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المغفور له بإذن اهلل تعالى
سعيد بن أحمد لوتاه
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تنطلـق   هـذه   الجائــزة   من   رؤيــة   جمعية   توعيـة   ورعــاية  
 األحداث   في   رعاية   األبناء،   وحمايتهم   من   االنحراف،  

 وصوالً   إلى   مجتمع   إماراتي   متماسك . 
وكذلك تثمينًا   لدور المغفــور له بإذن اهلل تعالى   الحـاج  
 سعيد   بن أحمد   لوتاه،   في   دعم   جمعية   توعية   ورعاية  

 األحداث   منذ   تأسيسها.

أواًل:
لماذا هذه الجائزة ؟ 
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»خالصة  على  وحاصلة  مواطنة  األسرة  تكون 
القيد«.

أن ال يقل عدد األبناء عن »3«. 

أن تكون األسرة مقيمة في الدولة. 

أن ال يقل عمر األبوين، أو أحدهما عن »35« عامًا. 

أن يكون لدى األسرة تميز اجتماعي وأكاديمي 
ومهني وإبداعي؛ يمكن إثباته  من خالل الصور، 

والوثائق الرسمية.

المستندات المطلوبة: عدد )2( صور شخصية، 
صورة من جواز السفر، وخالصة القيد،  وبطاقة 

الهوية. 

ثانيًا:
آلية المشاركة في الجائزة
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النهائية  للمرحلـــة  المرشحـــة  اأُلســر  تخضع 
للمقابلة الشخصية. 

التاريخ  المخصص في  الطلـب  أن يتم تعبئــة 
المعلن للجائزة. 

أن   يتم   تسليم   الطلب   لجمعية   توعية   ورعاية  
 األحداث   في   المقر الرئيسي بدبي فقط  يدويًا 

 أو   من خالل البريد  اإللكتروني التالي : 

info@juvenile.ae
السابقة  الدورات  في  الفائزة  لأُلسر  اليحق 
المشاركة في الجائزة إال بعد مرور )3( دورات 

من المشاركة السابقة .

ثالثًا:
آلية التقديم :
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رابعًا:
معايير الجائزة:

محور التخطيط: 

يرتكز بناء األسرة على التخطيط الصحيح، حيث يكمن 
بتحقيقها  وااللتزام  البداية  من  الخطط  بوضع  نجاحها 
األهداف  وتحقيق  التميز  إلى  وأفرادها  باألسرة  للوصول 
من  األسرة  لدى  التخطيط  محور  تقييم  ويتم  المرجوة. 
خالل النظر إلى األمثلة المقدمة التي تثبت حرص اأُلسرة 

والتزامها بالتخطيط في المجاالت التالية:

التخطيط الـمـالـي.

آلية  اتباع نظام لالدخار، وضع  )تخطيط وتنظيم الصرف، 
لالستقطاع الشهري أو تسديد الديون .. (

التخطيط األســـــــــري.
)تخطيط وتنظيم الواجبات وااللتزامات األسرية، توزيع المهام 

على أفراد األسرة بشكل يتناسب مع قدرات كل فرد(
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محور القيم :

األســرة  جهـود  على  بناء  القيم  محور  تقييم  يتم 
في غرس القيم المذكورة أدناه، ومن هذا المنطلق يتم 
القيم  على  المحافظة  في  األسرة  مقومات  إلى  النظر 

لدى األبناء وتأصيلها لتكون راسخة لديهم :

قيم التسامح

)التسامح مع الجنسيات والثقافات المختلفة في الدولة، 
التسامح مع األيدي العاملة في المنازل واألماكن العامة، 

تقبل الغير، العمل التطوعي في المجال اإلنساني(.

التخطيط المستقبلي.

 )وضع أهداف لكل فرد من أفراد األسرة، العمل على بناء 
القدرات الممكنة للوصول إلى األهداف، وضع إطار زمني 

للوصول إلى مراحل تحقيق الخطة المستقبلية لألفراد(

التخطيط األكــاديمي.

)اختيــار المدارس المالئمـــة لألبنــــاء، تحديــد الجامعــــات 
المتوافقة مع تطلعات أفراد األسرة، وضع خطط للتعلم 

المستقبلي ألفراد األسرة(
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القيم الدينية

تعاليــم  زرع  على  الحــرص  الفـروض،  على  المحافظـــة   (
دروس  في  المشاركة  خالل  من  األبناء،  تربية  في  اإلسالم 
المقدسة  األماكن  وزيارة  النبوية  والسنة  القرآن  تحفيظ 
المسلم  نموذج  عكس  على  والحرص   » مكة-المدينة   «

المعتدل في تعامله مع اآلخرين (

القيم الوطنية

)االلتزام بعكس الصورة المشرفة لإلماراتي داخل وخارج 
الــروح الوطنيـــة خالل  الدولــة، المحافظــة على إظهـــار 
المناسبات الوطنية، االلتزام بالقواعد الوطنية في وسائل 
الوطنية  األسس  على  األبناء  تربية  االجتماعي،  التواصل 
والثروات  الممتلكات  على  المحافظة  واالنتماء،  والوالء 

الوطنية(

القيم الصحية

الفحوصات  اإللزامية،  التطعيمات  متابعة  على  )الحرص   
الطبية والمراجعات اإللزامية، االلتزام بأسلوب حياة صحي 
عن  االبتعـاد  الصحي،  الغذاء  تناول  على  الحرص  ونشط، 
األنشطة  بالصحــة، وممارسـة  السيئـة والمضرة  العـادات 

الرياضية لتحسين الوضع الصحي لألسرة واألبناء(
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محور التميز:

التميز األكاديمي 

الجامعة،  أو  المدرسة  في  األسرة  ألفراد  التميز  )شهادات 
المعدل األكاديمي، الدورات والبرامج التطويرية( 

التميز الريــاضـــي 

المسابقات  الرياضية،  الفعاليات  تنظيم  في  )المشاركة 
الرياضيــة ألفــراد األســرة، الميداليــات والدروع في المجال 

الرياضي(

التميز االجتمـاعي

) العالقات االجتماعية ألفراد األسرة، التواصل مع الجيران 
واألصدقاء، صلة الرحم، العمل التطوعي (

التميز الثـقـــافــي

) الحرص على القراءة لجميع أفراد األسرة، تعزيز الهوايات 
المختلفـة لدى أفراد األســرة، المشاركــة في الفعاليــات 

والمناسبات الثقافية (
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محور اإلبداع واالبتكار:

 حصر التحديــــات والصعوبــات والتغـلب عليهــا بطــرق 
ابتكارية.

    الملكيات الفكرية والمصنفات الفكرية وبراءات االختراع   
لألسرة واألبناء.

   البحوث والمقاالت المنشورة.
   تقديم المقترحات واألفكار اإلبداعية واالبتكارية.
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أسر » الفئة أ« 

 األسرة اإلماراتية التي يعيش فيها األب واألم واألبناء تحت 
سقف واحد، في دولــة اإلمارات، ولديهـا مــا يثبت تميزها 

على الصعيد االجتماعي.

أسرة أبناء المواطنات » الفئة ب «

معايري الفئتني » أ - ب »

أ- أن تنطبق عليها جميع الشروط العامة للجائزة.
ب- أن يعيش األب واألم واألبناء معًا تحت سقف واحد.

جـ -  أن   يثبت   الوالدان،   أو   أحدهما   تميزهما   في   أحد   الجوانب  
 االجتماعيــة،   األكاديميــة،   المهنيــة،   التطوعيـة،   الرياضيـة،  

 والوطنية . 
د  -  أن   تثبت   األسـرة   تميـز   جميع   األبنـــاء،   على   األقل   في  
 أحد   الجوانب   االجتماعية،   التعليمية،   التطوعية،   الرياضية،  

 المهنية   واإلبداعية . 
 7 المتقدمـة للجائـزة عن  أبناء األســر  هـ - أن اليقـل عمـر 

سنوات وال يزيد عن 18 سنة .

خامسًا:
فئات الجائزة 
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أُسر » الفئة ج « 

األسرة اإلماراتية التي يعيش فيها األبناء في كنف أو رعاية 
أحد الوالدين المطلقين رسميًا في دولة اإلمارات العربية، 

ولديها ما يثبت تميزها على الصعيد االجتماعي.

معايير » الفئة ج «
أ  - أن   تنطبق   عليها   جميع   الشروط   العامة   للجائزة . 

ب  - أن   يثبت   أحد   األبوين   المطلقين   تميزه   في   أحد   الجوانب  
 االجتماعية  : األكاديمية،   المهنية،   التطوعية،   الرياضية   أو  

 الوطنية . 
   جـ  - أن   يثبت   أحد   األبوين   تميز   اثنين   من   األبناء   على   األقل   في  
 أحد   الجوانب   االجتماعية   التطوعية،   الرياضية،   التعليمية،  

 المهنية   واإلبداعية . 
د- أن اليقل عمر أبناء األسر المتقدمة للجائزة عن 7 سنوات 

وال يزيد عن 18 سنة .
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أُسر » الفئة  د « :

األسرة   اإلماراتية   التي   فقدت   أحد   األبوين   ويعيش   فيها  
 األبناء   في   كنف   أو   رعاية   أحد   األبوين أو األبناء   الذين   فقدوا  
 األبوين   وقام   بتربيتهما   الجد   أو   العم   أو   األقارب ولديهم 

مايثبت تميزهم على الصعيد االجتماعي .

معايير » الفئة د «
أ  - أن   ينطبق   عليها   جميع   الشروط   العامة   للجائزة . 

ب  - أن   يثبت   أحد   األبوين   تميزه   في   رعاية   األبناء،   بعد   وفاة  
 شريك   الحياة أو ولي األمر في حالة وفاة األبوين  في   أحد  
 الجوانب   االجتماعية  : تطوعية،   رياضية،   تعليمية،   مهنية   أو  

 إبداعية . 
ج- أن اليقل عمر أبناء األسر المتقدمة للجائزة عن 7 سنوات 

وال يزيد عن 18  سنة ..
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تحصل األسر الفائزة في كل فئة من فئات 
الجائزة على مبلغ وقدرة »30.000«

ثالثون ألف درهم«.

فئات  كل  في  فائزة  أسرة  كل  تحصل 
الجائزة على شهادة شكر وتقدير .

الجائزة  في  الفائزة  األسر  تكريم  سيتم 
خالل الحفل السنوي للجمعية .

سادسًا:
مكافآت الجائزة : 
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سابعًا:
تواريخ مهمة: 

موعد   تقديم استمارة المشاركة على اإليميل التالي:
info@juvenile.ae 

الستالم  موعد  وآخر  3-3-2022م  الموافق  الخميس  يوم 
استمارة المشاركة يوم الخميس 7-4-2022م 

آخر موعد الستالم ملفات المشاركة:
 يوم الخميس الموافق  15-9-2022م   الساعة  1:00 ظهرًا

مكان التقديم والتسليم:
 جمعية توعية ورعاية األحداث - دبي

المقر الرئيسي:
  دبي، هاتف  04-3346600 

لالستفسار عن الجائزة التواصل :
التواصل مع رئيسة قسم البرامج واألنشطة بالجمعية - دبي

األستاذة / سارة صالح جاسم حمادة 

على هاتف رقم 04-3346600 

تخضع جميع األعمـال المقدمــة إلى الجائــزة للتحكيم 
طبقًا  محددة،  آليات  وفق  متخصصة،  لجنة  قبل  من 

للشروط المعلنة.
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استمارة الترشيح لجائزة سعيد بن لوتاه

 لرعاية األبناء الدورة الخامسة 2022

االسم طبقًا لجواز السفر: ....................................................................................................................................

األب: ............................................................................................ األم: ............................................................................................ 

تاريخ ميالد األب: ....................................................... األم: ............................................................................................ 

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

الوظيفة : ........................................................................................................................................................................................

عدد أفراد األسرة : ...........................................................................................................................................................

المستوى التعليمي لألب : ...................................................................................................................................... 

المستوى التعليمي لألم : ...................................................................................................................................... 

عنوان السكن : ....................................................................................................................................................................... 

هاتف المنزل : ..................................................................  المتحرك : .....................................................................

البريداإللكتروني: .................................................................................................................................................................



 جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء
الدورة الخامسة 2022




