أنت المسؤول عن:
 وقتك فيما تقضيه .. وعمرك فيما ُتفنيه .. وجهدك لمن ُتعطيه ..فلنستثمر الوقت معا ..
حتى يكون أكثر جدوى ..
اقض إجازتك معنا ..
اقرأ ..
ابتكر ..
ارسم ..
أبدع ..
استنتج ..
ابحث..
استفد ..
ولك مع كل جهد أجر وجزاء ،فكن في المقدمة
فليس لدينا خاسر
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برعاية

هيئة آل مكتوم الخيرية
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مسابقات
صيف بال فراغ «االفتراضية» 2020
(لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات)

إعداد
اللجنة اإلعالمية
االشراف العام د جاسم خليل ميرزا
شارك في اإلعداد
دكتور  /يوسف محمد شراب
دكتورة  /نجاة مكي
األستاذ  /هشام بن سويف
المتابعة والتنسيق
األستاذة سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

التدقيق اللغوي
األستاذ  /محمد سالمةعوض الله
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ً
أوال  :شروط المسابقات
 1.1تقترص املشاركة عىل أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة وأبناء
املواطنات.
 2.2يحق لفئة أصحاب الهمم املشاركة يف جميع املسابقات كل
حسب رشوطها.
 3.3أن ال تقل أعامر املتقدمني للمسابقات عن  7سنوات وال تزيد عن
 18سنة.
 4.4التقيد بالتوقيتات الزمنية الخاصة باملشاركة.
 5.5االلتزام باملعايري الخاصة بكل مجال من مجاالت التسابق.
6.6آخر موعد الستالم املشاركات يوم األربعاء املوافق.2020 9-30 :
7.7ترسل املشاركات عىل اإلمييل التايل :
sara_hamada@juvenile.ae
أو عن طريق صندوق الربيد  60414ديب .
 8.8يُرفق مع األعامل املقدمة:
(أ) استامرة املشاركة.
(ب) عدد  2صورة شخصية حديثة غري مطبوعة عىل ورق عادي يكتب
عليها اسم املتسابق وتاريخ ميالده.
(ج) صورة عن بطاقة الهوية.

5

9.9قد يخضع املتقدم للمقابلة وفق رؤية لجنة التحكيم أو عرب
برنامج «.»Zoom
1010تسلم املشاركات لجمعية توعية ورعاية األحداث الربيد
اإللكرتوين أو صندوق الربيد.
1111ال يحق للمتسابق املشاركة يف أكرث من مجال.
1212ملزيد من االستفسار والتواصل.+97143346600 :
من الساعة  9صباح ًا –  1ظهر ًا.

جمعية توعية ورعاية األحداث
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ثاني ًا :الحوافز والمزايا
1.1شهادة شكر وتقدير للفائزين.

2.2المكافآت المالية المخصصة للثالثة األوائل في
كل مجال من مجاالت التسابق.
الجائزة األولـى

الجائزة الثانية

الجائزة الثالثة

درهم

درهم

درهم

4000

3000

2000

3.3شهادة مشاركة لكافة المتسابقين.

ثالث ًا :المعايير
التقيد بالمعايير وفق خصوصية كل مجال من مجاالت
المسابقة.
رابع ًا :النماذج
ترفق النماذج الخاصة بمجاالت التسابق وفق المعايير
المرتبطة بالمجال.
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صيــف بـال فــراغ » االفرتاضية »  2020م
(( لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات ))

 .1مسابقة الرسام.

 .2مسابقة التوعية الذكية.

 .3مسابقة الباحث الواعد.

 .4مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي.

.5مسابقة اإلعالمي الصغير.

 .6مسابقة صديق المكتبة.
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 .1مسابقة الرسام :
للفئة العمرية األوىل :من  11-7سنة

للفئة العمرية الثانية  :من  12إىل أقل من  18سنة.
موضوع املسابقة:
الفئة العمرية األوىل من 11-7سنة.
رسم لوحة تجسد مضمون “خلك يف البيت” مقاس اللوحة (.)A3
الفئة العمرية الثانية من  12إىل أقل من  18سنة.
رسم لوحة تتخيّل فيها مجتمع اإلمارات بعد أزمة كورونا مقاس
اللوحة (.)50x35

رشوط املسابقة:
1.1أن يستخدم ورقاً أو قامشاً أو عن طريق نظام الديجتال.
2.2للمتسابق الخيار املطلق يف استخدام نوعية األلوان التي
يراها مناسبة له (ماعدا األلوان الخشبية وقلم الرصاص ).

جوائز املسابقة لكل فئة

1

4000

2

3000

3

2000
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 .2مسابقة التوعية الذكية :

للفئة العمرية من  14إىل أقل من  18سنة.
موضوع املسابقة:
تنفيذ فيلم توعوي بعنوان “التأقلم مع جائحة كورونا”

رشوط املسابقة:
 .1يُصمم الفيلم خصيصاً للمسابقة وال يقتبس من أي موقع إلكرتوين
آخر.
 .2مدة الفيلم ال تتجاوز  60ثانية.
 .3أن ال ت ُِخ َّل محتوياته بالقيم اإلسالمية والوطنية.
 .4إمكانية تحميل الفيديو عىل الربامج والتطبيقات االجتامعية.
 .5أن يكون التصميم فردياً.
 .6األعامل الفائزة هي حق حرصي للجمعية وال يجوز الترصف بها من
ِ
قبل املشاركني.

جوائز املسابقة

1

4000
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2

3000

3

2000

 .3مسابقة الباحث الواعد :

للفئة العمرية من  14إىل أقل من  18سنة.
موضوع املسابقة:

يختار املشارك موضع البحث الذي سيقدمه من أحد املوضوعات ذات
الصلة باملجتمع يف املجاالت التالية :
املجال الوطني – املجال البيئي – املجال االجتامعي – املجال الريايض.

رشوط املسابقة:
 .1أن يحدد املشارك عنوان املوضوع يف املجال الذي يختاره.

.2يجمع بيانات ومعلومات ويوثقها سواء كان ذلك بواسطة أداة أو أكرث
مامييل :

أ .أداة جمع البيانات “ يحدد استبانة لجمع البيانات التقل األسئلة فيها
عن  15سؤاالً مبا فيها البيانات التعريفية”.

ب .العودة للسجالت والوثائق.

ج .املقابلة الشخصية.

د .املالحظة املبارشة.

هـ .الرجوع للمصادر املختصة.
 .3أن يلخص جهوده يف حدود “ ”8-6صفحات مبتوسط  250كلمة يف

كل صفحة معرفاً باألدلة واألدوات التي تم استخدامها .

.4أن يوثق كل مصدر يستعني به محددا ً اسم املؤلف  ،وعنوان الكتاب
والطبعة والنارش وبلد النرش وتاريخ اإلصدار.

 .5أن تكون املشاركة يف املسابقة فردية.

جوائز املسابقة

1

4000

2

3000

3

2000
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 .4مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي
للفئة العمرية :من  14إلى أقل من  18سنة.

مواضيع المسابقة:
 -1بيتي الجميل
تصوير زاوية من البيت مع إبراز الحياة الصامته.
 - 2األمل
بأن يقوم بتصوير نفسه أو أشخاص يحملون رسالة توعوية مفعمة
باألمل و اإليجابية.
 -3الحياة عن بعد ما زالت مستمرة
مستمرة وذلك باستخدام
تبي أن الحياة عن بعد مازالت ُ
تربز الصورة فكرة ّ
التقنيات املناسبة ،وبأنها كانت أسلوباً جديدا ً للمعايشة يف ظل هذه
األوضاع.
شروط المسابقة:
ما.
.1املسابقة مفتوحة أمام الذين ترتاوح أعامرهم بني  14و  17عا ً
 .2جميع الصور الفائزة هي حق حرصي للجمعية ولها الحق يف
استخدمها مبا تراه مناسباً مبا يف ذلك عرضها يف مواقع التواصل
االجتامعي.

12

.3عدم وضع أي شعار أو كتابة عىل الصور املرسلة.
.4يجب أن يكون قد تم التقاط الصور يف عام .2020
.5يجب أال يقل حجم الصور عن  2ميجابايت وأن ال يزيد حجمها عن 8
ميجابايت.
.6يجب أن تكون الصور ملفات .JPEG
.7كتابة تعليق مناسب للصورة مبا اليزيد عن  5كلامت.
.8يجب حفظ جميع الصور يف منوذج اللون .RGB

جوائز املسابقة

1
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2

3000

3

2000
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 .5مسابقة اإلعالمي الصغير:
للفئة العمرية :من  12إلى أقل من  18سنة.
شروط المسابقة:

تصوير وتسجيل مقطع إذاعي أو تلفزيوين حول “ تجربة األطفال أو كبار
السن يف التعايش مع فريوس كورونا خالل الحجر املنزيل “
اليزيد عن  5-3دقائق يظهر فيه مهاراته اإلعالمية من خالل اآليت :
1.1فن اإللقاء ومواجهة الجمهور.
2.2فن الحوار المباشر.
3.3مهارات الخطابة واإللقاء.
4.4جودة المادة المقدمة من حيث “ الصوت والصورة ”.
5.5استخدام اللغة العربية الفصحى.

جوائز املسابقة

1
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.6مسابقة صديق المكتبة
للفئة العمرية األولى  :من  11-7سنة.
شروط المسابقة:
1.1يرتدد املشارك عىل املواقع اإللكرتونية ويوثق زيارته املبارشة
لتلخيص عدد  2من الكتب عىل أن يحدد فائدة واحدة عىل األقل من
كل كتاب .
2.2أن يكون التلخيص يف ماال يقل عن  450كلمة لكل كتاب .
3.3ترسل امللخصات للجمعية يف املوعد املحدد مع توثيق واضح
للمكتبات التي رجع إليها حتى لوكانت مكتبة خاصة أو مكتبة املنزل
أو مكتبة إلكرتونية.
4.4يعرف بالكتب التي لخصها وفق التوثيق العلمي “ اسم املؤلف
،عنوان الكتاب ،النارش،الطبعة،املدينة أو الدولة ،سنة النرش”.
5.5قد يخضع املشارك للمقابلة الشخصية أوعرب برنامج “.”Zoom
ملناقشتة فيام قدمه من قبل لجنة التحكيم .

جوائز املسابقة لكل فئة
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للفئة العمرية الثانية  :من  12إلى أقل من  18سنة.
شروط المسابقة:
 .1يرتدد املشارك عىل املواقع اإللكرتونية ويوثق زيارته املبارشة
لتلخيص عدد  4من الكتب عىل أن يحدد فائدة واحدة عىل األقل من كل
كتاب .
 .2أن يكون التلخيص يف ماال يقل عن  450كلمة لكل كتاب .
 .3ترسل امللخصات للجمعية يف املوعد املحدد مع توثيق واضح
للمكتبات التي رجع إليها حتى لوكانت مكتبة خاصة أو مكتبة املنزل أو
مكتبة إلكرتونية.
 .4يعرف بالكتب التي لخصها وفق التوثيق العلمي “ اسم املؤلف
،عنوان الكتاب ،النارش،الطبعة،املدينة أوالدولة ،سنة النرش”.
 .5قد يخضع املشارك للمقابلة الشخصية أوعرب برنامج “”Zoom
ملناقشته فيام قدمه من قبل لجنة التحكيم .

جوائز املسابقة لكل فئة
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يحق لجميع أصحاب الهمم المشاركة في جميع
المسابقات حسب الشروط التالية:
1.1أن تكون املشاركة فردية.
2.2أن يقدم العمل خصيصاً للمسابقة.
3.3يحق للمشارك من أصحاب الهمم املشاركة يف جميع فئات
كل حسب الرشوط ونوع اإلعاقة.
املسابقة ٌّ

جوائز املسابقة

1

4000

2

3000

3

2000
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استامرة مشاركة مسابقات
“صيف بال فراغ االفرتاضية 2020م”
اسم املسابقة..........................................................................................:
اسم املشارك...........................................................................................:
النوع :

ذكر

أنثى

فئة أصحاب الهمم:

نعم

ال

امليالد........................................................................................................:
نوع اإلعاقة................................................................................................:
املدرسة/املركز/النادي..........................................................................:
الصف.........................................................................................................:
اإلمارة.........................................................................................................:
هاتف ويل األمر .......................................................................................:
هاتف متحرك..............................................................................................:
ص  .ب.........................................................................................................:
الربيد اإللكرتوين.......................................................................................:
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مالحظة :

1.1ترسل األعامل مع استامرة املشاركة يف موعد أقصاه يوم
األربعاء املوافق .2020/9/30
2.2ترفق ( 2صورة ) شخصية للمشارك ،والتقبل الصور املطبوعة.
3.3صورةعن بطاقة الهوية.

ترسل املشاركات عىل العنوان التايل:
جمعية توعية ورعاية األحداث -ديب – ص.ب .60414
أو عرب الربيد اإللكرتوين :
sara_hamada@juvenile.ae
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مسابقات “صيف بال فراغ االفرتاضية 2020م”

برعاية

