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  اليوم العالمي لألنترنت اآلمن
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   دولية فعالية•

  دولة مئة من أكثر•

 عام كل من فبراير•

 

 .«معا إلستخدام إنترنت أكثر أمنا»



لألنترنت اآلمن العالمي اليوم  
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 شرائح توعٌة فً دورها على للتأكٌد الفعالٌة هذه فً والتعلٌم التربٌة وزارة مشاركة تأتً

 لها، اإلنتباه علٌنا ٌتوجب التً األمنٌة والثغرات باألخطار الشبكة ومستخدمً المجتمع

 شبكة لمستخدمً جدا عالٌة نفاذ نسبة لدٌنا المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً بأننا السٌما

 المخاطر تلك بمثل التوعٌة التربٌة وزارة أولوٌات أهم وضمن اإلنترنت،
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 ثقافة نشر بأهمٌة للتأكٌد تأتً  «3سً ساٌبر» اإللكترونً التواصل ثقافة شهادة مسابقة

 تنبٌههم وضرورة والمراهقٌن للطالب بالنسبة السٌما اإلنترنت شبكة على السالمة

 على اآلخرٌن وسالمة بسالمتهم اإلضرار شأنها من التً الخاطئة والسلوكٌات للممارسات

 .اإلنترنت شبكة

 

 برنامج خلٌفة لتمكٌن الطالبو أهداف  تتماشى 3محاور مسابقة ساٌبر سً

 

 برنامج خليفت لتمكين الطالب 

 



3سي السايبر مسابقة  
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 3سي سايبر مسابقة ماهي

 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة لطالب مخصصة سنوٌة مسابقة هً 3سً الساٌبر مسابقة

   .أمانا األكثر اإلنترنت ٌوم" فً للمشاركة

 

  و بثقافة معرفتهم وإثبات إبداعاتهم عن للتعبٌر  للطالب  فرصة 3سً الساٌبر مسابقة تشكل

 فً الممارسات وأفضل االنترنت على اللٌاقة لقواعد السلٌم والتنفٌذ اإلنترنت أخالقٌات

 اإلماراتً المجتمع على وتأثٌرها اإلنترنت استخدام
 

 



3سي السايبر مسابقة  
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 3سي سايبر مسابقة في الطالب يشترك كيف

 

 التنافس بالتالً و الثقافة لهذه فهمهم تعكس ومشارٌع ألعمال تطوٌرهم خالل من

 المفاهٌم وتطبٌق فهم على ٌركز 3سً ساٌبر  برنامج  ان من إنطالقا   مكافآت على للحصول

  المشارٌع على المبنً التعلم نموذج باستخدام والمهارات
 

 



3سي السايبر مسابقة  
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 3سي سايبر لمسابقة تقديموا يمكن التي المشاريع ماهي

 

 المثال سبٌل على ذلك فً بما مختلفة أشكال فً تكون أن للمشارٌع ٌمكن

 الملصقات•

 الصور•

 (انفوجرافٌك) البٌانٌة الرسوم•

 واألفالم الفٌدٌو مقاطع •

 



 محاور المسابقة
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 الوطنً الوعً محور1.

 والسالمة الصحة محور2.

 اإللكترونً التواصل مهارات و اإللكترونٌة المسؤولٌة محور 3.

  اإللكترونٌة الجرٌمة من الوقاٌة محور4.

  اآلمنة األسرة  محور5.

 

 

 



 محاور المسابقة
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 الوطنً الوعً محور .1

 خطط فً واالنسٌاب المنتج للعمل المبادرة بوجوب الفرد قناعة وتعزٌز للوطن االنتماء بروح اإلحساس تعمٌق الى ٌهدف الذي

 :التالٌة المواضٌع / الموضوع طرٌق عن وذلك التنموٌة المجتمع

التالٌة النماذج فً متمثلة ، الوطن معرفة: 

 التعرٌف فً قطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً مجال مبادرات حكومة االمارات شرح وتوضٌح

 و الحماٌة من التهدٌدات االلكترونٌةبؤمن المعلومات 

 شرح و توضٌح مبادرات  وزارة الداخلٌة لحماٌة األطفال من التهدٌدات اإللكترونٌة من خالل الحمالت التوعوٌة و

 قانون ودٌمةاإلتحادي الخاص بالجرائم اإللكترونٌة و بقانون االمارات من خالل التعرٌف 

 



 محاور المسابقة
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 والسالمة الصحة محور .2
 البٌئة مفهوم وغرس المختلفة واالتصال الحاسوب اجهزة مع والسلٌم السوي التعامل على قادر جٌل إعداد الى ٌهدف الذي

 المواضٌع / الموضوع تناول خالل من وذلك اٌجابً بٌئً سلوك لبلورة أساسٌة بٌئٌة ثقافة وخلق اآلمنة العمل بٌئة و الصحٌة

 :التالٌة

التالٌة النماذج فً وتطبٌقه تمثٌله ٌمكن والذي  والسالمة الوقاٌة: 

 

 استخدام اجهزة تحدٌد المواقع /التحدث بالهاتف اثناء القٌادة/شرح مخاطر كتابة الرسائل اثناء القٌادة) الثقافة المرورٌة

 (  الخ ...اثناء القٌادة 

السالمة الصحٌة 

 

التالٌة النماذج فً متمثلة البٌئٌة الثقافة: 

 (  الخ ...الطاقة، الحبر، الورق )كٌفٌة توفٌر المصادر 

 (  الخ ...تدوٌر الورق ، الحبر، الحواسٌب )  تشجٌع قٌمة إعادة التصنٌع 
 



 محاور المسابقة
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 اإللكترونً التواصل مهارات و اإللكترونٌة المسؤولٌة محور3.

 
 تحمل و المجتمع مع الّخالق التفاعل على قادرة  شخصٌة لبناء للفرد واالجتماعٌة الشخصٌة المهارات تعزٌز الى ٌهدف 

   والتكنولوجً االجتماعً التطور ومواكبة المسإولٌة

ًاإللكترونٌة المحاسبة و بالمسؤولٌة الوع   

اإللكترونً التواصل مهارات   

االنترنت استخدام فً واللباقة اإلٌتٌكٌت 



 : اإللكترونٌة الجرٌمة من الوقاٌة محور4.
 والمخاطر التً تشكلها على المجتمع بؤنواع الجرائم االلكترونٌة لدى الفرد والتعرٌف رفع درجة الوعً ٌهدف الى

 واالنحرافوالفرد وإدراك طرق وأسالٌب الوقاٌة من الجرٌمة 

 

إدراك انواع ومخاطر الجرائم االلكترونٌة متمثلة بالنماذج التالٌة  : 

 االمن الفكريإدراك مفهوم 

 (  نبذ اآلخرٌن ، الكراهٌة ، العنصرٌة ، اإلرهاب ، التطرف )محاربة االفكار الهدامة •
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  : اآلمنة األسرة  محور5.
 القٌام أجل من ولكن االنترنت، على آمنة و إٌجابٌة تجربة ألطفالهم ٌضمنوا بأن حاسما دورا اآلباء ٌلعب

 ٌتواصل . المعلومات تقنٌة ووسائل لإلنترنت األبناء أستخدام بكٌفٌة علم على ٌكونو أن اآلباء على ٌجب بذلك،

 مع عادة ٌبدأ اإلنترنت عبر تجربتهم أساس ولكن المختلفة، الطرق من بالعدٌد بٌنهم فٌما األٌام هذه األوالد

 المنزل فً لدٌهم التً التكنولوجٌا

 

الممارسات أفضل ، أوالدي و الرقمً العالم 

فً واإلجراءات القواعد ، األدوات : مثل) ما مشكلة حدوث عند األبناء مع التواصل كٌفٌة و المنزل فً األبوٌة الرقابة كٌفٌة 

   اإلنترنت شبكة استخدام سوء  المعلومات تقنٌة أدوات و االنترنت استخدام

الخ ... اإللكترونً التهدٌد االنترنت، على الجنسً التحرش) 
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 المشاركاث المسمىحت

 صور•

 بوستر–

 انفوجرافٌك–

 فٌدٌو•

 فٌدٌو كرتونً–

 فٌدٌو مسجل–

 

 



 بنىد التقييم العامت
 التقٌٌم البند

  2 6 10 

 االصالة

المشروع هو عبارة عن إعادة صٌاغة أفكار 

اآلخرٌن وٌظهر محاولة بسٌطة  جدا فً التفكٌر 

 واالصالة

المشروع متمٌز وٌبٌن األصالة واإلبداع وٌتم  المشروع محاولة الظهار األصالة واإلبداع

عرض محتوى واألفكار بطرٌقة فرٌدة ومثٌرة 

 لالهتمام

 االبداع
المشروع الٌتكامل مع اي من مواضٌع  المادة 

 المقررة

مواضٌع أو أكثر من  3المشروع ٌتكامل مع  من مواضٌع  من المادة المقررة 2-1المشروع ٌتكامل مع 

 .مواضٌع  المادة المقررة

 الدقة
المحتوى هو الحد األدنى أو أن هناك أخطاء 

 .واقعٌة عدٌدة

من  2-1تشمل معلومات أساسٌة عن الموضوع ولكن هناك من 

 االخطاء الفعلٌة

المواضٌع مغطاة بشكل مفصل ومعمق ومدعمة 

 المعرفة العلمٌة ممتازة-باالمثلة

 مصدر االقتباس

الرسومات )ال شًء من المواد المستخدمة 

لدٌها ( والصوت والفٌدٌو، والنص، وما إلى ذلك

.                                            مصدر االقتباس فً تفاصٌل المشروع

االقتباس فً المشروع اختٌاري ولكن ٌجب أن 

 ٌكون مكتوبا فً تفاصٌل المشروع

الرسومات والصوت والفٌدٌو، والنص، )بعض المواد المستخدمة 

 لدٌها مصدر االقتباس فً تفاصٌل المشروع ( وما إلى ذلك

الرسومات والصوت )جمٌع المواد المستخدمة 

لدٌها مصدر ( والفٌدٌو، والنص، وما إلى ذلك

٪ 100االقتباس فً التفاصٌل المشروع أو هى 

 .اصلٌة

 الرإٌة/الوضوح
حجم الخط صغٌر جدا بحٌث ال ٌمكن قراءته أو 

 كبٌر جدا مما ٌسبب االزعاج وعدم التركٌز

حجم الخط صغٌر بعض الشًء ولكن ٌمكن قراءته أو كبٌر قلٌال مما 

 ٌسبب االزعاج وعدم التركٌز

حجم الخط مناسب و لٌس كبٌرا جدا أو صغٌرجدا 

 .للقارئ

 البساطة

مقدار النصوص والرسومات المستخدمة مناسبة؛ 

الرسومات بسٌطة وذات صلة بالرسالة المراد 

 توصٌلها

اولكنها , مقدار النصوص والرسومات المستخدمة أكثر من الالزم

 بسٌطة وذات صلة بالرسالة المراد توصٌلها

مقدار النصوص والرسومات المستخدمة كبٌر 

 ولٌست ذات صلة بالرسالة المراد توصٌلها, جدا

 (التوصٌل)طرٌقة العرض
 توصٌل سلس للفكرة شد انتباه الجمهور توصٌل  سلس للفكرة الى حد ما شد انتباه الجمهور معظم الوقت توصٌل غٌر سلس للفكرة فاقدالنتباه الجمهور

 المتطلبات
أكثر من اثنٌن من الشروط الواردة فً الملحق تم 

 استٌفاء شروطها

 تم استٌفاء جمٌع الشروط الواردة فً الملحق واحد أو اثنٌن من الشروط الواردة فً الملحق اتم استٌفاء شروطه



للصىر -بنىد التقييم اإلضافيت   

 التقٌٌم البند

 وضوح الجرافٌك

معظم الرسومات غٌر 

 واضحة  او صغٌرة جدا

القلٌل من الرسومات واضحة  وٌمكن 

 .قدمٌن فقط  2رؤٌة المحتوى  عن بعد 

جمٌع الرسومات واضحة  

وٌمكن رؤٌة المحتوى بسهولة 

 .أقدام  4عن بعد 

 قواعد اللغة

هناك اكثر من خطأٌن  

 امالئٌٌن ونحوٌٌن  

من االخطاء االمالئٌة   2-1هناك من 

 والنحوٌة 

ما عدا اللغة )جمٌع اللغات 

المستخدمة أو ( العامٌة المحلٌة

المعروضة  صحٌحة نحوٌا، 

 ولٌس هناك أخطاء إمالئٌة



للفيذيى -بنىد التقييم اإلضافيت   

 التقٌٌم البند

 وضوح التصوٌر الفٌدٌوي

كان هناك اهتزاز دائم 

 والتركٌز مفقود

كان هناك بعض االهتزاز فً 

التصوٌر ولكن التركٌز كان جٌدا 

 معظم الوقت

لم ٌكن هناك اهتزاز فً 

التصوٌر والتركٌز كان 

 ممتازا طوال الوقت

 تقنٌة التصوٌر الفٌدٌوي

محاولة بسٌطة لتنوٌع 

 التصوٌر

فً اللقطات و ( 4-3)تنوع متعدد

زواٌا الكامٌرا، والمؤثرات الصوتٌة 

 والتقرٌب و اإلبعاد

تنوع كثٌر فً اللقطات و 

زواٌا الكامٌرا، والمؤثرات 

 الصوتٌة والتقرٌب و اإلبعاد



 المعايير الخاصت بالملفاث المقذمت
 غٌر ذلك اللغة الفترة الزمنٌة حجم الملف نوع الملف المعاٌٌر والفئات

 الملصق االعالنً

JPEG, PNG or PDF  العربٌة - مٌجا باٌت 3ال ٌزٌد عن/ 

 االنجلٌزٌة

                                    A4                                         
(3508 x 2480 pixels or 

bigger) 

 (3508 x 2480 pixels or 
bigger) 

 الصورة
JPEG, PDF  مٌجا باٌت 3ال ٌزٌد عن - - 

- 

الرسوم /فٌدٌو

 التفاعلٌة

ASF, AVI, FLV, M4V, MOV, 
MP4, MPG, MPEG, M4A, 
3GP, 3G2, MJ2, or WMV 

 /العربٌة  ال تزٌد عن دقٌقة مٌجا باٌت 10ال ٌزٌد عن 

 االنجلٌزٌة 

- 



 التصميم
   التفاصٌل موقع الشعار الفئة

 الملصق االعالنً

 الملصق االعالنً ٌمكن ان ٌكون عمودٌا او افقٌا  

 ٌجب وضع الشعار فً اعلى او اسفل الجهة الٌمنى

رسوم / فٌدٌو

 تفاعلٌة

 ثوانً 5-3ٌجب وضع الشعار فً نهاٌة العرض من   

 ٌمكن للشعار ان ٌكون متحركا او عبارة عن رسم حركً

 مالحظات

 (.الصور المتحركة فقط/ وهذا ٌنطبق على أشرطة الفٌدٌو )على المشاركٌن تقدٌم المشارٌع بدقة عرض منخفضة 

 HDسٌطلب من الفائزٌن تزوٌد اللجنة  بالملف األصلً ذو دقة عرض عالٌة لذلك ٌجب أن ٌتم الحفاظ على  نسخة 
 أو نسخة غٌر مضغوطة من عملك





 تىاريخ مهمت

23 

 المسابقة إنطالق موعد 10/2/2015

    المشروع  لتسلٌم  ٌوم آخر 16/4/2015

 المشارٌع  المتؤهلة  ٌتم  رفعها  للتصوٌت 30/4/2015

 آخر  ٌوم  للتصوٌت  للمشارٌع  المتؤهلة 20/5/2015

 إعالن  الفائزٌن ٌتم تحدٌده الحقا

 تكرٌم  الفائزٌن ٌتم تحدٌده الحقا



التكريمصور من حفل   
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معالي حسين الحمادي و سعادة اللىاء 

ناصر الخريباني النعيمي مع الطالب 

 الفائزين
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معالي حسين الحمادي و سعادة اللىاء 

ناصر الخريباني النعيمي مع الطالباث 

 الفائزاث



 معايير المسابقة



 نماذج من مشاريع الطلبة



























 البرامج المقترحت لعمل المشاريع



 برامج التعديل على الصور



Photobie 

 مناسب للمبتدئٌن•

 خٌارات تعدٌل إضافٌة•

 فالتر فوتوشوب•

 GIFصور •

 التقاط الشاشة•

 

http://www.photobie.com/ 

http://www.photobie.com/


Gimp 

 موازي للفوتوشوب من •

 حٌث القدرة على تعدٌل
 و انشاء الصور



 برامج التعديل على الفيديو



Windows Movie Maker 

 البرنامج االفتراضً لتعدٌل الفٌدٌو فً الوٌندوز•



iMovie 

البرنامج اإلفتراضً لتعدٌل الفٌدٌو على حواسٌب الماك و اآلٌباد و هواتف •

 اآلٌفون



Step 1: Like the Competition Page on Facebook 

(Student SHOULD have Facebook account): 



Step 2: When the page liked, it will show you that “You 

are not logged in yet”, so you have to log in by clicking 

on  تسجٌل الدخول that is indicated by the arrow.  



Step 3: Now you have two choices to Log in: 

1. Through your current Facebook account (As indicated 

by the arrow). OR 

2. To create an account in the competition if the student 

doesn’t want to use his/her Facebook account 



Step 4: IF the students clicks “تسجٌل” which means 

“Register” in the previous step, then it will ask him/her to 

fill the below form. Once the form filled, Click on  تسجٌل 

button at the bottom, then follow the steps as proper. 

The student’s email goes here 

The student’s password goes here 

Then Click here 

The student’s Full Name goes here 
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 روابط مهمت

www.cyberc3.ae 

 

 

 

uaecyberc3 

 

 

 

uaecyberc3 

 

 

 

@cyberc3 

Hash Tag    

 االنترنت_افضل_استخداما_فً_االمارات#

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash
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