األعزاء الرتبويون املصريون
خالص التحية والتقدير  ..وبعد
إميانا من دور اجلمعية الفاعل فى خدمة أعضائها وامليدان الرتبوى
األكادميى والتطبيقى نود أن ننبه إىل أنه مبناسبة إعالن دولة اإلمارات
العربية املتحدة عن جائزة خليفة الرتبوية فى دورتها الثانية عشر (- 2018
 )2019نقدم هذه الدعوة للتقدم للجائزة:
تتضمن اجلائزة اجملاالت التالية: -
 -1الشخصية الرتبوية االعتبارية.
 -2التعليم العام.
 -3ذوو اإلعاقة( أصحاب اهلمم)
 -4التعليم وخدمة اجملتمع.
 -5املعلم املبدع.
وهذ اجملاالت جماالت حملية أى ختص داخل دولة اإلمارات.
وهناك جماالت أخرى حملية وعربية لنا احلق فى التقدم إليها واملشاركة
فيها وهى:
 -1التعليم العاىل.
 -2البحوث الرتبوية.
 -3املشروعات الرتبوية املبتكرة.
 -4التأليف الرتبوى للطفل.
 -5املعلم املبدع(التعليم العام)
ونود أن نشري إىل بعض املعلومات الرئيسة فى اجملاالت اخلمس األخرية
على أن يقوم من يرغب فى التقدم للجائزة فى أحد هذه اجملاالت أن يدخل
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أوال :جمال التعليم العاىل :ومتنح اجلائزة فيه لألساتذة اجلامعيني أحدهما
متميزفى التدريس ،واآلخر متميز فى البحث العلمى  ،والثالث مبدع يف
تدريس اللغة العربية وقيمة كل جائزة منها  100000مائة ألف درهم إماراتى.
وميكن معرفة الشروط اخلاصة للرتشيح واحلصول على استمارة التقدم
اجلائزة عن طريق املوقع االلكرتونى للجائزة املسجل سابقا.
ثانيًا :جمال البحوث الرتبوية ويتضمن نوعني هما:
 -1البحوث الرتبوية العامة.
 -2البحوث اخلاصة بدراسات أدب الطفل ،وتشمل:
أما النوع األول :فتمنح اجلائزة فيه للبحوث العلمية التى تعاجل املشكالتالرتبوية والتى يتقدم بها مجيع األفراد العاملني فى أى مؤسسة تربوية
سواء كانت عامة أو خاصة أو تقنية أو مهنية كاملعلمني وأعضاء هيئة
التدريس باجلامعات ،واملوجهني ،أو املؤسسات العاملة فى اجملال الرتبوى
والبحثى واملهنى واملراكز البحثية وقيمة اجلائزة  100000مائة ألف درهم
إماراتى.
أما النوع الثانى :فتمنح اجلائزة فيه للبحوث اخلاصة املرتبطة ارتباطا وثيقا
بقضايا أدب الطفل وحميطه االجتماعي احمللي والعربي والدولي  ،او
الدراسات والبحوث التجريبية اليت تتضمن برامج تعليمية أو عالجية
لفئات الطفولة ( كذوي اإلعاقة  ،وذوي املشكالت السلوكية ) والربامج
الرتبوية املوجهة لألهل أو املعلمني إلعدادهم يف جمال التعامل مع األطفال
 ،وقيمة اجلائزة  100000مائة ألف درهم إماراتى.

وملعرفة شروط هذه اجلائزة واحلصول على استمارة التقدم هلا ميكن
االتصال باملوقع االلكرتونى جلائزة خليفة الرتبوية السابق ذكره.
ثالثًا :جمال املشروعات والربامج الرتبوية املبتكرة :ومتنح اجلائزة فيه
ملشروع أو برنامج تربوى أكادميى أو تقنى أو مهنى  ،قام به فرد أو جمموعة
 ،أو مؤسسة تربوية طبق فى امليدان الرتبوى وأدت نتائجه إىل خمرجات
تربوية حمددة  ،قادرة على تطوير العمل فى امليدان الرتبوى .والفئات
املستهدف تقدمها هلذه اجلائزة هى األفراد العاملون فى اجملال الرتبوى،
واملؤسسات الرتبوية  ،واملؤسسات ذات العالقة باجملال الرتبوى وشبكات
املعرفة الرتبوية وقيمة اجلائزة هى  50000درهم إماراتى لفئة األفراد 100000
درهم إماراتى للمؤسسات.
وملعرفة شروط هذه اجلائزة واحلصول على استمارة التقدم ميكن االتصال
باملوقع االلكرتونى جلائزة خليفة الرتبوية املسجل سابقا.
رابعًا :جمال التأليف الرتبوي للطفل وتشمل :فئة االبداعات الرتبوية
• القصص والروايات.
• املسرحيات الروائية والغنائية التعليمية.
• كتب األلعاب واهلوايات.
• دواوين الشعر املوجهة لألطفال.
• الربامج التعليمية املوجهة لألطفال واملعدة بطريقة مبتكرة.
وقيمة اجلائزة هى  50000مخسون ألف درهم إماراتى لكل جمال من اجملالني
السابقني.
وملعرفة شروط هذه اجلائزة واحلصول على استمارة التقدم هلا يرجى
االتصال باملوقع اإللكرتوني جلائزة خليفة الرتبوية.
خامسًا :املعلم املبدع (التعليم العام) :هو كل من يقوم مبهام التدريس
األكادميي يف قطاع التعليم العام يف املدارس واملعاهد واملراكز اليت تديرها

وزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية الشقيقة ،ومتنح هذه اجلائزة
للمعلم الذي يتميز بأداء استثنائي تثبته نتائج تطبيق جمموعة من األدوات
العلمية املبنية على معايري علمية واضحة ،ومؤشرات أداء حمددة حبيث
يتم منح جائزة املعلم املبدع عربيا إىل أربعة مرشحني سنويا واحد من كل
دولة ،ويف حال وصول املرشح إىل مستوى الفوز بعد عمليات التحكيم
والتقييم املعتمدة من قبل األمانة العامة للجائزة يتم حتديد الفائز ودولته.
وقيمة اجلائزة لكل فائز  75ألف درهم إماراتي.

ملحوظة مهمة:
أ -كل من يرغب التقدم للجائزة فى جماالتها املختلفة عليه إخطارنا على
اإلمييل التاىل  alnaka66@yahoo.comمبا يلى:
 -1اسم من يرغب وصفته وعنوانه وتليفونه والربيد االلكرتونى واجملال
الراغب التقدم للجائزة فيه.
 -2برجاء االستعانة باملوقع االلكرتونى للجائزة ألن به من التفاصيل ما
يوضح كل شىء عن اجلائزة وشروط التقدم هلا والكيفية.
 -3العلم بأن آخر موعد للتقدم للجائزة هو .2018/12/31
 -4ميكن االستفسار عن أي شيء غامض عن طريق الربيد اإللكرتوني :
alnaka66@yahoo.com
مع حتيات أ.د .حممود كامل الناقة
رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس
واملنسق العام جلائزة خليفة الرتبوية جبمهورية مصر العربية
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