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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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3 m تقدمي. .................................................................................................. 

9 m ماهية �مل�شابقات. .................................................................................. 

9 m �لأهد�ف �لعامة للم�شابقات ................................................................ 

11 m ��شتمارة �ل�شرت�ك .............................................................................. 

 13 m بيان ح�شر �لطلبة �مل�شرتكني على م�شتوى �ملدر�شة ......................... 

15 m بيان ح�شر �لطلبة و�ملد�ر�ص �مل�شرتكني على م�شتوى �ملنطقة  .............  

17 m �أدو�ر �لعاملني  .................................................................................... 

27 m قو�عد عامة  ......................................................................................... 
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ماهية المسابقات التربوية :
هي �أح���د �لعنا�شر �لرئي�شة يف �لأن�شطة �لرتبوية ، فم���ن خللها تتحقق تنمية �شاملة 
ل�شخ�شي���ة �لطال���ب ، �شو�ء من �لناحي���ة �ملعرفي���ة �أو �لوجد�نية �أو �ل�شلوكي���ة ، و تتيح له 
ممار�ش���ة بع�ص �ملهار�ت وظيفيًا بعيدً� عن �ملو�قف �ملنوعة د�خل �ل�شف �لدر��شي .. وهو 
بذل���ك يكت�شب �خلربة بجو�نبه���ا �ملتنوعة �كت�شابًا متكامًل يي�شر ل���ه �لتفاعل مع �ملو�قف 
�ملماثلة لها خارج �ملدر�شة .. �أي�شًا تتيح للطالب �لتعرف على ذ�ته وميوله وتنمية مو�هبه 
وت�شب���ع حاجاته .. حيث يعي����ص يف جو يتبادل فيه �خلرب�ت م���ع �لآخرين طلبًا ومعلمني 
ويطل���ع م���ن خلله عل���ى �إمكان���ات مدر�شته لتنم���و مو�هب���ه وي�شقلها في�شع���ر بالكتمال 

�لنف�شي، وينمو �حل�ص �جلماعي لديه منوً� �شليمًا .

األهداف العامة للمسابقات :
m   نق���ل ب���وؤرة �لتعليم م���ن �ملعل���م �إىل �ملتعلم عن طري���ق �ملمار�ش���ات �لتطبيقية �لتي 

تنظمها وتوفرها �مل�شابقات .

m   �لعم���ل على �إيج���اد �ملناخ �مللئم �لذي يتم من خلله تفاع���ل �ملجتمع �ملدر�شي يف 
�لجتاه �ل�شحيح .

m  تنمية روح �لبحث �لعلمي ، و�لت�شجيع على �لبتكار و�لإبد�ع .

m  خلق روح �ملناف�شة �ل�شريفة بني �لطلبة و�إظهار مو�هبهم �خلفية و�إثر�ء معلوماتهم.

m  ��شتثمار طاقات �لطلبة يف �لعمل �ملثمر �لبناء .

m  ��شتثمار �لوقت وح�شن توظيفه .

m   حتقي���ق �رتباط �شي���غ �لن�شاط بكاف���ة �ملو�د �ل���و�ردة �شمن �خلط���ة �لدر��شية يف 
�لجتاه �ل�شحيح .
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 m   رب���ط �لتعليم باحلياة ملا متثله �مل�شابقات �لرتبوية يف �جلانب �لتطبيقي لبع�ص ما 
يدر�شه �لطالب من خلل �ملناهج �لدر��شية .

 m  ن�شر ثقافة �لإبد�ع من خلل �كت�شاف �ملوهوبني و�ملتميزين من �لطلبة .

 m  �إعد�د �لطلبة للم�شاهمة يف �مل�شابقات �لدولية . 

 m  م�شاعدة �لطلبة على ��شتيعاب �ملفاهيم �لدر��شية وحتقيق �أهد�فها .

 m   تكوي���ن �جتاهات �إيجابية نح���و �ملدر�شة .. وتدريبهم عل���ى �لتعلم �لذ�تي بالبحث 
و�لتق�شي .

 m  �إك�شاب �لطلبة مهار�ت م�شتحدثة ملو�كبة ع�شر �لعوملة .

 m   تر�شي���خ قيم���ة �أن �لتعلي���م �شاأن جمتمع���ي جلذب �ملزيد م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات لرعاية 
�مل�شابقات �لرتبوية و�لتفاعل معها .

 m   دم���ج �لطلب���ة من ذوي �لحتياج���ات �خلا�شة ) ذوي �لإعاق���ة ( يف �مل�شابقات مع 
�أقر�نهم.
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ........................................................

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

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

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

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

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

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

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

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

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

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

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

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

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

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

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

ا�سم امل�سابقةم
نوعها

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

لى
ن ع

زو
فائ

ال
�سة

در
ى امل

ستو
م�

دي
فر

عي
جما

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

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

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

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

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

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

اإجمايل عدد 
الطلبة

دي
فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

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

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

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية





أدوار العاملني يف جمال 
املسابقات الرتبوية
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أواًل : على مستوى المدرسة
1/1 ــ  مدير المدرسة :

m  عر�ص ومناق�شة �مل�شابقات �لتي تطلقها �لوز�رة  �أثناء �لجتماع �لأول للهيئة �لإد�رية 
و�لفنية و�لتدري�شية للمدر�شة .. و�إدر�جها باخلطة �ل�شنوية للمدر�شة .

m �إ�شناد �مل�شابقات �إىل �ملعلمني ذوي �خلربة و�مليول للإ�شر�ف علي �لطلبة �مل�شاركني.
m  توفري �لإمكانات �للزمة لتنفيذ �مل�شابقات �لتي �شي�شار ك فيها طلبة �ملدر�شة �شو�ء 

من ناحية �ملكان .. �أو �لوقت .. وكذلك �لمكانات �لعينية و�ملادية �للزمة .
m  متابع���ة جه���ود �لعامل���ني يف �ملدر�شة لتحقيق �أه���د�ف �مل�شابق���ات وذلك من خلل 

�لزيار�ت �ل�شفية .. �جتماعات �ملجال�ص �ملدر�شية .. �للجان �مل�شرتكة .. �إلخ .
m  و�شع جهود �لعاملني باملدر�شة �ملتميزين يف جمال �مل�شابقات مو�شوع �لعتبار  عند 

كتابة �لتقارير �خلا�شة بهم .
m  �عماد نتائج �مل�شابقات عل���ى م�شتوى �ملدر�شة ، وتكرمي �لطلبة �لفائزين و�مل�شرفني 

على م�شتوى �ملدر�شة .

2/1  ــ المعلم المشرف على المسابقة : 
m  ح���ث �لطلبة �أثن���اء �حل�ش�ص على �ل�شرت�ك يف �مل�شابقات وبي���ان �لفو�ئد �لعديدة 

�لتي تعود عليهم بال�شرت�ك فيها .
m �إدر�ج مو�شوع �مل�شابقة �لتي �أ�شند �إليه �ل�شر�ف عليها �شمن خطته �ل�شنوية .

 m  �لجتم���اع مع �لطالب �أو �لطالبة �مل�شاركني يف �مل�شابقة .. لتد�ر�ص مو�شوع �مل�شابقة 
و�شروطه���ا و�آليات تنفيذها .. وما جاء من معاي���ري للتقييم .. و�لتفاق على �أ�شلوب 
�لتنفيذ وما يحتاجه من �إمكانيات لأد�ء �لعمل على �أكمل وجه و�إتاحة �لفر�ص �أمام 

�أكرب عدد من �لطلبة �مل�شاركني .
m  �مل�شاع���دة يف توف���ري متطلبات �لتنفي���ذ .. و�ملتوفرة يف �ملدر�ش���ة �أو �لبيئة �ملحلية .. 

ومتابعة �لطالب �أثناء �لعمل يف �مل�شابقة .
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m ترجمة �شعار �مل�شابقة �إىل مو�قف تعليمية قابلة للتنفيذ .
m �للتز�م بالتوقيتات �خلا�شة بامل�شابقة و�لو�رد يف �أجز�ء �لدليل .

m  �لهتمام ب�شرورة تعبئة ��شتمارة �ل�شرت�ك و�لتاأكد من و�شولها �إىل وحدة �لأن�شطة 
و�مل�شابقات �لعلمية باملنطقة �لتعليمية �لتي تتبع لها �ملدر�شة .

1 / 3 ــ منسق النشاط : 
m هو �ل�شخ�ص �لذي يناط �إليه مهام تن�شيق �لأن�شطة �لرتبوية من قبل مدير �ملدر�شة.
m  �لط���لع ودر��شة دليل �مل�شابق���ات �لعامة للأن�شطة �لرتبوي���ة ، وحتديد �مل�شابقات 

�لتي ت�شتهدف �مل�شتويات �لدر��شية �ملوجودة باملدر�شة .
 m  �تخ���اذ �لتد�بري �للزمة للإعلن ع���ن �مل�شابقات لطلبة �ملدر�ش���ة �شو�ء عن طريق 
�لذ�ع���ة �ملدر�شية .. �أو عر�شه���ا على لوحة �لخب���ار .. �أو ت�شويرها وتوزيعها على 

�ملعلمني ملناق�شتها مع طلبهم .
m  ح�ش���ر �مل�شابق���ات �لتي يرغب طلبة �ملدر�شة �مل�شاركة فيه���ا ، و�لتي تلبي حاجاتهم 
وميوله���م ، و�لتوقيتات �خلا�شة بكل م�شابق���ة .. �شو�ء كانت على م�شتوى �لف�شل �أو 

�ملدر�شة �أو �ملنطقة �أو �لدولة .
m  �إع���د�د تقرير لعر�ش���ه على �لهيئ���ة �لإد�رية و�لفني���ة و�لتدري�شية خ���لل �لجتماع 
�لأول ملجل����ص �ملدر�ش���ة يحتوي عل���ى �مل�شابقات �لتي مت �ختيارها م���ن قبل �لطلبة ، 

و�لحتياجات �لعينية و�ملالية �ملطلوب توفريها .
m  �لت�شال بال�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية �لتي ميكن �أن ترعى �مل�شابقات من خلل 

توفري �لمكانيات وتكرمي �لطلبة على م�شتوى �ملدر�شة .
m  ت�شوي���ر ��شتم���ارة ) �ل�ش���رت�ك يف م�شابق���ة ( وتوزيعها على �لطلب���ة �لر�غبني يف 

�ل�شرت�ك لتعبئتها وجتميعها مرة �أخرى .
m  توزي���ع �لتعاميم و�لإر�شاد�ت �خلا�ش���ة بامل�شابقات و�لتي ترد من �لوز�رة على جميع 

�مل�شرفني على �مل�شابقات .
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m  ت�شكيل جلان حتيكم من معلمي �ملدر�شة ، لتحكيم �مل�شابقات وفق �ملعايري �ملر�شودة 
يف دليل �مل�شابقات و��شتخر�ج �لنتائج و�عتمادها من مدير �ملدر�شة و�لإعلن عنها 

من خلل �لإذ�عة �ملدر�شية .
 m  �لقي���ام بعمليات �لتن�شيق �لعام و�لت�شالت وتوف���ري �لت�شهيلت و�ملطبوعات وكافة 

متطلبات �أعمال �لتحكيم على م�شتوى �ملدر�شة .
m  رفع �لنتائ���ج �لنهائية م�شفوعة بجميع ��شتمار�ت �ل�ش���رت�ك مع �إعد�د بيان يو�شح 
ع���دد �لطلب���ة �مل�شرتك���ني يف كل م�شابقة �إىل وح���دة �لأن�شطة و�مل�شابق���ات �لرتبوية 

باملنطقة �لتعليمية .
m  �لإ�شر�ف على عمليات تدري���ب �لطلبة �مل�شاركني من مدر�شته على م�شتوى �ملنطقة 

�لتعليمية .
 m  توف���ري و�شائ���ل �ملو��شلت و�لتغذي���ة للطلبة �مل�شارك���ني من مدر�شته عل���ى م�شتوى 

�ملنطقة �لتعليمية و�لدولة .
m  �لتن�شي���ق مع �إد�رة �ملدر�شة يف تكرمي �لطلبة �لفائزي���ن يف �مل�شابقات �لرتبوية على 

م�شتوى �ملدر�شة .  

1 /4 - دور مجالس األباء واألمهات : 
m  عقد �لجتماعات �لدورية للإب���اء و�لأمهات و�لتعريف بامل�شابقات و�أهميتها للطلبة 
.. وبي���ان دوره���م يف �مل�شاع���دة للأبناء �أثن���اء ��شرت�كهم يف �مل�شابق���ات .. وحتفيز 

�لطلبة على �ل�شرت�ك .
m ت�شمني خطة هذه �ملجال�ص وجلانها لهذه �مل�شابقات .. و�آليات تفعيلها .

m  �لعم���ل على تكرمي �لآباء و�لأمه���ات �لذي كان لهم دور� ب���ارز� يف تفعيل �مل�شابقات 
باملدر�ش���ة .. و�أي�ش���ا م���ن كان له���م دور رئي�شي وفعال �أثن���اء ��ش���رت�ك �أبنائهم يف 

�مل�شابقات .
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ثانيًا : على مستوى المنطقة التعليمية

2/ 1 ــ  مدير المنطقة :
m �لطلع على دليل �مل�شابقات و�لتعرف على �أنو�ع �مل�شابقات وجمالتها �ملختلفة .

m  �ليعاز للمخت�شني و�لفنيني لتخاذ �لتد�بري �للزمة لتفعيل �مل�شابقات و�ل�شرت�ك 
فيها .

m  متابعة �شري �لعمل بامل�شابقات .. و�لوقوف على �لتغذية �لر�جعة من �مليد�ن �ملدر�شي.

m توفري �لدعم �للزم �شو�ء �ملادي �أو �لعيني �أو �ملعنوي .

m  متابع���ة جلان �لتحكي���م على م�شت���وى �ملنطقة .. بامل���رور عليهم �أثن���اء �لتحكيم .. 
وحتفيز �لطلبة �مل�شتهدفني .

m  تكرمي �لطلبة و�مل�شرفني وجلان �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

2 / 2 ــ قسم األنشطة الطالبية والمسابقات التربوية :

m �لطلع على دليل �مل�شابقات ودر��شة �أنو�ع �مل�شابقات وجمالتها �ملختلفة .

m  �لجتم���اع مع وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية لتخ���اذ �لتد�بري �للزمة لتفعيل 
�مل�شابقات و�ل�شرت�ك فيها .

m توفري ممكنات �لعمل من توفري متطلبات �لوحدة ودعم عملها .

m �ملتابعة �مل�شتمرة ل�شري �مل�شابقات و�لعمل على تفعيلها . 

2 / 3 ــ وحدة األنشطة والمسابقات التربوية :

 m  توزيع ن�شخ دلي���ل �مل�شابقات �لعامة للأن�شطة �لرتبوية �لذي ي�شدر من قبل �لوز�رة 
على كافة �ملد�ر�ص �حلكومية �لو�قعة يف �لنطاق �جلغر�يف للمنطقة .
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m  �لتن�شي���ق م���ع وح���دة �لتعليم �خلا����ص باملنطقة لتوزي���ع ن�شخ �لدليل عل���ى �ملد�ر�ص 
�خلا�شة �لتابعة للمنطقة .

m  �لتن�شيق مع وحدة �لتعليم �خلا�ص باملنطقة �لتعليمية حول �أ�شلوب تفعيل �مل�شابقات 
يف �ملد�ر�ص �خلا�شة .. وعمليات �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة .

m �إ�شد�ر �لتعاميم و�لتعليمات �ملنا�شبة حول تنظيم �مل�شابقات وتفعيلها .

m  ��شت���لم بي���ان ح�ش���ر �لطلب���ة �مل�شارك���ني يف �مل�شابق���ات وم�شفوعات���ه ��شتمار�ت 
�ل�شرت�ك.. وح�شر �لطلبة  �مل�شاركني يف �لت�شفيات على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية.

m  عق���د �جتماع���ات تن�شيقية مع موجهي وموجهات �مل���و�د �لدر��شية �ملختلقة لتد�ر�ص 
�شب���ل تفعيل �ل�شرت�ك يف �مل�شابق���ات .. وحث �ملعلمني للإ�ش���ر�ف عليها .. وت�شكيل 

جلان �لتحكيم وفق �لتو�ريخ �خلا�شة بامل�شابقات على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

m �لقيام باتخاذ �لتد�بري �للزمة ملتابعة تنفيذ �مل�شابقات �لرتبوية مبد�ر�ص �ملنطقة .

m  توثي���ق فعاليات �مل�شابقات على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية با�شتخد�م و�شائل �لتوثيق 
�ملتاحة .

m  تاأم���ني �لحتياجات �للزم���ة ) مو��شلت وتغذية وملب�ص وخام���ات و�أدو�ت وغري 
ذلك ( للطلبة �ملت�شابقني على م�شتوى �لدولة .

- إخطار إدارة األنشطة الطالبية والمسابقات العلمية )قسم التنافسية (باآلتي :

m  �أ�شماء �لطلبة و�ملد�ر�ص وبيان ح�شر �لطلبة و�ملد�ر�ص �لذين �شاركو� يف �مل�شابقات 
على م�شتوى �ملد�ر�ص و�ملنطقة .

m نتائج �لت�شفيات �لنهائية للم�شابقات �لرتبوية على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية 

m �مل�شابقات �لتي مت  تنظيمها على م�شتوى �ملنطقة .

m م�شابقات �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية �لتي قامت �ملنطقة  بتعميمها على مد�ر�شها .
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m  �مل�شابق���ات �لتي قامت �ملد�ر�ص بتعميمها على م�شتوى طلبها �شو�ء ت�شمنتها خطة 
�ملدر�شة ، �أو مت تعميمها من قبل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية .

m تقارير جلان �لتحكيم على م�شتوى �ملنطقة ) حول �مل�شابقات �لتي مت حتكيمها ( .

m  �ليجابي���ات و�مللحوظات �لتي ظهرت �أثناء تنفيذ �مل�شابقات و�جلهود �لتي بذلت يف 
تذليل هذه �ل�شلبيات .

m �ملقرتحات �لتطويرية للم�شابقات �لرتبوية وفق روؤية �مليد�ن �لرتبوي .

m تكرمي �لطلبة و�مل�شرفني و�ملن�شقني على م�شتوى �ملنطقة �لتعليمية .

2 / 4 ــ موجه المادة بالمنطقة :
m �إدر�ج مو�شوعات �مل�شابقات على م�شتوى �ملنطقة و�لدولة يف خطته �ل�شنوية 

m �لعمل على حث معلمي �ملادة ومتابعة ذلك يف �لجتماعات �للحقة .
m �ل�شرت�ك يف عمليات حتكيم �مل�شابقات على م�شتوى �لدولة .
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ثالثا : على مستوى الوزارة
3/ 1 ـ إدارة األنشطة الثقافية والفنية / قسم التنافسية : 

1 �  �إعد�د خطة �مل�شابقات �لعامة للأن�شطة �لرتبوية على م�شتوى �لدولة من حيث : 

m �ملو�شوعات �لتي �شتطرح .

m �لفئات �مل�شتهدفة .

m �آليات �لتنفيذ .

m معايري �لتحكيم .

m �لتوقيتات �خلا�شة بكل م�شابقة .

m �أ�شاليب �لتكرمي .

2 �    �إ�شد�ر دلي���ل �مل�شابقات �لعامة للأن�شطة �لرتبوية �شنوي���ًا .. وتوزيعه على �ملناطق 
�لتعليمية بالدولة .

3 �    �إ�ش���د�ر �لتعامي���م و�لتعليمات �ملنظمة ل�شري �مل�شابق���ات .. ومتابعة �أد�ئها بامليد�ن 
�لرتبوي .

4 �    تلق���ي ��شتمار�ت �مل�شاركة م���ن �ملناطق �لتعليمية .. مما ي�شاه���م يف �إعد�د قاعدة 
�لبي�انات من خللها .

5     تلقي تقارير �لإجناز .. وحتليلها و�ل�شرت�شاد بها يف تطوير �مل�شابقات على م�شتوى 
�لدولة .
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6 �    در��ش���ة �مل�شابق���ات �لتي ترد م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات �ملجتمعي���ة .. و�إق���ر�ر تعميمها وفق 
�لأهد�ف �لعامة للم�شابقات .

7 �    �لتن�شيق مع �لإد�ر�ت �ملعنية بال���وز�رة و�جلهات �خلارجية لت�شكيل جلان �لتحكيم 
عل�ى م�شتوى �لدولة .

8 �    �لتن�شي���ق مع �أق�ش���ام �لأن�شط���ة و�لبيئ���ة �ملدر�شية ) وح���دة �لأن�شط���ة و�مل�شابقات 
�لرتبوي���ة(( باملناطق �لتعليمي���ة ب�شاأن توف���ري �أماكن لتنفيذ �لت�شفي���ات �لنهائية 

للم�شابقات على م�شتوى �لدولة .

9 �  تلق���ي تقارير جلان �لتحكي���م .. و�لتعرف على مدى تلبية �مل�شابقات لرغبات وميول 
�مل�شاركني .. و�ملعوقات �لتي حتتاج �إىل حلول يف �مل�شتقبل .

10 � �ل�شعي لدى �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية لرعاية بر�مج �مل�شابقات �لرتبوية .

11 �  �إع���لن نتائ���ج �لت�شفيات �لنهائية عل���ى م�شتوى �لدولة .. ومن ث���م تكرمي �لطلبة 
�لفائزين و�مل�شرفني وجلان �لتحكيم .

3 / 2 ـ التوجيه األول للمواد : 
1 �   �لتن�شيق مع �إد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية ) ق�شم �لتناف�شية ( حول 

�لتايل :
m   �ملو�شوعات �لتي ميكن �أن تتناولها �مل�شابقة �لرتبوية �خلا�شة باملادة .

m �ختيار �أع�شاء جلان �لتحكيم على م�شتوى �لدولة �خلا�شة باملادة .
m  تق���دمي �ملقرتحات حول حت�شني وتطوير �مل�شابق���ات �لتي تت�شل باملو�د �ملنهجية 

و�لفنية .
2 �  عق���د �جتماع يف بد�ي���ة �لعام �لدر��شي م���ع موجهي وموجهات �مل���ادة للو�شول �إىل 
�أ�شل���وب تفعيل �مل�شابقات وحث �ملعلمني و�ملعلمات للإ�شر�ف على �لطلبة �مل�شاركني 

يف �مل�شابقات .
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3 �  متابعة تفعيل �مل�شابقات بامليد�ن �لرتبوي و�لتاأكد من مدى �هتمام موجهي ومعلمي 
�ملادة بالرتقاء بالعمل وجتويده .

4 �   �قرت�ح م�شابقات تنبع من حاجة �مليد�ن �لرتبوي .
5 �   و�ش���ع خطة وبرنامج زمن���ي للإعد�د للم�ش���اركات �خلارجية و�لأوملبي���اد �لرتبوية 
بالتن�شي���ق مع ق�شم �مل�شابقات باإد�رة �لأن�شطة �لطلبية و�مل�شابقات �لعلمية وتفعيل 

هذه �مل�شاركات بامليد�ن .
�   مر�عاة �جلهود �لتي يبذلها �ملوجهون يف جمال �مل�شابقات �لعامة للأن�شطة �لرتبوية   6

عند ��شتيفاء وتعبئة �شحيفة �لتقومي �ل�شنوي �خلا�شة باملوجهني .
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قواعد عامة 
1.  تت���وىل �إد�ر�ت �ملناطق �لتعليمية ) ق�شم �لأن�شطة و�لبيئة �ملدر�شية � وحدة �لأن�شطة 
و�مل�شابق���ات �لرتبوية ( توزي���ع ن�شخ دليل �مل�شابقات �لعام���ة للأن�شطة �لرتبوية على 
كافة �ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�ش���ة �لو�قعة يف �لنطاق �جلغر�يف باملنطقة �لتعليمية 

.. وتوجيه �ملو�د �لدر��شية �ملختلفة .
2.  ي�شدر ق�شم �لأن�شطة و�لبيئة �ملدر�شية باملناطق �لتعليمية �لتعاميم �ملنظمة لعمليات 

��شرت�ك �ملد�ر�ص و�لطلبة يف �مل�شابقات .
3.  تعقد �إد�ر�ت �ملد�ر�ص �لجتماعات �لتنظيمية ، لتحديد جمالت �لت�شابق �لتي �شيتم 

�ل�شرت�ك فيها وتوفري �لإمكانيات �للزمة �شو�ء �لب�شرية �أو �ملادية .
4. يحق للمدر�شة �لو�حدة �ل�شرت�ك باأكرث من عمل يف �مل�شابقة �لو�حدة .

5.  تتلقى �ملناطق �لتعليمية ) وحدة �لأن�شطة و�مل�شابقات �لرتبوية ( ��شتمار�ت �مل�شاركة 
مع �لبيان �ملرفق يف موعد �أق�شاه �أول �أكتوبر من كل عام در��شي .

% من  6.  يج���ب �أل تقل ن�شبة �لطلبة  �ملو�طنني �مل�شاركني فعليًا يف �أي م�شابقة عن 60 
عدد �لطلبة �مل�شاركني يف �مل�شابقة �لو�حدة .

7.  يت���م �إ�ش���ر�ك �لطلب���ة �ملو�طنني فق���ط يف م�شابق���ات �لأوملبياد �شو�ء عل���ى �مل�شتوى 
�لوطني �أو �خلليجي �أو �لعربي �أو �لدويل .

8.  ير�عى �أل تت�شم���ن �لنتائج �خلا�شة بامل�شابقات �أية مر�كز مكررة ويف حالة ت�شاوي 
�لدرج���ات ب���ني طالب���ني �أوعملني .. فعل���ى جلنة �لتحكي���م ترجيح �أحدهم���ا باأ�شئلة 

ترجيحية يف نف�ص م�شمون �مل�شابقة لتحديد �لأكرث متيزً� .
9.  على جلان �لتحكيم �لتاأكد بكافة �ل�شبل من �أن �لأعمال �ملقدمة للم�شابقة من �إنتاج 

�لطلبة �أنف�شهم .. و��شتبعاد �أي عمل ترى وجود تدخل خارجي فيه .
10.  ل حت���رم �ملد�ر�ص غري مكتملة �ملر�حل من فر����ص �ل�شرت�ك يف �مل�شابقات بطلبة 

�ل�شفوف �ملوجودة فيها ممثلون للمرحلة �لد�ر�شية .
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11.  �لأعم���ال �ملقدم���ة للت�شاب���ق على م�شت���وى �لدولة تكون حق���ًا لق�ش���م �مل�شابقات .. 

حيث �شيت���م عر�شها يف �ملعر�ص �خلتامي للأن�شطة وي���وزع بع�شها على �لوز�ر�ت 
و�شفار�ت �لدولة باخلارج .

12.  تلت���زم �إد�ر�ت �ملد�ر����ص بتك���رمي �لطلبة �لفائزي���ن على م�شت���وى �ملدر�شة وكذلك 

�مل�شرفني على �لأعمال �لفائزة .
13.  تلت���زم �إد�ر�ت �ملناط���ق �لتعليمية بتك���رمي �لطلبة �لفائزين عل���ى م�شتوى �ملنطقة 

و�مل�شرف���ني عل���ى تدريبهم .. وكذلك �ملد�ر�ص �لتي ي�ش���ارك فيها �أكرب ن�شبة مئوية 
من عدد طلبها . ومن �ملنا�شب �أن تقوم �ملد�ر�ص و�ملناطق �لتعليمية بتكرمي �أولياء 

�أمور �لطلب �مل�شاركني و�لفائزين يف �مل�شابقات �لرتبوية �ملختلفة .
14.  تخ�ش����ص �ل���وز�رة درعًا �شنوي���ًا للمنطقة �لتعليمية �ملتمي���زة يف جمال �مل�شابقات 

وفق���ًا للن�شبة �ملئوية لعدد �ملد�ر�ص �مل�شارك���ة ومدى متيز �لأعمال �لتي �شاركت بها 
�ملنطقة وعدد �ملر�كز �ملتقدمة �لتي �أحرزتها وكذلك �ملبادر�ت �خللقة .

15. ��شرت�ك �لطلبة يف �مل�شابقات �ختياري وفق رغبة وميول �لطالب ولي�ص �إجباريًا .

16.  ل يجوز �أن تقوم �ملدر�شة بتنظيم م�شابقات تعمم على باقي مد�ر�ص �ملنطقة �أدرج 

مثلها يف دليل �مل�شابقات �لعامة للأن�شطة �لرتبوية .. �أو عممت من قبل موؤ�ش�شة من 
�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية  �لأخرى بالدولة  .

17.  ل يجوز �أن تقوم �ملناطق �لتعليمية بتعميم م�شابقات على م�شتوى �ملناطق �لتعليمية 

مت �إدر�جه���ا يف دلي���ل �مل�شابق���ات �أو عممت م���ن قبل جهة �أخ���رى .. ويف حاله �إذ� 
رغبت �ملنطقة يف ذلك لبد من �خطار �لوز�رة �وًل .

18. يف �أحكام هذه �مل�شابقات يق�شد ما يلي بالن�شبة للم�شطلحات �لتالية : 

�أ(  مرحل���ة �لتعلي���م �لأ�شا�شي ) �ملرحلة  �لت���ي تبد�أ من �ل�ش���ف �لأول وحتى �ل�شف 
�لتا�شع( وتت�شمن : 
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الحلقة األولى :
m �مل�شتوى �لأول : �ل�شفوف �لأول و�لثاين و�لثالث .

m �مل�شتوى �لثاين : �ل�شفان �لثالث و�لر�بع .

الحلقة الثانية :
m �مل�شتوى �لثالث : �ل�شفان �ل�شاد�ص و�ل�شابع .

m �مل�شتوى �لر�بع : �ل�شفان �لثامن و�لتا�شع .
ب(   مرحلة �لتعليم �لثانوي : ) �ملرحلة �لتي تبد�أ بال�شف �لعا�شر وحتى �ل�شف �لثاين 

ع�شر ( ويت�شمن : 
m �مل�شتوى �خلام�ص : �ل�شفوف �لعا�شر و�حلادي ع�شر و�لثاين ع�شر .

ج . يجوز ��شرت�ك �ملد�ر�ص �لآتية يف �مل�شابقات �لعامة :
m �ملد�ر�ص �حلكومية .

m �ملد�ر�ص �خلا�شة .
m �ملد�ر�ص �لفنية �لتطبيقية .

m �ملد�ر�ص �ملتخ�ش�شة ) �لنموذجية � �لغد ( .
m مد�ر�ص ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية.

�ل�شرت�ك يف �مل�شابقات يكون من خلل �لأندية �ملدر�شية 



 


