
                 Significant figures                                                                    لأرقام �ملعنوية�       
                     Balacing equation                                                                       وزن �ملعادلت       
                     Stoichiometric calculation                      ح�شابات �لقيا�ص �لكمي �لكيميائي       
             Mass and Volume relation                                 لعلقة بني �لكتلة و�حلجم�       
               Avogadro’s number                                                                 عدد �أفوجادرو       

6.1 بعض الصناعات المختارة

1.6 Selected industrial processes    
           Preparation of H2SO4                                           حت�شري حم�ص �لكربيتيك       

Preparation of HNO3                                              حت�شري حم�ص �لنيرتيك       
 Preparation of NaOH , Cl2             حت�شري هيدروك�شيد �ل�شوديوم و�لكلور       

Physical Chemistry     2( الكيمياء الفيزيائية(

 1.2  االتزان الكيميائي 

1.2 Chemical  equilibria
                              Law of mass action                                                                قانون فعل �لكتلة       

 Equilibrium constant Kc                                                     ثابت �لتز�ن Kc       
Equilibrium constant Kp                                                    ثابت �لتز�ن Kp       
Relation between Kc and Kp                                                    Kp و Kc لعلقة بني�       



32

 2.2 االتزان الكهربائي

2.2 Electrode equilibria
        Electromotive force definition                 تعريف �لقوة �لد�فعة �لكهربائية       
  Standard electrode potential                                     جهد �لقطب �لقيا�شي       

                         
3.2 الغازات والسوائل

2.3 Gases and Liquids
                            Kinetic theory of gases                                            نظرية �حلركة �جلزيئية       

Ideal gas law                                                                          قانون �لغاز �ملثايل       

Organic Chemistry       3( الكيمياء العضوية(

 1.3 �لألكانات 
 3.1 Alkanes

)IUPAC( Nomenelature of alkanes    ت�شمية �لألكانات ح�شب نظام �لأيوباك        
 Reactivity of alkanes                                                          لن�شاط �لكيميائي�       

             Reaction of alkanes with halogens                     تفاعلها مع �لهالوجينات       

2.3 األلكينات

3.2 Alkenes
  Reaction of  alkenes with Br2 , HBr , H2O/H+        تفاعل �لألكينات مع       

                               Markownikoff’s rule                                                       قاعدة ماركونيكوف       
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3.3 الكحوالت

3.3 Alcohols 
                  Dehydration to alkenes                                            نزع �ملاء معطيًا �ألكينات       
                                    Oxidation reaction                                                              تفاعلت �لأك�شدة       

  4.3 مركبات الكربونيل

3.44Carbonyl compounds
                        Aldehydes and Ketones                                            لألدهيد�ت و�لكيتونات�       

 Oxidation of aldehydes                                                   أك�شدة �لألدهيد�ت�        
 Reduction to alcohols               ختز�ل �لألدهيد�ت و�لكيتونات �إىل كحولت�       
Nucleophilie addition reaction with HCN & RNH2  تفاعلت �لإ�شافة مع       

5.3 األحماض الكربوكسيلية

3.54Carboxlic acids
          Nomenclature of carboxlic acids              ت�شمية �لأحما�ص �لكربوك�شيلية       

 Reaction with alcohols to form esters   تفاعلها مع �لكحول لتكوين �لأ�شرت       
Glucose & Fructose                                                                                                                              

ثانيا: الجانب العملي:
�لك�شف عن �ل�شقوق �لقاعدية و�حلم�شية.

معايرة حم�ص وقاعدة.
تفاعلت �لرت�شيب.

�لتعرف على بع�ص �ملركبات �لع�شوية.
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)2( موضوعات األحياء الوطني

 
APPENDIX I

Content Theoretical part of the NBO      الموضوعات النظرية    

I Cell biology : 
Structure and function of cells
• Chemical components
- Monosaccharides; disaccharides; polysaccharides
- Lipids
- Proteins: amino acids, three letter symbol; structure of proteins;
. chemical classification of proteins:
simple proteins and conjugated proteins
. functional classification of proteins:
structural proteins and enzymes

- Enzymes
. Chemical structure: apoenzyme and coenzyme
. Model for enzyme action: enzyme binds with substrate
. Denaturation
. Nomenclature
- Nucleic Acids : DNA, RNA

Percentage representing points in the test
- Other important compounds
. ADP and ATP
. NAD+ and NADH
. NADP+ and NADPH

• Organelles
nucleus -nuclear envelope
- (nucleohyaloplasm)
- chromosomes
- nucleoli
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cytoplasm -cell membrane
- hyaloplasm
- mitochondria
- endoplasmatic reticulum
- ribosomes
- Golgi apparatus
- lysosomes
- vacuole membrane
- proplastides
- plastides . chloroplasts
. chromoplasts
. leucoplasts (e.g. amyloplasts)

Plant cells are surrounded with a cell wall
• Cell metabolism
- Breakdown of carbohydrates
. Anaerobic break down (anaerobic respiration) of glucose: glycolysis
. Aerobic break down (aerobic respiration) of glucose:
glycolysis
citric acid cycle
oxidative phosphorylation
- Dissimilation of fats and proteins
- Assimilation
. Photosynthesis
. Light reaction
. Dark reaction (Calvin cycle)

• Protein synthesis
- Transcription
- Translation
- Genetic code

• Transport through membranes
- Diffusion
- Osmosis, plasmolysis
- Active transport
• Mitosis and meiosis
-  Cell cycle: interphase (replication) and mitosis (prophase - metaphase -
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anaphase - telophase)
- Chromatids, equatorial plate, haploid and diploid, genome, somatic and
generative cells, gamete, crossing over
- Meiosis I and meiosis II.
Microbiology
• Prokaryotic cell organization
• Morphology
• Phototrophy and chemotrophy

Biotechnology
• Fermentation
• Genetic manipulation of organisms

II Plant anatomy and physiology (with emphasis on seed plants)
Structure and function of tissues and organs involved in:
• Photosynthesis, transpiration and gas exchange
- Leaf : structure; function stomata
• Transport of water, minerals and assimilates
- Root : structure (endodermis)
- Stem : structure (vascular bundles)
• Growth and development
- Apical meristem and cambium
- Germination
• Reproduction (ferns and mosses included)
- Asexual reproduction (clone forming)
- Sexual reproduction
. Structure of flowers
. Pollination
. Double fertilization
- Alternation of generation in seed plants, ferns and mosses

III Animal anatomy and physiology 
(with emphasis on vertebrates and especially man)
Structure and function of organs and tissues involved in
• Digestion and nutrition
- Digestive tract (including liver, gall bladder and pancreas)
- Mechanical and chemical breakdown of food
- Absorption
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- Food components (water, minerals, vitamins, proteins, carbohydrates and fats)

• Respiration
- Breathing mechanism
- Gas exchange
- Respiratory organs
• Circulation
- Blood : blood plasma, red blood cells, white blood cells, blood platelets
- Blood circulation : arteries, capillaries, veins, heart
- Lymphatic system : tissue fluid, lymph
• Excretion
- Structure of the renal system
- Urine production

• Regulation (neural and hormonal)
-  Nervous system : peripheral nervous system, central nervous system (spinal cord and 

brain), autonomic nervous system (sympathetic and parasympathetic), reflexes, sense 
organs (eyes and ears)

-  Endocrine system : pituitary gland, thyroid gland, islets of Langerhans, adrenal medulla, 
adrenal cortex, ovaries and testes

• Reproduction and development
- Structure and function of male and female reproductive systems
- Ovulation and menstrual cycle
- Fertilization
- Formation of ectoderm, mesoderm, endoderm
- Embryonic membranes
• Immunity
- Antigens, antibodies

IV Ethology 
• Methodology of Ethology
• Innate and Learned Behaviour
• Communication and Social Organization
• Foraging Behaviour
• Defensive Behaviour
• Mating systems and Parental care
• Biological rhythms
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V Genetics and Evolution 
• Variation : mutation and modification
• Mendelian inheritance
- Monohybrid cross
- Dihybrid cross
- Polyhybrid cross
• Multiple allelism, recombination, sex linkage
• Hardy-Weinberg principle
• Mechanism of evolution
- Mutation
- Natural selection
- Reproductive isolation
- Adaptation
- Fitness

VI Ecology 
• Individual Organisms
- Unitary and modular organisms
• Population
- Population structure
. dispersion, age, size and sex structure
- Population dynamics
. birth rate, death rate
. exponential and logistic growth, carrying capacity
- Population regulation
. metapopulation dynamics

• Biotic Communities
- Species richness and diversity
- Niche, competition exclusion principle
- Interspecific Interactions
. competition, predation, symbiosis
- Community dynamics
. succession
- Terrestrial biomes
- Aquatic biomes
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• Ecosystems
- Trophic structure
. food webs
- Trophic levels
. producers, consumers, decomposers
- Energy flow
- Productivity
. gross and net primary productivity
. energy transfer efficiencies
- Matter flux through ecosystems
- Global biogeochemical cycles
• Biosphere and man
- Human population growth
- Pollution
. threats to biodiversity
. in situ conservation
. ex situ conservation

VII BIOSYSTEMATICS 
Structure and function, evolutionary and ecological relationships among typical organisms
in the following groups. Knowledge of scientific terms will not be required for
successful solution of the tasks. However, competitors should know what the named
representatives of genera mentioned below look like.
Domain Archaea Methanobacterium, Halobacterium,
Thermoplasma, Sulfolobus
Domain Bacteria Agrobacterium, Anabaena, Bacillus,
Escherichia, Rhizobium, Salmonella,
Streptomyces
Domain Eukarya

Kingdom Protista
D. Rhodophyta Chondrus
D. Phaeophyta Sargassum
D. Bacillariophyta Navicula
D. Euglenophyta Euglena
D. Chlorophyta Chlamydomonas, Spirogyra,
Chlorella, Ulothrix
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P. Rhizopoda Amoeba
P. Zoomastigophora Trypanosoma
P. Apicomplexa Plasmodium
P. Ciliophora Paramecium

Kingdom Fungi
D. Zygomycota Mucor
D. Ascomycota Claviceps, Penicillium, Saccharomyces
D. Basidiomycota Agaricus

Kingdom Plantae
D. Bryophyta Polytrichum, Sphagnum
D. Hepatophyta Marchantia
D. Rhynophyta Rhynia
D. Lycopodiophyta Lycopodium
D. Equisetophyta Equisetum
D. Polypodiophyta Pteridium
D. Ginkgophyta Ginkgo
D. Pinophyta Pinus
D. Cycadophyta Cycas
D. Magnoliophyta
C. Magnoliopsida
F. Magnoliaceae Magnolia
F. Ranunculaceae Ranunculus, Pulsatilla
F. Rosaceae Rosa, Malus, Prunus
F. Fabaceae Pisum
F. Oleaceae Syringa
F. Fagaceae Quercus
F. Cactaceae Opuntia
F. Brassicaceae Brassica
F. Lamiaceae Lamium
F. Solanaceae Solanum
F. Asteraceae Helianthus
C. Liliopsida
F. Liliaceae Lilium, Allium
F. Orchidaceae Orchis
F. Poaceae Zea, Triticum, Bambusa
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F. Arecaceae Cocos
F. Araceae Monstera

Kingdom Animalia
P. Porifera Euspongia
P. Cnidaria
C. Hydrozoa Hydra
C. Scyphozoa Aurelia
C. Anthozoa Corallium
P. Platyhelminthes
C. Turbellaria Polycellis
C. Trematoda Fasciola
C. Cestoda Taenia
P. Nematoda Ascaris, Trichinella
P. Mollusca
C. Gastropoda Helix, Arion
C. Bivalvia Ostrea, Mytilus
C. Cephalopoda Sepia, Octopus
P. Annelida
C. Polychaeta Nereis
C. Oligochaeta Lumbricus
C. Hirudinea Hirudo
P. Arthropoda

SP. Crustacea Astacus, Daphnia, Cyclops

SP. Chelicerata
C. Arachnida Euscorpius, Araneus, Ixodes

SP. Myriapoda
C. Chilopoda Scolopendra
C. Diplopoda Julus

SP. Hexapoda

C. Insecta
O. Thysanura Lepisma
O. Odonata Libellula
O. Blattodea Blatta
O. Phasmatodea Carausius
O. Isoptera Kalothermes
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O. Orthoptera Gryllus, Locusta
O. Phthiraptera Pediculus
O. Hemiptera

SO. Homoptera Aphis, Cicada

SO. Heteroptera Gerris, Nepa, Cimex
O. Coleoptera Calosoma, Leptinotarsa, Ips,Tenebrio,

Dytiscus
O. Diptera Anopheles, Drosophila, Musca
O. Lepidoptera Papilio, Bombyx
O. Hymenoptera Ichneumon, Apis, Formica
O. Siphonaptera Pulex

P. Echinodermata
C. Asteriodia Asterias
C. Echinoidea Echinus
C. Holothuroidea Holothuria

P. Chordata

SP. Urochordata Ascidia

SP. Cephalochordata Branchiostoma

SP. Vertebrata
SC. Agantha Petromyzon

SC. Gnathostomata
C. Chondrichthyes Scyliorhinus, Carcharodon
C. Osteichthyes

SC. Actinopterygii Acipenser, Clupea, Salmo, Carassius, Muraena

SC. Sarcopterygii Lepidosiren, Latimeria
C. Amphibia
O. Caudata Salamandra
O. Anura Rana, Bufo

C. Reptilia
O. Testudinata Testudo
O. Crocodylia Crocodylus
O. Squamata Lacerta, Vipera
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C. Aves
O. Struthioniformes Struthio
O. Sphenisciformes Spheniscus
O. Ciconiiformes Ciconia
O. Anseriformes Anser
O. Falconiformes Falco
O. Galliformes Gallus
O. Columbiformes Columba
O. Strigiformes Strix
O. Piciformes Dryocopus
O. Passeriformes Parus, Passer

C. Mammalia
O. Monotremata Ornithorhynchus
O. Marsupialia Macropus
O. Insectivora Erinaceus, Talpa
O. Chiroptera Myotis
O. Rodentia Mus, Rattus
O. Carnivora Ursus, Canis, Felis
O. Proboscidea Elephas
O. Perissodactyla Equus
O. Artiodactyla Sus, Bos
O. Cetacea Delphinus
O.  Primates Cebus, Macaca, Hylobates, Pan, Gorilla, Pongo, Homo“Virales” 

Bacteriophage “Lichenes” Parmelia, Cladonia

APPENDIX II
Basic Skills for the Practical Part of the NBO الموضوعات العملية  

The IBO practical examination should concentrate on the evaluation of competitors for 
their ability to solve given biological problems using the following skills.
In the IBO tasks the names of organisms will be the national names (no description) 
together with the scientific names (Latin) in brackets. Any description instead of name is 
prohibited. The organizers should construct the questions so that the name of the organism 
is not a key element for answering; otherwise they should use very well known organisms 
(general representatives of a group) mentioned in the list for biosystematics.

I Science Process skills
1 Observation
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2 Measurement
3 Grouping or classification
4 Relationship finding
5 Calculation
6 Data organization and presentation: graphs, tables, charts, diagrams, photographs
7 Prediction / projection
8 Hypothesis formulation
9 Operational definition: scope, condition, assumption
10 Variable identification and control
11  Experimentation: experimental design, experimenting, result/data recording  result 

interpretation and drawing conclusions.
12  Representing numerical results with appropriate accuracy (correct number of digits)

II Basic biological skills
1 Observation of biological objects using magnifying glasses.
2 Work with a microscope (objective max. 45 x).
3 Work with a stereomicroscope.
4 Drawing of preparations (from a microscope, etc.).
5  Exact description of a biological drawing using tables of biological terms marked with 

a numerical code.

III Biological methods
Competitors in the IBO should know the following methods and be able to use them. If 
any method requires extra specific information concerning procedures that depend on 
special technical equipment, instruction will have to be provided.

A Cytological methods
1 Maceration and squash technique.
2 Smear method.
3 Staining of cells and slide preparation.

B Methods to study plant anatomy and physiology
1 Dissection of plant flower and deduction of flower formula.
2 Dissection of other plant parts: roots, stems, leaves, fruits.
3 Free - hand sectioning of stems, leaves, roots.
4 Staining (for example lignin) and slide preparation of plant tissues.
5 Elementary measurement of photosynthesis.
6 Measurement of transpiration.
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C Methods to study animal anatomy and physiology
1 Dissection of invertebrates.
-  Dissection of fish or parts or organs from vertebrates bred for the consumption is 

allowed, too.
-  Animals being used, as dissection material should be dead before being submitted to 

the students.
2 Whole - mount slide preparation of small invertebrates
3 Elementary measurement of respiration

D Ethological methods
1 Determination and interpretation of animal behaviour
E Ecological and environmental methods
1 Estimation of population density
2 Estimation of biomass
3 Elementary estimation of water quality
4 Elementary estimation of air quality

F Taxonomic methods
1 Use of dichotomous keys
2 Construction of simple dichotomous keys
3 Identification of the most common flowering-plant families
4 Identification of insect orders
5 Identification of phyla and classes of other organisms

IV Physical and chemical methods
1 Separation techniques: chromatography, filtration, centrifugation
2  Standard tests for monosaccharides, polysaccharides, lipids, protein (Fehling, I2 in 

KI(aq), biuret)
3 Titration
4 Measuring quantities by drip and strip methods
5 Dilution methods
6 Pipetting, including use of micropipettes
7 Microscopy, including use of counting chambers
8 Determination of absorption of light
9 Gel electrophoresis

V Microbiological methods
1 Preparing nutrient media
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)3( موضوعات الرياضيات الوطني 

موضوعات المسابقة : 
m �جلرب.

m نظرية �لأعد�د .
m �لحتمالت .

m �لهند�شة .
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)4( موضوعات الفيزياء الوطني
أواًل: الجانب النظري

Force and Motionاحلركة والقوة

Motion in one dimension 1-11-1 احلركة يف بعد واحد
• �مل�شافة و�لإز�حة

• �ل�شرعة �ملتو�شطة
• �ل�شرعة �للحظية

• �لعجلة
• �ل�شقوط �حلر يف جمال �جلاذبية

• Distance and Displacement
• Average velocity
• Instantaneous velocity 
• Acceleration 
• Free Fall

 Motion in tow Dimensions 2-11-2 احلركة يف بعدين
• جرب �ملتجهات

• حركة �ملقذوفات
• �ل�شرعة �لن�شبية

• �حلركة �لد�ئرية �ملنتظمة
• �حلركة �لد�ئرية بعجلة ز�وية ثابتة

• Vectors Algebra
• Projectile motion
• Relative velocity
• Uniform circular motion
• Uniformly accelerated circular motion

Newton’s Laws of motion 3-11-3 قوانني نيوتن يف احلركة

• �لقانون �لأول و�لق�شور �لذ�تي
• �لقانونني �لثاين و�لثالث لنيوتن

• قوة �لحتكاك
• �لقوة �ملتعامدة

• قوة �لطفو
• �للزوجة وقانون �شتك�ص

• قوة مقاومة �لهو�ء و�ل�شرعة �حلدية
• �لتز�ن

• �حلركة على �شطح �أفقي
• �حلركة على �شطح مائل

• حركة جملة مادية 

• First Law and Inertia
• Newton’s second and third Law
• Friction Force
• Normal Force
• Buoyant Force
• Viscosity and Stock’s law
• Air resistance and the terminal velocity
• Equilibrium
• Motion on horizontal Surface
• Motion on an inclined plane
• Motion of system of objects

Fluid dynamics  4-11-4 ديناميكا املوائع

• معادلة �ل�شتمر�رية
• معادلة برنويل

• مقيا�ص فنتوري
• قوة �لرفع

• Continuity Equation
• Bernoulli’s Equation
• Venturi gage
• Lifting Force
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Heatاحلرارة

Heat Equilibrium 1-22-1 التزان احلراري
• درجة �حلر�ة

• �ل�شعة �حلر�ية �لنوعية
• Temperature 
• Specific heat capacity

 Phase change 2-22-2 حتولت املادة
• �حلر�رة �لكامنة للن�شهار

• �حلر�رة �لكامنة للتبخر
• Latent Heat of fusion
• Latent heat of vaporization

Thermodynamics 3-22-3 الديناميكا احلرارية

• �لعمليات �حلر�رية
• �لقانون �لأول يف �لثريمو ديناميكا

• �لعمليات �ملقفلة

• Thermal operations 
• First Law of thermodynamics 
• Closed Cycles

Electricityالكهرباء

 Electric Forces and Fields 1-33-1 القوى واملجالت الكهربائية

• قانون كولوم
• �ملجال �لكهربائي ل�شحنة نقطية

• �لتدفق �لكهربائي

• Coulomb’s Law
• Electric field of point charge
• Electric Flux

Electric Potential 2-33-2 اجلهد الكهربائي

• فرق �جلهد بني نقطتني يف جمال منتظم
• �جلهد �لكهربائي يف جمال �شحنة نقطية.

من  ملجموعة  �لكهربائي  �لو�شع  طاقة   •
�ل�شحنات �لنقطية.

• Potential deference in uniform electric 
field.

• Electric Potential due a point charge
• Electric potential of discreet 

distribution of charges.
   Electric current and electric 3-33-3 التيار الكهربائي واملقاومة الكهربائية

resistance
• �شدة �لتيار �لكهربائي

• �ملقاومة �لكهربائية 
• قانون �أوم

• Electric current
• Electric Resistance 
• Ohm’s law

 Electric circuits 4-33-4 الدوائر الكهربائية

• �لدو�ئر �لكهربائية �لب�شيطة
• �ل�شبكات �لكهربائية وقانونا كريت�شوف

• Simple circuits
• Electric networks and Kirchhoff’s laws

Work and Energyال�سغل الطاقة

 Work 1-44-1 ال�ســـــــغل
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• �ل�شغل �لذي تبذله قوة ثابتة
• �ل�شغل �لذي تبذله قوة متغرية

• �ل�شغل �لكلي

• Work done by constant Force
• Work done by varying force
• Net Work

Energy 2-44-2 الطاقة
• طاقة �حلركة

• طاقة �لو�شع �جلذبية
• طاقة �لو�شع �ملرونية

• �لطاقة �مليكيانيكية
• حفظ �لطاقة �مليكيانيكية

• Kinetic energy
• Gravitational potential energy
• Elastic potential energy
• Mechanical energy 
• Conservation of mechanical energy

 Power 3-44-3 القدرة
Power as the rate of energy transfer •• �لقدرة كمعدل �نتقال �لطاقة

Magnetismاملغناطي�سية

Magnetic force 1-55-1 القوة املغناطي�سية

• �لقوة �ملغناطي�شية �ملوؤثرة يف �شحنة متحركة
• �لقوة �ملغناطي�شية �ملوؤثرة يف عن�شر تياري

• مطياف �لكتلة
• �ملحرك �لكهربائي 

• Magnetic force on moving charge
• Magnetic force on current element
• Mass spectrometer
• Electric motor

Magnetic field 2-55-2  املجال املغناطي�سي

• �لتاأثري �ملغناطي�شي للتيار �لكهربائي
• �لقوة �ملغناطي�شية �ملتبادلة بني تيارين

• Magnetic Effect of the electric current
• Magnetic force between two current 

elements

ثانيًا: الجانب العملي
جميع �لتجارب و�لأن�شطة �لعملية �لتي تتعلق باملو�شوعات �لنظرية.
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) 5 ( جائزة
 الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لإلبداع األدبي

بدورتها الخامسة 2014/2015م

تعريف عام بالجائزة:
ه���ي جائزة �أدبية ت�شع���ى لت�شجيع �جلميع عل���ى �لقر�ءة و �لكتاب���ة �لإبد�عية و�لعر�ص 
�مل�شرح���ي وحثهم على �لتو��شل م���ع  �ملكتبات و�لكّتاب و�ملوؤ�ش�ش���ات �ملجتمعية �لأدبية من 
خلل  �لقر�ءة �لذ�تية �أو �للتحاق برب�مج قر�ئية و�لتحفيز على �لإنتاج �لأدبي يف خمتلف 

جمالته .  

رؤية الجائزة:
�لريادة يف �كت�شاف �ملو�هب �لإبد�عية �لو�عدة ورعايتها و�شقلها.

رسالة الجائزة:
�لرتق���اء بالفنون �لأدبية مبجالته���ا �لعديدة،و�لرتكيز على �جلان���ب �لقر�ئي وجانب  
�لكتاب���ة �لإبد�عي���ة و�لعر����ص �مل�شرحي ورعاية �ملو�ه���ب �لأدبية �لو�عدة م���ن خلل مناخ 

حتفيزي �شامل ي�شهم يف �إعد�د جيل من �ملبدعني.

أهداف الجائزة:
m  تعزي���ز �لهوي���ة �لثقافية ملجتمع دولة �لإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة لدى �لطلبة لتقدمي 

�أعمال كتابية �أدبية .

m �إعد�د جيٍل مبدع ومثقف من �لكت�ّاب قادر على �لتفكري و�لرتقاء مب�شتو�ه �لأدبي.
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m  توفري بر�مج حتفيزية ترقى بالأعمال �لأدبية يف خمتلف جمالت �لقر�ءة و�لكتابة 
يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية.

m  �لرتق���اء مب�شتوى �لرب�م���ج �لثقافية و�لإبد�ع و�لإجادة يف جم���ال �لقر�ءة و�لكتابة 
و�مل�شرح.

m  ت�شجي���ع روح �ملب���ادرة و�لتميز و�إث���ارة �ملناف�شة �خللقة من خ���لل م�شاركة جميع 
�لفئات �مل�شتهدفة يف �جلائزة.

m دعم جهود �لرتبويني و�أولياء �لأمور للك�شف عن قدر�ت �لطلب �لقر�ئية و �لكتابية 
وتنمية ملكاتهم �لإبد�عية.

m �مل�شاهمة يف توفري بيئة ثقافية مميزة م�شجعة على �لقر�ءة و�لكتابة �لإبد�عية.

شروط الجائزة:
يتم �مل�شاركة يف �جلائزة �إذ� حتققت �ل�شروط �لتالية: 

m  �أن يكون �ملت�شابق من �لطلب �مللتحقني باملر�حل �لتعليمية ) �حلكومية و�خلا�شة ( 
من كافة �جلن�شيات  بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�شاركة يف �جلائزة يف جمال 
�لق���ر�ءة و�مل�شرح، عل���ى �أن تقت�شر �مل�شارك���ة يف �لكتابة �لإبد�عي���ة على �ملو�طنني 

فقط.

m يت�شابق �مل�شارك يف كافة جمالت �جلائزة وفق �شروط �لو�ردة يف �لدليل �لتف�شري.

m  يرف���ق �لطالب �شورتني �شخ�شيت���ني، و�شورة من جو�ز �ل�شفر مع طلب �لرت�شيح يف 
كافة فئات �لطلبة وكذلك معلمو �ملو�د �لدر��شية ومعلمو �مل�شادر .   

m يت���م تر�شيح �مل�ش���ارك للجائزة من خلل مدر�شته بو��شط���ة ) من�شق �جلائزة ( يف 
منطقت���ه �لتعليمية ، عل���ى �أل ي�شارك من كل مدر�ش���ة يف كل م�شتوى �أكرث من ثلثة 

طلب وثلثة معلمني .
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m  تك���ون جميع �مل�شتند�ت �ملرفقة مبل���ف �جلائزة �شور� ول يح���ق للم�شارك �ملطالبة 
با�شرتجاع �مللف بعد �نتهاء �أعمال �لتحكيم 

m  ت�شتبع���د جميع �مللف���ات غري �مل�شتوفية لل�ش���روط �لو�ردة يف �لدلي���ل �لتف�شريي من 
قب���ل �إد�رة �جلائ���زة دون �لرج���وع �إىل �أي جهة ول يقبل �أي ملحق���ات �أثناء �ملقابلة 

�ل�شخ�شية .
m  يت���م حتميل �لدليل �لتف�شريي و طلب �لرت�شيح من خلل �ملوقع �لإلكرتوين جلمعية 

www. smbkc-fg.com حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال �مل�شتقبل
m  تت���م �لت�شفيات �لأوىل للم�ش���اركات د�خل �ملدر�شة ويتم تر�شي���ح �لطلبة للم�شاركة 

باجلائزة.
m  تر�ش���ح �ملدر�شة )للتحكيم �لنهائي( �لفئات �لتي ترى �أنها موؤهلة لذلك يف �ملو�عيد 

�ملحددة وفق �شروط �جلائزة.
m  يقدم �ملت�شابق ملفا وفق بنود �ملعايري �ملذكورة عن كل فئة .

m  �أن تكون جميع �لوثائق خمتومة وموقعة من م�شادرها.
m  بالن�شبة ملجال �لكتابة �لإبد�عية يجب �أن  يكون �لعمل �ملقدم  للجائزة جديدً� وغري 
من�ش���ور �شو�ء يف كتاب �أو �شحيف���ة �أو جملة �أو موقع �إلكرتوين �أو �أي و�شيلة �إعلمية 

�أخرى، ومل ي�شارك به ومل يفز به �شاحبه يف م�شابقات �أدبية مماثلة.
m  �أن يك���ون �لن�ص �لأدبي مكتوبا باللغة �لعربية �لف�شيحة ومطبوعا على �حلا�شوب و 
 )Flash Memory ( يرفق بطلب �لرت�شيح �شمن  ملف �لطالب كما يرفق بامللف

بجودة عالية لكافة حمتويات �مللف و�لن�ص �لأدبي .
m  جمي���ع �لأعم���ال �لكتابي���ة  �لفائزة تعد مل���كا ح�شري���ا لإد�رة �جلائ���زة ويحق لها 
�لحتفاظ بها �أو ن�شرها ول يحق للم�شارك ن�شرها  �أو �لت�شرف بها �إل باإذن كتابي 

م�شبق من �إد�رة �جلائزة
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m  �أن تقت�ش���ر �مل�شارك���ة عل���ى عمل و�حد يف �ملج���الت �ملذكورة �شالف���ا ولن ينظر يف 
�مل�شاركات �لز�ئدة يف حالة �لتقدم بها.

m  �أن تقت�شر كل كتابة �إبد�عية على كاتب و�حد فقط.

m  �إرفاق ر�شالة تزكية من �إد�رة �ملدر�شة ح�شب �لنموذج �ملرفق لفئة �ملعلم و�لطالب .

m  توقي���ع ويل �أمر �ملتق���دم على ��شتمارة �لتعهد �ملرفقة مع طل���ب �لرت�شيح، يقر فيها 
باأ�شالة �لنتاج �لأدبي لبنه �أو �بنته.

m  �عتماد طلب �لرت�شيح من �إد�رة �ملدر�شة �مللتحق بها �ملت�شابق

m  �مل�شاركات �لتي ل تلتزم بال�شروط �ملذكورة �شي�شقط حقها يف �لرت�شيح للجائزة.

m  �أن يق���دم �ملت�شابق ن�شختني من �لعمل �لأدبي بالإ�شافة �إىل ن�شخة �إلكرتونية تر�شل 
gneneration20092010@hotmail.com :على �لعنو�ن �لتايل

مجاالت وفئات الجائزة :
اأول :  جمال القراءة :

- فئة معلم �مل�شادر �ملتميز.   1

- فئة �ملعلم �ملتميز.  2

-  فئة �لطالب �ملتميز.  3

ثانيا : جمال الكتابة الإبداعية :
- فئة �لقلم �للمع )�حللقة �لأوىل من �ل�شف �لأول �إىل �خلام�ص( .  1

m  �لق�شة �لق�شرية.

m  �لكتابة �لكرتونية.
-  فئة �لقلم �لو�عد )�حللقة �لثانية من �ل�شف �ل�شاد�ص �إىل �لتا�شع(.  2
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m  �لق�شة �لق�شرية.
m  �خلاطرة.

m  �لكتابة �لكرتونية
-  فئة �لقلم �ملبدع )�ملرحلة �لثانوية من �ل�شف �لعا�شر �إىل �لثاين ع�شر(.  3

m  �لق�شة �لق�شرية .
m  �ل�����شع����ر.

-  فئة �ملبدع �للمع )�ملرحلة �جلامعية(.  2

m  �ملق�������ال .
ثالثاً : جمال امل�سرح :

- فئة  معلمي �ملد�ر�ص :  1

m ن�ص م�شرحي مكتوب
فئة �إد�ر�ت �ملد�ر�ص :   -  2

m عر�ص م�شرحي  ممثل .

آلية التنفيذ:
m  يت���م �لإعلن عن بدء مناف�شات �جلائزة  على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية يف �لدولة، 

ويتم ت�شليم طلبات �لرت�شيح للمن�شقني كل يف �ملنطقة �لتعليمية �لتابع لها  .

m  تقوم �إد�رة �جلائزة بالتو��شل مع �ملناطق �لتعليمية ؛ لختيار من�شق عن كل موؤ�ش�شة 
ليتوىل م�شوؤولية �جلائزة و�لإعلن عنها يف موؤ�ش�شته .

m  يتم حتميل �لدليل �لتف�شريي و طلب �لرت�شيح للجائزة من خلل �ملوقع �لإلكرتوين 
www. smbkc-fg.com للجمعية

m  مت���لأ �ملد�ر�ص طلب���ات �لرت�شي���ح �خلا�شة بامل�شارك���ني وت�شلمه���ا �إىل �ملن�شقني يف 
�ملناطق �لتعليمية.
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m  ت�شلم �ملناطق �لتعليمية طلبات �لرت�شيح لأمانة �جلائزة يف جمعية حممد بن خالد 
�آل نهيانلأجيال �مل�شتقبل يف موعد �أق�شاه 29 يناير 2015 م . 

m  يرفق بطلبات �لرت�شيح ملف �مل�شارك مت�شمنا كافة متطلبات �ملعايري �ملطلوبة كما 
يرفق بامللف ) Flash Memory( بجودة عالية لكافة حمتويات �مللف . 

m  تف���رز طلب���ات �لرت�شيح وملف���ات �جلائزة مبقره���ا يف جمعية حممد ب���ن خالد �آل 
نهيانلأجيال �مل�شتقبل بالعني ؛ للتاأكد من ��شتيفائها لل�شروط .

m  حتدد �جلائزة �أ�شماء �ملر�شح���ني �ملوؤهلني للمقابلة ، ويتم �إعلمهم مبوعد �ملقابلة 
فيجمعي���ة حمم���د ب���ن خال���د �آل نهيانلأجي���ال �مل�شتقبلفي مدينة �لع���ني عرب موقع 

www. smbkc-fg.com : جلمعية�

m  تب���د�أ �ملناف�ش���ات وتقيي���م �أد�ء �لط���لب يف �لأ�شب���وع �لأول م���ن فرب�ي���ر 2015 م 
و�ملقاب���لت �ل�شخ�شية يف �لأ�شب���وع �لثالث من فرب�ي���ر 2015 م وفق جدول زمني 

حمدد لكافة �ملناطق �لتعليمية يف �لدولة  يعلن عن تفا�شيله يف حينه . 

m  تعلن نتائج �جلائزة  على م�شتوى �لدولة يف �لأ�شبوع �لثاين من �شهر مار�ص 2015م 
عرب موؤمتر �شحفي ثم ترفع �لنتائج على موقع �جلمعية �ملحدد �شابقا .

m  ُيَك���رم �لفائ���زون يف حفل عام مبدينة �لعني  خلل �لأ�شب���وع �لثالث من �شهر �إبريل 
2015م.

m  متنح �شهاد�ت �شكر و تقدير للم�شرفني على �لطلب �لفائزين باملد�ر�ص.

m  متن���ح �شهاد�ت متي���ز للحا�شلني على ن�شبة %80 ومتنح �شه���اد�ت م�شاركة ملا دون 
ذلك.
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تواريخ مهمة :
m  �آخر موعد ل�شتلم طلبات �لرت�شيح و �لأعمال �مل�شاركة يف �شهر يناير 2015م

m  حتكيم �جلائزة يف �شهر مار�ص 2015م.

m  حفل �لتكرمي يف �شهر �إبريل 2015م.

الجوائز والتكريم :
وفقا ملا ورد يف �لدليل �لتف�شريي للجائزة.

ملزيد من �ل�شتف�شار�ت: ق�شم  �جلو�ئز –جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال 
�مل�شتقبل

ت: -78110505    فاك�ص: 7810056

generation20092010@hotmail.com : لربيد �لإلكرتوين�

 www.smbkc-fg.com : أو زورو� موقعنا �لإلكرتوين�
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) 6 ( جائزة 
عون للخدمة المجتمعية

)) الهالل الطالبي ((

ت�شع���ى هذه �جلائ���زة �إىل تعزيز روح �لعم���ل �لتطوعي وغر�ص �مل�شوؤولي���ة �ملجتمعية يف 
نفو�ص �لن�صء و�إر�شاء ثقافة �لعمل �لتطوعي يف �ملجتمع.

أهداف الجائزة :
m  حتقي���ق �أهد�ف هيئة �له���لل �لأحمر وترجمتها �إىل �أعم���ال و�قعية تخدم �ملجتمع 

�ملحلي.
m  تعزي���ز قيم���ة �لعمل �لتطوع���ي لتنفيذ بر�م���ج جمتمعي���ة و�إن�شانية متمي���زة تخدم 

�ملجتمع.
m ن�شر �لوعي �ملجتمعي باأهد�ف �لتكافل �لجتماعي عن طريق طلب �ملد�ر�ص.

m  دع���م دور �ملدر�ش���ة �ملهم يف غر����ص مفاهيم �ل���ولء و�لنتماء  للوط���ن وروح �لعمل 
�لتطوع���ي يف نفو�ص �لطلب���ة و�ل�شتعانة بدورها لن�شر مفاهي���م �لقيم �لتطوعية يف 

�ملجتمع .
m تر�شيخ قيم �ملبادرة و�ملناف�شة �لإيجابية و�مل�شاركة يف �لأن�شطة �لوطنية .

الفئات المستهدفة  :
m طلبة �ملد�ر�ص يف مر�حل  )�حللقة �لأوىل – �لثانية – �لثالثة �أو �لتعليم �لثانوي(

m �ملد�ر�ص �حلكومية .
m �ملد�ر�ص �خلا�شة .

 الخدمة المجتمعية:
تقدمي خدمة  جمتمعية من مبد�أ �لقيم �لتطوعية �لر��شخة بحيث تكون مدة �خلدمة ل 
تقل عن �شهرين يتم �إعد�د �لأهد�ف �ملنا�شبة لها وحتقيقها خلل �لفرتة �لزمنية على �أن 
يت���م توثيق جميع مر�حل �خلدمة و�لنتائج �لت���ي مت �لتو�شل �إليها وبيانات �لفئة �مل�شتهدفة 

للخدمة.  
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أمثلة الخدمة المجتمعية :-
m م�شروع لرعاية �ملر�شى 

m م�شروع خلدمة ��شر �ل�شجناء
m برنامج خلدمة ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

m م�شروع لرعاية �لأيتام
m برنامج لدعم �لأ�شر �ملحتاجة و رعايتهم .

m برنامج �أو مع�شكر يهدف �إىل تاأهيل �ملتطوعني يف جمال �لعمل �لإن�شاين.
m  �أو �أي برنام���ج تطوع���ي جمتمعي �إن�شاين يخدم فئة معين���ة من �ملجتمع بحيث تكون 
�لفكرة و��شحة �لروؤية و�لأهد�ف ول يتد�خل �مل�شروع مع فئات �آخري ،كما بالإمكان 

�ل�شتعانة باأي موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين لتنفيذ �مل�شروع

 آلية العمل :-
m  تقوم هيئة �لهلل �لأحمر مبخاطبة وز�رة �لرتبية و�لتعليم / جمل�ص �أبو ظبي للتعليم 

للإعلن عن �جلائزة وطلب تعميمها على �ملناطق و�ملكاتب �لتعليمية و�ملد�ر�ص  
m  تق���وم وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم / �أو جمل�ص �أب���و ظبي للتعليم بتعمي���م �جلائزة على 

�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة �لو�قعة يف �ملحيط �جلغر�يف لها .
m  تق���وم �ملدر�شة �لر�غبة يف �مل�شاركة با�شتيفاء طل���ب �مل�شاركة وفق �لبيانات �ملدونة 

و�إر�شاله �إىل �إد�رة �ملنطقة / �أو �ملجل�ص �لتابعة له.
m  تق���وم �ملدر�شة  بت�شكي���ل جماعة �لهلل �لطلبي وفق خطة عام���ة لعملها مت�شمنة 
�آلي���ة �مل�شارك���ة يف جائ���زة عون للخدم���ة �ملجتمعي���ة  ومبتابعة م���ن من�شقي �لهلل 

�لأحمر �لإمار�تي و�خلدمة �لجتماعية .
m  تر�ش���ح �ملنطقة / �ملجل����ص �لتعليمي عدد 2 م���ن �أفر�د �لتوجي���ه �ملخت�ص لتحكيم 
�مل�شاري���ع و�لرب�م���ج �لت���ي مت تنفيذه���ا عل���ى �لنط���اق �ملحل���ي مب�شارك���ة �أفر�د مت 

تر�شيحهم من فرع �لهيئة �ملعني .
m  تق���وم �ملنطقة /�ملجل�ص �لتعليمي ممثلة يف ق�ش���م �لأن�شطة  بتزويد من�شقي �لهلل 
�لطلب���ي يف ف���رع هيئ���ة �لهلل �لأحم���ر ببيانات م�ش���اركات �ملد�ر����ص يف �جلائزة 

و�أ�شماء �أع�شاء جلان �لتحكيم .
m  يت���م حتكيم �لأعم���ال �مل�شاركة على �مل�شت���وى �ملحلي )�ملنطق���ة / �ملجل�ص /�ملكتب 

�لتعليمي (
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m  يت���م رفع �لأعم���ال �لفائزة باملرك���ز �لأول على م�شتوى �ملنطق���ة /�ملجل�ص �لتعليمي 
جلمي���ع �ملر�ح���ل �إىل �إد�رة �ملتطوعني يف مبنى �لأمان���ة �لعامة لهيئة �لهلل �لأحمر 

�لإمار�تي  من قبل من�شقي �لهلل �لطلبي يف فروع �لهيئة.
m  يت���م ت�شكيل جلن���ة �لتحكيم �ملركزي���ة مبعرف���ة �إد�رة �ملتطوعني لتحكي���م �لرب�مج 

و�مل�شاريع على م�شتوى �لدولة.
m  يت���م �إعد�د وتنفيذ �ملعر�ص للمر�كز �لأوىل على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية لتحكيمه 

على م�شتوى �لدولة 
m   يت���م �عتماد �أ�شم���اء �ملد�ر�ص �لفائزة يف كل فئة ملنحه���ا �جلو�ئز �لنقدية و منحها 

�شهادة تقدير 
 % m   يت���م �لتوزيع مبالغ �جلائزة وفق �لن�شب �لتالية )فريق �جلماعة من �لطلبة 40 

) % % �إد�رة �ملدر�شة 30  �مل�شرف �لرتبوي على �جلائزة 30 

الجوائز :- 
مد�ر�ص �حللقة �لأوىل و�لثانية و�لثالثة ) بنني – بنات (  :-

اجلائزةاملركز

15.000�لأول

10.000�لثاين

8.000�لثالث

الفئات المتميزة 
فئة �لطالب �ملوهوب           - فئة �مل�شرف �ملتميز               - فئة ويل �لأمر �ملتميز 

موعد الجائزة :
m  تنطلق �جلائزة عند بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد وتكون فعالياتها على مد�ر �لعام 

�لدر��شي .
m  تق���دم ملفات �ملد�ر�ص �مل�شاركة �إىل ق�شم �لأن�شطة �لطلبية يف  �ملنطقة �أو �ملجل�ص 

�لتعليمي يف �شهر مار�ص.
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m  يتم حتكيم �جلائ���زة على م�شتوى �ملناطق/�ملجال����ص �لتعليمية خلل  �شهر مار�ص 
وعلى م�شتوى �لدولة خلل �شهر �أبريل من كل عام.

معايير التحكيم :-
الدرجةمعايري التحكيمم
50ت�شكيل �لهلل �لطلبي من بد�ية �لعام �لدر��شي.1

20�مل�شاركة �لطلبية و�لعمل �جلماعي يف �لإعد�د و�لتنظيم .2

15وعى �مل�شاركني يف تنفيذ �لرب�مج و�مل�شاريع.3

10�لبتكار وتقدمي �لأفكار �لإبد�عية .4

10تنوع �لتوثيق و�لت�شوير5

10�لتغطية �لإعلمية يف تنفيذ �مل�شروع �أو �لربنامج.6

15م�شاركة �جلماعات �ملدر�شية و�أولياء �لأمور يف �لربنامج.7

10توعية �ملجتمع �ملحلي بدور جماعة �لهلل �لطلبي.8

100املجموع

مالحظة : 
m �شيتم حجب �ملدر�شة �لتي يقل تقييمها عن 50 درجة يف �ملجموع �لعام

m  للم�شارك���ة يف �جلائ���زة ناأمل �لتو��شل مع �إد�رة �ملتطوع���ني يف �لأمانة �لعامة لهيئة 
�لهلل �لأحمر �لإمار�تي يف �أبو ظبي على �لعناوين �لتالية : 

هاتف : 02-6996616
volunteer@rcuae.ae : لربيد �للكرتوين�

http://portal.rcuae.ae/vln : لبو�بة �لإلكرتونية للتطوع�
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 ) 7 ( جائزَْة 
المؤَرِّخ الشابْ

الدورة السادسة 2014 - 2015
تحت رعاية األرشيف الوطني

)وزارة شئون الرئاسة (
بتوجيهات ورعاية �شامية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء، وزير �ش���وؤون �لرئا�شة، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث و�شع 
�ملركز جّل �هتمامه يف دعم ر�شالته للحفاظ على تاريخ �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وثقافتها، 

وتر�ثها، ون�شرها بطرح م�شاريع هادفة تنفع �لن�صء و�لأجيال �ملتعاقبة. 
وكان م���ن بو�ك���ري هذه �مل�شاري���ع برنام���ج م�شابقة �لرح���لت �ملدر�شية �ل���ذي ��شتمر 
نح���و ع�شر �شن���و�ت، و�أثمر �أعماًل قام بها طلبة �ملد�ر����ص، ون�شرها �ملركز �لوطني للوثائق 
و�لبح���وث، مث���ل: ز�يد و�لتعليم، وز�ي���د و�ملر�أة، وز�ي���د و�لتنمية، وز�ي���د و�لبيئة، و�جلزر 

�لإمار�تية �لثلث.
وق���د طرح �ملركز �لوطن���ي للوثائق و�لبحوث م�شروع جائزة �مل���وؤرخ �ل�شاب عام 2009؛ 
��شتم���ر�رً� لنه���ج �حلفاظ عل���ى تاريخ �لإم���ار�ت وثقافته���ا وتر�ثها، �لت���ي يرعاها �ملركز 
بالتع���اون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ويف هذ� �لعام �لدر��شي 2014-2015 تدخل �جلائزة 
عامه���ا �خلام�ص، ونرج���و �أن حتقق �لكثري من �لأهد�ف �لتي و�شعت من �أجلها، و�أن ت�شهد 

�نت�شارً� و��شعًا، وتطورً� نوعيا يف �مل�شتقبل.

أهداف الجائزة:
m تعزيز �لنتماء و�لولء، و�لهوية �لوطنية.

m �لهتمام بدر��شة كل ما يخ�ص �لإمار�ت وتاريخ �لقبائل.
m  ت�شجيع �لبحث و�لدر��شة يف تاريخ �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بكافة ع�شوره، وحماية 
تر�ثه���ا بجمع �لوثائق �لتاريخية، ودر��شة �لأن�ش���اب و�لقبائل، و�لرو�يات �ل�شفهية، 
و�لأ�شعار، و�لأغاين، و�لفنون �ل�شعبية، و�لأمثال، و�لذكريات، و�ملر��شلت، و�ل�شور 



62

و�ملقتنيات �لقدمية، و�ملهن و�حلرف �ليدوية، و�ملو�قع �لتاريخية و�لأثرية، و�حلياة 
�لبحرية، و�لطب �ل�شعبي، و�لبناء، وغريها من �مل�شادر �لتاريخية، وجعل ذلك يف 

متناول �لأجيال �ملتعاقبة.
مراحل الدراسة المستهدفة:

 الفئة الأوىل : �لتعليم �لأ�شا�شي )�ل�شفوف من �ل�شاد�ص حتى �لتا�شع(.
 �لفئة �لثانية : �لتعليم �لثانوي )�ل�شفوف من �لعا�شر حتى �لثاين ع�شر(.

فروع الجائزة :
1 -  التاريخ ال�سفهي : تدوين �لتاريخ �ل�شفهي، ودر��شات �لأن�شاب يف دولة �لإمار�ت.
و�ملو�قع  �لتاريخية  �ملعامل  و�جلغر�فيا،  �لتاريخ  يف  بحوث   : اجلغرايف  2 -   التاريخ 

�لأثرية يف دولة �لإمار�ت. 
و�ل�شناعات  �ليدوية  و�حلرف  �ملهن  ومقابلت يف  بحوث  القت�سادي:  3 -   التاريخ 

�لتقليدية يف دولة �لإمار�ت.
4 -  التاريخ الجتماعي: بحوث عن �حلياة �لجتماعية يف دولة �لإمار�ت قدميًا وحديثًا. 

مالحظة:
طلبة  ي�شتطيع  بينما  فقط،  �لثانوية  للمرحلة  �لبحوث  كتابة  جمال  يخ�ش�ص    m 
و�حد  جانب  عن  تقارير  �إعد�د  يف  �مل�شاركة  �لتا�شع  حتى  �ل�شاد�ص  من  �ل�شفوف 
من جو�نب �حلياة �لجتماعية �أو �لقت�شادية �أو �جلغر�فية يف �لإمار�ت، على �أن ل 

يكون �لتقرير �أقل من ع�شر  �شفحات.

توثيق خطوات تنفيذ برنامج الجائزة:
- و�شع خطة زمنية حمددة.   1

2 -  �إمكانية �ل�شتمر�ر يف حتقيق �لفائدة من �لفعاليات، مع مر�عاة �ختلف �لأماكن 
و�ل�شر�ئح �ملجتمعية �مل�شتفيدة.

3 -  ل يزيد عدد �مل�شاركني بتنفيذ �مل�شروع �لو�حد يف �أي مدر�شة عن )3( طلب �أو 
طالبات، على �أن ل يتكرر ��شم �لطالب يف �أكرث من م�شروع.
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4 - �أن يكون هناك م�شرف و�حد فقط على كل م�شروع.

5 - �أن يت�شمن �مل�شروع �لفعاليات �مل�شاحبة �لتالية: 

m رحلة مدر�شية تخ�ش�شية تخدم �مل�شروع )ح�شب حاجة �مل�شروع(.

)موؤ�ش�شات  �أمكن  �إن  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  �ل�شتفادة من خمتلف  �أو  مع  m  �لتعاون 
�لتعليم �لعايل، وهيئة �لآثار يف خمتلف �لإمار�ت، �أو غريها(.

عن  �لدقيقة  �ملعلومات  جلمع  �ملعنية  و�جلهات  �لأمور،  �أولياء  مع  �لتو��شل   m  
�لأ�شخا�ص و�ملو�قع �لأثرية.

m  �مل�شاركة يف فعاليات �إر�شادية تثقيفية ت�شمل �لعدد �لأكرب من طلب وطالبات 
�ملدر�شة )م�شرحيات – حما�شر�ت – زيار�ت دورية لكبار �ل�شن �لذين يتمتعون 
بذ�كرة تاريخية – بر�مج تدريبية – ور�ص عمل حول �أهمية �لتاريخ و�لرت�ث 

و�لآثار وكيفية قر�ءة �لتاريخ من خللها.. �لخ(  

m تغطية �إعلمية مع توثيق خمتلف �لفعاليات.  

تزيد  ل  تقدميي  �إعد�د عر�ص  للجائزة  �ملتقدم  �لفريق  من  �للجنة  تطلب  قد    m
مدته عن 10 دقائق ي�شارك به ثلثة من �لطلبة نيابة عن �لفريق.

آليات التنفيذ:
m �مل�شاركة �ختيارية للمد�ر�ص وتتطلب �لتايل: 

برنامج  لتنفيذ  �ل�شنوية �ملقرتحة  بها �خلطة  �مل�شاركة ويرفق  ��شتمارة طلب  m  ملئ 
�مل�شابقة، تر�شل للمناطق �لتعليمية، �لتي ترفعها بدورها لإد�رة �لأن�شطة �لطلبية، 

يف موعد �أق�شاه 21 مار�ص 2014

m  ت�شكل جلنة من �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث، و�إد�رة �لأن�شطة يف وز�رة �لرتبية 
لختيار �ملد�ر�ص �ملتميزة.
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m �إعلن �أ�شماء �ملد�ر�ص �لتي �شت�شارك يف �جلائزة.

m تقام للم�شرفني ور�شة عمل تعينهم على تنفيذ مهامهم.

على  مطبوعة  ون�شخة   CD على  ن�شخة  ن�شختني:  يف  �لطلبة  م�شاريع  جميع  m  تقدم 
�حلا�شب �لآيل.

m بناء على نتائج �ملدر�شة متنح �أحقية �ملو��شلة يف �لعام �لدر��شي �لقادم.
شروط قبول األعمال الكتابية والتأريخ الشفوي 

تقبل األعمال الملتزمة بالتالي:
1 - مكونات وترتيب المحتوى  

�لأ�شماء  و�لر�عية،  �ملنظمة  و�جلهات  �مل�شابقة  عنو�ن  وتت�شمن  الغالف:  �سفحة 
�لثلثية لفرق �لعمل، �ملدر�شة و�ملنطقة �لتعليمية، وعنو�ن �ملدر�شة )بريدي، و�إلكرتوين(  

)ميكن ��شتعمال �لغلف �لد�خلي للعنو�ن(. 

m املقدمة : خمت�شرة للمو�شوع. 

m �ملنت �أو )�شلب �ملو�شوع(. 

m �خلامتة و�ل�شتنتاجات: خمت�شرة ودقيقة و�أ�شيله. 

m �مل�شادر و�لوثائق و�ملر�جع: يف هو�م�ص �ل�شفحات.

m �ملحتويات مرقمة وفق �شفحات �لبحث.

m  يرفق مع �لعمل �لكتابي )ت�شجيل للمقابلت �ل�شفوية، مع تفريغها كتابيا- ر�شوم 
تو�شيحية مع �ل�شور.( 

m  يتعني �أن تكون �مل�شاهمات �أ�شلية، وقائمة على �لبحث �جليد با�شتخد�م �مل�شادر 
�ملوثقة.
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2 - عدد ال�سفحات 

 يف جمال �لكتابة : من 15-12 �شفحة حجم )A4(، مبا يف ذلك قائمة �ملر�جع، ومبا ل 
يزيد عن �أربع �أ�شكال تو�شيحية.

شروط قبول البحوث 
تقبل �لبحوث �مللتزمة بالتايل:

1 - مكونات وترتيب حمتوى �لبحث:

�لأ�شماء  و�لر�عية،  �ملنظمة  و�جلهات  �مل�شابقة  عنو�ن  وتت�شمن  �لغلف:  �شفحة 
�لثلثية لفرق �لعمل، �ملدر�شة و�ملنطقة �لتعليمية، وعنو�ن �ملدر�شة )بريدي، و�إلكرتوين(. 

)ميكن ��شتعمال �لغلف �لد�خلي للعنو�ن(. 

m �ملقدمة 

m �ملنت �أو )�شلب �ملو�شوع(. 

m �خلامتة و�ل�شتنتاجات: خمت�شرة ودقيقة و�أ�شيلة. 

m �مل�شادر و�لوثائق و�ملر�جع: موظفة يف �ملنت. 

m �لفهر�ص: مرقم ح�شب �شفحات �لبحث. 

 يجب �أن تكون �مل�شاهمات �أ�شيلة، وقائمة على �لبحث �جليد با�شتخد�م �مل�شادر �ملوثقة.
2 - عدد الصفحات 

50 �شفحة حجم )A4(، مبا يف ذلك قائمة  •  يف جمال البحوث امل�سرتكة: من 30 - 
�ملر�جع و�لفهار�ص وحتت�شب �مللحق و�لوثائق من عدد �ل�شفحات.

طباعة البحث: 

مع  �لفرعية،  و�لعناوين  �لعناوين،  وو�شع  �لعربية،  باللغة  مطبوعة  �لأعمال  m  تقدم 
�للتز�م مبكونات وترتيب حمتوى �لبحث.
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�لبنط )Simplified Arabic(، ويكون حجم �حلرف )14(، بفا�شل  m  ي�شتخدم 
مزدوج بني �ل�شطور، وترك هام�ص 2،45 �شم من كافة �جلو�نب.

m  لن تقبل �مل�شاهمات �ملدونة بخط �ليد، و�لتي تفتقر �إىل تثبيتها بامل�شادر و�ملر�جع 
و�لهو�م�ص.

m ترفق ن�شخة ورقية من �أي عمل بالإ�شافة �إىل ن�شخة �لو�شائط �ملتعددة.
شروط االشتراك في الجائزة: 

ت�شكل �ملدر�شة جماعات طلبية حتت م�شمى )جماعة �ملوؤرخ �ل�شاب(، على �أن ل يزيد 
�لعدد عن 3 طلب �أو طالبات وم�شرف �أو م�شرفة، ويتم تفعيلها بهدف جذب �لعنا�شر �ملحبة 

للتاريخ يف �ملجتمع �ملدر�شي، و�لعمل على ن�شر ثقافة حب �لتاريخ و�لهتمام به بني �لطلبة.

تنفذ كل جماعة م�شاركة م�شروعًا موثقًا بامل�شادر و�ل�شور، وحمققًا تاريخيًا ولغويًا 
ويف�شل �أن يكون من نف�ص منطقة �ملدر�شة)�لإمارة( ليكون مو�شوعًا للدر��شة وينفذ يف �أحد 

�ملجالت �لتالية:

�أفر�د �لأ�شرة من كبار �ل�شن �جلد،  m  تدوين �لتاريخ �ل�شفهي باإجر�ء مقابلت مع 
�جلدة، �لأب، �لأم... �إلخ. 

دولة  يف  �لأثرية  و�ملو�قع  �لتاريخية  �ملعامل  حول  بحوث  واجلغرافية:  m  التاريخ 
�لإمار�ت.

m  التاريخ القت�سادي: بحوث ومقابلت يف �حلرف �ليدوية و�ل�شناعات �لتقليدية 
يف دولة �لإمار�ت.

قدميًا  �لإمار�ت  دولة  يف  �لجتماعية  �حلياة  عن  بحوث  الجتماعي:  التاريخ    m
وحديثًا.

m  ت�شوير فلم وثائقي عن تاريخ و�أهمية موقع �أثري، بحيث يوجه �لنظر �إىل �أهمية 
هذ� �ملوقع وتو�شيح عر�قته �لتاريخية.
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% من �إجمايل  m  يجب �أن ل تزيد ن�شبة �ل�شتعانة مبعلومات �شبكة �لنرتنت عن 20 
حمتوى �لبحث.

m  ت�شجيل �لأحد�ث �لتاريخية يف �لبلد من كبار �ل�شن �أو من خلل �لبحث يف �لوثائق 
�لتاريخية. 

m  يجب �إعد�د عر�ص تقدميي ل تزيد مدته عن 10 دقائق ي�شارك به ثلثة من �لطلبة 
نيابة عن �لفريق لعر�ص �إجناز�تهم يف ملتقى �ملوؤرخ �ل�شباب �لذي �شينفذ يف نهاية 

�لربنامج للعام �لدر��شي.
معايير الجائزة :

m متيز �ملو�شوع �ملطروح. 
m حتليل ودعم �حلجج �ملطروحة. 
m دقة �لوقائع �لتاريخية �ملدرجة.

m  �شل�شة �لعر�ص، و�شحة �لأ�شلوب. 
m جودة �للغة، وم�شتوى فهم �للهجة �ملحلية وتقا�ص على �أ�شا�ص �مل�شتوى.

m �أ�شالة �لوثائق، و�ل�شور، و�خلر�ئط، و�لر�شوم.
m و�شوح خطة �لعمل. 

m �لتز�م �جلدول �لزمني. 
m جناح �لفعاليات يف حتقيق �لأهد�ف.

m �متد�د فائدة �لربنامج �إىل �ملجتمع �ملحلي. 
m �إمكانية عر�ص �لفعاليات للجمهور لل�شتفادة من �لتجربة.

يف  �لأن�شطة  و�إد�رة  و�لبحوث،  للوثائق  �لوطني  �ملركز  من  م�شرتكة  جلنة  m  تكوين 
وز�رة �لرتبية، وللجنة �حلق يف �ل�شتعانة بعنا�شر متخ�ش�شة من �ملجتمع لها دور 

هام يف حفظ تاريخ �لإمار�ت وتر�ثها، ورعاية �آثارها. 
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مكافأت الجائزة   :
والشخصيات في  األنساب  ودراسات حول  الشفهي  التاريخ   أواًل: التاريخ الشفهي :  تدوين 

دولة اإلمارات.

�جلائزة �لأوىل: 7000 �آلف درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثانية: 5000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثالثة: 4000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز. 

m  ُيعّد �ملدر�ص �مل�شرف ع�شوً� من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
والشخصيات  التاريخية  المعالم  والجغرافيا،  التاريخ  في  ثانيًا: التاريخ الجغرافيا :  البحوث 

والمواقع األثرية في دولة اإلمارات.

�جلائزة �لأوىل: 7000 �آلف درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثانية: 5000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثالثة: 4000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز. 

m  ُيعّد �ملدر�ص �مل�شرف ع�شوً� من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
ثالثًا: التاريخ اإلقتصادي:  بحوث ومقابالت في المهن والحرف اليدوية والصناعات التقليدية 

في دولة اإلمارات.

�جلائزة �لأوىل: 7000 �آلف درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثانية: 5000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثالثة: 4000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز. 

m  ُيعّد �ملدر�ص �مل�شرف ع�شوً� من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
رابعاًُ: التاريخ اإلجتماعي :  بحوث عن الحياة اإلجتماعية في دولة اإلمارات قديمًا وحديثًا.

�جلائزة �لأوىل: 7000 �آلف درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثانية: 5000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
�جلائزة �لثالثة: 4000 درهم لكل ع�شو من �أع�شاء �لفريق �لفائز. 

m  ُيعّد �ملدر�ص �مل�شرف ع�شوً� من �أع�شاء �لفريق �لفائز.
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�إْقـــــَر�ْر 

بهذ� �أقر باأن �لن�ص �مل�شارك عن مدر�شة .........................................................يف فرع 

.................................... جلائزة �ملوؤرخ �ل�شاب/ �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بعنو�ن 

)..........................................................( هو عمل مل يتم �قتبا�شه �أو �شرقته �أو ن�شره ومل 

يقدم لأي م�شابقة.

1 - �أقر بقبول ون�شر عملي �لفائز وفق �ل�شروط و�ل�شو�بط �لتي يرتئيها �ملركز.

2 - كما �أو�فق على �شحب �جلائزة يف حالة خمالفتي ل�شروط و�شو�بط �جلائزة.

1. �أ�شماء �لطلبة �مل�شاركون:

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

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

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

2. ��شم �مل�شرف: .........................................................................

3. �لهاتف �أو رقم �ملتحرك �ل�شخ�شي: ..........................................

4. ��شم مدير �ملدر�شة: .................................................................

5. �لربيد �للكرتوين: ..................................................................

6. �لتاريخ: ..................................................................................

7. �لتوقيع: ..................................................................................
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طلب مشاركة في جائزة المؤرخ الشاب 
2015  -  2014

 التاريخ الشفهي: تدوين التاريخ الشفهي ودراسات األنساب في دولة اإلمارات

��شم �ملدر�شة: ............................................................   �لهاتف: ...........................................

�ملنطقة �لتعليمية: ...................... �شندوق �لربيد:  ............  �لربيد �للكرتوين: .........................
�أ�شماء �لطلبة �مل�شاركون:                                       �ملرحلة �لدر��شية: 

1 - .............................................................  1 - طلبة �لتعليم �لأ�شا�شي )�حللقة �لثانية(
2 - .............................................................  2 - طلبة �لتعليم �لثانوي

 - 3  ............................................................. - 3
��شم �مل�شرف: ............................................................  �لهاتف: ...........................................

مدير �ملدر�شة: ...........................................................  �لتوقيع: ............................................
�لتاريخ:          /          /          20م                                               ختم �ملدر�شة:  

معايري تقييم جائزة �ملوؤرخ �ل�شاب/ �لتاريخ �ل�شفهي/ تدوين �لتاريخ �ل�شفهي ودر��شات �لأن�شاب يف 
دولة �لإمار�ت

1 - �لربط �ل�شليم �أثناء طرح �لأ�شئلة من حيث �لإن�شات، متابعة �حلو�ر و�شل�شته. 
2 - �للتز�م مبحاور �لتاريخ �ل�شفهي )�لأماكن، �حلرف، �لتد�وي، �حلياة �لجتماعية ......... �لخ(.

3 - �لدقة يف ��شتخد�م وكتابة �ملفرد�ت �لعامية و�شرحها �ل�شليم )يف �لن�ص �أو يف �لهام�ص(.
4 - �شلمة وجودة �ل�شرد باللغة �لعربية �لف�شحى.

5 -  �لتفريغ باللهجة �ملحلية. 
6 - وجود �لبطاقة �لتعريفية للر�وي.

6 - جودة ومتيز �ملقابلة )�ملرفقات/ �ل�شور/ �لر�شومات/ �لوثائق/ �شجرة �لعائلة(  
8 -  �لت�شميم و�لإخر�ج �لفني.

عنو�ن �مل�شروع: ....................................................................................................................
تفا�شيل خطة �مل�شروع )��شتخدم ورقة خارجية و�أرفقها بالطلب(.

�إجمايل عدد �لطلب �مل�شاركني يف �مل�شروع )       ( ل يزيد �لعدد عن 3 طلب يف �لعمل �لو�حد.
مالحظة عامة: عدم ��شتكمال بيانات هذ� �لنموذج  يعر�شه لعدم �لعر�ص على �للجنة �ملخت�شة.  

ملزيد من �ملعلومات �لت�شال ب�وز�رة �لرتبية و�لتعليم
هاتف: 2176209 - 04     فاك�ص: 2638134 - 04

• �آخر موعد ل�شتلم طلبات م�شاركات �لأعمال هو  ................................................................
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طلب مشاركة في جائزة المؤرخ الشاب 
2015 - 2014

التاريخ الجغرافي: بحوث في التاريخ والجغرافيا، المعالم التاريخية والشخصيات 
والمواقع األثرية في دولة اإلمارات. 

��شم �ملدر�شة: ............................................................   �لهاتف: ...........................................

�ملنطقة �لتعليمية: ...................... �شندوق �لربيد:  ............  �لربيد �للكرتوين: .........................
�أ�شماء �لطلبة �مل�شاركون:                                       �ملرحلة �لدر��شية: 

1 - .............................................................  1 - طلبة �لتعليم �لثانوي
2 - .............................................................  2 - طلبة �لتعليم �لثانوي

 - 3  ............................................................. - 3
��شم �مل�شرف: ............................................................  �لهاتف: ...........................................

مدير �ملدر�شة: ...........................................................  �لتوقيع: ............................................
�لتاريخ:          /          /          20م                                               ختم �ملدر�شة:  

معايري تقييم جائزة �ملوؤرخ �ل�شاب/�لتاريخ �جلغر�يف: بحوث يف �لتاريخ و�جلغر�فيا، �ملعامل �لتاريخية  
و�ل�شخ�شيات و�ملو�قع �لأثرية يف دولة �لإمار�ت:

1 - عنو�ن �لبحث وقوة �ملحتوى.
2 - تنوع �مل�شادر، توظيفها، و�إدر�جها يف هو�م�ص �ل�شفحات.

3 - �ل�شياغة و�لدقة �للغوية و�شرح �ملفرد�ت �لعامية. 
 4 - �لكتابة باللغة �لعربية �لف�شحى �ل�شليمة.

5 -  �لت�شميم و�لإخر�ج �لفني.    
 6 - �ملرفقات: �ل�شور، �لأدو�ت، �لر�شومات، �لوثائق، �لو�شائط �ملتعددة.

7 - متّيز �لبحث يف �بر�ز �ملعامل �جلغر�فية ودورها يف تاريخ دولة �لإمار�ت.
عنو�ن �مل�شروع: ....................................................................................................................

تفا�شيل خطة �مل�شروع )��شتخدم ورقة خارجية و�أرفقها بالطلب(.
�إجمايل عدد �لطلب �مل�شاركني يف �مل�شروع ل يزيد �لعدد عن 3 طلب يف �لعمل �لو�حد .

مالحظة عامة: عدم ��شتكمال بيانات هذ� �لنموذج يعر�شه لعدم �لعر�ص على �للجنة �ملخت�شة.  
ملزيد من �ملعلومات �لت�شال ب�وز�رة �لرتبية و�لتعليم
هاتف: 2176209 - 04     فاك�ص: 2638134 - 04

• �آخر موعد ل�شتلم طلبات م�شاركات �لأعمال هو .................................................................
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طلب مشاركة في جائزة المؤرخ الشاب 
2015 - 2014

التاريخ االقتصادي: بحوث ومقابالت في المهن والحرف اليدوية والصناعات 
التقليدية في دولة اإلمارات.

��شم �ملدر�شة: .........................................................   �لهاتف: ...........................................

�ملنطقة �لتعليمية: .................... �شندوق �لربيد:  ...........  �لربيد �للكرتوين: .........................
�أ�شماء �لطلبة �مل�شاركون:                                       �ملرحلة �لدر��شية: 

1 - .............................................................  1 - طلبة �لتعليم �لأ�شا�شي )�حللقة �لثانية(
2 - .............................................................  2 - طلبة �لتعليم �لثانوي

  ............................................................. - 3
��شم �مل�شرف: .........................................................  �لهاتف: ...........................................

مدير �ملدر�شة: ........................................................  �لتوقيع: ............................................
�لتاريخ:          /          /          20م                                               ختم �ملدر�شة:  

و�حلرف  �ملهن  يف  ومقابلت  بحوث  �لقت�شادي:  �لتاريخ  �ل�شاب/  �ملوؤرخ  جائزة  تقييم  معايري 
�ليدوية و�ل�شناعات �لتقليدية يف دولة �لإمار�ت:

1 - عنو�ن �لبحث وقوة �ملحتوى.
2 - تنوع �مل�شادر، توظيفها، و�إدر�جها يف هو�م�ص �ل�شفحات.

3 - �ل�شياغة و�لدقة �للغوية و�شرح �ملفرد�ت �لعامية. 
 4 - �لكتابة باللغة �لعربية �لف�شحى �ل�شليمة.

5 -  �لت�شميم و�لإخر�ج �لفني.    
 6 - �ملرفقات: �ل�شور، �لأدو�ت، �لر�شومات، �لوثائق، �لو�شائط �ملتعددة.
7 - متّيز �لبحث باأحد �ملهن �أو �حلرف �ليدوية �أو �ل�شناعات �لتقليدية.

عنو�ن �مل�شروع: .................................................................................................................
تفا�شيل خطة �مل�شروع )��شتخدم ورقة خارجية و�أرفقها بالطلب(.

�إجمايل عدد �لطلب �مل�شاركني يف �مل�شروع ل يزيد �لعدد عن 3 طلب يف �لعمل �لو�حد .
مالحظة عامة: عدم ��شتكمال بيانات هذ� �لنموذج يلغي م�شاركة �ملدر�شة يف �جلائزة.  

ملزيد من �ملعلومات �لت�شال ب�وز�رة �لرتبية و�لتعليم
هاتف: 2176209 - 04     فاك�ص: 2638134 - 04

• �آخر موعد ل�شتلم طلبات م�شاركات �لأعمال هو ...............................................................
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طلب مشاركة في جائزة المؤرخ الشاب 
2014-2015

التاريخ االجتماعي: بحوث في الحياة االجتماعية في دولة اإلمارات قديمًا وحديثًا.

��شم �ملدر�شة: ............................................................   �لهاتف: ...........................................

�ملنطقة �لتعليمية: ...................... �شندوق �لربيد:  ............  �لربيد �للكرتوين: .........................
�أ�شماء �لطلبة �مل�شاركون:                                       �ملرحلة �لدر��شية: 

1 - .............................................................  1 - طلبة �لتعليم �لأ�شا�شي )�حللقة �لثانية(
2 - .............................................................  2 - طلبة �لتعليم �لثانوي

 - 3  ............................................................. - 3
��شم �مل�شرف: ............................................................  �لهاتف: ...........................................

مدير �ملدر�شة: ...........................................................  �لتوقيع: ............................................
�لتاريخ:          /          /          20م                                               ختم �ملدر�شة: 

معايري تقييم جائزة �ملوؤرخ �ل�شاب/�لتاريخ �لجتماعي: بحوث عن �حلياة �لجتماعية يف دولة �لإمار�ت 
قدميًا وحديثًا .

1 - عنو�ن �لبحث وقوة �ملحتوى.
2 - تنوع �مل�شادر، توظيفها، و�إدر�جها يف هو�م�ص �ل�شفحات.

3 - �ل�شياغة و�لدقة �للغوية و�شرح �ملفرد�ت �لعامية. 
 4 - �لكتابة باللغة �لعربية �لف�شحى �ل�شليمة.

5 -  �لت�شميم و�لإخر�ج �لفني.    
 6 - �ملرفقات: �ل�شور، �لأدو�ت، �لر�شومات، �لوثائق، �لو�شائط �ملتعددة.

7- �رتباط �لبحث بظاهرة �جتماعية من و�قع جمتمع �لإمار�ت.
عنو�ن �مل�شروع: ....................................................................................................................

تفا�شيل خطة �مل�شروع )��شتخدم ورقة خارجية و�أرفقها بالطلب(.
�إجمايل عدد �لطلب �مل�شاركني يف �مل�شروع ل يزيد �لعدد عن 3 طلب يف �لعمل �لو�حد .

مالحظة عامة: عدم ��شتكمال بيانات هذ� �لنموذج يعر�شه لعدم �لعر�ص على �للجنة �ملخت�شة.  
ملزيد من �ملعلومات �لت�شال ب�وز�رة �لرتبية و�لتعليم
هاتف: 2176209 - 04     فاك�ص: 2638134 - 04

• �آخر موعد ل�شتلم طلبات م�شاركات �لأعمال هو .................................................................
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توقيتات الجائزة  :
m �لإعلن عن �جلائزة : 9 نوفمرب 2014م .

�بريل  2015م . m  �أخر موعد ل�شتلم �مل�شاركات : �لفرتة  9 
16  �بريل 2015م .  - m  فرز �لأعمال �مل�شتوفية لل�شروط : من  12 

m  حتكيم  �لأعمال : مايو 2015م
m  حفل �لتكرمي نهاية �لعام �لدر��شي : 2014 - 2015م
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) 8 ( مسابقة
 القصة القصيرة

تحت شعار »البراري موطني«
برعاية

الصندوق الدولي للرفق بالحيوان

من نحن؟ 
تاأ�ش����ص �ل�شن���دوق �لدويل للرف���ق باحليو�ن )�أيف���و( �شنة 1969، ويعم���ل على حماية 
�حليو�نات و�ملو�ئل �لطبيعية يف جميع �أنحاء �لعامل. تنت�شر م�شاريع )�أيفو( �ملُنّفذة يف �أكرث 
م���ن �أربعني دول���ة، حيث ي�شعى �إىل تقدمي يد �ملُ�شاعدة �إىل �حليو�نات �ملُحتاجة، كما يعمل 
)�أيف���و( على �إنق���اذ �حليو�نات �لتي تعر�شت �إىل ك���و�رث، و�لدعوة �إىل حماية �جلماعات 

�لأحيائية من �ل�شتنز�ف �لتجاري و�لق�شوة.

ما هي مُبادرة التواصل التعليمي؟
�نطلقت ُمب���ادرة �لتو��شل �لتعليمي قبل ع�شرين عاًما، و�ليوم ي�شتفيد �أكرث من خم�شة 
ملي���ني طالب ومعلم يف �أكرث م���ن ثماين ع�شرة دولة من �ملُبادرة. ت���زود ُمبادرة �لتو��شل 
�لتعليم���ي طلب وطالبات �ملد�ر����ص باملعرفة و�حلافز �للزمني، ليكون���و� �أكرث قدرًة على 
�لإ�شه���ام بحماية �حلياة �لفطرية، و�تخاذ موقٍف �إيجابي جت���اه �حليو�نات و�لبيئة. حيث 
���م �لربنامج ليك���ون �لرتكيز فيه على علم �لبيئة، وطبيع���ة �حليو�نات، ومبادئ �لرفق  مِّ �شُ
باحلي���و�ن، و�ل�شلوُك و�لن�شاط �لب�شري �للذي���ن يوؤثر�ن على �لعامل �لذي نت�شاركه، بجانب 
بن���اء حب �ل�شتطلع، �لتعاطف، �لحرت�م، ح�ص �مل�شوؤولية جتاه جميع �أ�شكال �حلياة على 

كوكب �لأر�ص.  
ه���ذ� �لع���ام َي�ُشرُّ )�أيف���و( �أن ُيطلَق ُمب���ادرة �لتو��ش���ل �لتعليمي حتت �شع���ار »�لرب�ري 
موطني«. ويتناول �لربنامج ظاهرة �قتناء �حليو�نات �لربية وخطرها على �لفرد و�ملجتمع 

و�حليو�ن و�لبيئة.  
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حول »البراري موطني« 
�نت�ش���رت يف �لآونة �لأخرية ظاهرة �إقبال �ل�شباب على �ش���ر�ء تربية �حليو�نات �لربية 
مثل: �لببغ���او�ت، �لتما�شيح، �لثعاب���ني، �ل�شلحف، �ل�شحايل، �لق���ردة، �لقطط �لكبرية، 
وغريه���ا. يتناول برنامج هذ� �لع���ام خطر تربية �حليو�ن �لربي على �شحة و�شلمة �لفرد 
و�ملجتمع، كما ُيهدد �لتنوع �لأحيائي من خلل �نخفا�ص �جلماعات �لإحيائية ودفع بع�شها 
�إىل حاف���ة �لنقر��ص، وتاأثري �لأنو�ع �لدخلية على �لبيئة �ملحلية، وموقف �لدين �لإ�شلمي 

�حلنيف من تربية �حليو�ن �لربي و�قتنائه. 

الهدف: 
ُيتوق���ع من �ملتعل���م يف �أن يتعرف على خطر �قتناء �حلي���و�ن �لربي على �شحة و�شلمة 

�لفرد، و�لبيئة، وتنايف هذ� �ل�شلوك مع مبادئ �لرفق باحليو�ن.

الفئة المستهدفة:
ط���لب �مل�شت���وى �لر�بع م���ن �حللقة �لثاني���ة )�ل�شف �لثام���ن و�لتا�ش���ع( يف �ملد�ر�ص 

�حلكومية.. ومد�ر�ص ثانويات �لتكنوجليا �لتطبيقية .

المادة التعليمية:
جملة »�لرب�ري موطني« توزع على طلب �ملد�ر�ص عن طريق �ملناطق �لتعليمية.  

موضوع المسابقة:
�كت���ب ق�شة ق�شرية حول �شاٍب �أغ���و�ه �أ�شدقائه ب�شر�ء حيو�ن بري وتربيته يف �ملنزل، 
و�ش���ح يف ق�شت���ك ُمعاناة �حليو�ن �ل���ربي منذ �أن ��شرت�ه �ل�شاب، حت���ى هدى �هلل �ل�شاب 

وقر�ر ت�شليم حيو�نه �لربي �إىل �جلهات �ملخت�شة. 

شروط المسابقة:
m �أن تكون �لق�شة �لق�شرية من نتاج �لطالب �مل�شارك. 

m ُتكتب �لق�شة �لق�شرية باللغة �لعربية �لف�شحى �ل�شليمة. 
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m  �أن تر�ش���ل �ملدر�شة جمي���ع م�شاركات �لطلب مهم���ا كان م�شتو�ها )دون حجب �أي 
م�شاركة(. 

m �للتز�م مبو�شوع �ملُ�شابقة �ملطلوب.
m �للتز�م بعنا�شر �لق�شة �لق�شرية �لفّنية.

m عنو�ن �لق�شة �لق�شرية: يرتك للطاب حرية �ختيار عنو�ن ق�شته �لق�شرية. 
m �أن ل حتتوي �لق�شة على �ل�شور �أو �لأ�شكال �لبيانية �أو �لتو�شيحية. 

m �شيتم �إق�شاء �مل�شاركات �لتي يثبت م�شاركتها يف �أعمال �أخرى، �أو تدخل خارجي. 
m  �أن ل ت�شتم���ل �لق�ش���ة على �لإ�ش���اءة �أو �لطعن �أو ما �شابه ذل���ك، و�لذي يتنافى مع 

�لقيم �لإ�شلمية و�لعربية.

إرسال المشاركات:
ُيرج���ى �إر�ش���ال جميع �مل�ش���اركات �إىل مها عوده )�شابط �لرب�م���ج( عن طريق �لربيد 

moda@ifaw.org  :لإلكرتوين�

معايير التحكيم :
الدرجة املعايري م�سل�سل

40 ُمر�عاة�لبناء �لفني للق�شة �لق�شرية . 1
20 مر�عاة�لفكرة و�رتباطها باملو�شوع . 2
15 ُمر�عاة �لن�شيج �للغوي. . 3
15 �لإبد�ع و�لت�شويق يف �لأ�شلوب 4
10 �شلمة �للغة و�لرت�كيب.  5

100 �ملجموع

آليات العمل والتفيذ :
m  �لتن�شي���ق مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم لعقد لقاء تعريفي بني �ل�شندوق �لدويل للرفق 

باحليو�ن و�ملدر��ص. 
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m  يت���وىل �ل�شن���دوق �لدويل للرف���ق باحلي���و�ن ت�شليم �مل���ادة �لتعليمي���ة �إىل �ملناطق 
�لتعليمية.

m تتوىل �ملنطقة �لتعليمية تعميم �مل�شابقة وتوزيع �ملادة �لتعليمية.
m تقوم كل مدر�شة بالإعلن عن �مل�شابقة با�شتخد�م و�شائل �لإعلن �ملتاحة لديها.
m يقوم �مل�شرف �مل�شوؤول بتفعيل �لربنامج و�مل�شابقة بني �شفوف �لفئة �مل�شتخدمة.

m تقوم كل مدر�شة برفع �مل�شاركات ُمبا�شرة �إىل �ل�شندوق �لدويل للرفق باحليو�ن.
m تتوىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم تقييم �مل�شاركات و�ختيار �لفائزين.

m �إعلن �لنتائج.

التوقيتات الخاصة بالمسابقة )المقترحة(:

البيــــــــــــــــــــان التاريخ م�سل�سل
�إطلق �لربنامج �لتعليمي و�مل�شابقة. 15 يناير 2015 1

�آخر موعد ل�شتلم �لأعمال �مل�شاركة. 10 بريل 2015 2

�لتحكيم و�لإعلن عن �لنتائج. 3  مايو 2015

حفل �لتكرمي. �شيحدد يف وقت لحق 4

جوائز المسابقة :
الطالب الفائزون  :

m  يح�ش���ل �لطلبة �لفائزين يف �مل�شابقة على �شه���اد�ت تقدير وجو�ئز نقدية موزعة 
كالتايل:

�ألفي درهم �إمار�تي .�لفائز �لأول
�ألف وخم�شمئة درهم �إمار�تي.�لفائز �لثاين

�ألف درهم �إمار�تي.�لفائز �لثالث 
�شبعمائة درهم �إمار�تي�لفائز �لر�بع

خم�شمائة درهم �إمار�تي.�لفائز �خلام�ص
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كم���ا �شتن�شر ق�ش���ة �لطالب �لفائ���ز على �ملوقع �لإلك���رتوين لل�شندوق �ل���دويل للرفق 
باحليو�ن.

امل�سرفون:
يح�شل م�شرف �لطالب �لفائز خم�شمائة درهم �إمار�تي، و�شهادة تقدير.

لالستفسار يُرجى التواصل مع:

مها عـــــوده 

�شابط �لرب�مج – ُمبادرة �لتو��شل �لتعليمي 

�ل�شندوق �لدويل للرفق باحليو�ن

هاتف: 00971559811383

moda@ifaw.org :لربيد �لإلكرتوين�
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) 9 ( مسابقة
  “ إبداعية بيئية  للحلقة الثانية “

2015 – 2014
تحت رعاية  نادي تراث اإلمارات

أ ــ مسابقة إبداع من مشتقات )نخيل التمور( :

المقدمة :
تعترب م�شكلة �لنفايات �إحدى �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �ملوؤ�ش�شات �لبيئية يف �لدولة، 
وحر�ش���ًا مّن���ا يف وحدة �لبحوث �لبيئي���ة  بنادي تر�ث �لإمار�ت على ن�ش���ر �لوعي و�لثقافة 
�لبيئي���ة بني �أف���ر�د �ملجتمع �لإمار�تي بكل مكونات���ه وخ�شو�شًا طلبة �ملد�ر����ص فاإننا نقوم 
بجه���د م�شتمر يف �لتخفيف من ع���بء هذه �مل�شكلة �لبيئية من خ���لل توعية �لطلبة ب�شبل 
��شتخ���د�م  �ملنتجات �لبيئية �لبديلة من م�شتقات  )نخيل �لتمور( و�إبر�ز قدر�تهم و�إظهار 
�إبد�عاته���م يف �إجناز �أعمال مفيدة منه���ا وجت�شيدها يف عمل بيئي متكامل، ويتو��شل هذ� 

�جلهد بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم للعام  �لتا�شع على �لتو�يل.

شعار المسابقة:
�شيك���ون �شعار �مل�شابقة للعام �لدر��ش���ي 2015/2014 )كن مبدعًا يف �إعادة ��شتخد�م 

م�شتقات ) نخيل �لتمور(  .

أهداف المسابقة :
ته���دف �مل�شابق���ة �إىل توعي���ة �لطلبة ب�شب���ل ��شتخد�م  �ملنتج���ات �لبيئي���ة �لبديلة من 
م�شتقات  )نخيل �لتمور( و�إبر�ز قدر�تهم و�إظهار �إبد�عاتهم يف �إجناز �أعمال مفيدة منها 

وجت�شيدها يف عمل بيئي متكامل.
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الفئات المستهدفة:
m طلبة مد�ر�ص �لتعليم �لأ�شا�شي / �حللقة �لثانية.

m طلبة مر�كز ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

شروط المسابقة:

m �أن يك���ون �لعم���ل منفذً� من قبل طلب���ة �حللقة �لثانية من �لتعلي���م �لأ�شا�شي ) لفئة 
�ملد�ر�ص (.

m �أن يكون �لعمل متكامًل. 

m �أن يكون عمًل جماعيًا يرت�وح عدد �لطلبة فيه )2-3( طلب.

m يحق لكل مدر�شة / مركز تقدمي �أعمال مميزة مبا ل يزيد عن ثلثة �أعمال.

m �أن تكون جميع �ملو�د �مل�شتخدمة من م�شتقات ) نخيل �لتمور( .

m �أن يلتزم �لعمل مبعايري �مل�شابقة من حيث �جلودة و�لإتقان  .

m  ل يقبل �لعمل بدون ��شتمارة �مل�شاركة مكتملة وو��شحة  مع �رفاق CD  وتقرير عن 
مر�حل �جناز �لعمل.

2015 م ولن يقبل ��شتلم �أي عمل قبل �أو   /3  /1 m  موع���د ��شتلم �لأعمال م���ن  5 - 
بعد ذلك.

m �أن  يكون لكل مدر�شة م�شرف و�حد فقط على جميع �لأعمال �ملقدمة.
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البرنامج الزمني للمسابقة: 

التاريخ البيــــــــــــــــــــان م�سل�سل
�لإعلن عن �مل�شابقة  �شبتمرب 2014 م 1

موعد ��شتلم �لأعمال  5 - 1/ 3/ 2015 م  2

 2015  /  3  /  18 – �لثلثاء  و�لأربعاء 17  حتكيم �لأعمال 3

2015 م  /  4  / �خلمي�ص  30  حفل تكرمي �ملد�ر�ص �لفائزة 4

معايير التحكيم:

الدرجة املعايري م�سل�سل
30 �لإبد�ع يف �لعمل 1
15 جميع �ملو�د �مل�شتخدمة من  م�شتقات نخيل �لتمور 2
10 تعدد �أنو�ع  م�شتقات نخيل �لتمور 3
25 يتميز �لعمل بالإتقان و�جلودة 4
15 �أن يكون �لعمل �شهل �حلمل و�لنقل 5

5
موثقًا  �لعمل  �إجناز  مر�حل  عن  مطبوع  تقرير  مع    DC يرفق 

بال�شور
6

100 �ملجموع

التكريم و الجوائز:

m تقدمي جو�ئز نقدية جلميع �لطلبة �لفائزين. 

m  �ملرك���ز �لأول  ) من فئتي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 15000 درهم لكل 
فريق فائز.

m  �ملركز �لثاين  ) من فئتي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 12000 درهم لكل 
فريق فائز.
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m �ملرك���ز  �لثالث ) من فئت���ي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 9000 درهم لكل 
فريق فائز.

m �ملركز �لر�بع  )فئة �ملد�ر�ص فقط( 6000 درهم لكل فريق فائز.
m �ملركز  �خلام�ص  )فئة �ملد�ر�ص فقط( 5000 درهم لكل فريق فائز.

  1500 درهم  نقدً� متنح لكل م�شرف على �لأعمال �لفائزة
m  تقدمي دروع للمد�ر�ص �لفائزة يف �ملر�كز �لثلث �لأوىل يف �مل�شابقة.

ب ــ مسابقة أفضل رسم للحيوانات الصحراوية المهددة باالنقراض 
في الدولة 

أهداف المسابقة :
تهدف �مل�شابقة �إىل �لبحث و�لتعرف على �حليو�نات �ل�شحر�وية �ملعر�شة للنقر��ص 

يف �لدولة و�أهمية �ملحافظة عليها.

الفئات المستهدفة:
m طلبة مد�ر�ص �لتعليم �لأ�شا�شي / �حللقة �لثانية.

m طلبة مر�كز ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

شروط المسابقة:
m �أن يكون من �حليو�نات �ل�شحر�وية  �ملهددة بالنقر��ص مبوجب قو�نني �لدولة.

m  يكون �لر�شم على �لقما�ص.
m ��شتخد�م �لألو�ن �خلا�شة بالقما�ص للر�شم و�لتلوين.

m �لتقيد مب�شاحة  �لر�شم )A3( فقط.
m يتميز �لر�شم بالتقان و�جلودة.

m �أن يكون للمدر�شة م�شرف و�حد فقط.
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البرنامج الزمني للمسابقة: 
التاريخ البيــــــــــــــــــــان م�سل�سل

�لإعلن عن �مل�شابقة  �شبتمرب 2014 م 1

2015 م   /3  /12 موعد ��شتلم �لأعمال 2

������������������������������� �لتحكيم 3

2015 م يف �أبو ظبي  /  4  / �لتكرمي  30  4

التكريم و الجوائز:
m تقدمي جو�ئز نقدية جلميع �لطلبة �لفائزين. 

m  �لفائ���ز  �لأول  )  من فئتي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 2500 درهم لكل 
طالب.

m  �لفائ���ز �لثاين  ) من فئتي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 2000 درهم لكل 
طالب.

m � لفائز �لثالث ) من فئت���ي �ملد�ر�ص وذوي �لحتياجات �خلا�شة( 1500 درهم لكل 
طالب.

1500 درهم  نقدً� متنح لكل م�شرف على �لأعمال �لفائزة عدد 6 م�شرفني. 
m تقدمي  �شهاد�ت تقدير  للمد�ر�ص �لفائزة .

m تقدمي دروع للمد�ر�ص �لفائزة عدد 6.

m  تقدمي جو�ئز نقدية  للمحكمني بقيمة )1000( درهم لكل حمكم عدد )3( بقيمة 
�إجمالية 3000 درهم. 
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ج ــ  مسابقة البيئة الثقافية :

أهداف المسابقة :
ته���دف �مل�شابق���ة �إىل تعزيز �لثقافة و�ملعلومات �لبيئي���ة �لعامة عن دولة �لمار�ت لدى 

�لطلبة.

الفئات المستهدفة:
طلبة مد�ر�ص �لتعليم �لأ�شا�شي / �حللقة �لثانية.

شروط المسابقة:
m �أن  يتكون �لفريق من �أربعة طلب .

m يحق لكل مدر�شة �مل�شاركة بفريق و�حد فقط يف جميع مر�حل �مل�شابقة.
m حتديد م�شرف و�حد فقط للفريق من قبل �ملدر�شة.

البرنامج الزمني للمسابقة: 
 تبد�أ �مل�شابقة بتارخ 2014/11/9.

 آلية المسابقة: 
m ت�شفيات بني �لفرق �مل�شاركة وتكون بخروج �لفريق �خلا�شر.

m تر�شح فريقني فقط للجولة �خلتامية وحتديد �ملركز �لأول و�لثاين.

مكان المسابقة: 
 �أبوظبي.

التكريم و الجوائز:
m تقدمي جو�ئز نقدية جلميع �لطلبة �لفائزين. 

m �ملركز �لأول   3000 درهم لكل طالب يف �لفريق .
m �ملركز �لثاين   2500 درهم لكل طالب يف �لفريق .

       1500 درهم  نقدً� متنح لكل م�شرف على �لفريق �لفائز. 
m تقدمي دروع للمد�ر�ص �لفائزة يف �مل�شابقة.

m
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د ــ مسابقة جمع النفايات المدرسية  ) الورقية(
أهداف المسابقة :

ته���دف �مل�شابقة �إىل توعي���ة �لطلبة ب�ش���رورة �ملحافظة على نظافة �لبيئ���ة �ملدر�شية، 
و�لتخل�ص من �لنفايات بطريقة عملية مفيدة،  ذلك �إما باإعادة �لتدوير من قبل �لطلبة �أو 

�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �خلا�شة بجمع �لنفايات وتدويرها.

الفئات المستهدفة:
طلبة مد�ر�ص �لتعليم �لأ�شا�شي / �حللقة �لثانية.

شروط المسابقة:
m �أن يكون عدد �لفريق �مل�شارك )10( طلب/ طالبات كحد �أق�شى.

m يحق لكل مدر�شة �مل�شاركة بفريق و�حد فقط.
m �أن يكون للفريق م�شرف و�حد فقط.

m  �أن تكون جميع �لنفايات من �لنفايات �ملدر�شية ) يتم حتديد نوع �لنفايات من قبل 
جمموعة عمل �لمار�ت للبيئة(.

البرنامج الزمني للمسابقة: 

التاريخ البيــــــــــــــــــــان م�سل�سل

�لإعلن عن �مل�شابقة  �شبتمرب 2014 م 1

2015 م   /3  /12 موعد ��شتلم �لأعمال 2

2015 م يف �أبو ظبي  /  4  / �لتكرمي  30  4
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التكريم و الجوائز:
m تقدمي جو�ئز نقدية جلميع �لطلبة �لفائزين. 

m �ملركز �لأول   1000 درهم لكل طالب يف �لفريق .
m �ملركز �لثاين   750 درهم لكل طالب يف �لفريق .

1500 درهم  نقدً� متنح للم�شرف على �لفريق �لفائز عدد )2(م�شرفني. 
m تقدمي دروع للمد�ر�ص �لفائزة يف �مل�شابقة عدد )2( درع.

m تقدمي �شهاد�ت تقدير للمد�ر�ص �لفائزة.

مالحظات:
m  �شيتم تقدمي درع  تذكاري  ملجموعة عمل �لمار�ت للبيئة  لها على جهودها.

m  تك���رمي جمي���ع �لفائزي���ن يف �مل�شابقات يف حفل يق���ام لهذ� �لغر�ص ي���وم  �خلمي�ص       
2015 م يف �أبوظبي.  /  4  /  30

m  جمي���ع �مل�شابق���ات تنظيم نادي ت���ر�ث �لإمار�ت بالتع���اون وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم 
وجمموعة عمل �لإمار�ت للبيئة .

مالحظات:
m يحق لنادي تر�ث �لإمار�ت �لحتفاظ بالأعمال �مل�شاركة يف �مل�شابقات.

m  ق���ر�ر جلن���ة �لتحكيم نهائي ويف ح���ال �لعرت��ص عل���ى �لنتائج تر�ش���ل �ل�شكوى �أو 
�لعرت��ص مكتوبة على �لربيد �للكرتوين �خلا�ص بوحدة �لبحوث �لبيئية مبا�شرة.

m متنح �شهاد�ت �مل�شاركة للمد�ر�ص �لتي تقدم طلبًا بذلك.
 m تك���رمي جمي���ع �لفائزي���ن يف �مل�شابقات  يف حف���ل يقام لهذ� �لغر����ص يوم  �خلمي�ص       

2015 م .  /  4  /  30

m
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) 10 ( جائزة 
جمارك دبي للملكية الفكرية 

الدورة الثامنة 
 للمدارس والجامعات و الكليات الحكومية والخاصة 

نبـــذة :
مت �ط���لق �جلائ���زة و ذلك �شمن خط���ة �إد�رة حماية حقوق �مللكي���ة �لفكرية بجمارك 
دب���ي �ل�شاعية �إىل حتقيق �أكرب قدر ممكن من �مل�شاهمات �ملجتمعية بحماية حقوق �مللكية 
�لفكري���ة، وت�شجي���ع �شريحة �لطلبة يف معرف���ة حقوقهم �لفكرية و كيفي���ة �ملحافظة عليها 
بحك���م و�شعهم كاأهم �شر�ئح �مل�شتهلكني، كما �أن �جلائزة تهدف �إىل قيا�ص درجة �لتوعية 

و �لتثقيف و �حلملت �لتي قامت بها و �لتي ت�شتهدف �لأجيال �لقادمة.

�زدي���اد �لوعي �لع���ام مبخاطر �لتقليد عل���ى �ل�شحة و �لقت�شاد. كم���ا �أن حماية تلك 
�حلقوق ت�شاهم ب�شكل فع���ال يف تنمية �لقت�شاد �لوطني بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

و�شيتم �ل�شتفادة من تلك �لبحوث  و �مل�شاريع يف �إن�شاء قاعدة معرفية بناءة.

أهداف المسابقة :
m  تعزي���ز �لنتم���اء و �مل�شوؤولي���ة �لوطنية و روح �لتط���وع لدى طلبة �ملد�ر����ص،  وتعزيز 

�لهوية و �لنتماء للوطن.
m  تنمي���ة مه���ار�ت �لقي���ادة وغر����ص روح �لعمل �لتع���اوين لدى �مل�شرف���ني و�لطلبة  يف 

�ملدر�شة.
m �لر�شاد و �لتوجيه يف جمال حقوق �مللكية �لفكرية و �لبد�ع.

m حماية �ملجتمع من �شرقة �لفكار �ملبدعة.
m ��شهام �لطلبة يف �لتعرف على �ملو�د �ملقلدة  و توعية �لأ�شر بخطورة �لتعامل معها.
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m �ل�شتفادة من �لتجارب �لعاملية يف جمال �مللكية �لفكرية.
m حث �لطلبة على �لبد�ع و �لتطوير و �لبحث و �لبتكار.

الفعاليات التي على المدارس تنفيذها:
1. تنظيم زيار�ت و رحلت ت�شاهم يف ن�شر مفهوم �مللكية �لفكرية 

2.  تنظيم حما�شر�ت ، ندو�ت ، لقاء�ت و ور�ص عمل على �مل�شتوى �لد�خلي و �خلارجي 
عن �مللكية �لفكرية .

3. نقل �لتوعية من خلل �لتو��شل �لجتماعي عن �مللكية �لفكرية.

4. �لطلع على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال �مللكية �لفكرية .

5. حتديد م�شكلة �شائعة و و�شع حلول لها �أو رفع تو�شيات قابلة للتطبيق  .

6. توعية �أكرب عدد من �لطلبة و �ملجتمع �ملحلي عن مفهوم �مللكية �لفكرية و �خطارها.
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الفئات اإلبداعية و معاييرها: 

معيار التقييم ا�سم الفئة م�سل�سل
��ش���م- �شع���ار- ت�شمي���م و حمت���وى 

�ملوقع
للملكي���ة  �لك���رتوين  موق���ع  �ف�ش���ل 

�لفكرية
1

مو�شوع �حلملة – �لفئات �مل�شتفيدة 
وطرق تنفيذ �حلملة �ف�شل حملة توعوية للملكية �لفكرية 2

مرحلة �لتعلي���م �ل�شا�شي �ل�شفوف         
.  5  -  4 ��شغر مدر�شة م�شاركة يف �مل�شابقة 3

فكرة مبتكرة – فكرة مطورة �ف�شل �بتكار �و �خرت�ع مادة ت�شاهم 
يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية

4

��ش���م ومو�شوع �لق�ش���ة - �ل�شيناريو 
�شخ�شي جمهود  – �لر�شومات 

تاأليف كت���اب ق�شة ل يتجاوز عن 15 
�شفحة

5

��شم ومو�شوع �لق�شة – �ل�شيناريو- 
جودة �لت�شوير

م�شرحي���ة ق�ش���رية مل���دة 5-7 دقائق 
ت�شوير حمرتف

6

مو�شوع �ملقال – طريقة ن�شر �ملقال
مق���ال ع���ن طري���ق �لطالب ع���ن دور 
�لإب���د�ع و�لبتكار يف حت�ش���ني �لعامل 

على �ن ل يتجاوز 300 كلمة
7

مو�ش���وع �لفيل���م – �لرتجم���ة بع���دة 
لغات -  �لخ���ر�ج– جودة �لفيلم – 

طرق �لن�شر

�مللكي���ة  ع���ن  ق�ش���ري  فيل���م  �ع���د�د 
�لفكري���ة و �خط���ار �ملنتج���ات �ملقلده     

ل يتجاوز 3-5 دقائق
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من يحق لهم االشتراك في الجائزة:
m �مل�شابقة مكفولة لكل �لطلبة �ملقيمني بدولة �لمار�ت �ملتحدة .

m  طلب���ة مرحل���ة �لتعليم �لثان���وي  �ل�شف���وف )10-11-12( يف �ملد�ر����ص �حلكومية 
و�خلا�شة .

m  طلبة �حللقة �لثانية من مرحلة �لتعليم �ل�شا�شي �ل�شفوف )6-7-8-9( يف �ملد�ر�ص 
�حلكومية و�خلا�شة .

شروط المشاركة :
m  عل���ى جمي���ع �ملد�ر�ص ��شتيف���اء �ل�شروط �ملح���دد يف  جائزة  جم���ارك دبي حلماية 

�مللكية �لفكرية )�لت�شنيف و �لتاأليف( .

m  م�شم���ى �مل�شروع: تختار كل مدر�شة  �ل�ش���م و على �لإد�رة �عتماد �لنموذج �خلا�ص 
بامل�شاركة  من خلل كتابة �أ�شم �مل�شروع و �أهد�فه يف ��شتمارة �مل�شاركة.

m  �للغ���ة: يج���ب �أن يكون �مل�ش���روع مطبوعا بو�شوح باللغ���ة �لعربي���ة �أو �لإجنليزية .. 
ويف�شل باللغة �لعربية

m عدد �مل�شاريع: يحق للمدر�شة  �مل�شاركة مب�شروع و�حد فقط.

m  يج���ب ذك���ر �أ�شم �جله���ة �مل�شوؤولة عن �مل�ش���روع و هي جمارك دبي م���ع و�شع �شعار 
�لد�ئرة  و و�شع �شعار وز�رة �لرتبية و �لتعليم و �أ�شم و �شعار �ملدر�شة.

10 طالبًا �أو طالبة يف كل م�شروع.  - m فريق �لعمل: يتكون من 5 

m  �أن ل يك���ون �مل�ش���روع �أو �لبحث مكرر �أو قد مت تقدميه �شابقًا ب�شكل كلي �أو جزئي يف 
�ملرفقات �أو �ملادة �أو �ل�شور �أو �أي فعاليات �أخرى.
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تقييم المشاريع )المعايير(
عن���د تقدمي �مل�شاريع �شتاأخذ جلنة �لتحكيم يف �لعتبار �ملدى �لذي ي�شتويف به �مل�شروع 

�ملقدم �ملتطلبات �لتالية:

تطبيق المشاركين لمعايير الجائزة.
ملئم���ة �مل�شروع �ملقدم لغر�ص تطبي���ق حماية حقوق �مللكية �لفكري���ة لدولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
m  �مكاني���ة �أن يك���ون  للم�شروع �ملقدم �أثر �قت�شادي ملمو�ص يف حميط دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة يف و�حد �أو �أكرث من جمال.
m  مو�ءمة �مل�شروع لبيئة �لبد�ع و �لبتكار.

m  فعاليات �مل�شروع مفيدة و فعالة.
m  حتديد �مل�شكلة و و�شع �ملقرتحات و �حللول لها.

m  خدمة و م�شاركة �ملجتمع من خلل �لتثقيف و ن�شر �لوعي.
m  ت�شميم مل�شقات و مطبوعات خلدمة �مل�شروع.

m  �لتنظيم و �لعد�د و �لتن�شيق.
m  مدى تعاون �أع�شاء �لفريق مع بع�شهم.
m  �للتز�م بالوقت �ملحدد لت�شليم �مل�شروع

مواعيد تسليم المشاريع وحفل التكريم :
m  تقدم �مل�شاريع مطبوعة بو�شوح �و على وحدة تخزين �لكرتونية  

 )Flash memory( بالإ�شافة �إىل ��شتمارة �مل�شاركة �ملرفقة، ت�شلم ملن�شقي �جلائزة 
بجمارك دبي، �أخر موعد ل�شتلم طلبات �مل�شاركة 30 �كتوبر 2014
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m  �آخر موعد لت�شليم �مل�شاريع 26 مار�ص 2015.

m  تنظم جمارك دبي حفل تكرمي للم�شاريع �لفائزة وتقدمهم للإعلم بتاريخ 26 �بريل 
من كل عام و�لذي ي�شادف �ليوم �لعاملي حلماية حقوق �مللكية �لفكرية.

m   �ملدعوون هم: �لطلبة و �مل�شرفني �مل�شاركني �جلائزة .) ح�شب ��شتمارة �مل�شاركة(

�جلائزة: متنح �ملد�ر�ص �لفائزة باملر�كز �لثلث �لوىل مبلغا نقديا و �شهاد�ت م�شاركة.

يت���م ت�شلي���م جميع ��شتمار�ت �لطل���ب و�مل�شاريع لإد�رة حماية حق���وق �مللكية �لفكرية – 
جمارك دبي  

 ادارة حماية حقوق امللكية الفكرية 

لال�ستف�سار يرجى التوا�سل على العناوين التالية:

ipr@dubaicustoms.ae                04- �لد�رة: 4177287  

 mahbooba.baqer@dubaicustoms.ae حمبوبة باقر: -417728204  

aysha.hareb@dubaicustoms.a        04- عائ�شة حارب: 4177283 
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جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس لعام 2014 - 2015

استمارة مشاركة 
يحق للجهة �لتعليمية �مل�شاركة بطلب و�حد فقط

��شم �جلهة �لتعليمية / �لمارة:
حممول:�ل�شتاذ �مل�شرف �لول: 

حممول :�ل�شتاذ �مل�شرف �مل�شاعد:                                                 
فاك�ص  :هاتف �جلهة �مل�شاركة:                                                     

�لربيد �للكرتوين:
��شم مدير �جلهة  �لتعليمية:
�لتاريخ:توقيع مدير �جلهة �لتعليمية:

عنو�ن �مل�شروع �ملقرتح:
�لفئات �لبد�عية  يرجى �ختيار فئة و�حده للم�شاركة فيها :

m  �ف�شل موقع �لكرتوين للملكية �لفكرية.
m  �ف�شل حملة توعوية للملكية �لفكرية.
m  ��شغر مدر�شة م�شاركة يف �مل�شابقة.

m  �ف�شل �بتكار �و �خرت�ع مادة ت�شاهم يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية.
m  تاأليف كتاب ق�شة ل يتجاوز عن 15 �شفحة.

m  م�شرحية ق�شرية ملدة 5-7 دقائق ت�شوير حمرتف . 
m   مقال عن طريق �لطالب عن دور �لإبد�ع و�لبتكار يف حت�شني �لعامل على �ن ل يتجاوز 

300 كلمة.
m   �عد�د فيلم ق�شري عن �مللكية �لفكرية و �خطار �ملنتجات �ملقلده ل يتجاوز 5-3 دقائق.

تفا�شيل خطة �مل�شروع )ميكن ��شتخد�م ورقة ��شافية لو�شع �خلطة و ترفق بالطلب(
�إجمايل عدد �لطلبة �مل�شاركني يف �جلائزة )5-10(

ملحظة عامة:  عدم ��شتكمال بيانات هذ� �لنموذج  يعر�شه لعدم �لعر�ص على �للجنة �ملخت�شة

يرجى �ر�شال ��شتمارة �مل�شاركة على �لربيد �للكرتوين �لتايل:
Mahbooba.baqer@dubaicustoms.ae 

aysha.hareb@dubaicustoms.ae  
ملزيد من �ملعلومات �لت�شال بجمارك دبي هاتف 4177287-04 / 4177283-04 
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) 11 ( جائزة
 أجيال تعاونية

تحت رعاية
وزارة الشئون االجتماعية

أهداف المسابقة:
m �إعلء قيمة �لتعاون وتعميق مفهوم �مل�شئولية �لجتماعية لدى �لطلب.

m ن�شر �لوعي �لتعاوين و�لتعريف باأ�ش�ص ومبادئ �حلركة �لتعاونية يف �ملجتمع .
m �إبر�ز �أمثلة منوذجية جلمعيات تعاونية طلبية .

m  حتقيق �مل�شال���ح �مل�شرتكة للطلب من خلل �أن�شطة �قت�شادية قائمة على مبادئ 
�لتعاون .

m  �ل�شر�كة ب���ني �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي ذ�ت �ل�شلة باحلركة 
�لتعاونية.

موضوع المسابقة: 
تت�شاب���ق �ملوؤ�ش�شات �لتعليمي���ة يف �ملد�ر�ص و�ملعاهد و�لكليات �حلكومية و�خلا�شة  فيما 
بينه���ا ، بتقدمي �أف�شل �لرب�مج و�مل�شروع���ات و�لأن�شطة �لتي حتقق �لأهد�ف �ل�شابقة ، يف 

�ملجالت �لآتية .

أواًل: المجاالت األساسية:
1. جمال �جلمعية �لتعاونية �لطلبية.
2. جمال �أف�شل جمعية تعاونية نوعية.

3. جمال �لن�شاط �لتعاوين   .
4. جمال �أف�شل �إنتاج �أدبي .

5. جمال �أف�شل منتج �إعلمي.
6. جمال �أف�شل فعالية تعاونية. 
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ثانيا: مجال الفئات الفرعية:
تنح�شرعلى �ملجالت �لثلث���ة �لأوىل )�جلمعية �لتعاونية- �جلمعية �لتعاونية �لنوعية 

- �لن�شاط �لتعاوين( 
)مد�ر�ص( +تعليم عايل.  m �أف�شل توعية جمتمعية  

طلب )مد�ر�ص( +تعليم عايل. m �أف�شل تعاوين و�عد من �لطلب  
مدي���ر مدر�شة+�جلهة�ل�شر�فية يف �لكليات  m  �أف�شل �إد�رة مدر�شية حافزة  

و�ملعاهد.
�خت�شا�شي �جتماعي. m �أف�شل تنمية �جتماعية   

�مل�شرف �ملايل . m �أف�شل تنظيم �إد�ري    

جمعية تعاونية . m �أف�شل جهة د�عمة    

ثالثًا – الفئات المستهدفة:
ت�شته���دف �مل�شابق���ة �لأن�شط���ة �لجتماعي���ة  للط���لب  يف جمال �لتعاون عل���ى م�شتوى 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �حلكومية و�خلا�شة   ) �لذكور و�لإناث ( من �ملر�حل �لدر��شية �لآتية:

m  مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي ) �حللقة �لثانية ( .
m  مرحلة �لتعليم �لثانوي .

m   مرحلة �لتعليم �لعايل  ) �ملعاهد و�لكليات (.

رابعًا – شروط العامة لمجاالت المسابقة:

أواًل: المجاالت األساسية:
ملحظة : ليجوز للجهة �جلمع بني �ملجالت �لثلث �لآوىل  .

1 - اجلمعية التعاونية الطالبية  :
m �مل�شاركة يف �مل�شابقة جماعية ولي�شت فردية ، وهي قا�شرة على جمال �لتعاون .
m  �مل�شاركة يف �مل�شابقة ت�شرتط وجود ن�شاط �قت�شادي م�شرتك بني �لطلب على 

�شكل جمعية تعاونية طلبية   . 
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m ��شتقللية ر�أ�ص مال �جلمعية و�ير�د�تها وف�شلها عن �لن�شطة �ملالية �لخرى  . 
m  عل���ى كل جه���ة م�شاركة �إر�ش���ال ��شتمارة �مل�شارك���ة �ملبدئية ونب���ذة عن �أن�شطة 

�جلمعية يف نهاية يناير.

2 – جمال اأف�سل جمعية تعاونية نوعية
ينطبق عليها �شروط �جلمعية �لتعاونية �ل�شابقة ، ب�شرط �ن يكون �لن�شاط �لقت�شادي 
�لرئي�ش���ي �ل���ذي متار�شه �جلمعية خمتلفًا ع���ن �لقرطا�شية �أو �لوجب���ات �لغذ�ئية  ، ويلبي 

حاجة �لطلب .

3 -  جمال الن�ساط القت�سادي  التعاوين :
m  �مل�شارك���ة يف �مل�شابقة جماعية ولي�شت فردي���ة وت�شرتط وجود ن�شاط �قت�شادي 

د�ئم �أو موؤقت .
m وجود جماعة �جتماعية ت�شتطيع �إد�رة نف�شها ولها �شجلت خا�شة بها  .

m  �مل�شاركة يف �مل�شابقة مفتوحة �أمام جميع �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة و�لكليات 
و�ملعاهد. 

m �ن يطبق فيها �شجل �لتعاملت .
m �ن ليقل عدد �لع�شاء  �مل�شاهمني عن 15 طالب .

4 – جمال اأف�سل اإنتاج اأدبي )ق�سة / ق�سيدة(
يدور �لعمل �لأدبي حول مفهوم �لعمل �لتعاوين ومبادئه يف �ملجال �لإقت�شادي.

5 – جمال اأف�سل منتج اإعالمي
  �أن يخ���دم �ملنت���ج �لإعلم���ي مفهوم �لعمل �لتع���اوين يف �ملجال �لإقت�ش���ادي و�ملبادئ 

و�لقيم �خلا�شه به ) لقطات متثيلية فيديو – بو�شرت –مطبوعات ( .

6 – جمال اأف�سل فعالية تعاونية 
   تنظيم حدث كبري يح�شره جمهور من �ملجتمع ويدور حول �لعمل �لتعاوين يف �ملجال 

�لإقت�شادي ووفق مبادئة ) مهرجان – معر�ص – موؤمتر ( .
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ثانيا: مجال الفئات الفرعية:
m يتم تقيم فئاتها  من خلل ملحظات �ملنظمني وجلنة �لتحكيم .

m  يتطلب من كل جهة م�شاركة يف فئة �لتعاوين �لو�عد حتديد �لطالب يف نهاية فرب�ير 
. 2015

m  يتطلب من كل جهة م�شاركة يف فئة �أف�شل توعية جمتمعية تقدمي ملف منف�شل عن 
�جلهود �خلا�شة  بن�شر مفهوم �لعمل �لتعاوين و�ر�شاله يف بد�ية �بريل .

 خامسًا –جوائز المسابقة:
يتم توزيع �جلو�ئز على �ملد�ر�ص �لفائزة على �لنحو �لتايل:

أواًل: المجاالت األساسية :
جمال �جلمعية �لتعاونية �لطلبية.

الثاينالأولاملرحلة

15،00010،000�ملرحلة �لتاأ�شي�شية - �حللقة �لثانية

15،00010،000�ملرحلة �لثانوية

جمال �أف�شل جمعية تعاونية نوعية.

الثاينالأولاملرحلة

15،00010،000�ملرحلة �لتاأ�شي�شية - �حللقة �لثانية

15،00010،000�ملرحلة �لثانوية

 جمال �لن�شاط �لتعاوين   .

الثاينالأولاملرحلة

10،0005،000�ملرحلة �لتاأ�شي�شية - �حللقة �لثانية

10،0005،000�ملرحلة �لثانوية
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امل�ستفيد                                         الولاملجال

5،000طالبجمال �أف�شل �إنتاج �أدبي

5،000مدر�شة  /  طالبجمال �أف�شل منتج �إعلمي

5،000مدر�شةجمال �أف�شل فعالية تعاونية

ثانيا: جمال �لفئات �لفرعية ) مد�ر�ص فقط (  
الولامل�ستفيدالفئة

5،000�جلمعية �لتعاونية �لطلبية�أف�شل توعية جمتمعية

5،000طالب تعاوين�أف�شل تعاوين و�عد

5،000مدير �ملدر�شة�أف�شل �إد�رة مدر�شية حافزة

5،000�خ�شائي �جتماعي�أف�شل تنمية �جتماعية

5،000�مل�شوؤول �ملايل�أف�شل تنظيم مايل

درعجمعية تعاونية�أف�شل جهة د�عمة

معايير تحكيم المسابقة :
  يت���م �لتحكيم يف جم���الت �جلهات �لفائزة بو��شطة جلنة �لتحكي���م �ملمثلة من �إد�رة 
�لتع���اون بوز�رة �ل�ش���وؤون �لجتماعية وع�شوية    �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية  بوز�رة �لرتبية 

و�لتعليم  ، من خلل �ملعايري �لآتية :  
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أواًل: المجاالت األساسية :
1. مجال الجمعية التعاونية الطالبية + مجال الجمعية التعاونية النوعية

الدرجة  التف�سيلاملعيارم

 ن�شبة �مل�شاركة �لطلبية يف ع�شوية �جلمعية .�لكتتاب و�لت�شكيل1
 عملية ت�شكيل جمل�ص �لإد�رة. 

10

2
�إد�رة  جم��ل�����ص  مت��ك��ن 

�جلمعية

 وجود �خلطة و�لربنامج �لزمني لأن�شطة �جلمعية �لتعاونية .
 م�شتوى تنظيم و�نتظام �جتماعات جمل�ص �لإد�رة.

 م�شتوى  م�شاركة �لطلب يف �لتنظيم �ملايل .
 توزيع �مل�شوؤوليات بني �لأع�شاء .

    20

3
م�شتوى �شمان  تطبيق 

مبادئ �لتعاون

 �ملمار�شة �لدميقر�طية فيما بينهم .
 طريقة ت�شجيل عمليات �لبيع وفق تعامل �لأع�شاء . 

 م�شتوى خدمة �ملجتمع �ملحلي .
15

4
�لإد�رة  م�������ش���ت���وى 

�لتنفيذية �لطلبية

 م�شتوى �لهتمام بتحديد �حتياجات �لطلب �مل�شرتكة .
 م�شتوى تنظيم   عملية �لبيع و�مل�شاركة �لطلبية  .

 م�شتوى �مل�شاركة �لطلبية يف توفري �لب�شائع و�خلدمات   .
15

5
باأهمية  �ل��وع��ي  ن�شر 

�حلركة �لتعاونية

 م�شتوى وعي جمل�ص �إد�رة �جلمعية �لتعاونية و�أع�شاء �جلمعية  
مببادئ �لتعاون. 

 م�شتوى حتقق وعي  عموم �لطلب  باأهمية �حلركة �لتعاونية .
 م�شت���وى �أن�شطة �لتوعية يف �ملجتمع �خلارجي  مبفهوم �لتعاون  

 .

15

م�������ش���ت���وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م 6
�ملايل و�لدعم �لإد�ري 

و�لفني

 م�شتوى �لإد�رة �ملالية لر�أ�ص �ملال وتدويره.
 طريقة توزيع ن�شب  �لأرباح .

 حتقق �جتماعات �جلمعية �لعمومية.
 م�شت���وى �ل�شتق���لل �ملايل للجمعية ع���ن �مليز�نية �ملدر�شية / 

�جلامعة .
 �لدع���م �لفني يف جمال �لرعاي���ة �لجتماعية لأع�شاء جمل�ص 

�لإد�رة .

15

7
ملنفذ  �ل���ع���ام  �ل�����ش��ك��ل 

�لبيع
 �ل�شكل �لعام ملقر �لبيع   .

 طريقة �لتنظيم و�لتخزين .
10

100�لإجمايل
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2. مجال النشاط التعاوني  

الدرجة  التف�سيلاملعيارم

�لفكرة و�لكتتاب  1
 فكرة �مل�شروع وجدو�ها �لتعاونية  للطلب .

 ن�شبة �مل�شاركة �لطلبية يف �مل�شاهمة �ملالية    .
 عملية ت�شكيل �لإد�رة �لتنفيذية . 

15

2
�لإد�رة  متكن  م�شتوى 

�لتنفيذية �لطلبية

 م�شتوى تنظيم و�نتظام �جتماعات �لإد�رة وتوثيقها .
 م�شتوى وجود خطة وبرنامج زمني مل�شروع �لن�شاط .

 م�شتوى توزيع �مل�شوؤوليات بني �لأع�شاء . 
 م�شتوى �مل�شاركة �لطلبية يف عملية �لبيع و�ل�شر�ء .

 م�شتوى �لدميقر�طية و �مل�شاركة يف  عملية �تخاذ �لقر�ر .

25

3
باأهمية  �ل��وع��ي  ن�شر 

�حلركة �لتعاونية

 م�شتوى وعي �لأع�شاء   مببادئ �لتعاون. 
 م�شتوى حتقق وعي  عموم �لطلب  باأهمية �حلركة 

�لتعاونية .
 م�شتوى �أن�شطة �لتوعية يف �ملجتمع �خلارجي  مبفهوم 

�لتعاون  .

15

4
ت��������ن��������وع �مل�������ج�������ال 

5 �لبد�ع يف ��شافة ن�شاط �قت�شادي  خمتلف�لقت�شادي 

5
م�������ش���ت���وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لإد�ري  و�لدعم  �ملايل 

و�لفني

 م�شتوى �لإد�رة �ملالية لر�أ�ص �ملال وتدويره.
 ن�شبة توزيع  �لأرباح على �لتعاملت  .

 م�شتوى �ل�شتقلل �ملايل للجمعية عن �مليز�نية �ملدر�شية / 
�جلامعة.

 �لدعم �لفني يف جمال �لرعاية �لجتماعية لأع�شاء 
�لن�شاط .

20

جودة �مل�شروع6

 م�شتوى �لإعلن و�لدعاية  عن  �لن�شاط .
 م�شتوى �لهتمام ب�شكل �ملنتجات . 

 طريقة تنظيم �لبيع و�لتخزين .
 م�شتوى �لعائد من �مل�شروع .

20

100�لإجمايل
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3 – مجال أفضل إنتاج أدبي )قصة / قصيدة(

يدور العمل األدبي حول مفهوم العمل التعاوني ومبادئه في المجال اإلقتصادي.

الدرجة  التف�سيلاملعيارم

15م�شتوى و�شوح �لفكرة يف �لعمل �ملقدم .�لفكرة  1

2
ملفهوم  �ملطابقة  م��دى 

�لقت�شاد �لتعاوين
م�شتوى �رتباط �لعمل مبفهوم �لعمل �لتعاوين.

م�شتوى تعزيز مبادئ �لعمل �لتعاوين .
40

م�شتوى �لر�شانة3
م�شتوى �لرت�بط ) �لتقدمي – �ملنت – �خلامتة (. 

م�شتوى �لبد�ع �لبياين .
م�شتوى �شلمة �لن�ص نحويًا و�ملئيًا .

30

15�شكل �ملنتج وطريقة �خر�جه.�لخر�ج و�ل�شكل4

100�لإجمايل

4 – مجال أفضل منتج إعالمي

  أن يخــدم المنتج اإلعالمــي مفهوم العمل التعاوني في المجــال اإلقتصادي والمبادئ 
والقيم الخاصه به ) لقطات تمثيلية فيديو – بوستر –مطبوعات ( .

الدرجة  التف�سيلاملعيارم
20م�شتوى و�شوح �لفكرة يف �لعمل �ملقدم .�لفكرة  1

2
ملفهوم  �ملطابقة  م��دى 

�لقت�شاد �لتعاوين
م�شتوى �رتباط �لعمل مبفهوم �لعمل �لتعاوين.

م�شتوى تعزيز مبادئ �لعمل �لتعاوين .
20

م�شتوى �جلودة3
م�شتوى �لرت�بط ) �لتقدمي – �ملنت – �خلامتة (. 

م�شتوى �لبد�ع �لبياين .
م�شتوى �شلمة �لن�ص نحويًا و�ملئيًا .

30

20�شكل �ملنتج وطريقة �خر�جه.�لخر�ج و�ل�شكل4

يف م�شتوى �جلاهزية 5 �لع��لم��ي��ة  و�لتوعية  للن�شر  �لعمل  �شلحية  م�شتوى   
�ملجتمع.

10

100�لإجمايل
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6 – مجال أفضل فعالية تعاونية 

   تنظيم حدث كبير يحضره جمهور من المجتمع ويدور حول العمل التعاوني في المجال 
اإلقتصادي ووفق مبادئة ) مهرجان – معرض – مؤتمر ( .

الدرجة  التف�سيلاملعيارم

1
ملفهوم  �ملطابقة  م��دى 

�لقت�شاد �لتعاوين
م�شتوى �رتباط �لعمل مبفهوم �لعمل �لتعاوين.

م�شتوى تعزيز مبادئ �لعمل �لتعاوين .
20

م�شتوى تنظيم �حلدث2

تنوع �مل�شتهدفني من �حل�شور ) طلب – معلمني – �آباء – 
موؤ�ش�شات – �أخرى (.

وجود خطة ودر��شة جدوى للحدث .
م�شتوى توزيع �مل�شوؤوليات بني �لأع�شاء . 

م�شتوى �مل�شاركة �لطلبية يف عملية �لبيع و�ل�شر�ء .

40

3
باأهمية  �ل��وع��ي  ن�شر 

�حلركة �لتعاونية

م�شتوى حتقق وعي  عموم �لطلب  باأهمية �حلركة �لتعاونية.
مبفهوم  �خل��ارج��ي   �ملجتمع  يف  �لتوعية  �أن�شطة  م�شتوى 

�لتعاون.
10

4
ت��������ن��������وع �مل�������ج�������ال 

5�لبد�ع يف ��شافة ن�شاط �قت�شادي  خمتلف�لقت�شادي

جودة �مل�شروع5
م�شتوى �لإعلن و�لدعاية  عن  �لن�شاط .

م�شتوى �لهتمام ب�شكل �ملنتجات . 
م�شتوى �لعائد من �مل�شروع .

25

100�لإجمايل
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 ثانيا: مجال الفئات الفرعية 

امل�ستهدف  معيار التف�سيلالفئةم

1
توعية  �أف�شل 

جمتمعية

 م�شتوى حتقق وعي  عموم �لطلب  باأهمية �حلركة �لتعاونية .
 م�شتوى �أن�شطة �لتوعية يف �ملجتمع �خلارجي  .
 جمموع �لأن�شطة و�لرب�مج �لتوعية ونوعيتها .

 مدى تنوع جمالت �لن�شطة  �لتوعوية .
 دور �ع�شاء جمل�ص �لد�رة يف توعية زملئهم .

�جل����م����ع����ي����ة/
�لن�شاط

2
تعاوين  �أف�شل 

و�عد 

 وعي عايل باأهمية �حلركة �لتعاونية .
 فهم و��شح بقيم ومبادئ �لتعاون .

 له دور يف ن�شر �لوعي باحلركة �لتعاونية .
 م�شارك يف �لن�شاط  ويعمل بروح �لفريق .

ع�����ش��و جم��ل�����ص 
�جلمعية

3
�إد�رة  �أف�شل 
م����در�����ش����ي����ة 

حافزة

 �لتحفيز و�لدعم وت�شجيع �لطلب و�مل�شرفني .
 م�شتوى ت�شخري �ملو�رد خلدمة �جلمعية / �لن�شاط �لتعاوين .

 �ل�شر�ف �لعام  لن�شاط �جلمعية .
 م�شتوى متكينه للم�شرفني على �جلمعية .

مدير مدر�شة

4
تنمية  �أف�شل 

�جتماعية

�إد�رة  جمل�ص  لأع�شاء  �جلمعي   و�لتكوين  �لبناء  يف  دوره   
�جلمعية .

 م�شاهمته يف متكني و��شتقللية �لطلب .
 جهوده يف ن�شر مفهوم �لتعاون لدى �لطلب .

 م�شتوى �إ�شر�فه ومتابعته لأن�شطة عمل �جلمعية .

�خ��ت�����ش��ا���ش��ي 
�جتماعي 

5
تنظيم  �أف�شل 

مايل

 تنظيم �ل�شجلت �ملالية لن�شطة �جلمعية  .
 طريقة توزيع ن�شب  �لأرباح .

 م�شتوى تنظيم عمليات �لبيع و�ل�شر�ء .
 م�شتوى �ل�شتقلل �ملايل للجمعية عن �مليز�نية �ملدر�شية .

 دوره يف توعية ومتكني �مني �ل�شندوق وباقي �أع�شاء جمل�ص 
�لد�رة .

�مل�شوؤول �ملايل

6
جهة  �أف�����ش��ل 

د�عمة

 لها �أثر يف �لدعم �ملادي للجمعية �لتعاونية �لطلبية.
 حتر�ص على متابعة م�شروع �جلمعية �لتعاونية .

 تقدم �لدعم �لفني وت�شاهم يف تاأهيل �أع�شاء �جلمعية .

�جلمعيات
�لتعاونية
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) 12 ( مسابقة
قطار المعرفة

برعاية مدرسة البحث العلمي - دبي

أهداف المسابقة :
 الهدف العام:

ته���دف �مل�شابقة، ب�شكل ع���ام، �إىل تقدمي برنامج علمي قاب���ل للتنفيذ، لبناء �شخ�شية 
متو�زن���ة – �جتماعي���ًا وعاطفيًا وثقافي���ًا وتربويًا- لدى �لطلبة. وذل���ك من خلل ت�شجيع 
�لقر�ءة �حلرة �لهادفة، يف �جتاهات خمتلفة ومبا ل يتعار�ص مع �أهد�ف �ملنهاج �ملدر�شي.

 �لأهد�ف �خلا�شة:

تهدف المسابقة إلى:
m  زيادة �لوعي باأهمية �لقر�ءة �حلرة لدى �لطلبة و�أثر ذلك يف �مل�شهد �لثقايف �لعربي 

�لعام.
m  تنمي���ة مهارة �لتعل���م �لذ�تي  وفق���ًا لأ�ش�ص علمي���ة منهجية مدرو�ش���ة يف �جتاهات 

خمتلفة لدى �لطلبة، جتاوبًا مع متطلبات ع�شر تكنولوجيا �ملعلومات.
m حت�شني مهار�ت �لطلبة �خلا�شة بالقر�ءة، مب�شتوياتها �ملختلفة.

m تنمية قدر�ت �لطلبة على �لتفكري ، و�لنقد �لبناء، و�لكتابة �لإبد�عية.

الموضوع :
يقوم �ملت�شابق بقر�ءة عدد ) 100 ( مائة كتابُا على خم�ص مر�حل و�لتي متثل �جلو�ز�ت 

�خلم�شة ، علي �أن تكون �لكتب يف جمالت خمتلفة .

الفئة المستهدفة 
طلب���ة �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�شة بجن�شياته���م �ملختلفة، �بتد�ًء م���ن �ل�شف �لر�بع 
�لبتد�ئ���ي حت���ى �ل�ش���ف �لثالث �لثان���وي )بنني وبن���ات( د�خل دول���ة �لإم���ار�ت �لعربية 

وخارجها، من طلبة �لوطن �لعربي
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آليات العمل :
m  يت�شل���م �لطالب خم�شة جو�ز�ت �شفر خمتلفة �لألو�ن وحتوي عددً� من �لتاأ�شري�ت، 

يجتاز بها �مل�شرتك عدة مر�حل عرب قطار �ملعرفة �إىل مرحلة �لفوز.
 m  يب���د�أ �لطال���ب باجلو�ز �لأحمر، وعليه �أن ينهي ق���ر�ءة خم�شة ع�شر كتابًا –  ح�شب 
�لكتب �لتي مت حتديدها وطرحها جلميع �ملت�شابقني، ومما يتو�فق مع كل فئة عمريه 

- وتلخي�شها حتت خم�ص ع�شرة تاأ�شرية، ليكون بذلك قد �أنهى �ملرحلة �لأوىل.
m   ينتقل �لطالب باجلو�ز �لأخ�شر �إىل �ملرحلة �لتالية، وعليه �أن ينهي قر�ءة وتلخي�ص خم�شة 
ع�شر كتابًا – من �لكتب �لتي مت حتديدها وطرحها جلميع �ملت�شابقني، ومما يتو�فق مع 

كل فئة عمريه-  حتت خم�ص ع�شرة تاأ�شرية. ليكون بذلك قد �أنهى �ملرحلة �لثانية.
m  ينتق���ل �لطالب باجل���و�ز �لأزرق �إىل �ملرحلة �لتالية، وعلي���ه �أن ينهي قر�ءة وتلخي�ص 
ع�شري���ن كتابًا – ح�شب �لكتب �لتي مت حتديده���ا وطرحها جلميع �ملت�شابقني، ومما 
يتو�ف���ق مع كل فئة عمري���ه - وحتت ع�شرين تاأ�شرية، ليكون بذل���ك قد �أنهى �ملرحلة 

�لثالثة.
m  ينتقل �لطالب باجلو�ز �لف�شي �إىل �ملرحلة �لتالية، وعليه �أن ينهي قر�ءة وتلخي�ص 
�أربعة وع�شرين كتابًا – ح�شب �لكتب �لتي مت حتديدها وطرحها جلميع �ملت�شابقني، 
ومما يتو�فق مع كل فئة عمريه - حتت �أربع وع�شرين تاأ�شرية، ليكون بذلك قد �أنهى 

�ملرحلة �لر�بعة.
m  ينتقل �لطالب باجلو�ز �لذهبي �إىل �ملرحلة �لأخرية، وعليه �أن ينهي قر�ءة وتلخي�ص 
�شت���ة وع�شرين كتابًا – ح�شب �لكتب �لت���ي مت حتديدها وطرحها جلميع �ملت�شابقني، 
ومم���ا يتو�فق مع كل فئة عمريه - حتت �شت وع�شرين تاأ�شرية، ليكون بذلك قد �أنهى 
جميع مر�حل �مل�شابقة بقر�ءة وتلخي�ص مائة كتاب خارج �ملقرر خلل �لعام �لدر��شي.
m  تق���وم �ملدر�ش���ة يف بد�ية �شه���ر »�إبريل« باإج���ر�ء �لت�شفي���ة �لأوىل، وخللها تر�شح 
�ملدر�شة �أف�شل خم�شة طلب من كل مرحلة _�أي خم�شة طلب من 6-4 وخم�شة 

من 9-7 وخم�شة من 10-12.
 m  جترى �لت�شفيات �لنهائية لهوؤلء �ملر�شحني وذلك باإجر�ء مقابلت �شفوية، وعر�ص 
تقدميي للكتب �لت���ي قرءوها، معتمدين على معايري يقّيم �لطالب من خللها و�شع 

�لدرجة من »100«.
m  ف���رز �لنتائج من قبل �للجنة، وذلك باختي���ار �لفائز �لأول من كل مدر�شة وعلى كل 
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مرحلة، مثال: مدر�شة �حلكمة �خلا�شة فيها ثلث مر�حل ، نختار �لأول من 4-6 ، 
و�لأول من  9-7 ، و�لأول من 10-12.

m  عق���د �جتماع مع �أع�شاء جلنة �لتحكيم، لتحديد درجة �لنجاح بناًء على م�شتويات 
�لطلبة �ملتقدمة للم�شابقة يف ذلك �لعام �لدر��شي.

m  يجرى �ختبار حتريري جلميع �لطلب، ومن جميع �ملر�حل �لذين ح�شلو� على 98 
% وذلك لتاأهيل �لفائزين على م�شتوى �لدولة ، ثم على م�شتوى �لدول �مل�شاركة، ثم 

تر�شل �لنتائج للوز�رة، لعتمادها، ثم توزيعها على �ملناطق.
m �إعلن �لفائزين على م�شتوى �لدولة يف �حلفل �خلتامي للم�شابقة.

معايير التحكيم :
الدرجةمعايري التحكيمم
20�للغة �لعربية1

20نوع �لكتاب �ملقروء2

30��شتيعاب �لكتاب �ملقروء3

30�لثقافة �لعامة4

100املجموع

مستوى التكريم :
�لدولة  يف  �لنهائية  للت�شفيات  تقدمو�  �لذين  �مل�شاركني  �لطلب  جميع  m  تكرمي 

�مل�شاركة نف�شها ب�شهاد�ت تقدير وجائزة تقديرية.
m يكرم �لع�شرة :�لأو�ئل من �لدولة بتذ�كر �شفر �إىل �ل�شعودية لأد�ء �لعمرة.  

m  تكرمي �لفائزين باملر�كز �لثلثة �لأوىل على م�شتوى �لدول �مل�شاركة بجائزة مالية 
قيمة.

الحفل الختامي :
 يقام �حلفل �لنهائي للم�شابقة يف مدر�شة �لبحث �لعلمي يف دبي يف �لأ�شبوع �لأول من 
�لعربية  و�لدول  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  من  �لفائزين  ، جلميع   2015 مايو  �شهر 

�مل�شاركة �لتوقيت���ات
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 خامسـًا توقيتات المسابقة:
الوقتاملكاناملنطقة التعليميةاليوم والتاريخ

الثالثاء
1/10/2014

يف  للم�سرفـــني  التح�ســـريي  الجتمـــاع 
اأم  و  وعجمـــان  وال�سارقـــة  دبـــي  منطقـــة 
القيوين وراأ�س اخليمة والفجرية والعني

مدر�سة البحث 
ال�ساعة 10:30 �سباحاًالعلمي

اخلمي�س
3/10/2014

الجتمـــاع التح�سريي ملنطقـــة اأبوظبي 
ال�ساعة 10:30 �سباحاً�أبوظبيواملنطقة الغربية

الأحد
13/4/2015

الت�سفيات الأوىل على م�ستوى
 منطقة العني

مدر�سة البحث 
العلمي

ال�ساعة 8:00 �سباحاً

الإثنني
14/4/2015

الت�سفيات الأوىل على م�ستوى املناطق
اأبو ظبي التعليمية

ال�ساعة 8:30 �سباحاًيحدد لحقاً

الثالثاء
15/4/2015

الت�سفيات الأوىل على م�ستوى املناطق 
ال�سارقة وراأ�س اخليمة

مدر�سة البحث 
العلمي

ال�ساعة 8:00 �سباحاً

الأربعاء
16/4/2015

الت�سفيات الأوىل على م�ستوى املناطق 
دبي وعجمان واأم القيوين

مدر�سة البحث 
العلمي

ال�ساعة 8:30 �سباحاً

اخلمي�س
17/4/2015

الت�سفيات الأوىل على م�ستوى منطقة 
الفجرية ومكتب ال�سارقة التعليمي

ال�ساعة 8:00 �سباحاًيحدد لحقاً

الأحد
20/4/2015

وال�سارقـــة  لدبـــي  املركزيـــة  الت�سفيـــات 
والفجرية ومكتب ال�سارقة )اأولد وبنات(

مدر�سة البحث 
العلمي

ال�ساعة 8:30 �سباحاً

الإثنني
21/4/2015

اخليمـــة  لراأ�ـــس  املركزيـــة  الت�سفيـــات 
وعجمـــان واأم القيويـــن والعـــني واأبوظبي 

والغربية

مدر�سة البحث 
العلمي

ال�ساعة 8:00 �سباحاً

اخلمي�س 
البحث العلمياحلفل اخلتامي22/5/2015

ح�سور الطلبة 9:30 
�سباحاً

بدء الحتفال 11:00
لال�ستف�سار ميكن الت�سال على الهواتف التالية : مدر�سة البحث العلمي

   04 04/6011021    فاك�ص رقم 2988773 /  04  -  �ملبا�شر 04/6011022 -  m تليف��ون 2988772 / 
moc.niartgnidaersrs.www ملوقع �لإلكرتوين� m
 moc.oohay@niartgnidaer لربيد �لإلكرتوين� m
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) 13 ( مسابقة
غيث الفنية

برعاية المركز الوطني لإلرصاد الجوية والزالزل

 الهدف األستراتيجي :
تن�شئ���ة جيل وطني لديهم وعي بيئي ميكنهم �لتاأث���ري باإيجابية يف عمليات �شنع �لقر�ر 

وحتمل م�شوؤلية خلق بيئة م�شتد�مة.

األهداف العامة :
m زيادة م�شاركة �لطلب يف �لق�شايا �لبيئية.

m  خل���ق �جتاه عامل���ي يتمكن من خلل���ه �لطلب م���ن �مل�شاركة بفعالي���ه يف �لأن�شطة 
�لبيئية.

m  حث ومتكني �لطلب يف فه���م �لق�شايا �لبيئية وفهم �لظوهر �لطبيعية �ملوؤثرة على 
�لإن�شان من �أجل خلق بيئه تنموية م�شتد�مة.

موضوع المسابقة :
m يت�شابق �لطلبة �مل�شاركني يف �مل�شابقة يف جمال �لر�شم و�لت�شوير بخامة �لإكريليك 

بلوحة فنية تعرب عن �لأر�شاد �جلوية .

المستهدفون :
9 ( من مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي يف جميع   �  8  �  7  � m  طلبة �حللقة �لثانية �ل�شفوف ) 6 

�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة .
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شروط المسابقة :
m يجب �أن تكون �للوحة مقا�ص A3 . على ورق مقوى مثل �لكان�شون

m  تكت���ب �لبيانات �لأولية على خلفية �للوحة ) �لإ�ش���م بالكامل و�لعمر و�جلن�ص ورقم 
�لهاتف. بالإ�شافة �إىل �إ�شم �ملدر�شة و�ملعلم و�مل�شرف.

 m ت�شتخدم �ألو�ن �لإكريليك �ملائية وميكن مزو�جة مبو�د لونية �أخري مبا يخدم �لعمل 
�لفني " �ألو�ن ر�ص �� �أقلم ملونة ... �إلخ.

m  ي�شم���ح للطالب بتن�شي���ق خلفية مما يخدم  �لعمل �لفني و�لروؤي���ة �لفنية �لتطويرية 
للطالب يف حدود �مل�شاحة.

m لن يتم قبول �أي لوحة �شاركت يف م�شابقات �آخرى.
m يجب �أن ل حتتوي �للوحة على �أي عبار�ت �أو �أحرف تو�شيحية.

m بالإمكان �مل�شاركة باأكرث من لوحة.

آليات التنفيذ :
 m يت���م تعمي���م �مل�شابقة عل���ى جميع �ملد�ر����ص �حلكومية و�خلا�ش���ة يف جميع �ملناطق 

�لتعليمية .
m  تق���وم �ملد�ر����ص بالآعلن ع���ن �مل�شابقة لطلب���ة �ملدر�شة وح�شر �لطلب���ة �لر�غبني 
يف �ل�ش���رت�ك بامل�شابقة ، و�إب���لغ وحد�ت �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية باملناطق 

�لتعليمة .
 m تر�ش���ل �ملد�ر����ص �للوح���ات �مل�شارك���ة بع���د �لنته���اء منه���ا ،�إىل وح���د�ت �لأن�شطة 
و�مل�شابق���ات �لرتبوي���ة باملناطق �لتعليمية ، �لتي تقوم بدوره���ا باإر�شالها مبوجب ك�شف 

�أ�شماء �إىل �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية بالوز�رة بدبي .
m  تق���وم �إد�رة �لأن�شط���ة �لطلبية و�مل�شابق���ات �لعلمية بالتن�شيق م���ع �ملركز �لوطني 
للأر�شاد �جلوية و�لزلزل بت�شكيل جلنة حتكيم م�شرتكة لفرز وتقييم �مل�شاركات .
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معايير التحكيم :
الدرجةمعايري التحكيمم
50مدى حتقيق �لقيم �لفنية و�جلمالية يف �لعمل �لفني1

30و�شوح �لفكرة و�حلد�ثة و�لإبتكار يف �لعمل2

20تقنيات �ملادة �للونية و�خلامات �مل�شتخدمة 3

100املجموع

الجوائز :
امل�ستوى الثاين ) الرابع واخلام�س (: 

-  �ملركز �لأول  7000 درهم
-  �ملركز �لثاين  5000 درهم 
-  �ملركز �لثالث  3000 درهم 

امل�ستوى الثالث ) ال�ساد�س وال�سابع (: 
- �ملركز �لأول  7000 درهم

-  �ملركز �لثاين  5000 درهم 
-  �ملركز �لثالث  3000 درهم 

امل�ستوى الرابع ) الثامن والتا�سع (: 
- �ملركز �لأول  7000 درهم

-  �ملركز �لثاين  5000 درهم 
-  �ملركز �لثالث  3000 درهم 

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :
. 2014  /11 m طرح �مل�شابقة على �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة بتاريخ 1/ 

2015 م .  /3 m �أخر موعد لت�شليم �لأعمال : 30/ 

m تكرمي �لفائزين : �لن�شف �لثاين من �شهر �إبريل 2015 م .
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) 14 ( مسابقة
نشيط ألسلوب الحياة الصحية 

المسابقة :
- تنمية قدر�ت و مو�هب �لطلب �لإبد�عية.  1

- تفعيل دورهم يف جمال �لتوعية و �لتثقيف �ل�شحي.  2

-  �إ�ش���ر�ك �لطلب���ة يف �لعملية �لرتبوي���ة �لهادف���ة �إىل �لإرتقاء بامل�شت���وى �ل�شحي و   3

�لرتبوي و �لإجتماعي لأبنائنا �لطلب و �لطالبات 

-  دع���م �لعلقة �لإ�شرت�تيجية بني موؤ�ش�شة ماج���د �لفطيم �خلريية ووز�رة �لرتبية و   4

�لتعليم.

موضو ع المسابقة:
 �إبتكار فكرة �إبد�عية يف ت�شميم بو�شرت �إعلين عن �أهمية منط �حلياة �ل�شحية.

�حلملت �لتي قام���ت بها موؤ�ش�شة ماجد �لفطيم �خلريية يف جمال �لتوعية و �لتثقيف 
�ل�شحي د�خل �ملد�ر�ص.

الفئة المستهدفة:
ط���لب وطالبات �حللق���ة �لأوىل  و �لثانية من مرحلة �لتعلي���م �لأ�شا�شي  )من �ل�شف 

�لر�بع �إىل �ل�شف �لتا�شع ( يف جميع مد�ر�ص  �لدولة �حلكومية و �خلا�شة .
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أهداف الجدول الزمني للمسابقة:

الدرجةمعايري التحكيمم

1
و  �لتعريفية  �لن�شر�ت  توزيع  و  �مل�شاركة  دعو�ت  توجيه 
�إ�شتمارة  �إىل  بالإ�شافة  بامل�شابقة  �خلا�شة  �لإر�شادية 

�مل�شاركة بالتعاون مع وز�رة �لرتبية.
�شهر دي�شمرب

2
�آخر موعد للت�شجيل يف �مل�شابقة ) تقدمي ��شتمار�ت 

�مل�شاركة ملوؤ�ش�شة ماجد �لفطيم �خلريية(
�لأ�شبوع �لثالث من �شهر دي�شمرب

30 يناير 2015�أخر موعد لت�شليم �مل�شاركات3

�آخر�شهر فرب�ير2015�لإعلن عن �لفائزين و�لتكرمي4

 التحكيم :

جلنة متخ�ش�شة يف جمال �لرتبية �لفنية من وز�رة �لرتبية وعددهم 3 حكام.

الجوائز:
m �لطلب :

m عدد 3 فائزين بو�شرت) �ل�شف �ل�شابع �إىل �ل�شف �لتا�شع( 

m عدد 3 فائزين ر�شم ) �ل�شف �لر�بع و �خلام�ص و�ل�شاد�ص (

الدرجةمعايري التحكيمم
�أي باد )I Pad (�ملركز �لأول1
�أي باد )I Pad (�ملركز �لثاين2
�أي باد )I Pad (�ملركز �لثالث3

متنح جو�ئز للع�شرة �لرتتيب �لأو�ئل من �لطلبة و �لطالبات.



 

الطباعة واإلخراج الفني
دلتا النيل لخدمات المطابع


