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اللجنة اإلعالمية
اإلشراف العام د.جاسم خليل ميرزا 

شارك في اإلعداد: 
الدكتور يوسف محمد شراب

الدكتورة نجاة مكي 
الدكتورة وفاء محمد مصطفى

إعداد:

المتابعة والتنسيق

األستاذة سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

 جمعية توعية ورعاية األحداث

/https://www.instagram.com/juve_nilee
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شروط المسابقة:

تقتصر المشاركة على أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبناء 
المواطنات.

يحق لفئة أصحاب الهمم المشاركة  في جميع المسابقات كل 
حسب شروطها.

أن ال تقل أعمار المتقدمين للمسابقات عن 7 سنوات وال تزيد عن 
18 سنة.

التقيد بالتوقيتات الزمنية الخاصة بالمشاركة.
االلتزام بالمعايير الخاصة بكل مجال من مجاالت التسابق.

الموافق:  الخميــس،  يوم  المشاركــــات  الستالم  موعد  آخر 
26-8-2021م.

عن  أو  الرئيسي  الجمعيـــة  مقــر  إلى  يدويـــًا  المشاركات  ترسل 
طريق صندوق البريد 60414 دبي .

ُيرفق مع األعمال المقدمة:
     استمارة المشاركة.

     عدد 2 صورة شخصية حديثة غير مطبوعة على ورق عادي    

      صورة عن بطاقة الهوية.
عبر  أو  التحكيم  لجنة  رؤية  وفق  للمقابلة  المتقدم  يخضع  قد 

"Zoom" برنامج
ال يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال.

 9 الساعة  من   043346600 هاتف  على  التواصل  من  لمزيد 
صباحًا – 1 ظهرًا.

يكتب عليها اسم المتسابق وتاريخ ميالده.
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الحوافز والمزايا

شهادات شكر وتقدير للفائزين.
مكافآت مالية مخصصة للثالثة األوائل في كل مجال من مجاالت 

المسابقة.
شهادة مشاركة لكافة المتسابقين.

مجاالت  من  مجال  كل  خصوصية  وفق  بالمعايير  التقيد 
المسابقة.

المعايير

النماذج

المعايير  وفق  المسابقة  بمجاالت  الخاصة  النماذج  ترفق 
المرتبطة بالمجال.
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1.  مسابقة الرسام.

2. مسابقة التوعية الذكية.

3. مسابقة الباحث الواعد.

4. مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي.

5. مسابقة اإلعالمي الصغير.

6. مسابقة صديق المكتبة.

7.  المسابقة الخاصة بأصحاب الهمم .
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للفئة العمرية األولى : 7-11 سنة

للفئة العمرية الثانية : 12 إلى أقل من 18 سنة.

للفئة العمرية األولى:
    رسم لوحة تجسد مضمون "المدن الذكية في اإلمارات".

الفئة العمرية الثانية: 
    رسم لوحة تتخّيل فيها الحياة الرقمية في مجتمع اإلمارات.

.(A3) للفئة العمرية األولى يجب أن يكون مقاس اللوحة

للفئة العمرية الثانية يجب أن يكون مقاس اللوحة (50*35).

أن يستخدم ورقًا أو قماشًا .

يراها  التي  األلوان  نوعية  استخدام  في  المطلق  الخيار  للمتسابق 
مناسبة له (ماعدا األلوان الخشبية وقلم الرصاص).
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جوائز المسابقة

الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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 للفئة العمرية: 14 إلى أقل من 18 سنة.

 تنفيذ فيلم توعوي حول "االحتيال اإللكتروني"

 ُيصمم الفيلم خصيصًا للمسابقة وال يقتبس من أي موقع إلكتروني آخر.

 مدة الفيلم ال تتجاوز 60 ثانية.

 أن ال ُتِخل¬ محتوياته بالقيم اإلسالمية والوطنية.

 إمكانية تحميل الفيديو على البرامج والتطبيقات االجتماعية.

 أن يكون التصميم فرديًا.

 األعمال الفائزة هي حق حصري للجمعية وال يجوز التصرف بها من قبل 
المشاركين.
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جوائز المسابقة

الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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للفئة العمرية: 14 إلى أقل من 18 سنة.

يختار المشارك موضوع البحث الذي سيقدمه من أحد الموضوعات ذات 
الصلة بالمجتمع في المجاالت التالية : 

-  التعليم الذكي .
-  ظاهرة التنمر . 

-  اإلدمان على المخدرات.

أن يحدد المشارك عنوان الموضوع في المجال الذي يختاره.
يجمع بيانات ومعلومات ويوثقها سواء كان ذلك بواسطة أداة أو أكثر 

ممايلي :
- أداة جمع البيانات "يحدد استبانة لجمع البيانات التقل األسئلة فيها عن 

15 سؤاًال بما فيها البيانات التعريفية".
- العودة للسجالت والوثائق.

- مقابلة شخصية مباشرة أوعبر برنامج "Zoom"  وفق رؤية المحكمين.
- المالحظة المباشرة.
- المالحظة المباشرة.

أن يلخص جهوده في حدود "6-8" صفحات بمتوسط 250 كلمة في 
كل صفحة معرفًا باألدلة واألدوات التي تم استخدامها .

الكتاب  وعنوان   ، المؤلف  اسم  محددًا  به  يستعين  مصدر  كل  يوثق  أن 
والطبعة والناشر وبلد النشر وتاريخ اإلصدار.
أن تكون المشاركة  في المسابقة فردية.

3.  مسابقة الباحث الواعد 
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الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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 للفئة العمرية: 14 إلى أقل من 18 سنة.

 

 ابتسامة طفل.
  األسواق القديمة في اإلمارات.

المسابقة مفتوحة أمام الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاًما.

في  الحـــــق  ولــــها  للجمعيـــــة  حصــــري  حق  هي  الفائزة  الصور  جميع 
استخدمها بما تراه مناسبًا بما في ذلك عرضها في مواقع التواصل 

االجتماعي.

عدم وضع أي شعار أو كتابة على الصور المرسلة.

يجب أن يكون قد تم التقاط الصور في عام 2021. 

يجب أال يقل حجم الصور عن 2 ميجابايت وأن ال يزيد حجمها عن 8 ميجابايت.

.JPEG يجب أن تكون الصور ملفات

كتابة تعليق مناسب للصورة بما اليزيد عن 5 كلمات.

 .RGB يجب حفظ جميع الصور في نموذج اللون

4.  مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي
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الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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 للفئة العمرية: 12 إلى أقل من 18 سنة.

تصوير وتسجيل مقطع إذاعي أو تلفزيوني حول:
 " مفهوم السعادة األسرية " 

من  اإلعالمية  مهاراته  فيه  يظهر  دقائق   5-3 عن   اليزيد 

خالل اآلتي :

-  فن اإللقاء ومواجهة الجمهور.

-  فن الحوار المباشر.

-  مهارات الخطابة واإللقاء.

-  جودة المادة المقدمة من حيث " الصوت والصورة".

-  استخدام اللغة العربية الفصحى.

5. مسابقة اإلعالمي الصغير 
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الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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-     للفئة العمرية األولى : 7-11 سنة:
يتردد المشارك على المواقع اإللكترونية ويوثق زيارته المباشرة لتلخيص عدد 

2 من الكتب على أن يحدد فائدة واحدة على األقل من كل كتاب .
أن يكون التلخيص في ماال يقل عن 450 كلمة لكل كتاب .

ترسل الملخصات للجمعية في الموعد المحدد مع توثيق واضح للمكتبات التي 
رجع إليها حتى لوكانت مكتبة خاصة أو مكتبة المنزل أو مكتبة إلكترونية.

يعرف بالكتب التي لخصها وفق التوثيق العلمي " اسم المؤلف ،عنوان الكتاب 
،الناشر،الطبعة،المدينة أو الدولة، سنة النشر".

قد يخضع المشارك للمقابلة الشخصية أوعبر برنامج "Zoom".  لمناقشتة فيما 
قدمه من قبل لجنة التحكيم .

-     للفئة العمرية الثانية : 12 إلى أقل من 18 سنة:
يتردد المشارك على المواقع اإللكترونية ويوثق زيارته المباشرة لتلخيص عدد 

4 من الكتب على أن يحدد فائدة واحدة على األقل من كل كتاب .
أن يكون التلخيص في ماال يقل عن 450 كلمة لكل كتاب .

ترسل الملخصات للجمعية في الموعد المحدد مع توثيق واضح للمكتبات التي 
رجع إليها حتى لوكانت مكتبة خاصة أو مكتبة المنزل أو مكتبة إلكترونية.

يعرف بالكتب التي لخصها وفق التوثيق العلمي " اسم المؤلف ،عنوان الكتاب 
،الناشر،الطبعة،المدينة أوالدولة، سنة النشر".

قد يخضع المشارك للمقابلة الشخصية أوعبر برنامج "Zoom"  لمناقشته فيما 
قدمه من قبل لجنة التحكيم .

   

6. مسابقة صديق المكتبة 
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جوائز المسابقة

الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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للفئة العمرية: 14 إلى أقل من 18 سنة.

  أن تكون المشاركة فردية.

 أن يقدم العمل خصيصًا للمسابقة.

فئات   جميع  في  المشاركة  الهمم  أصحاب  من  للمشارك  يحق   
المسابقة ك̧ل حسب الشروط ونوع اإلعاقة.

7. المسابقة الخاصة بأصحاب الهمم 
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الجائزة األولى 

 4000
درهم

الجائزة الثانية 

 3000
درهم

الجائزة الثااثة 

 2000
درهم
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اسم المسابقة:...................................................................................................

اسم المشارك:.....................................................................................................

ذكر:..........................................    أنثى:...................................................................

اإلعاقة...............................  نوع     ; ال      / نعم  الهمم:  أصحاب  فئة 

الميالد:....................................................................................................................

المدرسة/المركز/النادي:.................................................................................

المرحلة الدراسية:.................................................................................................

اإلمارة:.....................................................................................................................

هاتف ولي األمر :..................................................................................................

هاتف متحرك:........................................................................................................

ص . ب:.......................................................................................................................

البريد اإللكتروني:.................................................................................................

   

-  صيف بال فراغ 2021م االفتراضية  -
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استمارة مشاركة لجميع مسابقات



مالحظة:

موعد  في  المشاركة  استمارة  مع  األعمال  ترسل 
أقصاه يوم الخميس الموافق 2021/8/26م.

الصور  والتقبل  للمشارك،  شخصية  (2صورة)  ترفق 
المطبوعة.

صورةعن بطاقة الهوية.

ترسل المشاركات على العنوان التالي: 
جمعية توعية ورعاية األحداث - دبي–ص.ب: 60414.

أو تسلم األعمال يدويًا في مقر الجمعية الرئيسي 
بعود ميثاء- الكرامة – بردبي.

في حال فوز المتسابق سيتم االتصال به أو مقابلته 
  "Zoom" من ِقَبل لجنة التحكيم عبر برنامج
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