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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
عدد املدار�س امل�ساركةنوعها

اإجمايل عدد 
الطلبة

دي
فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

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

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

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية
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) 1 ( مسابقة
المعرض الدولي للعلوم والهندسة

ISEF    2015
 أهداف المسابقة : 

m  تنمي���ة �لفكر �لإبد�ع���ي �لعملي لدى �لطلب���ة وحت�شني �مله���ار�ت �ل�شخ�شية لديهم 
)�لعم���ل ب���روح �لفريق، وح���ل �مل�شكلت، و�إج���ر�ء �لبحوث �لتطبيقي���ة، و�لت�شميم 

وتطوير �ملوقع ، و�لبتكار ،... �لخ(.
m �كت�شاف �ملو�هب �لطلبية ورعايتها وتوجيهها �لوجهة �ل�شليمة .

m  تن�شئ���ة جيل قادر عل���ى �لتفاهم مع معطيات �لع�شر �حلديث وتعزيز ثقته يف نف�شه 
ويف قدرته على حتويل �لأفكار �إىل و�قع ملمو�ص. 

m  غر�ص حب �لعل���م و�لعلماء يف نفو�ص �لطلبة با�شتخ���د�م �لطرق و�لو�شائل �جلذ�بة 
و�ملمتع���ة مم���ا ي�شاعدهم عل���ى فهم �ملب���ادئ و�حلقائ���ق �لعلمية �لتي تق���وم عليها 

�لخرت�عات و�لإجناز�ت �لب�شرية .
m  بن���اء علقة قوي���ة بني �ل�شناع���ة و�جلامعة و�ملجتم���ع و�إك�شاب �لطلب���ة �ملزيد من 
�خل���ربة للح�شول على ج���ودة �أعلى يف م�شت���وى �مل�شاريع للم�شارك���ة يف �ملناف�شات 

�لدولية يف جمالت �لعلوم و�لتقنية . 

موضوع المسابقة : 
يتم �لت�شابق يف هذ� �ملجال مبو�شوعات علمية يتخيلها �لطلب وتكون  على �شكل �أجهزة 
�أو م�شروع���ات �أو  ر�ش���وم تخطيطية مبنية على �أح���د �لأ�ش�ص �أو �لأف���كار �لعلمية �ملتعارف 
عليه���ا .. �أو  �لت���ي يتخيلها �لطالب ويك���ون يف  �إمكانه تنفيذها بالإمكاني���ات �لتي ير�ها..  
عل���ى �أن يت�ش���ح يف هذه �مل�شروعات �أو �لر�ش���وم �خليال �لإبد�عي و�لبت���كاري  للطالب يف 
�ملج���الت �لتالية: علم �حليو�ن ) علم �لأر����ص وعلم �لكو�كب - علوم �لريا�شيات- �لعلوم 
�لجتماعي���ة و�ل�شلوكي���ة- �لهند�شة: �لكهربائي���ة و�مليكانيكية- �لط���ب و�لعلوم �ل�شحية- 
�لكيمي���اء - هند�ش���ة �مل���و�د و�لهند�شة �حليوي���ة - علم �لأحي���اء �ملجهرية- عل���م �لأحياء 
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�خللوية و�جلزيئية- �لطاقة و�لنقل - �لفيزياء و�لفلك- �لإد�رة و�لبيئية- �لعلوم �لبيئية- 
علوم �لنبات- علوم �حلا�شب(.

الفئات المستهدفة : 
m  ط���لب وطالبات �ملرحل���ة �لثانوية من �لذكور و�لإناث م���ن مو�طني دولة �لإمار�ت  

�لعربية �ملتحدة .

شروط التسابق : 

m  تك���ون �مل�شابق���ة فردي���ة �أو جماعي���ة )�شرط �أن ل يزي���د �لفريق �لو�ح���د عن ثلثة 
�أع�شاء ( .

m  يتوىل �أحد �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية �أو �لفنية �لإ�شر�ف على عمل �مل�شروع �شريطة 
عدم �لتدخل يف �شميم تنفيذ �لعمل �أو �مل�شروع.

m  يك���ون �جلهاز �أو �مل�ش���روع تام �لتنفيذ م�شتوفيًا �شروط �لأم���ن و�ل�شلمة تتوفر فيه 
�حلد�ثة ) غري مكرر �أو مت �ل�شرت�ك به يف فعاليات �أخرى (.

m يف�شل �رتباطه باحلياة �لعملية.
m �أل ميثل م�شروعًا �أو �أد�ة مقررة يف �ملناهج .

m ي�شتبعد �أي جهاز �أو م�شروع غري م�شتويف �ل�شروط �ملطلوبة .
m �للغة �لرئي�شية للتعامل و�لتحكيم و�لنقا�ص هي �للغة �لعربية و�للغة �لجنليزية.

m  يج���ب �أن يقدم �لطالب �أو �لفريق �مل�شارك ملخ�شًا للم�شروع بحّد �أق�شى250 كلمًة 
باللغة �لإجنليزية �أو 300 كلمة باللغة �لعربية، ويجب �أن ي�شف �مللخ�ص �لعمل �لذي 

قام به �لطالب/�لفريق �مل�شارك  بنف�شه ل �لعمل �لذي قام به غريه. 
m �إعد�د لوحة عر�ص ) مرفق منوذج (

m  يو�ش���ى )ولكن ل ي�شرتط( باأن يعر����ص �لطالب/�لفريق مع لوحة �لعر�ص �خلا�شة 
مب�شروعه كل من : 
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   Project Data Book كتاب بيانات �مل�شروع -
-  كر��ش���ة �لأف���كار )وت�شمى �أي�شا ك�شكول �لت�شميم �أو دف���رت �مللحظات �أو مدونة 

�لبحث( 
 Research Paper لورقة �لبحثية� -

m  ع�شوّي���ة �لفري���ق ل ميكن �أن تتغ���ري بعد �لت�شجيل يف �مل�شابقة كم���ا ل ميكن مل�شروع 
م�شجل كفريق �لتحول �ىل م�شروع فردي �أو �لعك�ص.

m   ينبغ���ي �أن يعنّي كّل فريق رئي�شًا ل���ه لتن�شيق �لعمل و�لعمل كمتحّدث ر�شمّي بالنيابة 
عن �لفريق . ويجب �أن يكون كّل ع�شو بالفريق قادرً� على �أن يقوم بهذه �ملهمة و�أن 
يك���ون جميع �أع�شاء �لفري���ق م�شرتكني متاًما يف كل خطو�ت �مل�ش���روع وملمني بكّل 

جو�نب �مل�شروع .
m  �لعم���ل �لّنهائّي ينبغي �أن يعك����ص �ملجهود�ت �ملن�ّشقة لكّل �أع�ش���اء �لفريق و �شُيَقيَّم 

�مل�شروع با�شتخد�م نف�ص قو�عد ومعايري �لتحكيم للم�شاريع �لفردّية. 

آلية التنفيذ :
m ت�شفية على م�شتوى �ملنطقة خلل �ل�شبوع �لثالث من يناير  2015 م .

m ت�شفية على م�شتوى �لدولة خلل �ل�شبوع �لول من مار�ص 2015 م .
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معايير التحكيم : 
الدرجة املعايري م�سل�سل

جماعي فردي

30 30
و�ختياره  �لبحث  لفكرة  تو�شيفة  يف   : و�لإبد�ع  �لأ�شالة 

للمو�شوع ومنهجه يف �لبحث وفهمه للمو�شوع.
1

25 30

منه���ج �لتفك���ري �لعلم���ي :�تبع خط���و�ت �لتفك���ري �لعلمي من 
حيث و�ش���ع �لفر�شيات وت�شميم �لتجربة و�ملتغري�ت و�إجر�ء 
�لتج���ارب و��شتخل�ص �لنتائ���ج – و�لفو�ئد �لعلمية للم�شروع 

ومدى �إمكانية تنفيذه .

2

12 15
�لتعم���ق و�لدقة : عدد �لتجارب – تك���ر�ر �لتجارب – عينة 

�لتجربة – �لتاأكد من �لنتائج – �لإملام بجو�نب �ملو�شوع .
3

12 15
مع  تعامله   – بنف�شه  بالتجارب  قيامه   : �لأد�ء  يف  �ملهارة 

�شعوبات �أد�ء �لتجارب- هل قام �أحد مب�شاعدته .
4

10 10
�لو�ش���وح : و�شوح لوحة �لعر�ص ووثائ���ق �لبحث – �لو�شوح 

يف عر�ص �لبحث �أو �مل�شروع – هل �أو�شح �لنقاط �لهامة .
5

16 -
�لعم���ل �جلماع���ي : حتديد �مله���ام بعد قيام كل ف���رد بدوره 
�ملح���دد يف �لبح���ث مع �إمل���ام كل منهم جلمي���ع �لنقاط �لتي 

يتناولها �لبحث
6

100 �ملجموع

مكان المسابقة : 
m �لوليات �ملتحدة �لمريكية /ولية  بن �شلفينيا / بي�ص يريجن

تاريخ المسابقة :
2015 م .  /5/15-10 
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) 2 ( أولمبياد 
الرياضيات في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج 

GMO
تعريف األولمبياد :

م�شابق���ة دوري���ة يف مادة �لريا�شي���ات لطلبة �لدول �لأع�شاء يف مكت���ب �لرتبية �لعربي 
لدول �خلليج ينظمها وي�شرف عليها مكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج با�شت�شافة �إحدى 
�ل���دول �لأع�شاء، وتتمثل �أهميته���ا يف تهيئة �لبيئة �ملنا�شبة لرفع �لتناف�ص �لعلمي بني طلبة 
�ل���دول �لأع�ش���اء، يف خمتل���ف جمالت �مل�شابق���ة، و�لإ�شه���ام يف �إثر�ء �ملناه���ج �لدر��شية 

وتطوير �لتعليم.

الهدف العام لألولمبياد :
�لإ�شهام يف �لرتقاء بامل�شتوى �لعلمي لدى �لطلبة و�ملعلمني يف مادة �لريا�شيات وتفعيل 

دور �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بتعليم �لريا�شيات .

األهداف الفرعية لألولمبياد :
m تعزيز جمالت �لتو��شل بني �لطلبة �ملوهوبني يف مادة �لريا�شيات .

m تعزيز روح �لتناف�ص �ل�شريف بني طلبة �لدول �لأع�شاء.
.IMO م�شاركة ومتيز �لدول �لأع�شاء يف �أوملبياد �لريا�شيات �لدويل m

m �كت�شاف �لطلبة �ملوهوبني يف علم �لريا�شيات وتوجيههم ل�شتثمار قدر�تهم.
m تعزيز ثقة �لطلبة باأنف�شهم ومبا ميلكونه من قدر�ت ومو�هب و�إبد�عات علمية.

m  �لإ�شه���ام يف تطوير مناهج �لريا�شيات يف �لدول �لأع�شاء يف مكتب �لرتبية �لعربي 
لدول �خلليج.

شروط المشاركة في األولمبياد :
m �أن يكون �لطالب / �لطالبة  من مو�طني �لدولة. 

m  �أن يك���ون �لطال���ب / �لطالبة  منتظم���ًا يف �إحدى مد�ر�ص �لتعلي���م �لعام حكومي �أو 
خا�ص يف �لدولة باملرحلة �لثانوية . 
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m �أل يزيد �شن �لطالب على ت�شعة ع�شر عامًا .
% يف مادة �لريا�شيات للعام �لدر��شي �ملا�شي �أو  m  �أن يك���ون حا�شل عل���ى ن�شبة  98 

تر�شيح �ملعلم للطالب �ملوهوب يف �لريا�شيات.
m �لرغبة و�للتز�م �لذ�تي يف �مل�شاركة 

m مو�فقة ويل �لأمر وتعبئة �ل�شتمارة �ملرفقة  .

موعد عقد األولمبياد :
m  يح���دد مكتب �لرتبية �لعرب���ي لدول �خلليج وقت عقد �لأوملبي���اد بحيث تعقد ب�شكل 

دوري كل �شنة يف دولة من �لدول �لأع�شاء.
m  ويق���وم �ملكت���ب بتبلي���غ وز�ر�ت �لرتبية و�لتعلي���م يف �لدول �لأع�ش���اء مبوعد �نعقاد 

�لوملبياد قبل عقده ب�شتة �أ�شهر.

مادة اختبار االولمبياد :
m م���ادة �ختبار �لأوملبي���اد حتاكي مادة �ختبار �لأوملبي���اد�ت �لدولية، و تكون يف فروع 

�لريا�شيات �لآتية:
- �جلرب.                                              - نظرية �لأعد�د.

- �لهند�شة.                                         - �لرتكيبات.

آلية التنفيذ :
وعليه �شوف تكون خطة ت�شكيل �لفريق يف �ملرحلة �لأوىل على �لنحو �لتايل :

جهة التنفيذ الفرتة البيان م
فريق �لوملبياد يف �ملنطقة وترفع �لأ�شماء 

�إىل �إد�رة �لن�شطة �لطلبية   2014/10/  24-20
ت�شفيات على 

م�شتوى �ملنطقة
1

فريق �لأوملبياد بقيادة �لتوجيه �لأول 2014/11/23
ت�شفيات على 
م�شتوى �لدولة

2
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) 3 ( جائزة 
مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي

 ) الدورة التاسعة (
جائ���زة �شنوية ينظمه���ا مكتب �لرتبية �لعرب���ي لدول �خلليج با�شت�شافته���ا �أحد �لدول 

�لأع�شاء بالتناوب ، حيث يتم �لتكرمي فيه على �لنحو �لتايل :
العدد املطلوب املعايري م�سل�سل
اإناث ذكور

1 1 ) 5  ، �حللقة �لأوىل : �ل�شف ) 4  1

1 1 )9  - �حللقة �لثانية : �ل�شفوف )6  2

1 1 ) 12 – �ملرحلة �لثانوية : �ل�شفوف ) 10  3

أهداف الجائزة : 

m   تك���رمي �لط���لب �ملتفوقني در��شي���ًا بالتعليم �لعام مب���ا يعزز ��شتم���ر�ر تفوقهم يف 
�ملر�حل �لدر��شية �لتالية ويدفع بقية �لطلب �إىل �لإقتد�ء بهم.

m   تعزي���ز جمالت �لت�شال �لعلم���ي و�لثقايف و�لجتماعي بني طلب �لتعليم �لعام يف 
دول �خلليج �لعربي.

m   ت�شجيع �لطلب �ملتفوقني وتنمية مهار�تهم ومو�هبهم .
شروط االشتراك :

m   �أن يكون من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

m   �أن يتمتع ب�شخ�شية قيادية و�جتماعية.

m   �أن يكون متفوق در��شيًا وحا�شًل على �ملركز �لأول يف منطقته وفق م�شتو�ه �لدر��شي.

m   �أن يعد �لطالب ملف �جناز�ته موثقا بالوثائق و�لأدلة .

m   �أن يجتاز �ملقابلت �ل�شخ�شية .
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آلية التنفيذ :
�ألية �ختيار �لطلبة على �لنحو �لتايل :

جهة التنفيذ الفرتة البيان م

ق�شم  �إىل  �لأ�شماء  ورفع  �ملدر�شة 
�لأن�شطة باملنطقة �لتعليمية

�لأ�شبوع �لثالث من 
يناير

تر�شيح �لطلبة  
على م�شتوى 

�ملدر�شة 
1

�لتعليمية   باملنطقة  �لأن�شطة  ق�شم 
�لن�شطة  �إد�رة  �إىل  �لأ�شماء  ورفع 

�لطلبية و�مل�شابقات لعدد 6 طلبة

�لأ�شبوع �لأول من 
فرب�ير 

مقابلة �لطلبة 
على م�شتو ى 

�ملنطقة
2

و�ختيار  �لتناف�شية  �لأن�شطة  ق�شم   
�لمار�ت  لدولة  �ملر�شحني  �لطلبة 

�لعربية �ملتحدة 

�لأ�شبوع �لثالث من 
فرب�ير

مقابلة �لطلبة 
على م�شتوى 

�لدولة
3
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) 4 ( أولمبياد 
  IBO األحياء الدولي

مقدمة :
ه���ي م�شابقة لطلب �ملد�ر����ص �لثانوية يف علم �لأحياء  لرف���ع مهار�تهم مهار�تهم يف 
�لتعام���ل م���ع �لعل���وم �لبلوجية  ، و�لتعامل م���ع �لحياء ويتم �ختبارهم نظ���ري وعملي  من 
خ���لل �لتج���ارب ويحتاج �مل�ش���ارك �إىل �لأبد�ع و�ملثابرة و�لعمل �جل���اد ، حيث ميثل �أربعة 

طلبة للم�شاركة يف �لبطولة وهوؤلء هم �لفائزون �لأو�ئل يف �مل�شابقة �لوطنية .

أهداف األولمبياد :
m تعزيز جمالت �لتو��شل بني �لطلبة �ملبدعني يف مادة �لأحياء . 

m تعزيز روح �لتناف�ص �ل�شريف بني �مل�شاركني . 
m �كت�شاف �لطلبة �ملبدعني يف علم �لأحياء وتوجيههم ل�شتثمار قدر�تهم. 

m تعزيز ثقة �لطلبة باأنف�شهم ومبا ميلكونه من قدر�ت ومو�هب و�إبد�عات علمية. 
m �ل�شهام يف �يجاد حلول حلماية �لبيئة وجعلها �أف�شل و�ملحافظة على �لطبيعة .

m تبادل �لفكار بني �مل�شاركني يف علم �لأحياء .
m  كم���ا يوف���ر �لأوملبياد فر�ش���ة للمقارنة بني �ملناه���ج و�لجتاه���ات �لتعليمية يف علم 

�لأحياء يف خمتلف �لبلد�ن. لتح�شني منهج �لحياء على �مل�شتوى �لوطني 

القواعد المنظمة ألولمبياد األحياء :
1( �للغ���ة �لر�شمية لأوملبياد �لأحي���اء �لدولية هي �للغة �لإجنليزي���ة و�أي�شا لغات �أخرى 

بناء على برتوكولت �لبلد �مل�شيف .
"2(  يق���ام IBO كل ع���ام يف �شه���ر يولي���و يف و�ح���دة م���ن �ل���دول �لأع�ش���اء. وع���ادة 

تنظمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم �أو من قبل موؤ�ش�شة مو�زية �أخرى يف �لبلد �ملنظم .
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3( �لدولة �ملنظمة لأوملبياد �لأحياء �لدويل IBO ي�شمن �مل�شاركة ب�شكل مت�شاوي .

شروط المشاركة في األولمبياد  :
m �أن يكون �لطالب / �لطالبة  من مو�طني �لدولة. 

m  �أن يك���ون �لطال���ب / �لطالبة  منتظم���ًا يف �إحدى مد�ر�ص �لتعلي���م �لعام حكومي �أو 
خا�ص يف �لدولة باملرحلة �لثانوية . 

m �أل يزيد �شن �لطالب على ثمانية ع�شر عامًا .
% يف مادة �لأحياء للعام �لدر��شي �ملا�شي . m �أن يكون حا�شل على ن�شبة  95 

m �لرغبة و�للتز�م �لذ�تي يف �مل�شاركة 
m مو�فقة ويل �لأمر وتعبئة �ل�شتمارة �ملرفقة  .

خطة تشكيل الفريق في المرحلة األولى على النحو التالي :

جهة التنفيذ الفرتة البيان م
�ملدر�ش���ة وترف���ع �لأ�شم���اء للمنطق���ة 

بتاريخ 2014/10/28
2014/10/  24-21

ت�شفيات على 
م�شتوى �ملد�ر�ص

1

وترفع  �ملنطقة  يف  �لومل��ب��ي��اد  ف��ري��ق 
ب��ت��اري��خ   �ل��������وز�رة   �إىل  �لأ����ش���م���اء 

2014/11/7م 
2014/11/6

ت�شفيات على 
م�شتوى �ملنطقة

2

فريق �لأوملبياد بقيادة �ملن�شق �لوطني 2014/11/18
ت�شفيات على 
م�شتوى �لدولة

3

المكان :

2015/7/19 م   - m �لدمنارك  -    خلل �لفرتة من : 12 

موضوعات المسابقة : 

m ) نف�ص مو�شوعات �لوطني (
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) 5 ( مسابقة 
ابتكار الكويت العلمية
 )فادية السعد سابقًا(

مقدمة:

m  تعت���رب م�شابق���ة �بتكار �لكويت �لعلمية )فادية �ل�شع���د �شابقًا( حماولة علمية جادة 
للو�ش���ول �إىل �إيج���اد فتي���ات مبدعات . هذ� �لإب���د�ع يتم رعايته وبنائ���ه على �أ�ش�ص 
علمي���ة يحقق لن���ا �إطلق لطاق���ات فتياتنا . �إن وع���ي و�إدر�ك فتياتن���ا هي �خلطوة 
�لأوىل و�مل�شل���ك �ل�شلي���م للو�شول �إىل �لهدف �ل�شامي ، ورغ���م �أهمية �ملدر�شة فاإننا 
يقع على عاتقنا م�شوؤولي���ة �إعد�د وتثقيف فتياتنا وت�شليحهن ب�شلح �ملعرفة �ملتطور 

و�ملتز�يد و�لطلع على كل ما هو جديد .
m  �نطلق���ت �مل�شابقة يف ع���ام 1999 وهي خم�ش�شة ملد�ر����ص �ملرحلة �لثانية يف دولة 
�لكوي���ت ، ويف ع���ام 2010 �نتقل���ت �مل�شابق���ة لتتو�ش���ع يف �ملرحل���ة �لإقليمية لتغطي 

�مل�شابقة منطقة �خلليج �لعربي.
m  تتميز م�شابقة فادية �ل�شعد �لعلمية للفتيات باأنها م�شابقة تثقيفية تهدف �إىل تعليم 
�لفتي���ات �أ�شا�شيات �لتفكري و�لع�شف �لذهني وكيفي���ة �لعمل يف فرق �لعمل و�إد�رة 
�لجتماع���ات وكذلك يتم تعليم �لفتيات كيفية و�شع �أفكار مل�شاريع و�ختيار �أف�شلها 
وتق�شيمه���ا �إىل مر�ح���ل وو�شع �جل���دول �لزمني لتنفيذه���ا . �أي�شًا تتعل���م �لفتيات 
�ختي���ار �ملو�د �ملنا�شبة للم�شروع وطريقة تنفيذه م���ع كيفية ح�شاب تكلفة �مل�شروع . 
و�أخ���ريً� ولي�ص �أخرً� كيفي���ة ترجمة �لأفكار و�لعمل يف �مل�شروع �إىل عر�ص من خلل 
كتاب���ة �لتقري���ر �لفني وعمل عرو�ص للجمهور . ويت���م كل هذ� من خلل ور�ص عمل 

تطبيقية ومتابعة و�إ�شر�ف من �للجنة �لعلمية للم�شابقة و�لنادي �لعلمي �لكويتي .
m  ت�شعى �مل�شابقة على �ل�شعيد �لوطني �إىل �كت�شاف �لأفكار �خللقة ورعايتها وجمع 
ذوي �ل���روؤى و�ملبادرة يف م�شابقة مبتك���رة ي�شتطيع من خللها �مل�شاركون "ت�شويق" 
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�أفكاره���م . ويف كل �شن���ة يتم طرح عن���و�ن للم�شابقة تتمحور حوله �أف���كار �مل�شاريع 
ويعرب ع���ن م�شاكل يف حميط �ملجتمعات . تهدف �مل�شابقة ب�شكل �أ�شا�شي �إىل �إيجاد 

�أفكار علمية تنمي قدر�ت �لفتيات .
أهداف المسابقة :

m �كت�شاف �ملو�هب و�ملبدعني و�لعمل على تطوير قدر�تهم .
m تنمية �لبحث �لعلمي و�لتطوير �لفني لدى �لفتيات .

m �حلث على �لعمل �جلماعي و�لتعاوين .
m تنمية �لولء �لوطني من خلل دعم م�شاريع و�بتكار�ت بناءة .

m ت�شجيع �لفتاة على �لتميز �لعلمي �لتخ�ش�شي ودعم �مل�شاريع �ملتميزة .
m �لرتقاء مب�شتوى �لوعي بالق�شايا �لبيئية و�ملجتمعية .

شروط المسابقة :
m  ��شرت�ك طالبات �ملرحلة �لثانوية ) �ل�شف �لعا�شر �إىل �لثاين ع�شر ( من �ملد�ر�ص 

�حلكومية .
m ل يزيد عدد �لطالبات عن ثلث ول يقل عن �أثنتان  .

m �شوف يخ�ش�ص دعم مايل لكل م�شروع على �أل تتجاور تكلفة �مل�شروع قيمة �لدعم .
m ير�عى �أن يكون �مل�شروع من �أفكار �لطالبات .

m ل تتجاوز م�شاحة قاعدة �مل�شروع عن 1م² .
m �أن ل يكون �مل�شروع قد �شبق �أن �شارك يف م�شابقات �أو معار�ص �أخرى .

m  للجن���ة �مل�شابقة �حلق �لكام���ل بالحتفاظ بامل�شروع وعر�ش���ه باأية معار�ص ت�شارك 
بها .

m  يح���ق للجن���ة �لتحكيم ع���دم قبول �أي عمل غ���ري مطابق لل�شروط تبع���ًا لوجهة نظر 
�ملحكمني .

m �أن تكون فكرة �مل�شروع تخدم �لبيئة يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي .
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أهلية الطالبات في االشتراك :
m  �مل�شابق���ة مفتوح���ة لطالب���ات مد�ر����ص �لثانوية م���ن مو�طنات دول���ة �لكويت وهذ� 
للمناف�ش���ة يف �مل�شابقة �لوطنية )كويت(. �لأمر نف�شه ينطبق على طالبات �ملد�ر�ص 
�لثانوي���ة م���ن مو�طنات دول �خللي���ج �لتي �شت�ش���ارك يف م�شابق���ة نهائيات جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي.
m  يجب على كل طالبة م�شاركة �أن تكون م�شجلة يف مدر�شة ثانوية حكومية يف �لكويت 

�أو دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي.
4 طالبات كحد �أق�شى.  - m على �لطالبات �مل�شاركة كفريق مكون من 3 

m  يج���ب على كل فريق تعيني قائ���دة للفريق �لتي �شتتو��شل بني هيئ���ة �مل�شابقة وبقية 
ع�شو�ت �لفريق.

m  م�شاركات دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي: ينبغي على �لطالبات �لتاأكد من �أن �لدولة 
�مل�شارك���ة �شتتحم���ل تكلفة تذ�كر �ل�شفر �إىل �لكويت للم�شارك���ة يف نهائيات م�شابقة 
دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي كما يجب �أن تكون قادرة على �حل�شور قبل ثلثة �أيام 
عل���ى �لأقل من موعد �حلفل �خلتام���ي، �شوف تقوم م�شابقة �ل�شيخ���ة فادية �ل�شعد 
�ل�شباح بتحمل تكاليف �لقامة يف �لفندق ووجبة �لفطور للم�شاركات ومر�فق و�حد 

لكل طالبة ل غري.
m  للطالبات �للتي يعمل �أحد �أفر�د عائلتهن يف موؤ�ش�شة �ل� FSSSC �لر�عية ، عليهن 
بتق���دمي طلب خا����ص للم�شاركة يف �مل�شابقة و�شيتم مناق�ش���ة �لطلب من قبل �للجنة 

�لعلمية.
m �أفر�د �لعائلة �ملبا�شرة لللجنة �لعلمية و�ملحّكمني غري موؤهلني للم�شاركة.

أهلية المشروع :
قبل البدء… تاأكدي من اأهلية امل�سروع  :

m كل فريق ميكن �أن يقدم فكرة و�حدة مل�شروع �لتقرير.
m  كل طالب���ة بامكانها �مل�شاركة يف م�ش���روع و�حد فقط كع�شو �أو قائدة للفريق و�إن 
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تب���نّي للهيئ���ة �لد�رية تكر�ر ��شمها يف �أكرث من م�ش���روع �شُتلغى جميع �مل�شاركات 
�لت���ي تتوف���ر فيها ��شم �لطالب���ة �ملتكرر و�شيتعر����ص �لفريق باأكمل���ه لل�شتبعاد. 
كما �شيت���م ��شتبعاد �لطالبات �للئي ل يلتزمن بالتعليم���ات و�لقو�نني و�لقو�عد 

�لر�شمية �ملقدمة على موقع �مل�شابقة.
m مينع تقدمي فكرة �أي م�شروع قّدم �أو �شيقدم مل�شابقات علمية �أخرى.

m مينع تقدمي ورقة تقرير مت �أو �شيتم ن�شرها يف �إحدى �ملوؤمتر�ت.
m  لإع���ادة تقدمي �مل�ش���روع �لذي مت تقدميه �شابقا مل�شابقة �ل���� FSSSC يف �ملا�شي، 
يج���ب عليك �أن تو�شح كيف مت تطوير ه���ذ� �لتقرير. وهذه �ملعلومة مطلوبة �أثناء 

تقدمي طلب �مل�شروع يف �لبد�ية.
m  �مل�شاري���ع �لت���ي تخالف قو�ن���ني �أو قو�عد �ملدر�ش���ة وت�شع �أي من �مل�ش���اركات �أو 

�حلكام يف خطر �شوف مينع تاأهيلها.

مواضيع المشروع :
تقاري���ر �لبح���ث ميك���ن �أن تق���دم يف �أي من �ملج���الت �لتالي���ة : �لفيزي���اء �لتطبيقية، 
�لريا�شي���ات، �لهند�شة، �لتكنولوجيا، علوم �لأحي���اء �أو �لفيزياء، �أو رمبا خليط من �لعلوم 

�لأخرى مثل : 
m علوم �لتكنولوجيا

m علوم �لبيئة و�لأر�ص
m �لف�شاء و�لطاقة

m �لخرت�ع و�لبتكار
m �لكهرباء و�للكرتونيات

m �لفيزياء
m �لأحياء

m �لكيمياء
m علوم �لأغذية
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m  عل���وم �لجتم���اع و�ل�شلوكيات تعترب �أي�شا م�شاريع بحث موؤهل���ة، علم �لجتماع يعد 
در��شة للمجمتع و�شلوك �ملجتمع، �أما علم �ل�شلوكيات هو �أي م�شروع يت�شمن در��شة 
 �لأفعال وردود �لأفعال للإن�شان و�حليو�نات من خلل �مللحظة و�لأ�شاليب �لتجريبية.
علوم �لأع�شاب تعترب من �لعلوم �ملوؤهلة للم�شاركة ، و�لتي ت�شتند على �شمنيات من 

علوم �لأحياء، �لكيمياء و�لفيزياء.

المتطلبات التقنية :
m  يج���ب �تب���اع �لنماذج لورق���ة �لتقري���ر، �شر�ئح �لعرو����ص �لتقدميي���ة، و�لإعلنات 
) �ملل�شق���ات(، و�لت���ي ميك���ن �إيجادها �أونلي���ن ) �أي يف �ملوق���ع �للكرتوين( مثال 

�لنموذج.
m  يف ح���ال ��شتخ���د�م فيدي���و )�إذ� �شمح ل���ه يف تقريرك( فيج���ب �أن ل يتعدي �لوقت 
دقيقت���ني لعر�شه، و�ن كانت مدة �لعر�ص �أكرث من ذلك ف�شوف يتم �حلكم على �أول 

دقيقتني من �لعر�ص.
m  يجب  �أن ليكون �لعر�ص �لتقدميي �أكرث من 20 �شريحة، و�ن كان �لعر�ص �لتقدميي 

يت�شمن �أكرث من 20 �شريحة، ف�شوف يتم �حلكم على �أول 20 �شريحة فقط.
m  يجب �ن يقدم �لتقرير �إما باللغة �لعربية �أو �لإجنليزية، و�للغة �مل�شتخدمة لن توؤثر 

على فر�شة فوز �لتقرير.
m  يجب �أن تقدم �لبحوث على �ملوقع �لإلكرتوين وهذ� ل يت�شمن �ملل�شقات �أو �لعرو�ص 

�لتقدميية.

قيود إضافية متعلقة بالتقرير :
m  �مل�شاري���ع �لت���ي جُترى عل���ى �لب�شر �أو تتعل���ق بتجميع بيانات �أو �ج���ر�ء جتارب على 

�لإن�شان يجب �أن تكون باحلدود �لآتية:
m جمع معلومات من م�شادر متوفرة وموجودة وموثقة.

m جمع معلومات من �مللحظات �ل�شلوكية يف �أماكن عامة وغري ممنوعة.
m  جم���ع معلوم���ات مت ��شتلمه���ا وت�شجيلها ب�شكل جمه���ول وبدون �لق���اء �ل�شوء على 
�شخ�شي���ة �لن�ش���ان يف حالة �لتجارب على �لن�شان يج���ب �أن ل تقدم �أي خطرعلى 

�شحة �لن�شان.
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m  �مل�شاري���ع �لتي جُترى على �حليو�نات �أو تتعلق بتجميع بيانات �أو �جر�ء جتارب على 
�حليو�نات يجب �أن تكون باحلدود �لآتية:

m جمع معلومات من م�شادر متوفرة وموجودة وموثقة
m  جم���ع معلوم���ات عن �مللحظ���ات �أو �ل�شلوكي���ات و�لتي تت�شمن �حلي���و�ت يف بيئتها 

�لطبيعية
m  �مل�شاريع �لتي تت�شمن عو�مل حيوية، جتميع بيانات عنها، �أو �جر�ء جتارب حيوية، 

يجب �أن تكون باحلدود �لآتية:
m جمع معلومات من م�شادر متوفرة وموجودة .

يسمح باستخدام عوامل من فئات مستثنية، وهذه الفئات تتضمن:- 
m  خم���رية �خلب���ز Baker’s yeast �أو خم���رية �لب���رية Brewer’s yeast ، �إل �إذ� كانت 
متعلق���ة ب�در��ش���ات �حلم����ص �لن���ووي �لريبا�ش���ي  DNA studies لكتوباكيللو����ص 
Lactobacillus- با�شيلو����ص ثريجين�شي����صBacillus thurgensis   ، تثبيت �لنرتوجني 

Nitrogen-fixing، وبكترييا �لأكل���ة للزي���وت Oil eating Bacteria ، عفن �للعاب 

Slime mold  وبكترييا �لأكلة للطحالب algae-eating bacteria ، و�لتي تو�شع يف 

بيئتها �لطبيعية ) ل ي�شتثنى �إذ مت زر�عتها يف بيئة )طبق برتي Petri dish( و�لتي 
يحتمل �أن تكون ملوثة(

m  �لدر��شات عن منو �لعفن على مو�د �لطعام، �إذ� ما مت �نهاء �لتجربة عند �أول دليل 
على ظهور �لعفن.

m ��شتخد�م �لأن�شجة يجب �أن يكون باحلدود �لآتية: 
 - �ن�شجة نباتية

- �ل�شعر
 -  �لأ�شنان �لتي مت تعقيمها لقتل م�شببات �لأمر��ص �لتي تنقل عن طريق �لدم.

 -  يجب �لتعقيم بطريقة �لتطهري �لكيميائي ملدة 20 دقيقة يف �إجر�ء�ت مو�شى به 
بحر�رة 121 درجة �شيلزية.

- �أن�شجة متحجرة �أو �أنو�ع �أثرية.
- ل ي�شمح باأي م�شروع يت�شمن ��شتخد�م مبا�شر للكيمائيات �خلطرة.
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شروط التقديم :
عند �لتقدمي، كل طالبة �شوف ت�شمن �أنها ح�شلت على �حلقوق خطيا من �أي �شخ�ص 
ق���د �شاعده���ا �أو �شاهم يف عمل ه���ذ� �مل�شروع باأن لها حقوق �مل�ش���روع. و�أي�شا مو�فقة ويل 
�لأم���ر �إذ� كان���ت قا�شر� و�ن م�شروعها يتو�فق مع �لقو�ع���د �لر�شمية، ومتطلبات �مل�شابقة 

�لتالية:
m  �أن  ليحتوي �أي ��شتخد�م للأ�شماء �لت�شابهات، �ل�شور، �أو �أي عن�شر ميكن �لتعرف 
علي���ه، ب�ش���كل جزئي �إو �إجمايل لأي �شخ�ص �أخر� على قي���د �حلياة �أو متويف، �إل ما 

طلب ليكتب �مل�شادر �مل�شتخدمة كجزء من �لتقدمي.
m  �أن ل يحت���وى على علمات جتارية، �شعار�ت، �أو مو�د ذ�ت حقوق طبع غري مملوكة 
للم�ش���ارك ) وهذ� ي�شمل �أ�شماء �ل�شركات، �ملو�شيقا، �ل�شور، �أعمال فنية، �أو �شور 
من�ش���ورة يف مو�ق���ع �إلكرتونية �لتلفاز �لأف���لم، �أو �أي و�شائل �أخ���رى، كما �نه مينع 
�نته���اك �و تع���دي عل���ى حقوق ط���رف ثالت، وه���ذ� ي�شمل ) حقوق طب���ع، علمات 
جتاري���ة، بر�ء�ت �خرت�ع �أ�شر�ر جتاريه �شعار�ت، عق���ود وحقوق تر�خي�ص، حقوق 

�ل�شرية �أو �لإف�شاء حقوق �أخلقيه �أو حقوق ممتلكات فكرية �أخرى.
m  �أن ل تخ�ش���ع لتفاقيات مع طرف ثالث، و�ن لتك���ون هناك مو�فقة طرف ثالث و/ 
�أو تر�خي����ص مطلوبة، فيما طيه و�ن كيان �مل�شابقة غري مطالبني بدفع �أو حتمل �أي 
مبال���غ لأي �شخ����ص �أو كيان، �شامل وبدون حتدي���د، �أي جمتمعات جمع حقوق طبع 
�و م�شاهم���ني يف حقوق �لطبع، حقوق جم���اورة، �أو حقوق �أخلقية، �أو �أي �أ�شخا�ص 
ميثلونه���ا، �أو �أي �شخ�ص حتت ت�شرفهم كنتيجة ل�شتخد�م �و �لتعدي على �لفكرة، 

مو�د �لتقدمي، و�حلقوق هنا،
m  �أن حت�ش���ل على �أي ت�شاريح مطلوبة من �شلط���ات حملية �أو �أي ت�شاريح �أخرى قد 

حتتاجها.
m  �أن ل ت�ش���وه �أو ت�ش���يء متثي���ل ��شتخ���د�م �مل�شروع كم���ا مينع ��شاف���ة �أي علمات �أو 
كلم���ات يف م�شمون �مل�شروع بامكانها �أن توؤثر على �لأ�شم، �ل�شمعة �أو �لنية �حل�شنة 

للم�شاركني يف �مل�شروع �أو �أي �ن كان يتعلق تو�جده يف �مل�شروع.
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 m �أن ل يحتوى �مل�شروع على حمتويات �إباحية �أو جن�شية، �أو حمتويات جارحة ) ت�شمل 
�لعن�شرية، �لتحيز �شد �جلن�ص، �إىل �أخره( �لتي تروج للعنف �أو �لأذى لأي كائن حي، 

�أو �أي �إهانة، ف�شق �أو �أي حمتوى غري ملئم.
m  ل ي�شمح بالتهديد من �أي نوع من �لتخويف �أو ترهيب �أو م�شايقة �أي �شخ�ص خلل 

�لعمل يف �مل�شروع.
 m �أن ل تتع���دى على �أي قانون حمل���ي �أو عاملي و�ن ل يحتوى م�شمون �مل�شروع على �أي 

�شيء قد ي�شجع على �أي عمل غري قانوين.
m  �إد�رة �مل�شابق���ة متلك �حلق لعدم تاأهيل �أي فريق ه���ي �لتي �إذ� ماكان �ملتناف�ص قد 
تعدى على روح �مل�شابقة �أو �خرتق �لقو�نني �شو�ء علمية �أو غري علمية.كما �أن �إد�رة 
�مل�شابق���ة متلك �حلق ملر�جع���ة طلبات �لتقدمي خلل �لوقت �ملح���دد للتقدمي ومنع 

تاأهل �أو �إز�لة �أي طلب ل يتو�فق مع �لقو�نني �ملذكورة يف موقع �مل�شابقة.

 



 


