األعزاء التربويون المصريون
خالص التحية والتقدير  ..وبعد
إيمانا من دور الجمعية الفاعل فى خدمة أعضااهاا والميادان البرىاوأل اديااديمى والب ىي اى ناود
أن ننىاال إلااى أناال ىمنادااىة إع ا ن دولااة اتماااراج العرىيااة المب ااد عاان جاااه خليفااة البرىويااة فااى
دورباا ال ادية عشر ( )2018- 2017ن دم هذه الدعو للب دم للجاه :
ببضمن الجاه أ د عشر مجاال هى-:
 -1الشخصية البرىوية االعبىارية.
 -2البعليم العام.
 -3ذوو اتعاقة.
 -4البعليم والىيهة المدبدامة.
 -5البعليم وخدمة المجبمع.
-6المعلم المىدع.
وهذ المجاالت الخمس مجاالت محلية أى تخص داخل دولة اإلمارات.
وهناك خمسة مجاالت أخرى محلية وعربية لنا الحق فى التقدم إليها والمشاركة فيها وهى:
 -1البعليم العالى.
 -2اتع م الجديد والبعليم.
 -3الى وث البرىوية.
 -4المشروعاج البرىوية المىبير .
 -5البأليف البرىوأل لل فل.
ونااود أن نشااير إلااى ىعاام المعلوماااج الرهيدااة فااى المجاااالج الخمااخ ادخياار علااى أن ي ااوم ماان
يرغااف فااى الب اادم للجاااه فااى أ ااد هااذه المجاااالج أن ياادخل علااى الموقااع ادليبرونااى لجاااه خليفااة
البرىوية وهو ()www.khaward.ae
أوال :مجااال التيلاايم اليااالى :وبماانا الجاااه فياال ددااباذين جااامعيين أ اادهما مبمي ا فااى الباادريخ
واآلخر مبمي فى الى ث العلمى وقيمة يل جاه مناا  100000ماهة ألف درهم إماارابى.
ويمياان معرفااة الشاارو الخاصااة للبرشاايا وال صااول علااى اداابمار الب اادم الجاااه عاان ري ا
الموقع االليبرونى للجاه المدجل داى ا.
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ثانيااا :مجااال اإلعاالم الجديااد والتيلاايم :وبماانا الجاااه فياال ل داابخدام اتيجاااىى لمجموعااة ال ناواج
واددواج اتع مية الجديد البى أنبجباا وداهل االبصال ال ديثة مثل :الفيخ ىوك وباويبر
وخاادماج  Google Plusواليوبيااوف والماادوناج ومواقااع ب مياال الصااور وفصااول
البعلاايم عاان ىعااد وغيرهااا ماان اددواج البااى ب ا داااولة نشاار المعلومااة والبىااادل المعرفااى
والبفاعل اتيجاىى ىين أ ياف المجبمع.
وبمنا الجاه فى هذا المجال ىشيل خاص لألفراد والمؤدداج البى ب دم نموذجاً أو نشا ا
مدبم اًر أو خدماة لبويياف اتعا م الجدياد فاى خدماة البعلايم بثىبال نبااهم مجموعاة مان اددواج
العلمية المىنية على معايير علمياة واضا ة ومؤشاراج أداح م ادد وأيضاا للمشااريع الباى بضايف
م بااوأل عرىيااا بعليميااا مبمي ا ا علااى الشااىية االفب ارضااية ماان خ ا ل الب ىي اااج والى ااوث والد ارداااج
المخبلفة (ويل هذا يدخل فى ن ا بخصص بينولوجيا البعليم).
ولمعرفااة شاارو هااذه الجاااه وال صااول علااى اداابمار الب اادم لاااا يمياان الاادخول علااى الموقااع
االليبرونى للجاه الداى ذيره .علما ىأن قيمة هذه الجاه هى  500000درهم إمارابى .
ثالثا :مجال البحوث التربوية ويتضمن نوعين هما:
 -1الى وث البرىوية العامة.

 -2الى وث البرىوية اتجراهية الب ىي ية.
 أمااا النااو ا ول :فبمانا الجاااه فياال للى ااوث العلمياة البااى بعااالم المشاي ج البرىويااة والبااى يب اادمىاااا جميااع ادف اراد العاااملين فااى أأل مؤددااة برىويااة د اواح يانااج عام اة أو خاصااة أو ب نيااة أو مانيااة
ي ااالمعلمين وأعض اااح هيه ااة الب اادريخ ىالجامع اااج والم ااوجاين أو المؤدد اااج العامل ااة ف ااى المج ااال
البرىوأل والى ثى والمانى والمراي الى ثية وقيمة الجاه  100000ماهة ألف درهم إمارابى.
أما النو الثانى :فبمنا الجاه فيل للى وث البى بابم ىدرادة ياهر أو مشيلة معيناة فاى الميادان
البرىوأل ومعالجباا  .وذلك ىادف فام بلك الياهر أو المشيلة والعوامل المدىىة ل دوثاا وب ىي
ادبرابيجياج منادىة لع جاا بؤدأل إلى إ داث ن لاة نوعياة ووييفياة فاى عمليباى البعلايم والابعلم
وأن بيااون نباهجاااا قااد ى ااج فااى المياادان البرىااوأل فعليااا لمااد منيااة بدااما ىب ياايم النباااهم .والفهاااج
المدبادفة للب دم لااذه الجااه هاى البرىوياون والمدرداون والموجااون فاى البعلايم العاام داواح أياانوا
أياديمين أو ب نيين أو مانيين وىخاصة أدابذ الجامعة الذين ي ومون ىالبدريخ فعليا فاى جمياع
البخصصاااج الجامعيااة والىااا ثون الااذين يشااريون فااى أى اااثام ىااا ثين برىااويين وقيمااة الجاااه
 100000ماهة ألف درهم إمارابى.
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ولمعرفة شرو هذه الجاه وال صول على ادبمار الب دم لاا يمين االبصاال ىاالموقع االليبروناى
لجاه خليفة البرىوية الداى ذيره.
رابيا :مجال المشروعات والبرامج التربوية المبتكرة :وبمنا الجاه فيال لمشاروع أو ىرناامم برىاوأل
أياديمى أو ب نى أو مانى قام ىل فرد أو مجموعة أو مؤدداة برىوياة ىا فاى الميادان
البرىااوأل وأدج نباهجاال إلااى مخرجاااج برىويااة م اادد

قااادر علااى ب ااوير العماال فااى المياادان

البرىوأل .والفهاج المدبادف ب ادماا لااذه الجااه هاى ادفاراد العااملون فاى المجاال البرىاوأل
والمؤدداج البرىوية والمؤدداج ذاج الع قة ىالمجاال البرىاوأل وشاىياج المعرفاة البرىوياة
وقيمة الجاه هى  50000درهم إمارابى لفهة ادفراد  100000درهم إمارابى للمؤدداج.
ولمعرفة شرو هذه الجاه وال صول على ادبمار الب دم يمين االبصال ىالموقع االليبرونى
لجاه خليفة البرىوية المدجل داى ا.
خامسا :مجال التأليف التربوى للطفل وتمنح الجائزة فيه لمجالين فرعيين هما:
 -1المج ااال اتى ااداعى ويش اامل اال ص ااص والرواي اااج والمد اار ياج -يب ااف الموض ااوعاج أو أدف
المعلوماج – يبف ادلعاف والاواياج -دواوين الشعر الموجاة لأل فالا.
 -2مجااال د ارداااج أدف ال فاال ويشاامل الى ااوث الخاصااة البااى بااربى اربىا ااا وثي ااا ى ضااايا أدف
ال فل وم ي ة االجبماعى الم لى والعرىى والدولى.
والفهاج المدبادف ب دماا لاذه الجاه هام ادفاراد العااملون فاى المجاال البرىاوأل والمؤددااج
العاملة أيضا فى المجال البرىوأل والمؤدداج ذاج الع قة ىالمجال البرىوأل.
وقيمة الجاه هى  50000خمدون ألف درهم إمارابى ليل مجال من المجالين الداى ين.
ولمعرف ااة ش اارو ه ااذه الج اااه وال ص ااول عل ااى اد اابمار الب اادم لا ااا يرج ااى االبص ااال ى ااالموقع
اتليبروني لجاه خليفة البرىوية.
سادسااا :الميلاام المبااد يالتيلاايم اليااام  :هااو ياال ماان ي ااوم ىماااام الباادريخ ادياااديمي فااي ق اااع
البعليم العام في المدارخ والمعاهد والم اريا الباي باديرها و اراج البرىياة والبعلايم فاي الادول العرىياة
الشا ي ة وبماانا هااذه الجاااه للمعلاام الااذء يبميا ىااأداح اداابثناهي بثىباال نباااهم ب ىيا مجموعااة ماان
اددواج العلمية المىنية على معايير علمية واض ة ومؤشاراج أداح م ادد ى ياث يابم مانا جااه
المعلم المىدع عرىيا إلى أرىعة مرش ين دنويا وا د من يل دولة وفاي اال وصاول المرشاا إلاى
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مداابوأل الفااو ىعااد عملياااج الب ياايم والب ياايم المعبمااد ماان قىاال ادمانااة العامااة للجاااه ياابم ب ديااد
الفاه ودولبل .وقيمة الجاه ليل فاه  50ألف درهم إمارابي.
ملحوظة مهمة:
أ -ي اال م اان يرغ ااف الب اادم للج اااه ف ااى مجاالبا ااا المخبلف ااة علي اال إخ ارن ااا عل ااى اتيمي اال الب ااالى
 alnaka66@yahoo.comىما يلى:
الرغااف الب اادم
 -1اداام ماان يرغااف وصاافبل وعنواناال وبليفوناال والىريااد االليبرونااى والمجااال ا
للجاه فيل.
 -2صور من لف البرشيا أو ادبمار الب دم لببم مراجعباا عن ري أ.د .م مود يامال
الناقة المند العام للجاه ىجماورية مصر العرىية لضمان د مة الب دم واعبماده.
ف -ىرجاح االدبعانة ىالموقع االليبرونى للجااه دن ىال مان البفاصايل ماا يوضاا يال شاىح عان
الجاه وشرو الب دم لاا والييفية.
ج -العلم ىأن آخر موعد للب دم للجاه هو 31ديدمىر. 2017/
د -يمين االدبفدار عن أأل شىح غامم عن ري الىريد االليبرونى :
.ALNAKA66@YAHOO.COM
مع تحيات أ.د .محمود كامل الناقة
رئيس مجلس إدارة
الجميية المصرية للمناهج وطرق التدريس
والمنسق اليام
لجائزة خليفة التربوية بجمهورية مصر اليربية
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