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  مسابقة مهارات االماراتـ  1

 : فكرة املسابقة 

خاصة باملهارات اإلماراتية املتميزة  يف جمال التعليم و التدريب التقين و املهين.  مسابقة

ها وفق معايري دولية خالل خيضع فيها املتسابقني ملهمتني خمتلفتني خالل يومني يقوم بتنفيذ

فرتة زمنية حمددة تؤهل الفوز باملراكز األوىل  للمشاركة يف املهارات العاملية )مهارات 

 العامل( .

 : املستهدفون 

 طلبة احللقة الثانية واملرحلة الثانوية يف التعليم احلكومي واخلاص .

  أهدافها: 

 هد و الكليات.صقل مهارات املتعلمني من خالل االحتكاك بطالب املعا -

 تعزيز الثقة و االعتماد على النفس وتنمية روح القيادة . -

 التعرف على جماالت املشاركة يف املهارات العاملية. -

 اكساب املتعلمني مهارات التفكري العليا ، و تدريبهم على مهارات حل املشكالت. -

 رفد امليدان الرتبوي بكوادر وطنية مهارية ذات كفاءة عالية. -

 ح املنافسة و التحدي لدى الطلبة.تنمية رو -

 إعداد و تدريب مراقبني من وزارة الرتبية و التعليم. -

 متطلبات املشاركة االلكرتونية :

 . صورة جواز السفر أو صورة خالصة القيد 

 . صورة شخصية 

 صورة اهلوية 

  



 

 جماالت املسابقة : 

 Categories اجملاالت م

 الفئة املستهدفة

Age Group 

 فردي /مجاعي

Individual / Group 

1 

تكنولوجيا  حلول الربجميات

 لقطاع األعمال املعلومات

IT Software Solutions 
for Business 

 

 

 املرحلة الثانوية

Secondary 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثانوية

Secondary 

 

 فردي

Individual 

 

 Web Design تصميم املواقع 2

 Health and Social Care والرعاية االجتماعية الصحة 3

 Fashion Technology والتكنولوجيا األزياء 4

 Jewelry تصميم اجملوهرات 5

 اإلبداعيو اإلنتاج اإلعالمي 6

Creative Media 
Production 

 Cooking الطبخ 7

 Pastry Making املعجنات صنع 8

 الرتاثية املنافسة 9

Traditional 
Competition 

1
0 

 Mobile Application اهلاتف املتحركتطبيقات 

 (2مجاعي )

Group 

 

1
1 

 Mobile Robotics الروبوتينو

1
2 

 Programming الربجمة

1
3 

 Landscape Gardening البستنة

1
4 

 حلول برجميات احلاسب اآللي

IT Software Solutions 
for Junior 

 2احللقة 

Cycle 2  

 فردي

Individual 

 

1
5 

 الكهربائية التوصيالت

Electrical Installation 
for Junior 

1
6 

 Web Design for Junior تصميم املواقع

1
7 

 التصميم اجلرافيكي

Graphics Design for 
Junior 

1
8 

 الروبوتكس

Mobile Robotics for 
Junior 

 (2مجاعي )

Group 

 

 

 

 



 : آلية املشاركة 

 . http://www.emiratesskills.aeملسابقة االطالع على فئات املسابقة يف موقع ا -

 إبالغ منسق األنشطة يف املدرسة برغبة املشاركة وفق فئة معينة . -

يقوم املشرف بتسجيل الطالب يف موقع املسابقة عرب الرابط التالي  -

http://eservices.actvet.ac.ae/emiratesSkillsRegistration/ . 

تقوم املدرسة بإرسال قائمة ببيانات الطالبة الذين مت تسجيلهم يف املسابقة إىل إدارة تطوير  -

 املهارات بوزارة الرتبية والتعليم .

لطلبة من الفئة العليا )املرحلة الثانوية( تقوم اجلهة املنظمة )مهارات االمارات( بالتواصل مع ا -

وذلك لتقييمهم عن طريق اختبارات قصرية ومن ثم اختيار الطلبة الذين ستتم مشاركتهم يف 

 النهائيات.

( سيقوم فريق التحكيم املشكل من قبل الوزارة  2أما بالنسبة لطلبة مرحلة املبتدئني )احللقة  -

ثم رفع أمساء الطلبة املؤهلني للمشاركة يف التصفيات بإخضاع الطلبة الختبارات تقييمية ومن 

 النهائية إىل جلنة مسابقة مهارات االمارات .

 م. 2016تشارك األعمال املؤهلة يف مسابقة مهارات االمارات بأبوظيب يف نهاية شهر أبريل  -

 :  معايري التقييم

 ملم مبهارات ومعايري وشروط املسابقة . .1

 اخلاص بالوزارة .التحق بالربنامج التدرييب  .2

 يات يف بعض اجملاالت على مستوى الوزارة .فصتاجتياز ال .3

 توقيتات املسابقة :

 مبركز معارض أبو ظيب م 12/5/2016إىل  10/5/2016تاريخ التسابق خالل الفرتة من   

 

 

 

 

http://www.emiratesskills.ae/
http://eservices.actvet.ac.ae/emiratesSkillsRegistration/


 

 ـ مسابقة كتابة الرسائل الشبابية 2

 برعاية بريد االمارات

  أهداف املسابقة: 

  واألحاسيس األدبية ، وتنمية القدرات الذهنية والفكرية لدى األجيـال  إبراز املواهب

. 

 . تقوية أواصر الصداقة بني األفراد يف اجملتمع 

    توضــيد دور بريــد اإلمــارات يف تنميــة وتشــجيع القــدرات اإلبداعيــة عنــد الشــباب يف

 اجملتمع ، وإبراز دوره الفعال يف خدمة  املؤسسات واألفراد .

 

 موضوع املسابقة : 

 ( عامًا 45اكتب رسالة لنفسك حني تبلغ الـ )

  املستهدفون: 

 عامًا . 15 – 10احلكومي واخلاص ما بني عمر مجيع طلبة مدارس التعليم 

  الشروط واإلجراءات: 

 جيب أن تكون الرسائل املكتوبة حديثة ، ومل يسبق نشرها من قبل . .1

غة العربية الفصحى أو اللغة جيب أن تكون املادة املكتوبة على شكل رسالة تكتب بالل .2

اإلجنليزية  وأن تشتمل على األركان األساسية للرسالة وهي ] املقدمة ـ الغرض منها )املوضوع 

 ( ـ اخلامتة  [.

 كلمة . 1000وال يزيد عن   كلمة  500أن ال يقل عدد كلمات الرسائل املكتوبة عن  .3

 تطبع الرسائل على الكمبيوتر ، وتقدم من أصل وصورة . .4

لى الطالب أو الطالبة املشاركني ، تدوين البيانات اخلاصة به ] االسم بالكامل ـ تاريخ امليالد ع .5

 .ـ اجلنسية ـ املدرسة ـ املنطقة التعليمية ـ رقم اهلاتف [  

جيب تعبئة استمارة االشرتاك بصوره واضحة وترفق مع الرسالة املشاركة ، ولن يلتف للرسائل  .6

 اشرتاك . اليت مل ترفق بها استمارة

 . م 2016مارس  1آخر موعد لتلقي الرسائل املشاركة هو  .7

 ترسل مجيع الرسائل املشاركة إىل عنوان التالي:  .8

 ـ دبي [ . 99999] بريد اإلمارات ـ قطاع التطوير والتسويق ـ هواة طوابع اإلمارات ـ ص.ب 



ية ، يرشد منها الرسالة تقوم جلنة حتكيم مركزية باختيار أفضل عشرة رسائل فائزة باللغة العرب .9

الفائزة على مستوى الدولة ، حيث يتم إرساهلا إىل الربيد العامل ، لتشارك يف املسابقة على 

 املستوى العاملي ، وثالثة مراكز باللغة اإلجنليزية .

 

  جوائز املسابقة: 

 (م  9/10/2016يتم توزيع اجلوائز على الفائزين بتاريخ )  

 ئل باللغة العربية على جوائز نقدية كالتالي :حيصل الفائزين يف الرسا 

 درهم . 1500     الفائز األول 

 درهم . 1200     الفائز الثاني 

 درهم . 1000     الفائز الثالث 

 درهم . 800     الفائز الرابع 

 درهم . 800     الفائز اخلامس 

 درهم . 500                الفائز السادس إىل العاشر 

 

 باللغة اإلجنليزية على جوائز نقدية كالتالي :حيصل الفائزين يف الرسائل  

 درهم . 1500     الفائز األول 

 درهم .1200     الفائز الثاني 

 درهم . 1000     الفائز الثالث 

 

 

 

 

 

 

 



 )العاشرة( لليولةـ بطولة فزاع املدرسية  3

 برعاية مركز محدان بن حممد إلحياء الرتاث

  تقديم: 

ذي يرتاكـم دومـًا ليشـكل الرصـيد املتزايـد ل.مـة .. وهـذا مـا         الرتاث هو املخزون احلضاري الـ 

 يدعو إىل ضرورة الفهم العميق للرتاث واملعرفة الواعية مبكنوناته .

ودولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول الرائدة اليت تسبق غريها يف االهتمام برتاثها 

م بإحياء الكثري من اجملاالت ونشره ليكون مرجعا للنشء اجلديد , وقد متثل ذلك االهتما

 الرتاثية , واليت يف مقدمتها األلعاب الشعبية .

  أهداف املسابقة: 

 تعريف الطالب بالرتاث وربطه مباضي األجداد . .1

 خلق روح التنافس بني الطالب , وتعزيز روح االنتماء للوطن . .2

 إجياد كوادر قادرة على تطوير فن اليوله . .3

 

 : موضوع املسابقة 

 له الرتاثيفن اليو

  املستهدفون: 

يف مجيـع املـدارس   طالب مدارس احللقة األوىل واحللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسـي  

 مستوى الدولة . ىاحلكومية واخلاصة عل

 

  الشروط واإلجراءات التنظيمية: 

 االشرتاك يف البطولة للطالب املواطنني فقط  والتسابق فيها فرديا.   .1

 شرتاك ، ويرفق بها صورة شخصية وصورة من جواز السفر أو بطاقة اهلوية .يتم تعبأ استمارة اال .2

ــيم        .2 ــة التعل ــن مرحل ــة [ م ــتني ] األوىل والثاني ــتني الدراس ــال احللق ــن ك ــالب م ــع الط حيــق جلمي

 األساسي على مستوى الدولة املشاركة يف البطولة .

ملشاركة بها ومعايري التحكـيم  يقوم مديري النطاق واملناطق التعليمية  بتعميم  البطولة وشروط ا .3

على املدارس احلكومية واخلاصة, لرتشيد أفضل الطالب يف أداء فن اليوله الرتاثي مـن كـل   

مدرسة من مدارس احللقـة األوىل , ومـن كـل مدرسـة مـن مـدارس احللقـة الثانيـة مـن مرحلـة           

 التعليم األساسي , للتسابق على مستوى املنطقة . 



نــاطق التعليميـة  بتشــكيل جلنــة حتكـيم الختيــار طـالبني أثــنني مــن    يقـوم مــديري النطـاق و  امل   .4

طالب احللقة األوىل , وطالبني أثنني من احللقة الثانية لتمثيل املنطقة وللمشاركة يف البطولـة  

 على مستوى الدولة .

تقــوم إدارة تطــوير املهــارات بــالوزارة بالتنســيق مــع اللجنــة املنظمــة يف مكتــب مســو الشــيخ/   .5

حياء الـرتاث  لتشـكيل جلنـة حتكـيم علـى مسـتوى الدولـة الختيـار الطـالب الفـائزين           محدان أل

باملراكز الثالثة األوىل من احللقة األوىل, والطالب الفائزين باملراكز الثالثة األوىل من احللقـة  

 الثانية .

ــه )      .6 ـــب ومصــاحبة ســالح اليول جيــب علــى الطــالب املشــاركني  ارتــداء الــزي الــوطين املناسـ

 شن ( أثناء املنافسة .الكال

ال جيوز زيادة عدد الطالب املشاركني من كل منطقة عـن طالبـان مـن احللقـة األوىل وطالبـان        .7

 من احللقة الثانية .

 

 : معايري التحكيم 

 الدرجة املعيار م

1 
 10 ارتفاع السالح

2 
 10 رمي السالح

3 
 10 دوران السالح

4 
 10 ستالم يف نفس موقع الرمي (استقبال السالح ومدى التحكم فيه ) اال

5 
 10 مع املوسيقي هانسجام اليول

 50 إمجالي الدرجات

 

 : مواعيد البطولة 

  م.2016حتكيم البطولة على مستوى املناطق التعليمية:  خالل النصف األول من شهر يناير 

       ول مـن  حتكيم البطولة على مستوى الدولة : خـالل األسـبوع الرابـع مـن فربايـر أو األسـبوع األ

 م . 2016مارس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  : اجلوائز والتكريم 

  يكرم الطالب الثالثة األوائل من كال احللقتني الدراسيتني : األوىل والثانية من مرحلة التعليم

 األساسي على مستوى الدولة , على النحو التالي :

 درهم .  50,000 املركز األول   

 درهم.  30,000 املركز الثاني   

 . درهم  20,000 الثاملركز الث   

        : يكرم الطالب الفائزين باملراكز من الرابع وحتـى العشـرين , مـن كـال احللقـتني الدراسـيتني

 درهم لكل منهم . 3000األوىل والثانية من مرحلة التعليم األساسي , جبائزة قدرها 

     كــال درهــم ملدرســة الطالـب الفــائز بـاملركز األول مــن    30,000يـتم مــند جـائزة عينيــة بقيمـة

 احللقتني الدراسيتني : األوىل والثانية من مرحلة التعليم األساسي .

 

  



 وزارة الرتبية والتعليم

                                      قطاع الرعاية واألنشطة                                                                                                        

 صورة شخصية                

 إدارة تطوير املهارات    

 استمارة مشاركة

 يف بطولة اليولة العاشرة

 البيانات األولية :

 اسم الطالب : .............................................................................

 نطقة التعليمية :................ ...اسم املدرسة : ................................... امل

 م .20تاريخ امليالد :       /       /         

 احللقة الدراسية :.............................. الصف الدراسي :.......................

 أرقام اهلواتف :

 .................املنزل : ..............................اهلاتف اخللوي :................

 هاتف املدرسة : ....................................

 الربيد اإللكرتوني : .....................................................................

 العنوان : ................................................................................

 طة اليت شارك فيها الطالب :األنش

 املستوى اسم النشاط م

 )منطقة / دولة

 السنة ةالنتيج

     

     

     

     

     

     



 ـ جائزة الشيخة حصه بنت حممد آل نهيان للقرآن الكريم 4

 م 2016هـ /  1437الدورة اخلامسة 

 : فكرة اجلائزة 

ها مؤسسة مسو الشيخ سلطان بن خليفة آل هي جائزة حلفظ لقرآن الكريم لفئة اإلناث تنفذ

نهيان اإلنسانية والعلمية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واهليئة العامة للشؤون اإلسالمية 

 واألوقاف ، وترعاها الشيخة حصة بنت حممد آل نهيان .

 أهداف اجلائزة :

 ظة وإتقانه .خدمة كتاب اهلل تعاىل والعناية به من خالل تشجيع الناشئة على حف .1

الرتكيز على فئة طالبات املدارس وتشجيعهن على األقبال على كتاب اهلل والنهل من  .2

 معارفة .

 البحث عن املواهب املتميزة يف جمال احلفظ والتجويد والصوت احلسن . .3

  املستهدفون: 

 فئة طالبات املدارس ) اإلناث ( .

 فئة طالبات مراكز حتفيظ القرآن الكريم ) اإلناث ( .

 

 اجلائزة: فروع 

 فئة طالبات مراكز التحفيظ فئة طالبات املدارس الفرع م

1 

 جزء واحد مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

KG 1 – KG 2 فئة براعم القرآن 

2 

 جزءان مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

الثاني -الصف األول 

 االبتدائي

 ) حمجوب (

3 

 ثالثة أجزاء مع التجويد

 ن إحدى دفيت املصحف () م

الرابع -الصف الثالث 

 االبتدائي

 ) حمجوب (

4 
 أربعة أجزاء مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

السادس -الصف اخلامس 

 االبتدائي

 ) حمجوب (

5 

 مخسة أجزاء مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

-الثامن -الصف السابع 

 التاسع اإلعدادي

 سنة 14أال يتجاوز عمرها 

 سنة 16أال يتجاوز عمرها احلادي  –الصف العاشر  عشرة أجزاء مع التجويد 6



 فئة طالبات مراكز التحفيظ فئة طالبات املدارس الفرع م

 الثاني عشر –عشر  ) من إحدى دفيت املصحف (

7 
 مخسة عشر جزءًا مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

 سنة 18أال يتجاوز عمرها  مجيع املراحل الدراسية

8 
 كامل القرآن مع التجويد

 املصحف () من إحدى دفيت 

 سنة 18أال يتجاوز عمرها  مجيع املراحل الدراسية

9 
 الصوت احلسن مع التجويد

 ) من إحدى دفيت املصحف (

املشاركة مفتوحة جلميع املراحل الدراسية ولطالبات املراكز 

 18دون سن 

 

 شروط املشاركة يف اجلائزة : 

من اإلناث القرآن الكريم يقتصر االشرتاك يف اجلائزة على طلبة املدارس ومراكز حتفيظ  .1

 دون الذكور. حصرًا

 املشاركة مفتوحة جلميع مراكز حتفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة. .2

حيق املشاركة يف اجلائزة  للمواطنات واملقيمات يف الدولة بإقامة سارية املفعول وفق  .3

 (. 1الشرط ) 

أقصى عن كل فئة من كل  يتم ترشيد متسابقتني ) بشرط أن تكون إحداهما مواطنة ( كحد .4

 مركز أو مدرسة.

 تشارك املتسابقة بفرع واحد فقط من فروع اجلائزة. .5

 أال تشارك املتسابقة يف فرع تقدمت به يف األعوام املاضية وحصلت فيه على ترتيب. .6

أن يتم ترشيد املتسابقة عن طريق إحدى املدارس أو أحد مراكز حتفيظ القرآن الكريم  .7

 .املشاركة يف اجلائزة

 يشرتط الرتتيب يف األجزاء احملفوظة وأن تكون من إحدى دفيت املصحف. .8

توضع عالمة التجويد باعتبار اجلانب العملي التطبيقي ل.حكام أثناء التالوة دون اجلانب  .9

 النظري .

 مراحل اجلائزة وآلية الرتشيد :

تني كحد القرآن الكريم بواقع طالب حتفيظيتم ترشيد املشاركات من املدارس ومراكز  .1

 ( . بشرط أن تكون إحداهن مواطنة) أقصى لكل فرع من فروع اجلائزة 



جترى تصفيات أولية على مستوى كل إمارة ، وتتأهل صاحبة املركز األول والثاني يف كل  .2

  إىل التصفيات النهائية .املواطنات فرع من فروع اجلائزة باإلضافة إىل صاحبة أعلى مركز من 

ية للمتأهالت ويتم اختيار الثالثة األوائل يف كل فرع من فروع اجلائزة جترى التصفيات النهائ .3

 لتكرميهن يف احلفل اخلتامي باإلضافة إىل صاحبة أعلى مركز من املواطنات .

 أحكامة عامة :

نبة املتسابق يف احلفظ مرتني وحيسم منه نصف درجة لكل تنبيه ، وإذا مل يستدرك فتد عليه ي .1

 إىل درجة التنبيهني . باإلضافةوحبسم منه درجة كاملة 

ينبة املتسابق على اللحن اجللي كتبديل حركة مكان حركة وحرف مكان حرف ، وحيسم منه  .2

نصف درجة ، فإذا مل يستدرك فتد عليه وحسمت منه نصف درجة أخرى . حيسم من املتسابق ربع 

 درجة على خطأ التجويد .

دون سابق تنبيه حسب ذلك اخلطأ تنبيهًا أذا أخطأ املتسابق وفتحت علية اللجنة مباشرة  .3

 وحيسم منه نصف درجة .

 إذا تزامنت إجابة املتسابق مع الفتد أو التنبيه فال حتسم منه درجة الفتد . .4

إذا تكر خطأ معني مع اللحن اخلفي أكثر من مرة يف السؤال الواحد ال حيسم من عالمات  .5

حدة ، وذلك مثل عدم مد العوض يف مثل بصريا املتسابق إال مرة واحدة ، ويصحد خطوة علنا مرة وا

 ... قديرًا ...خبريًا ... عليمًا ... إذا تكرر وعدم انضباطه يف املد املنفصل .

حيسم من املتسابق على الوقف واالبتداء القبيحني نصف درجة ، ويؤمر املتسابق باإلعادة إذا  .6

 فتد على املتسابق .كان خماًل باملعنى ، ويتوىل ذلك املسئول عن التنبيه و ال

إذا توقف املتسابق عند كلمة ومل يعرف ما بعدها مند فرصة للتذكر مبقدار مخس إىل سبع  .7

 ثوان وإذا مل يتذكر فتد عليه وحسمت منة درجة واحدة .

ال جيوز أن حيسم من املتسابق يف السؤال الواحد على أحكام التجويد والوقف واالبتداء  .8

 ت أخطاؤه يف التجويد .أكثر من مخس درجات مهما بلغ

 حيتسب معدل كل متسابق من خالل الوسط  احلسابي جملموع درجات أعضاء جلنة التحكيم  .9

 األوراق املطلوبة:

للمواطنني : صورة جواز السفر و اهلوية + صورة شخصية + استمارة التسجيل خبتم املدرسة أو   -

 مركز التحفيظ .

ة سارية املفعول و اهلوية + صورة شخصية + استمارة للمقيمني :  صورة جواز السفر مع إقام -

 التسجيل خبتم املدرسة أو مركز التحفيظ .

 : اجلدول الزمين 



 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء املكان الفعالية م

1 
بدء التسجيل 

 للجائزة

املدارس ومراكز 

 التحفيظ املشاركة

 18/10/2015األحد 

آخر موعد لتسليم 

 الرتشيحات : 

 28/01/2016اخلميس 

 25/2/2016اخلميس  14/2/2016األحد  إمارات الدولة التصفيات األولية 2

 10/3/2016اخلميس  6/3/2016األحد  أبو ظيب التصفيات النهائية 3

 

 : آلية املشاركة 

وذلك عن  املسابقة إىل وزارة الرتبية والتعليم للتنسيق مع املناطق التعليمية يف الدولة ترفع -1

 . والشروط إىل خمتلف املدارس اجلائزةطريق تعميم 

يتم إرسال طلبات املشاركة إىل املنطقة التعليمية اليت بدورها ُترفع األعمال إىل إدارة  -2

 م. 28/1/2016تطوير املهارات يف وزارة الرتبية والتعليم قبل تاريخ 

عد من سيتم إبالغ املدارس بأمساء املرشحني ومواعيد التصفيات حسب اجلدول الزمين امُل -3

 قبل اللجنة املنظمة للمسابقة .



                    مسابقة بالعلوم نفّكرـ  5

 فكرة املسابقة : 

مسابقة بالعلوم نفكر هي مبادرة مؤسسة اإلمارات اليت أنشأتها بهدف تشجيع التعاون والتفاعل بني 

ر الباحثني يف املنطقة العلماء الشباب، وإلتاحة الفرصة للشباب اإلماراتي للحصول على رعاية كبا

  .ألفكارهم

تسعى مؤسسة اإلمارات من خالل املسابقة إىل تعزيز جهود املدارس الثانوية و اجلامعات الجتذاب 

  .الشباب إىل مهن يف اجملاالت العلمية والتقنية

اهب وتهدف املسابقة إىل توفري منرب للشباب والصناعات لاللتقاء والعمل معا لرعاية و دعم تطور املو

  .احمللية يف مجيع اجملاالت العلمية

 .وتنظم مؤسسة اإلمارات مسابقة "بالعلوم نفكر"، بالتعاون مع وزارة التعليم وجملس أبوظيب للتعليم

 املستهدفون : 

مجيع من ميلك مواهب علمية من طلبة احللقة الثانية واملرحلة الثانوية يف التعليم احلكومي 

 واخلاص .

 أهدافها : 

امج بالعلوم نفكر إىل اكتشاف املواهب العلمية يف أوساط الشباب اإلماراتي ودعمها يهدف برن

وتطوير برنامج متنوع من النشاطات للعلماء الشباب، وذلك من أجل تنمية فكرهم النقدي 

ومهاراتهم ومواهبهم. كما يهدف إىل متكينهم من السعي إىل حتقيق أهدافهم على املدى 

 ومن أهم األهداف هي :  .م والتكنولوجياالطويل يف جماالت العلو

 تصميم ابتكارات علمية وتطويرها وبناءها ،وتطبيق مهارات علمية حلل املشكالت العلمية . .1

توجيه اهتمام الشباب اإلماراتي بالعلوم وشغفهم بها حنو اختيار قطاع الصناعة واإلبداع كمجال  2

  .للعمل

ت العربية املتحدة باألدوات الالزمة اليت تسهم يف خلق تزويد أجيال املستقبل يف دولة اإلمارا3 

 جمتمع قادر على اإلبداع العلمي

 

.  



 : جماالت/ فئات املشاركة 

 األنظمة الذكية 2 الكيمياء التطبيقية واهلندسة الكيميائية 1

 أنظمة املواصالت 4 الفيزياء التطبيقية 3

 الطريان 6 اهلندسة الكهربائية 5

 الطاقة 8 انيكية والصناعيةاألنظمة امليك 7

 إدارة العلوم البيئية 10 أنظمة األمان 9

 

 : آلية املشاركة 

م من خالل املوقع اإللكرتوني  2015سبتمرب  6باب التسجيل مفتوح ابتداًء من  -

www.thinksience.ae   . 

 م . 2015نوفمرب  7اريع يف آخر موعد للتسجيل وتسليم مقرتحات املش -

سيتم عرض مشاريع املشاركني والتنافس خالل "معرض بالعلوم نفكر" السنوي الذي سيقام  -

 م .  2016يف شهر أبريل من عام 

  

http://www.thinksience.ae/
http://www.thinksience.ae/


 َجاِئَزْة امُلَؤرِّخ الشَّاْبـ  6

 م2016-2015 السابعة الدورة

 حتت رعاية

 األرشيف الوطين ـ التابع لوزارة شئون الرئاسة

 

من مسو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس  دائمة ورعاية ،هات ساميةبتوجي

 جّل رشيفإدارة األ تالوطين وضع رشيفرئيس جملس إدارة األ ،وزير شؤون الرئاسة ،الوزراء

حلفاظ على تاريخ اإلمارات العربية املتحدة ويف مقدمتها ا تطبيق أهدافها االسرتاتيجية ااهتمامه

وكان برنامج مسابقة  .بطرح مشاريع هادفة تنفع النشء واألجيال املتعاقبة انشرهو، هاوتراث وثقافتها،

على مدى عشر  قام بها طلبة املدارس الرحالت املدرسية من بواكري هذه املشاريع الذي أمثر أعمااًل

، زايد واملرأة، وزايد والتعليم :مثل آنذاك، املركز الوطين للوثائق والبحوثباسم نشرها مت ، وسنوات

 .اإلماراتية الثالث راجلزو، زايد والبيئةو، زايد والتنميةو

نهج لاستمرارًا ؛ 2009عام يف جائزة املؤرخ الشاب مشروع املركز الوطين للوثائق والبحوث  طرحثم 

ية مع وزارة الرتبوالتنسيق املركز بالتعاون  ايرعاه اليت، هاوتراث تهاتاريخ اإلمارات وثقافعلى فاظ احل

 يسر األرشيف الوطين اإلعالن عن انطالق الدورة 2016 -2015ومع بداية العام الدراسي والتعليم، 

أن حتقق الكثري من األهداف اليت وضعت من أجلها، وأن تشهد انتشارًا واسعًا،  للجائزة راجني السابعة

 وتقدما على مر األعوام.وتطورًا 

 :أهداف اجلائزة

  ،واهلوية الوطنية. تعزيز االنتماء والوالء 

  .االهتمام بدراسة كل ما خيص اإلمارات وتاريخ القبائل 

   تشجيع البحث والدراسة يف تاريخ اإلمارات العربية املتحدة بكافة عصوره، ومحاية تراثها

مع الوثائق التارخيية، ودراسة األنساب والقبائل، والروايات الشفهية، واألشعار، واألغاني، جب

واألمثال، والذكريات، واملراسالت، والصور واملقتنيات القدمية، واملهن ، والفنون الشعبية

واحلرف اليدوية، واملواقع التارخيية واألثرية، واحلياة البحرية، والطب الشعيب، والبناء، 

 وجعل ذلك يف متناول األجيال املتعاقبة. ية،وغريها من املصادر التارخي



 ة:مراحل الدراسة املستهدف

 وىل: التعليم األساسي )الصفوف من السادس حتى التاسع(.الفئة األ  •

 الفئة الثانية: التعليم الثانوي )الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر(.  •

 :فروع اجلائزة

يف دولة ، ودراسات حول األنساب والشخصيات تدوين التاريخ الشفهي: التاريخ الشفهي .1

 اإلمارات.

غرافيا، املعامل التارخيية والشخصيات واملواقع التاريخ واجلحبوث يف  :التاريخ اجلغرايف .2

 يف دولة اإلمارات. األثرية 

يف ومقابالت يف املهن واحلرف اليدوية والصناعات التقليدية  االقتصادي: حبوثالتاريخ  .3

 دولة اإلمارات.

 . قدميًا وحديثًا دولة اإلماراتاالجتماعي: حبوث عن احلياة االجتماعية يف  التاريخ .4

 

من السادس  خيصص جمال كتابة البحوث للمرحلة الثانوية فقط، بينما يستطيع طلبة الصفوف: مالحظة

أو االقتصادية حتى التاسع املشاركة يف إعداد تقارير عن جانب واحد من جوانب احلياة االجتماعية 

 .       يف اإلمارات، على أن ال يكون التقرير أقل من عشر صفحاتأو اجلغرافية 

 :تنفيذ برنامج اجلائزةتوثيق خطوات 

 وضع خطة زمنية حمددة.  -1

إمكانية االستمرار يف حتقيق الفائدة من الفعاليات، مع مراعاة اختالف األماكن والشرائد  -2

 اجملتمعية املستفيدة.

( طالب أو طالبات، على أن 3ال يزيد عدد املشاركني بتنفيذ املشروع الواحد يف أي مدرسة عن ) -3

 أكثر من مشروع. ال يتكرر اسم الطالب يف

 أن يكون هناك مشرف واحد فقط على كل مشروع. -4

 أن يتضمن املشروع الفعاليات املصاحبة التالية:  -5

 .)رحلة مدرسية ختصصية ختدم املشروع )حسب حاجة املشروع 

  التعاون مع أو االستفادة من خمتلف املؤسسات احمللية إن أمكن )مؤسسات التعليم العالي، وهيئة

 لف اإلمارات، أو غريها(.اآلثار يف خمت

  التواصل مع أولياء األمور، واجلهات املعنية جلمع املعلومات الدقيقة عن األشخاص واملواقع

 األثرية.



 املشاركة يف فعاليات إرشادية تثقيفية تشمل العدد األكرب من طالب وطالبات املدرسة )مسرحيات– 

ورش عمل  –برامج تدريبية –كرة تارخييةزيارات دورية لكبار السن الذين يتمتعون بذا –حماضرات

 حول أهمية التاريخ والرتاث واآلثار وكيفية قراءة التاريخ من خالهلا.. اخل(  

   .تغطية إعالمية مع توثيق خمتلف الفعاليات 

  دقائق يشارك  10قد تطلب اللجنة من الفريق املتقدم للجائزة إعداد عرض تقدميي ال تزيد مدته عن

 لبة نيابة عن الفريق.به ثالثة من الط

 :آليات التنفيذ

 املشاركة اختيارية للمدارس وتتطلب التالي: 

ملئ استمارة طلب املشاركة ويرفق بها اخلطة السنوية املقرتحة لتنفيذ برنامج املسابقة، ترسل  .1

 2016مارس  21للمناطق التعليمية، اليت ترفعها بدورها إلدارة األنشطة الطالبية، يف موعد أقصاه 

 .قام للمشرفني ورشة عمل تعينهم على تنفيذ مهامهمت .2

 ونسخة مطبوعة على احلاسب اآللي. CDتقدم مجيع مشاريع الطلبة يف نسختني: نسخة على  .3

  .يالشفو التأريخمقابالت و الكتابية األعمال قبول شروط

 تقبل األعمال امللتزمة بالتالي:

 احملتوى   وترتيب مكونات - 1

 ة واجلهات املنظمة والراعية، األمساء الثالثية لفرق ائزعنوان اجل : وتتضمنصفحة الغالف

ميكن استعمال عنوان املدرسة )بريدي، وإلكرتوني(  )العمل، املدرسة واملنطقة التعليمية، و

 الغالف الداخلي للعنوان(. 

  :خمتصرة للموضوع. املقدمة 

 أو )صلب املوضوع(.  املنت 

  :ةيقة وأصيلخمتصرة ودقاخلامتة واالستنتاجات.  

 .املصادر والوثائق واملراجع: يف هوامش الصفحات 

 .احملتويات مرقمة وفق صفحات البحث 

 رسوم توضيحية مع  -يرفق مع العمل الكتابي )تسجيل للمقابالت الشفوية، مع تفريغها كتابيا

 الصور( 

 وثقةيتعني أن تكون املساهمات أصلية، وقائمة على البحث اجليد باستخدام املصادر امل. 



 الصفحات  عدد  -2

(، مبا يف ذلك قائمة املراجع، ومبا ال يزيد عن أربع A4صفحة حجم ) 15-12: من يف جمال الكتابة 

 أشكال توضيحية.

 البحوث  قبول شروط

 تقبل البحوث امللتزمة بالتالي:

 :البحث حمتوى وترتيب مكونات - 1

 والراعية، األمساء الثالثية لفرق واجلهات املنظمة  اجلائزة: وتتضمن عنوان صفحة الغالف

ميكن استعمال عنوان املدرسة )بريدي، وإلكرتوني(. )العمل، املدرسة واملنطقة التعليمية، و

 الغالف الداخلي للعنوان(. 

 املقدمة.  

 أو )صلب املوضوع(.  املنت 

  :خمتصرة ودقيقة وأصيلة.اخلامتة واالستنتاجات  

 املنت. موظفة يفوالوثائق:  املصادر واملراجع  

  :مرقم حسب صفحات البحث.الفهرس  

جيب أن تكون املساهمات أصيلة، وقائمة على البحث اجليد باستخدام املصادر : مالحظة

 .املوثقة

 الصفحات  عدد  -2

 50- 30: من يف جمال البحوث املشرتكة ( صفحة حجمA4 مبا يف ذلك قائمة املراجع ،)

 . دد الصفحاتوالفهارس وحتتسب املالحق والوثائق من ع

  :البحث طباعة

  تقدم األعمال مطبوعة باللغة العربية، ووضع العناوين، والعناوين الفرعية، مع االلتزام

 .مبكونات وترتيب حمتوى البحث

  يستخدم( البنطSimplified Arabic ويكون ،)بني  بفاصل مزدوج (،14) احلرف حجم

 2,45هامش السطور، وترك 
سم

 من كافة اجلوانب. 



 قبل املساهمات املدونة خبط اليد، واليت تفتقر إىل تثبيتها باملصادر واملراجع لن ت

 واهلوامش.

 .ترفق نسخة ورقية من أي عمل باإلضافة إىل نسخة الوسائط املتعددة 

  :اجلائزة يف االشرتاك شروط

o  تشكل املدرسة مجاعات طالبية حتت مسمى )مجاعة املؤرخ الشاب(، على أن ال يزيد العدد

طالب أو طالبات ومشرف أو مشرفة، ويتم تفعيلها بهدف جذب العناصر احملبة للتاريخ يف  3عن 

 اجملتمع املدرسي، والعمل على نشر ثقافة حب التاريخ واالهتمام به بني الطلبة.

o  تنفذ كل مجاعة مشاركة مشروعًا موثقًا باملصادر والصور، وحمققًا تارخييًا ولغويًا ويفضل أن يكون

 أحد اجملاالت التالية: من نفس منطقة املدرسة)اإلمارة( ليكون موضوعًا للدراسة وينفذ يف

  بإجراء  يف دولة اإلماراتودراسات حول األنساب والشخصيات تدوين التاريخ الشفهي

 مع أفراد األسرة من كبار السن اجلد، اجلدة، األب، األم...إخل.  تمقابال

 التاريخ واجلغرافيا، املعامل التارخيية والشخصيات واملواقع حبوث يف  :التاريخ اجلغرايف

 يف دولة اإلمارات. األثرية 

  يف دولة ومقابالت يف احلرف اليدوية والصناعات التقليدية  االقتصادي: حبوثالتاريخ

 رات.اإلما

 قدميًا وحديثًا دولة اإلماراتاالجتماعي: حبوث عن احلياة االجتماعية يف  التاريخ. 

o  تصوير فلم وثائقي عن تاريخ وأهمية موقع أثري، حبيث يوجه النظر إىل أهمية هذا املوقع

 .وتوضيد عراقته التارخيية

o ر املوثقةجيب أن تكون املساهمات أصيلة، وقائمة على البحث اجليد باستخدام املصاد ،

 وتقليل االعتماد على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، وعدم النقل منها بطريقة مباشرة،

% من إمجالي حمتوى 20وجيب أن ال تزيد نسبة االستعانة مبعلومات شبكة االنرتنت عن 

 البحث.

o لتارخييةتسجيل األحداث التارخيية يف البلد من كبار السن أو من خالل البحث يف الوثائق ا . 

o يشارك به ثالثة من عند الطلب دقائق  10عداد عرض تقدميي ال تزيد مدته عن إل االستعداد

الطلبة نيابة عن الفريق لعرض إجنازاتهم يف ملتقى املؤرخ الشاب الذي سينفذ يف نهاية 

 الربنامج للعام الدراسي.

 :اجلائزة معايري

 ز املوضوع املطروح. متّي •

 طروحة. حتليل ودعم احلجج امل •

 دقة الوقائع التارخيية املدرجة. •



 ة األسلوب. صحسالسة العرض، و •

 ومستوى فهم اللهجة احمللية وتقاس على أساس املستوى. ،جودة اللغة •

 .الرسومواخلرائط، والصور، والوثائق،  أصالة •

 وضوح خطة العمل.  •

 التزام اجلدول الزمين.  •

 جناح الفعاليات يف حتقيق األهداف. •

 الربنامج إىل اجملتمع احمللي.  امتداد فائدة •

 إمكانية عرض الفعاليات للجمهور لالستفادة من التجربة. •

، وإدارة األنشطة يف وزارة الرتبية، وللجنة احلق يف األرشيف الوطينجلنة مشرتكة من  تكوين •

، ورعاية هادور هام يف حفظ تاريخ اإلمارات وتراث ااالستعانة بعناصر متخصصة من اجملتمع هل

 رها. آثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إْقـــــَراْر 

 

يف فرع....................        بهذا أقر بأن النص املشارك عن مدرسة .........................................

و بعنوان )....................................................( ه جلائزة املؤرخ الشاب/ األرشيف الوطين

 ألي مسابقة. ومل يقدم  أو نشره  تم اقتباسه أو سرقته عمل مل ي

 

 أقر بقبول ونشر عملي الفائز وفق الشروط والضوابط اليت يرتئيها املركز. -1

 كما أوافق على سحب اجلائزة يف حالة خمالفيت لشروط وضوابط اجلائزة. -2

 

 ن:أمساء الطلبة املشاركو .1

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

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

                        ................................................................ 
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 اسم مدير املدرسة ...................................................... .4

 الربيد االلكرتوني:....................................................... .5

 .................................................................التاريخ. .6

 التوقيع:................................................................ .7

 

  



 طلب مشاركة يف جائزة املؤرخ الشاب

 2015-2016  
 في دولة اإلمارات، ودراسات األنساب والشخصيات تدوين التاريخ الشفهي: التاريخ الشفهي

 الهاتف: اسم المدرسة:

 صندوق البريد:          المنطقة التعليمية:

 ني:البريد االلكترو  

 المرحلة الدراسية: أسماء الطلبة المشاركون:

 طلبة التعليم األساسي )الحلقة الثانية( -1 -1

 طلبة التعليم الثانوي  -2  -2

3-    

 الهاتف: اسم المشرف:

 التوقيع:           التاريخ:          ختم المدرسة: مدير المدرسة:

 في دولة اإلمارات، ودراسات األنساب والشخصيات تدوين التاريخ الشفهي: خ الشفهيالتاري المؤرخ الشاب/  جائزة معايير تقييم

 الربط السليم أثناء طرح األسئلة من حيث اإلنصات، متابعة الحوار وسالسته.  -1

 .االلتزام بمحاور التاريخ الشفهي )األماكن، الحرف، التداوي، الحياة االجتماعية .......................الخ( -2

 الدقة في استخدام وكتابة المفردات العامية وشرحها السليم )في النص أو في الهامش(.                      -3

 وجود البطاقة التعريفية للراوي.                       -6   التفريغ باللهجة المحلية. -5سالمة وجودة السرد باللغة العربية الفصحى.   -4

 التصميم واإلخراج الفني. -8 .)الصور، األدوات، الرسومات، الوثائق (قابلة، المرفقاتجودة وتميز الم -7

 عنوان المشروع: 
 تفاصيل خطة المشروع )استخدم ورقة خارجية وأرفقها بالطلب(

  .طالب في العمل الواحد 3إجمالي عدد الطالب المشاركين في المشروع )     ( ال يزيد العدد عن 

 مالحظة عامة:
 عدم استكمال بيانات هذا النموذج يعرضه لعدم العرض على اللجنة المختصة. 

  2638134-04فاكس       2176209-04لمزيد من المعلومات االتصال بوزارة التربية والتعليم هاتف: 

 .آخر موعد الستالم طلبات مشاركات األعمال .................................................... -



 

 طلب مشاركة يف جائزة املؤرخ الشاب 

2015-2016 

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

 

 الهاتف: اسم المدرسة:

 صندوق البريد:        مية:المنطقة التعلي

 البريد اإللكتروني:

 المرحلة الدراسية: أسماء الطلبة المشاركون:

 طلبة التعليم األساسي )الحلقة الثانية( -1 -1

 طلبة التعليم الثانوي  -2  -2

3-   

 الهاتف: اسم المشرف:

 التوقيع:           التاريخ:          ختم المدرسة: مدير المدرسة:

 التاريخ االجتماعي: بحوث عن الحياة االجتماعية في دولة اإلمارات قديمًا وحديثًا./ المؤرخ الشاب جائزةمعايير تقييم 

دراجها في هوامش الصفحات. -2عنوان البحث وقوة المحتوى.               -1  تنوع المصادر، توظيفها، وا 

 الكتابة باللغة العربية الفصحى السليمة.    -4ية.  الصياغة والدقة اللغوية وشرح المفردات العام  -3

 الصور، األدوات، الرسومات، الوثائق، الوسائط المتعددة. :المرفقات -6التصميم واإلخراج الفني.               -5

 ارتباط البحث بظاهرة اجتماعية من واقع مجتمع اإلمارات. -7

  عنوان المشروع:

 دم ورقة خارجية وأرفقها بالطلب(تفاصيل خطة المشروع )استخ

 .طالب في العمل الواحد 3إجمالي عدد الطالب المشاركين في المشروع )     ( ال يزيد العدد عن 

 مالحظة عامة:

 عدم استكمال بيانات هذا النموذج يعرضه لعدم العرض على اللجنة المختصة. 

  2638134-04فاكس            2176209-04هاتف: لمزيد من المعلومات االتصال بوزارة التربية والتعليم 

 
 آخر موعد الستالم طلبات مشاركات األعمال ..................................................... -

 

  



 طلب مشاركة يف جائزة املؤرخ الشاب 

2015-2016 

في دولة التقليدية الحرف اليدوية والصناعات المهن و  ومقابالت في االقتصادي: بحوثالتاريخ 
 .اإلمارات

 اسم المدرسة:
 الهاتف:                     صندوق البريد:      

 البريد اإللكتروني: المنطقة التعليمية:
 المرحلة الدراسية: أسماء الطلبة المشاركون:

 طلبة التعليم األساسي )الحلقة الثانية( -1 -1
 طلبة التعليم الثانوي  -2  -2
3-   
 الهاتف: م المشرف:اس

 التوقيع:           التاريخ:          ختم المدرسة: مدير المدرسة:
ومقابالت في المهن والحرف اليدوية والصناعات التقليدية  االقتصادي: بحوثالتاريخ المؤرخ الشاب/  جائزةمعايير تقييم 

 :في دولة اإلمارات
  ت.في هوامش الصفحا هادراجا  و  ،توظيفها ادر،نوع المصت -2   عنوان البحث وقوة المحتوى. -1
 الكتابة باللغة العربية الفصحى السليمة. -4   الصياغة والدقة اللغوية وشرح المفردات العامية. -3
 .، األدوات، الرسومات، الوثائق، الوسائط المتعددةالصور :المرفقات -6 التصميم واإلخراج الفني. -5
 أو الحرف اليدوية أو الصناعات التقليدية. تمّيز البحث بأحد المهن -7

  عنوان المشروع:
 تفاصيل خطة المشروع )استخدم ورقة خارجية وأرفقها بالطلب(

 .طالب في العمل الواحد  3إجمالي عدد الطالب المشاركين في المشروع )     ( ال يزيد العدد عن 
 :مالحظة عامة

 شاركة المدرسة في الجائزة. عدم استكمال بيانات هذا النموذج يلغي م
                    2638134-04فاكس        2176209-04: ال بوزارة التربية والتعليم هاتفلمزيد من المعلومات االتص

 آخر موعد الستالم طلبات مشاركات األعمال..................................................... -
  



 ملؤرخ الشاب طلب مشاركة يف جائزة ا

2015-2016 

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

 الهاتف: اسم المدرسة:
 صندوق البريد:          المنطقة التعليمية:

 البريد االلكتروني: 
 المرحلة الدراسية: :أسماء الطلبة المشاركون

 طلبة التعليم الثانوي -1
2-   
3-   

 الهاتف: اسم المشرف:
 التوقيع:           التاريخ:          ختم المدرسة: مدير المدرسة:
 والشخصيات التاريخ والجغرافيا، المعالم التاريخية بحوث في  :التاريخ الجغرافي/المؤرخ الشاب جائزةمعايير لتقييم 

 :في دولة اإلماراتواقع األثرية والم

 ت.في هوامش الصفحا هادراجا  و  ،توظيفها نوع المصادر،ت  -2             عنوان البحث وقوة المحتوى.              -1

    الكتابة باللغة العربية الفصحى السليمة. -4        الصياغة والدقة اللغوية وشرح المفردات العامية. -3
 .، األدوات، الرسومات، الوثائق، الوسائط المتعددةالصور :المرفقات -6                 راج الفني.التصميم واإلخ -5
 تمّيز البحث في ابراز المعالم الجغرافية ودورها في تاريخ دولة اإلمارات. -7

  عنوان المشروع:
 تفاصيل خطة المشروع )استخدم ورقة خارجية وأرفقها بالطلب(

  .طالب في العمل الواحد 3ب المشاريي  في المشروع )     (  ا يييد العدد ع  إجمالي عدد الطال

 مالحظة عامة:
 عدم استيمال بيانات هذا النموذج يعرضه لعدم العرض على اللجنة المختصة. 

  2638134-04فايس             2176209-04لمييد م  المعلومات ا اتصال بويارة التربية والتعليم هاتف : 

 آخر موعد  استالم طلبات مشاريات األعمال هو ..................................................... -

 :املؤرخ الشاب جائزة مكافآت

 .التاريخ الشفهي: تدوين التاريخ الشفهي، ودراسات حول األنساب والشخصيات يف دولة اإلمارات

  :ئز.درهم لعضو الفريق الفا 7000اجلائزة األوىل 

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 5000اجلائزة الثانية 

  :درهم لعضو الفريق الفائز.  4000اجلائزة الثالثة 

 .ُيعّد املدرس املشرف عضوًا من أعضاء الفريق الفائز 

 



التاريخ اجلغرايف: حبوث يف التاريخ واجلغرافيا، املعامل التارخيية والشخصيات واملواقع األثرية 

  .تيف دولة اإلمارا

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 7000اجلائزة األوىل 

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 5000اجلائزة الثانية 

  :درهم لعضو الفريق الفائز.  4000اجلائزة الثالثة 

 .ُيعّد املدرس املشرف عضوًا من أعضاء الفريق الفائز 

 

صناعات التقليدية يف دولة التاريخ االقتصادي: حبوث ومقابالت يف املهن واحلرف اليدوية وال

 .اإلمارات

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 7000اجلائزة األوىل 

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 5000اجلائزة الثانية 

  :درهم لعضو الفريق الفائز.  4000اجلائزة الثالثة 

 .ُيعّد املدرس املشرف عضوًا من أعضاء الفريق الفائز 

 

  .ياة االجتماعية يف دولة اإلمارات قدميًا وحديثًاالتاريخ االجتماعي: حبوث عن احل

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 7000اجلائزة األوىل 

  :درهم لعضو الفريق الفائز. 5000اجلائزة الثانية 

  :درهم لعضو الفريق الفائز.  4000اجلائزة الثالثة 

 .ُيعّد املدرس املشرف عضوًا من أعضاء الفريق الفائز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جائزة عون للخدمة اجملتمعية  ـ  7

 )) اهلالل الطالبي ((

 األمحر اهلاللحتت رعاية مجاعة 

تسعى هذه اجلائزة إىل تعزيز روح العمل التطوعي وغرس املسؤولية اجملتمعية يف نفوس 

 النشء وإرساء ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع.

 -أهداف اجلائزة :

 تها إىل أعمال واقعية ختدم اجملتمع احمللي.حتقيق أهداف هيئة اهلالل األمحر وترمج .1

 تعزيز قيمة العمل التطوعي لتنفيذ برامج جمتمعية وإنسانية متميزة ختدم اجملتمع. .2

 نشر الوعي اجملتمعي بأهداف التكافل االجتماعي عن طريق طالب املدارس. .3

لتطوعي يف دعم دور املدرسة املهم يف غرس مفاهيم الوالء واالنتماء  للوطن وروح العمل ا .4

 نفوس الطلبة واالستعانة بدورها لنشر مفاهيم القيم التطوعية يف اجملتمع .

 ترسيخ قيم املبادرة واملنافسة اإلجيابية واملشاركة يف األنشطة الوطنية . .5

 

 -الفئات املستهدفة  :

 . الثالثة أو التعليم الثانوي( –الثانية  –طلبة املدارس يف مراحل  )احللقة األوىل 

 ارس احلكومية .املد 

 . املدارس اخلاصة 

 

 -اخلدمة اجملتمعية: 

تقديم خدمة  جمتمعية من مبدأ القيم التطوعية الراسخة حبيث تكون مدة اخلدمة ال تقل عن 

شهرين يتم إعداد األهداف املناسبة هلا وحتقيقها خالل الفرتة الزمنية على أن يتم توثيق مجيع مراحل 

 وصل إليها وبيانات الفئة املستهدفة للخدمة.  اخلدمة والنتائج اليت مت الت

 

 

 



 -أمثلة اخلدمة اجملتمعية :

  مشروع لرعاية املرضى 

 مشروع خلدمة اسر السجناء 

 .برنامج خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 

 مشروع لرعاية األيتام 

 . برنامج لدعم األسر احملتاجة و رعايتهم 

  جمال العمل اإلنساني.برنامج أو معسكر يهدف إىل تأهيل املتطوعني يف 

  أو أي برنامج تطوعي جمتمعي إنساني خيدم فئة معينة من اجملتمع حبيث تكون الفكرة

واضحة الرؤية واألهداف وال يتداخل املشروع مع فئات آخري ،كما باإلمكان االستعانة بأي 

 . مؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدني لتنفيذ املشروع

 

 

 -آلية العمل : 

الل األمحر مبخاطبة وزارة الرتبية والتعليم / جملس أبو ظيب للتعليم لعإعالن عن تقوم هيئة اهل .1

 اجلائزة وطلب تعميمها على املناطق واملكاتب التعليمية واملدارس  

تقوم وزارة الرتبية والتعليم / أو جملس أبو ظيب للتعليم بتعميم اجلائزة على املدارس احلكومية  .2

 اجلغرايف هلا .واخلاصة الواقعة يف احمليط 

تقوم املدرسة الراغبة يف املشاركة باستيفاء طلب املشاركة وفق البيانات املدونة وإرساله إىل  .3

 إدارة املنطقة / أو اجمللس التابعة له.

تقوم املدرسة  بتشكيل مجاعة اهلالل الطالبي وفق خطة عامة لعملها متضمنة آلية املشاركة يف  .4

 مبتابعة من منسقي اهلالل األمحر اإلماراتي واخلدمة االجتماعية .جائزة عون للخدمة اجملتمعية  و

من أفراد التوجيه املختص لتحكيم املشاريع والربامج  2ترشد املنطقة / اجمللس التعليمي عدد  .5

 اليت مت تنفيذها على النطاق احمللي مبشاركة أفراد مت ترشيحهم من فرع اهليئة املعين .

يمي ممثلة يف قسم األنشطة  بتزويد منسقي اهلالل الطالبي يف فرع تقوم املنطقة /اجمللس التعل .6

 هيئة اهلالل األمحر ببيانات مشاركات املدارس يف اجلائزة وأمساء أعضاء جلان التحكيم .

 يتم حتكيم األعمال املشاركة على املستوى احمللي )املنطقة / اجمللس /املكتب التعليمي ( .7

ز األول على مستوى املنطقة /اجمللس التعليمي جلميع املراحل يتم رفع األعمال الفائزة باملرك .8

إىل إدارة املتطوعني يف مبنى األمانة العامة هليئة اهلالل األمحر اإلماراتي  من قبل منسقي 

 اهلالل الطالبي يف فروع اهليئة.

لى يتم تشكيل جلنة التحكيم املركزية مبعرفة إدارة املتطوعني لتحكيم الربامج واملشاريع ع .9

 مستوى الدولة.



. يتم إعداد وتنفيذ املعرض للمراكز األوىل على مستوى املناطق التعليمية لتحكيمه على مستوى 10

 . الدولة

 . يتم اعتماد أمساء املدارس الفائزة يف كل فئة ملنحها اجلوائز النقدية و منحها شهادة تقدير 11

املشرف الرتبوي على %  40ريق اجلماعة من الطلبة. يتم التوزيع مبالغ اجلائزة وفق النسب التالية )ف12

 . ( %30إدارة املدرسة  %30اجلائزة 

  -اجلوائز :

  بنات (  : –مدارس احللقة األوىل والثانية والثالثة ) بنني- 

 

 اجلائزة املركز

 األول
15.000 

 الثاني
10.000 

 الثالث
8.000 

 

 الفئات املتميزة 

 فئة الطالب املبتكر .          -

 فئة املشرف املتميز .               -

 فئة ولي األمر املتميز . -

 -موعد اجلائزة :

 . تنطلق اجلائزة عند بداية العام الدراسي اجلديد وتكون فعالياتها على مدار العام الدراسي 

  تقدم ملفات املدارس املشاركة إىل قسم األنشطة الطالبية يف  املنطقة أو اجمللس التعليمي

 م 2016 س.يف شهر مار

 وعلى  2016 يتم حتكيم اجلائزة على مستوى املناطق/اجملالس التعليمية خالل  شهر مارس

 من كل عام. 2016مستوى الدولة خالل شهر أبريل 

 

 



 -معايري التحكيم :

 الدرجة املعايري م

1 
 تشكيل اهلالل الطالبي من بداية العام الدراسي.

10 

2 
 ي يف اإلعداد والتنظيم .املشاركة الطالبية والعمل اجلماع

20 

3 
 وعى املشاركني يف تنفيذ الربامج واملشاريع.

15 

4 
 االبتكار وتقديم األفكار اإلبداعية .

10 

5 
 تنوع التوثيق والتصوير

10 

6 
 التغطية اإلعالمية يف تنفيذ املشروع أو الربنامج.

10 

7 
 مشاركة اجلماعات املدرسية وأولياء األمور يف الربنامج.

15 

8 
 توعية اجملتمع احمللي بدور مجاعة اهلالل الطالبي.

10 

 اجملموع الكلي  
100 

 

 درجة يف اجملموع العام 50مالحظة : سيتم حجب املدرسة اليت يقل تقييمها عن 

للمشاركة يف اجلائزة نأمل التواصل مع إدارة املتطوعني يف األمانة العامة هليئة اهلالل 

 ظيب على العناوين التالية :  األمحر اإلماراتي يف أبو

 6996616-02هاتف : 

 volunteer@rcuae.aeالربيد االلكرتوني : 

 http://portal.rcuae.ae/vlnالبوابة اإللكرتونية للتطوع : 

 

 

mailto:volunteer@rcuae.ae
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 وطين اإلمارات

  

 : تقديم

التزام ديين .. فاإلميان به والسعي من أجله ال ينحصر مثاره يف احلياة  الوطن هو

الدنيا .. بل متتد هذه الثمار إىل احلياة األبدية .. ألن الوطن نتاج عمل .. والعمل 

 املخلص عبادة .. والعبادة رسالة اإلنسان يف األرض .. واهلدف من وجوده عليها ..

 اهلدف  العام :

 ع واع فكريا ، يتميز اخالقيا و علميا ، نافعا لوطنه ومتفاعال مع جمتمعه.تنشئة جيل مبد    

 األهداف الفرعية :

  .غرس قيمة حب الوطن وقيم املواطنة يف نفوس الطالب 

 .تعزيز مفهوم االنتماء للمدرسة والوطن 

 .اعداد طالب ليكون مواطنًا صاحلًا و فاعاًل يف جمتمعه 

 ى االبتكار و اإلبداع وحتفيزهم حنو املشاركة يف تنمية مواهب طالبنا وتشجيعهم عل

 املسابقات .

 

 موضوع املسابقة :

يقوم الطلبة املشاركني بعمل تطبيق ذكي أو الكرتوني يف جمال تعزيز اهلوية الوطنية ) قيمنا 

 الرتبوية ( مثل :

 –ماعة التعاون والعمل مع اجل –الصدق واألمانة  –االنتماء للوطن  –احرتام العلم واملعلم 

 احملافظة على امللكية العامة ..... اخل–بر الوالدين  –النظافة والنظام 

 



 الفئات املستهدفة :

o  ( طالب وطالبات احللقة الثانية يف مجيع املدارس احلكومية واخلاصة على مستوى الدولة

 ذكور/ إناث ( .

o اصة على مستوى طالب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي يف مجيع املدارس احلكومية واخل

 الدولة ) ذكور  / إناث ( .

 الشروط واإلجراءات التنفيذية :

 . التسابق يف هذه املسابقة يكون فرديًا 

 . يتم اإلعالن عن املسابقة باستخدام وسائل اإلعالن املتوفرة يف املدرسة 

 ع إىل يتم تسجيل الطلبة الراغبني يف املشاركة باملسابقة من خالل استمارات التسجيل ، وترف

 وحدات األنشطة واملسابقات الرتبوية باملنطقة التعليمية .

  ترفق البيانات األولية للطالب على العمل املشارك ) االسم ـ املدرسة ـ الصف الدراسي ـ

 املنطقة التعليمية ـ العنوان ـ اهلاتف ( .

 5ضل عددتقوم أقسام األنشطة بالتعاون مع مديري النطاق بتشكيل جلنة حتكيم واختيار أف 

أعمال لعإناث يف كل مرحلة تعليمية وإرساهلما إىل إدارة تطوير  5أعمال للبنني وأفضل  

 املهارات بالوزارة بدبي .

  يتم التنسيق بني إدارة تطوير املهارات مع إدارة التوعية األمنية بشرطة دبي ، لعقد لقاء مع

 مشرفني الطلبة للتشاور يف املسابقة .

 رة تطوير املهارات مع إدارة التوعية األمنية بشرطة دبي لتشكيل جلنة يتم التنسيق بني إدا

 حتكيم على املستوى املركزي ، واختيار أفضل األعمال .

 التوقيتات النهائية للمسابقة :

 أخر موعد لتقديم املشاركات للمنطقة التعليمية : 

 م . 31/3/2016

 م . 24/4/2016تقيم األعمال :  

 



 : اجلوائز

 ـ احللقة  الثانية :

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ـ التعليم الثانوي  :                                                                                                         

 املبلغ املبلغ املركز

 إناث ذكور

 املركز األول
8000 8000 

 املركز الثاني
6000 6000 

 املركز الثالث
5000 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبلغ بلغامل املركز

 إناث ذكور

 املركز األول
8000 8000 

 املركز الثاني
6000 6000 

 املركز الثالث
5000 5000 
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 جتماعيةبرعاية وزارة الشئون اال

تطوير اجتماعية تنظمها إدارة التعاونيات بوزارة الشؤون االجتماعية ، بالتعاون مع إدارة  جائزة

 . بوزارة الرتبية والتعليم املهارات ـ 

 : أهداف اجلائزة 

 . إعالء قيمة التعاون وتعميق مفهوم املسئولية االجتماعية لدى الطالب .1

 ئ احلركة التعاونية يف اجملتمع .نشر الوعي التعاوني والتعريف بأسس ومباد .2

 . تلبية االحتياجات املشركة للطلبة من خالل أنشطة اقتصادية قائمة على مبادئ التعاون .3

 والكيانات التعاونية يف دولة اإلمارات .الشراكة بني املؤسسات التعليمية  .4

منوذجية تطبيق منط من التعليم التعاوني القائم على احملاكاة والتطبيق من خالل أمثلة  .5

 تعاونية طالبية .

 موضوع اجلائزة : 

تتسابق املؤسسات التعليمية يف املدارس واملعاهد والكليات احلكومية واخلاصة  فيما بينها ، 

بتقديم أفضل الربامج واملشروعات واألنشطة اليت حتقق األهداف السابقة ، يف اجملاالت 

 :اآلتية 

 اجملاالت الرئيسية :أ ( 

 معاهد وكليات (  – ) مدارس  ية                          أفضل مجعية تعاون . 

                            (    معاهد وكليات  –  )مدارس  أفضل نشاط تعاوني. 

 . أفضل تعاونية مبتكرة 

 . أفضل تعاونية للمعاقني 

 . أفضل منتج إعالمي مبتكر 

 . أفضل إنتاج أدبي مبتكر 

  

 



 :   ة الفرعي ب ( اجملاالت      

 معاهد وكليات ( –)مدارس   أفضل توعية جمتمعية 

  معاهد وكليات ( –)مدارس  أفضل تعاوني واعد من الطالب  

  مدير مدرسة .   مؤسسة تعليمية حافزةأفضل 

  اختصاصي اجتماعي.   :أفضل تنمية اجتماعية 

  املشرف املالي .    : ماليأفضل تنظيم 

  مجعية تعاونية .                                    أفضل جهة داعمة 

 
 

 الفئة املستهدفة : 

األنشطة االجتماعية  للطالب  يف جمال التعاون على مستوى املؤسسات  اجلائزةتستهدف 

 التعليمية احلكومية واخلاصة   ) الذكور واإلناث ( من املراحل الدراسية اآلتية :

 مرحلة التعليم األساسي ) احللقة الثانية ( . -

 التعليم الثانوي . مرحلة -

  شروط املسابقة: 

 الشروط العامة لالشرتاك يف جماالت املسابقة : 

 ـ اجملاالت الرئيسية : 1

 اجلمعية التعاونية الطالبية  : -أ 

 مجاعية وليست فردية ، وهي قاصرة على جمال التعاون . اجلائزةاملشاركة يف  .1

ك بني الطالب على شكل مجعية تشرتط وجود نشاط اقتصادي مشرت اجلائزةاملشاركة يف  .2

 تعاونية طالبية ختضع لشروط الالئحة التنظيمية للجمعيات التعاونية الطالبيـة . 

 .   األخرىاملالية  األنشطةوفصلها عن  وإيراداتهااستقاللية رأس مال اجلمعية  .3

 اآل يكون نشاط اجلمعية الرئيسي يف جمال بيع املواد الغذائية . .4

رسال استمارة املشاركة املبدئية ، ونبذة عن أنشطة اجلمعية يف نهاية على كل جهة مشاركة إ .5

 م 2015أكتوبر 

 

 

 

 



 النشاط االقتصادي التعاوني :  -ب

تنطبق علية شروط اجلمعية التعاونية السابقة ، وال يشرتط أن تطبق طوال العام الدراسي ، وال 

 طالب . 15عن أسابيع عمل ،وال يقل عدد املساهمني  4تقل مدة النشاط عن 

 ج ـ جمال أفضل تعاوني مبتكر :

تنطبق عليها شروط اجلمعية التعاونية السابقة بشرط أن يكون النشاط االقتصادي الرئيسي الذي 

 متارسة اجلمعية خمتلفًا عن القرطاسية أو الوجبات الغذائية ، ويلبى حاجة الطلبة .

 د ـ جمال أفضل مجعية تعاونية للمعاقني :

 . ا شروط اجلمعية التعاونيةينطبق عليه 

 هـ ـ جمال أفضل أنتاج أدبي ) قصة قصرية ( مبتكر :

يدور العمل األدبي حول مفهوم العمل التعاوني ومبادئه يف اجملال االقتصادي ، ويكون 

 صاحلًا للنشر .

 و ـ جمال أفضل منتج إعالمي مبتكر :

ل االقتصادي واملبادئ والقيم اخلاصة به ) أن خيدم املنتج اإلعالمي مفهوم العمل التعاوني يف اجملا

 على سبيل املثال : لقطات متثليه ـ فيديو ـ بوسرت ـ مطبوعات ( ويكون صاحلًا للنشر .

 

 

 الفرعية: اجملاالت  - 2

 يتم تقيم فئاتها  من خالل مالحظات املنظمني وجلنة التحكيم . .1

 م 2015 ديسمربلطالب يف نهاية يتطلب من كل جهة مشاركة يف فئة التعاوني الواعد حتديد ا .2

. 

يتطلب من كل جهة مشاركة يف فئة أفضل توعية جمتمعية تقديم ملف منفصل عن اجلهود  .3

 . م2016نهاية مارس يف  وإرسالهاخلاصة  بنشر مفهوم العمل التعاوني 

 

 معايري حتكيم املسابقة : 

ضوية كل من إدارة يف جماالت اجلائزة بواسطة جلنة حتكيم املتمثلة يف عيتم التحكيم 

التعاونيات وإدارة رعاية املعاقني بوزارة الشئون االجتماعية ، وإدارة تطوير املهارات بوزارة 

 الرتبية والتعليم .

 

 

 

 



 : توقيتات املسابقة 

 النشاط التوقيت

 اكتوبر

 م 2015

 عقد مؤمتر صحفي لعإعالن عن املسابقة.  -

 تعميم. سابقة عن طريقإعالم املنـاطق التعليمية بتفاصيل امل  -

 تعميم إدارات املناطق التعليمية تفاصيل املسابقة على املدارس.  -

 نوفمربمنتصف 

 م 2015

آخر موعد إلرسال كتاب املدرسة إىل قسم األنشطة والرعاية الطالبية 

 بإدارة املنطقة إلبداء الرغبة يف املشاركة يف املسابقة.

 م 2015نوفمرب 

 م 2016إىل فرباير 

 لتحكيم على مستوى املنطقة.ا

 أول مارس

 م 2016

بالوزارة  واملسابقات العلمية آخر موعد لتلقي إدارة األنشطة الطالبية  -

 بأمساء وبيانات املدارس الفائزة. من املناطق التعليمية كشوفًا 

 إبريل -مارس 

 م 2016

 زيارات ميدانية للجنة التحكيم للمدارس الفائزة على مستوى املناطق

 التعليمية.

 من األولاألسبوع 

 م 2016 مايوشهر 

وتكريم املدارس  إعالن النتائج النهائية للمسابقة ، احلفل اخلتامي  -

 الفائزة.

 

 

 اجلوائز : 

 يتم توزيع اجلوائز على املدارس الفائزة على النحو التالي: 

 النشاط االقتصادي التعاوني.

  البية .أفضل مجعية تعاونية ط : اجملال األول   

 الثاني األول املرحلة

 10,000 15,000 احللقة الثانيةو املرحلة التأسيسية

 10,000 15,000 املرحلة الثانوية

  20,000 تعليم عالي

 70,000 اإلمجالي

 

 



 .   نشاط  تعاوني :  أفضلاجملال الثاني   

 الثاني األول املرحلة

 5,000 10,000 احللقة الثانيةو املرحلة التأسيسية

 5,000 10,000 املرحلة الثانوية

  15.000 تعليم عالي

 45,000 اإلمجالي

 

 :  ) مدارس فقط (الفئات الفرعية اجملال الثالث : 

 اجلائزة املستفيد الفئة

 10,000 اجلمعية التعاونية الطالبية أفضل توعية جمتمعية

 10,000 طالب تعاوني أفضل تعاوني واعد

 10,000 مدير املدرسة حافزة أفضل إدارة مدرسية

 10,000 اختصاصي  اجتماعي أفضل تنمية اجتماعية

 10,000 املسئول املالي أفضل تنظيم مالي

 درع مجعية تعاونية أفضل جهة داعمة

 

 
 


