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  :مقدمة 
  

 يعترب الفن لغـة عامليـة وفهـم مـشرتك وتوحيـد ملـشاعر النـاس وتوعيـة سـلوكهم فـالتعبري               
الفين والتشكيلي مـن أغنـى أنـواع التعـبري إثـراء يف تطـوير اإلنـسان فهـو يعـرب عـن عالقـة اإلنـسان                 
يس إفـراغ          باحلياة بأكملها وخرباته هبا وهو أيضاً تعبري عن إحساسه اجلمايل وتذوقه الفين فهو ـل

  .طاقة بل وإثراء مدركات
  

ذي تـصنعه أو تنظمـه ا         ة لتكـون    ويقصد بالنشاط الرتبـوي هـو الربنـامج اـل ألجهـزة الرتبوـي
ــوفر       ــامج التعليمــي، والــيت يقبــل عليهــا التالميــذ وفــق قــدراهتم وميــوهلم مــع ت متكاملــة مــع الربن

  .التوضيح وإجياد احلوافز والدوافع حبيث حتقق أهدافاً تربوية معينة
  

ــنفس  نــشاط الفنــون التــشكيلية  ومــن هنــا يــأتي دور   باملدرســة كمجــال للتعــبري عــن ال
جلها من مشاعر يف صور االنتاج الفين املختلفة كما يهـدف إىل تنميـة القـدرة علـى          وترمجة ملا خيا  

ك مـن        تذوق اجلمال واإلبداع وتقدير قيمة العمل الفين مما يساعد على تنمية الرتبية اجلمالية وذـل
ق املمارسـة العمليـة ـاالت الفنـون            خالل إتاحة الفرصة للطالب للتعبري عـن أنفـسهم عـن طرـي

كالرسم والتصوير واالشغال الفنية واكتشاف قدراهتم وميـوهلم والعمـل علـى رعايتـها      املختلفة  
  .وتوجيهها وتزويدهم باخلربة العلمية والعملية

  
ــل دور      ــى تفعي ــق واحلــرص عل ــشكيلية با  ومــن هــذا املنطل ــون الت ــشاط الفن ملدرســة ن

نيــة بأنواعهــا واكتــشاف مواهــب الطلبــة وصــقلها ورعايتــها، تــأتي املــشاركة يف املــسابقات الف 
لطالب وطالبـات املراحـل التعليميـة املختلفـة ملـا هلـا مـن دور هـام يف          ) دولية، إقليمية، حملية  :(

تنمية روح املنافسة الشريفة والتعاون وتبادل األفكار وصقل املواهب وتشجيعها، حيث يقوم      
راهتم إىل الطالب بالتعبري عن مواضيع متعددة مـن خـالل ترمجـة أفكـارهم وإبـداعاهتم وابتكـا                

عمل فين حيمل طابع وشخصية كل طالب وبذلك متثـل أعمـاهلم الفنيـة لغـة عامليـة يـستطيع كـل         
  .فرد أن يتذوقها ويدرك مضموهنا وحيس جبماهلا
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نتمنى من اجلميع املشاركة يف هذه املسابقات الفنية،وان نرى روح املنافسة الشريفة بني   
  .أبنائنا الطلبة يف اخلروج بعمل رائع مبدع

  
  
  

    :األهداف العامة للمسابقات
تعتـــرب املـــسابقات امتـــداداً للتفاعـــل املعـــريف الـــذي يهـــدف إىل تنميـــة الطالـــب ثقافيـــاً   - ١

  .واجتماعياً وعلمياً وفنياً
متثل املـسابقات لغـة عامليـة وتفـاهم مـشرتك بـني أطفـال العـامل حيـث ميكننـا مـن خـالل                 - ٢

وتقاليـدهم ومظـاهر حيـاهتم،    رسومات األطفال الفنية التعرف على عادات الشعوب     
 .إهنا مبثابة سفارات متنقلة لدوهلا تربز تقدمها وتطورها وتوضح حضارهتا وتراثها

تساهم املسابقات يف التعرف على اخلـصائص الفنيـة واملالمـح املتميـزة لرسـوم الطـالب              - ٣
 . سنة١٨-٦يف مراحل منوهم من 

مـــل بإحـــساسات الطـــالب تعتـــرب املـــسابقات وســـيلة فعالـــة للتعـــبري احلـــر املطلـــق احمل - ٤
 ومـشاعرهم وتوجيـه   مومشاعرهم والتعبري عن أفراحهم والتنفـيس عـن إحـساسا هتـ       

 .سلوكهم
تساهم املسابقات يف تنمية القدرة على اكتـساب اخلـربات اجلماليـة ومـا يـصاحبها مـن                  - ٥

دروس مــستفادة تــساهم يف االرتقــاء مبــستوى التــذوق الفــين وتربيــة الوجــدان وتنميــة    
 .الذوق الفين

 .تساهم يف اكتشاف املواهب الفنية ورعايتها وتشجيعها - ٦
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  :  العامة الشروط
  

 ويف حالة عدم التقيد بأي منها الفنون التشكيليةوهي شروط الزمة يف مجيع مسابقات 
 -:سوف حيق للمختص أو املقيم استبعادها من املسابقة وهي على النحو التايل

  
   .التقيد مبوضوع الرسمأمهية  - ١
 .يف حالة حتديدهالتزام باستخدام اخلامة اللونية اال - ٢
 االلتزام باملقاس احملدد للعمل الفين يف كل مسابقة - ٣
  يقوم الطالب مبلء استمارة االشرتاك بالكامل باللغة العربية للمسابقات احمللية جيب أن - ٤

  اللوحـة واإلقليمية وباللغتني العربية واالجنليزية  للمسابقات الدولية وتثبيتـها يف خلفيـة   
ضـمن االسـتمارة   ) سـم ٦×٤(باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني للطالب مقـاس        

 .واعتمادها من جهات االختصاص
 .إرسال قائمة بأمساء الطالب املشاركني وبياناهتم املختلفة - ٥
  :مالحظات أخرى - ٦

 .عدم ثين اللوحات الفنية واحملافظة عليها •
 .طلوبسيتم استبعاد األعمال الفنية دون املستوى امل •
 . إال إذا طلب ذلكعدم وضع خلفية للعمل الفين •
  . االلتزام باملوعد احملدد إلرسال األعمال •
 الرسوم تفرز  يف املنطقة فرزاً أولياً مع مراجعة البيانات املكتوبة بالبطاقة  •

  . والتأكد من وجود الصور الشخصيةاملرفقة خلف اللوحات بكل دقه 
ــة    • ــد مــن إرســال كــشف   أو الدوليــة إلقليميــةأو ايف مجيــع املــسابقات احمللي   الب

 . معنون يف األعلى باسم املسابقة  بأمساء الطلبة املشرتكني يف املسابقةتفريغي 
الحيق  للمتسابق  املطالبة بلوحته أو عمله الفين سواء فـاز يف املـسابقة  أو مل يفـز               •
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 بامسه كحق  وحيق  للوزارة التصرف  يف ذلك وفق ما تراه  مناسباً مع االحتفاظ        
 يأدبي  وفكر

 :ترسل األعمال الفنية إىل •
  دائرة األنشطة الرتبوية-شعبة الفنون التشكيلية - 

 .  املديرية العامة للعالقات واألعالم الرتبوي
  
  ٢٥٤احملول -٢٤٧٨٣٠٠٣ البداله -٢٤ ٧٠٦٥٦٣:اهلاتف- 

  om.gov.moe@teduac: الربيد االلكرتوني
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  :أسس تقييم املسابقات الفنيه
 مدى ارتباط العمل الفني بالفكرة العامة للمسابقة •

  ).في حالة تحدید موضوع المسابقة    (
  .االبتكار واإلبداع الفني في العمل المشارك في المسابقة •
 .مدى مراعاة أسس تكوین العمل الفني الجید •
 :فنیة المناسبة لموضوع المسابقة من حیثاستخدام الخامة ال •

 المناسبة للموضوع والتلوین بطریقھ منظمھ ناختیار األلوا -
  .وجمیلھ

التولیف الجید والمعالجات الفنیة للخامات الفنیة والبیئیة  -
  .المستخدمة

  .التقید بالشروط  العامة والخاصة بالمسابقة •
 

  :الفئات التي تشملھا المسابقات  الفنیة
یم المسابقات الفنیة وفقا للمراحل العمریة والفنیة للطالب،حیث یتم تقسیم یتم  تقی

الصفوف الدراسیة إلى أربعة فئات،كل فئة تتمیز بخصائص وسمات معینھ تعكس 
  :أسلوب الطالب وشخصیتھ الفنیة في ھذه المرحلة

  
  :الفئة األولى

  .یبا تقرسنوات٩إلى ٧مرحلة المدرك الشكلي وتبدأ من                
  ).٣- ١(                وتشمل الصفوف من

  
  :الفئة الثانیة

  . سنھ تقریبا١٢إلى ٩مرحلة  محاولة التعبیر الواقعي من  

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


  ٦  
  

  

  ).٦-٤(وتشمل الصفوف من
  

  :الفئة الثالثة
  .سنھ تقریبا١٤إلى ١٢مرحلة التعبیر الواقعي من

  ).٩-٧(وتشمل الصفوف من 
  

  :الفئة الرابعة
  . سنھ تقریبا١٧إلى ١٤منمرحلة المراھقة  وتبدأ 

 ).١٢-١٠(وتشمل الصفوف من 
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 أنواع املسابقات  
  
  

  : : املسابقات املنتظمةاملسابقات املنتظمة: : أوالًأوالً
هي جمموعة من املسابقات الفنية يكون تنظيمها من قبل الدائرة أو ترد إلينا من جهات 

  -:وهي ومنتظم بشكل دوري  )حملية،إقليمية،دولية(أخرى 
  
  
  
  

 م٢٠٠٨-٢٠٠٧للعام  اخلامسة مسابقة املعرض املميز  -١      : املسابقات احمللية    )أ  
 م٢٠٠٨- ٢٠٠٧للعام الرابعة مسابقة الطفولة املبدعة  - ٢ 
للعام  اخلامسة مسابقة التوعية الصحية والتغذية  -٣   .م٢٠٠٨- ٢٠٠٧
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 :٢٠٠٨-  م٢٠٠٧ لعام  اخلامسةاملعرض املميزمسابقة  - ١
  )ة األنشطة الرتبويةدائر(وزارة الرتبية والتعليم  :املنظمة اجلهة

  
   - :املسابقة موضوع

 علــى مــستوى لثالثــةهــي املــسابقة ا) املعــرض املميــز هلــذا العــام (تعتــرب هــذه املــسابقة 
دة علـى طريـق التكامـل يف ميـدان            السلطنة واليت تقام يف كل عام دراسي حيـث متثـل خطـوة راـئ

رتقـاء مبـستوى التـذوق الفـين      نظراً ألمهية املعارض املدرسية ودورها يف اال  ،الفنون التشكيلية 
واجلمايل يف البيئة املدرسية والبيئـة احمليطـة هبـا وتبـادل اخلـربات الفنيـة خـالل العـام الدراسـي                 
جبميع مدارس املنطقة يف معرض متكامل وهذا بدوره يساعد علـى حتقيـق التنـافس الـشريف        

ساهم يف إبـراز        ، بـصورة متميـزة ومبتكــرة  نـشاط الفنــون التـشكيلية   بـني املنـاطق التعليميـة ممــا ـي
ن يتم مستقبال إعداد معرض دائم  على مستوى السلطنة تصب فيه روائع  أوالذي من املأمول له     

  .اإلبداعات الطالبية من املعارض واألعمال الفائزة يف املناطق 
  
  

   -:اخلاصة األهداف
  ووسـائل حتقيقهـا    الفنون التشكيلية تساعد إقامة املعارض على توضيح أهداف        - ١

مما يساعد على االرتقاء مبستوى التذوق الفين يف البيئة املدرسـية والبيئـة احمليطـة      
  .هبا

 وتوجيـه القـائمني   بإشـراف ساعد علـى ابـراز املواهـب الفنيـة الناشـئة وتنميتـها            ت - ٢
 .على النشاط الفين

ــاجهم الفــين       إتاحــة - ٣ ــة إنت ــادل اخلــربات الفنيــة مــن خــالل رؤي  الفرصــة للطــالب لتب
 املشرتك 

 يف مراحـل منـوهم   األطفـال رف على اخلصائص الفنيـة واملالمـح املميـزة لرسـوم          التع - ٤
 . سنة١٨ إىل ٦من 

ــارض        - ٥ ــني الطــالب مــن خــالل االعــداد للمع ــشجيع التعــاون والعمــل اجلمــاعي ب ت
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 . واكتساب املهارات الالزمة يف كيفية تنظيمها وتنظيمها
علــى األعمــال اتاحــة الفرصــة للطــالب الكتــساب مهــارات ابــداء الــرأي واحلكــم   - ٦

 الفنية وتقبل النقد
بث روح التنافس الشريف بني املنـاطق التعليميـة ممـا حيفـز علـى مزيـد مـن العطـاء            - ٧

 .والتفاني
تعترب اقامة املعارض الوسيلة اليت ميكن بواسطتها اكتشاف املوهوبني واملبدعني يف     - ٨

ــى قــدراهتم ومهــاراهتم الفنيــة يف هــذا         ــارض  والتعــرف عل ــصميم وتنظــيم املع ت
 .اال

تعترب وسـيلة مناسـبة وشـيقية يف توثيـق العالقـة بـني املدرسـة وأوليـاء األمـور مـن                 - ٩
  .خالل دعوهتم لزيارهتا واإلطالع على ما أبدعه  األبناء من روائع فنية خمتلفة 

  
   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
 .)١٢- ١( من الدراسيةالصفوفمشاركة مجيع املدارس باملنطقة يف مجيع  §
لعرضها يف املعرض  الفنون التشكيليةقة باختيار أفضل االنتاجات يف جماالت تقوم املنط §

 . الفين 
 .أن تكون حمتويات املعرض من إنتاج الطالب وحتت إشراف مدرسيهم §
 .يسمح باستخدام أي خامة لونية أو فنية أو بيئية §
شاركة يف  املنطقة احلرية يف اختيار مقاس الرسوم الفنية املشرف الفنون التشكيلية يفمل §

 .املعرض
 حسب  مع مراعاة تصنيفها املختلفة الفنون التشكيليةأن يكون املعرض شامل االت  §

 وليس حسب ) اخل... رسم ، تشكيل ، طباعة ، حنت(  الفنون التشكيليةجماالت 
 .املدارس املشاركة

 .تدوين بيانات الطلبة املشاركني يف املعرض  على كل عمل فين يف املعرض §
 .املعرض الفين بطريقة  تتسم باجلمالية واالبتكارإخراج  §
من انتاج الطالب حيق للجنة التقييم املركزية   يف حالة ثبوت وجود أعمال فنية  ليست  §
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استبعاد املعرض من املنافسة  ،  كما حيق هلا التحقق  من أي  عمل تراه فوق مستوى 
 .الطالب

   
   :اجلوائز
 :شكل التايلتقدم اجلوائز للمراكز الفائزة بال §

o شهادة تقدير:                               املركز األول  
o شهادة تقدير:                              املركز الثاني  
o شهادة تقدير:                            املركز الثالث   
 :التشجيعية  املراكز   §

o       العامـة القامـة املعـارض     متميـزة   فـى  احـد االسـس      سوف يتم اختيار  ثالثـة معـارض
  .لتمنح مراكز تشجيعية وشهادات تقدير

 بعض األعمال املتميزة فيها انتقاء   أو واملتميزة سوف يتم نشر صور بعض املعارض الفائزة §
 .ونشرها يف الكتيبات اليت تصدرها الدائرة سنوياً

  
   :ةمالحظ
ل عليها ضمن سوف يتم احتساب نتيجة املعرض الفين ضمن والدرجة اليت سوف حيص §

النتيجة العامة لنشاط الفنون التشكيلية للمنطقة واليت على أساسها سوف متنح املنطقة 
) األول ، الثاني ، الثالث(درع الفوز  وفق املركز الذي حتصل  عليه يف النتيجة العامة 

 او ما للمعارض الفنية الفائزة الدائرة عبارة عن دروع خاصة وسوف يتم ختصيص  جوائز  
 . اة الدائرة مناسباتر
 ابتداء من شهر مارس إىل ستكون فرتة  التقييم وفق خطة الدائرة للفصل الدراسي الثاني §

 . وستبلغ  املناطق بالتواريخ احملددة للتقييم الحقاًم٢٠٠٨- شهر مايو
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  :م٢٠٠٨- ٢٠٠٧للعام الرابعة مسابقة اإلبداع الفين  - ٢

  :املنظمة اجلهة
  )دائرة األنشطة الرتبوية(وزارة الرتبية والتعليم  

  "أحالم املستقبل يف عيون أطفال عمان "   :ةموضوع املسابق
اليت يقوم  مرحلة مهمة  باعتبارها قاعدة التعليم األوىل)٦- ١(تعترب الصفوف  األوىل من 

عليها التعليم يف الصفوف الالحقة وتستشرق من خالهلا مالمح املستقبل،كما تتصف بأهنا 
 احلديث، وهي مصب مبلية  لتأخذ بأرقي ما وصلت إليه أنظمة التعليأكثر الصفوف قا

خلالصة اخلربات الرتبوية الشاملة واملرتاكمة مبا فيها الفنون التشكيلية واألنشطة الرتبوية 
املختلفة،ويتلقاها الطالب يف إطار متكامل لتكون له قاعدة انطالق  يف خمتلف امليادين وحجر 

  .ة الناميةالزاوية يف تكوين شخصيت
 يف إعداد األطفال وتكوينهم ألداء دورهم يف  وموضوع ا ملسابقة هلذا العام يساهم

 برسوماته وتعبرياته الفنية عن أحالمه وطموحاته وأمنياته يف طفل الاحلياة من خالل تعبري 
 مييل الطالب يف هذه املرحلة ث  واليت هي بال شك تنطلق من معطيات حاضرة حياملستقبل

  يف نفوسهم من انفعاالت خيتلج كل ما واليت جتمع بني احلقيقة واخليال  لترتجمملواضيع ا إىل
 ، كما تأتي هذه املسابقة هذا العام استعداداً الحتفال والتعبري عنها  ترمجتها وأحالم يودون

الوزارة مبناسبة فعالية ملتقى الطفولة املبدعة يف إطار احتفاالت السلطنة مسقط عاصمة 
  .فة العربيةالثقا

  
   -:اخلاصة ألهداف ا
إفساح اال لألطفال وإعطائهم فرصة التعبري عن مواهبهم وميوهلم بأسلوهبم اخلاص  - ١

 .دون إقحامهم يف منافسة الفئات األكرب منهم سنا من الطلبة اآلخرين 
أن  نطلق العنان  لفكر وخيال  وإبداع  الطالب من خالل التعبري بالرسم  عن  أحالمه  - ٢

   .وحاته وأمنياته يف املستقبلوطم
 من خالل التعبري بالرسم  على التفكري اإلبداعيقدرته تنمية إثارة اخليال لدى الطالب و - ٣
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   .وطموحاته وأمنياته يف املستقبل عن  أحالمه
 

رعاية وتنمية  مواهب الطفل العماني ورصد إبداعاته الفنية يف جمال الرسم  والعمل  - ٤
  . على توجيهها ورعايتها

  الفطري والتلقائي اخلاص وطابعة  احلرية للطالب ليعرب عما يف نفسه بأسلوبهطالقإ - ٥
  . عليهدون تدخل أو إمالء أساليب معينة

 من خالل ممارسة  والثقافة الفنية لدى الطالبتنمية الذوق الفين واحلس اجلمايل - ٦
  .األعمال الفنية

 وإفساح  اال أمامه    حتقيق إحيابيه الطالب  ونشاطه داخل املدرسة لتأكيد ذاته - ٧
  .للتعبري عن نفسه  وعن قدراته  اإلبداعية وقدرته على اإلجناز واملشاركة

              
  

   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
  :تقتصر املشاركة على الصفوف من  §

o أساسي –عام ) ٧-٥(الصفوف-الفئة األوىل . 
o أساسي –عام ) ١٠- ٨ (الصفوف-الفئة الثانية . 

) ٣(املختص بإجراء التقييم احمللي للمسابقة على مستوى املنطقة الختيار عدد أن يقوم  §
  -: الدراسيةفئات الن كل فئة مفائزين من

o أساسي –عام ) ٧-٥(الصفوف-الفئة األوىل . 
o أساسي –عام ) ١٠- ٨ (الصفوف-الفئة الثانية . 

بواقع لوحه واحدة لكل مع مراعاة أن تكون األعمال الستة املختارة متثل مجيع  صفوف الفئتني 
  .صف
  :عدد األعمال الفنية املطلوبة من كل منطقة   §

o إناث/ ذكور )أعمال لكل فئة٣  (  فنية يف جمال الرسم ات  لوح٦  
 .يسمح باستخدام أي خامة لونية §
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  .سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
 لوحة وتثبيتها يف خلفية ال باللغة العربية جيب أن يقوم الطالب مبلء استمارات البيانات §

  ٤x٦ إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس ة باإلضافواعتمادها من قبل املنطقة
  . للرسومات الفنية أو عمل برواز  عدم وضع خلفية §
 . م١٥/١٢/٢٠٠٧ األعمالآخر موعد الستالم  §
  .اتسابقافة إىل التقيد بالشروط العامة للمباإلض §
  
  

   :اجلوائز
 : آنفا بالشكل التايلتقدم اجلوائز لكل فئة من الفئات املذكورة §
 .جائزة+شهادة تقدير:                               املركز األول §
 .جائزة+شهادة تقدير:                              املركز الثاني §
  .جائزة+شهادة تقدير:                            املركز الثالث  §
 .شهادة تقدير:   املركز من الرابع إىل العاشر §
  .ضمن الكتيبات اليت تنشرها الدائرة سنوياًاألعمال الفائزة ستنشر ض   بع §
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  : م٢٠٠٨ لعام اخلامسة مسابقة التوعية الصحية والتغذية  - ٣

  :املنظمة اجلهة
  )دائرة األنشطة الرتبوية دائرة اإلرشاد والتوعية الرتبوية و(وزارة الرتبية والتعليم  

         "وضوع ثابت لھذه المسابقةال یوجد م" : موضوع املسابقة
 بنشر الوعي حول السلوكيات الصحية  اليت جيب رتبويه دائرة اإلرشاد والتوعية الهتتم   

 بالتنسيق مع أن يتبعها الطالب من خالل الربامج التثقيفية والتوعوية واملسابقات املختلفة
  . اجلهات ذات العالقة

   
 :املسابقة أهداف
 .زيادة وعي الطالب - ١
 .بعض العادات والسلوكياترغيب الطالب على ت - ٢
 متنح الطالب النشاط والدافعية  اليتالتغذية السليمة واملتزنةزيادة الوعي بأمهية  - ٣

 . زيادة منوه املعريف وتساهم يفالالزمة حنو التعلم وحب االستطالع
 .ممارسة السلوك الصحي والتغذوي السليم - ٤
 .الطالب وحتصيلهم الدراسي  على صحة السلوكيات اليت تؤثر البعد عن  - ٥
 وتوظيفها يف جمال التوعية الصحية الرسم والتصويرتنمية مواهب الطالب يف جمال  - ٦

 .والتغذية
  

  املسابقة شروط
   :مشاركة مجيع الصفوف الدراسية §

o أساسي –عام ) ٧-٥(-الفئة األوىل . 
o أساسي –عام ) ١٠- ٨ (-الفئة الثانية . 
o سي  أسا–عام ) ١٢- ١٠ (- الفئة الثالثة. 
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) ٣(أن يقوم املختص بإجراء التقييم احمللي للمـسابقة علـى مـستوى املنطقـة الختيـار عـدد            §
  -:الفئات التالية  كل فئة منفائزين من

o أساسي –عام ) ٧-٥(-الفئة األوىل . 
o أساسي –عام ) ١٠- ٨ (-الفئة الثانية . 
o أساسي –عام ) ١٢- ١٠ (- الفئة الثالثة . 

املختارة متثل مجيع  صفوف الفئات املشاركة بواقع لوحه ) ١٢( مال     مع مراعاة أن تكون األع
  .فئةواحدة لكل 

  
  

  :عدد األعمال الفنية املطلوبة من كل منطقة   §
o أعمال لكل فئة٣(  لوحه فنية يف جمال الرسم والتصوير  ١٢(  

  سم٣٠x٤٠مقاس اللوحة  §
 كن استخدام أي خامة لونية مي §
ــب مبــلء اســتمارا § وتثبيتــها يف خلفيــة اللوحــة  باللغــة العربيــة ت البيانــاتجيــب أن يقــوم الطال

  ٤x٦باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 
ترســل الرســومات إىل قــسم األنــشطة الرتبويــة وقــسم التوعيــة الــصحية والتغذيــة باملنطقــة     §

التعليمية حيث يتم هناك فرزها أولياً ومراجعة البيانات املكتوبة باالستمارة املرفقة خلف        
 اللوحات والتأكد من وجود الصور الشخصية

ــالوزارة لتقييمهــا واســتخراج النتيجــة       § ــة ب ــرة األنــشطة الرتبوي يــتم إرســال الرســومات إىل دائ
 بالتنسيق مع دائرة اإلرشاد  والتوعية الرتبوية

  م٢٠٠٨-٣-١٥آخر موعد الستالم األعمال  §
   . للمسابقاتباإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة §
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   :وائزاجل
 :تقدم اجلوائز لكل فئة من الفئات املذكورة آنفا بالشكل التايل §

o جائزة تشجيعية+شهادة تقدير:                               املركز األول. 
o جائزة تشجيعية+شهادة تقدير:                              املركز الثاني. 
o جائزة تشجيعية+ادة تقديرشه:                            املركز الثالث.  

 .شهادة تقدير:   املركز من الرابع إىل العاشر §
  .الوزارةضمن الكتيبات اليت تنشرها األعمال الفائزة ستنشر  بعض   §
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  .الدوحة القطرية  - ١      : املسابقات اإلقليمية )ب      
  
  .يوم الصحة العاملي -٣    .فن التصميم   - ٢  
  
  .مسابقة الرسم واملقالة -٤             

  
                                              

   مسابقة بینالى الشارقة- ٥                                            
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  دوحة القطريةال- ١  
  :اجلهة املنظمة
              دولة قطر

  
   - :املسابقة موضوع

  .عريق وما حتويه من عادات وتقاليد وتاريخ عمانيهالتعبري بالرسم عن البيئة ال
  

   -:اخلاصة األهداف
 التعرف على الثقافات وعادات وتقاليد وأمنـاط املعيـشة لـشعوب دول اخللـيج العربـي مـن                - ١

  .خالل الفن
  

   -:للمسابقة اخلاصة وطالشر
   الدراسيةالصفوفمشاركة  مجيع  §

o )أساسي –عام ) ٧-٥ . 
o ) أساسي –عام ) ١٠-٨ . 
o ) أساسي –عام ) ١٢- ١٠ . 

  سنة١٨-٩أن يكون عمر املشارك ما بني  §
 يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ــب مبــلء اســتمارات البيانــات § للوحــة وتثبيتــها يف خلفيــة ا باللغــة العربيــة جيــب أن يقــوم الطال

  ٤x٦باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 
  .عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنيه  عن  §
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  .سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
 .م١٥/١٠/٢٠٠٧آخر موعد الستالم األعمال   §
 .باإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة السابقة  §
  
  

   :اجلوائز
 :نشطة بالشكل التايلتقدم اجلوائز من اجلهة املنظمة ومن دائرة األ §

o ةجائزة تشجيعي+ميدالية ذهبيه+ شهادة تقدير:                                املركز األول. 
o جائزة تشجيعية+ميدالية فضيه+شهادة تقدير:                               املركز الثاني. 
o جائزة تشجيعية+ونزيةميدالية بر+شهادة تقدير:                            املركز الثالث.  
 .شهادة تقدير:   املركز من الرابع إىل العاشر §
  .ضمن الكتيبات اليت تنشرها الدائرة سنوياًاألعمال الفائزة ستنشر  بعض   §

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

www.moe.gov.om
بوابة سلطنة عمان التعلیمیة 

http://www.moe.gov.om


  ٢٠  
  

  

  مسابقة فن التصميم - ١
  :اجلهة املنظمة    

   دولة قطر -  كلية قطر لفنون التصميم–جامعة فرجينيا كومنولث 
   - :قةاملساب موضوع

 ،وسـيتم  تعمـيم موضـوع املـسابقة  علـى املنـاطق       ال يوجد موضوع ثابـت هلـذه املـسابقة      
  .التعليمية يف حني وصول رسالة املشاركة يف املسابقة من اجلهة املنظمة

   -:اخلاصة األهداف
اكتــشاف املواهــب وصــقلها  وحتفيزهــا علــى مزيــد مــن العطــاء  وتــشجيعها مبــا يكفــل هلــا   - ١

  .اصلاالستمرار والتو
   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
   .الثاني عشر طالبات الصف  طلبة تقتصر املشاركة على §
  سنة١٨أن يكون عمر املشارك  §
 يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ه   جيب أن يقوم الطالب مبلء استمارات البيانات  § وتثبيتـها يف خلفيـة    باللغة العربيـة واالجنليزـي

  ٤x٦مشسيتني مقاس اللوحة باإلضافة إىل إرفاق صورتني 
 . سنويامقاس اللوحة غري ثابت §
  .  عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
 . م١/١١/٢٠٠٧  االستمارات آخر موعد الستالم  §
 . م١٥/١٢/٢٠٠٧  األعمال الفنية آخر موعد الستالم  §
 مـن اجلهـة    وحسب التعديالت الـيت تـرد إلينـا   سابقةباإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة امل  §

 . املنظمة
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   :اجلوائز
 :تقدم اجلوائز من اجلهة املنظمة ومن دائرة االنشطه بالشكل التايل §

o جائزة تشجيعية+جائزة مالية+شهادة تقدير:                                 املركز األول. 
o ئزة تشجيعيةجا+جائزة مالية +شهادة تقدير:                                املركز الثاني. 
o جائزة تشجيعية+جائزة مالية +شهادة تقدير:                              املركز الثالث. 
o  شهادات تقدير:                            الطالبات املشاركات واملعلمات املشرفات. 
قة يطلب من الفائزات األوائل على مستوى دول جملس التعاون الدخول يف دور ثاني للمـساب    §

حيث سيتم اختيار أفضل فـائزتني علـى مـستوى دول الـس حتـصل كـل منـهما علـى بعثـة                 
مسو الشيخة موزة بنت ناصر املـسند لإلبـداع الفـين ملـدة أربـع سـنوات يف جامعـة فرجينيـا            

  .كومنولث
  .ضمن الكتيبات اليت تنشرها الدائرة سنوياًاألعمال الفائزة ستنشر بعض   §
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  : يوم الصحة العاملي مسابقة- ٢
   : اجلهة املنظمة

  مصر- منظمة الصحة العاملية
  

   - :املسابقة موضوع
 ،وسـيتم  تعمـيم موضـوع املـسابقة  علـى املنـاطق       ال يوجد موضوع ثابـت هلـذه املـسابقة      

  .التعليمية يف حني وصول رسالة املشاركة يف املسابقة من اجلهة املنظمة
  

   -:اخلاصة األهداف
 . من كل عامأبريل-٧ بيوم الصحة العاملي املوافق  ملسابقة مبناسبة االحتفاليتم تنظيم ا - ١
غــرس الــسلوكيات الــسليمة يف نفــوس الطــالب وترســيخ املفــاهيم الــصحية وتوســيع الــروئ   - ٢

  . املعرفية لديهم
  

   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
  : الصفوف منتقتصر املشاركة على  §

o )أساسي –عام ) ٦-٤ . 
o ) اسي  أس–عام ) ٩-٧. 
o )أساسي- عام)١٢- ١٠.  
 سنة١٨-٨أن يكون عمر املشارك ما بني  §
  .يسمح باستخدام أي خامة لونية §
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ــب مبــلء اســتمارات البيانــات § وتثبيتــها يف خلفيــة اللوحــة  باللغــة العربيــة جيــب أن يقــوم الطال
 ٤x٦باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 

  .ين  عمل ف٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
  .سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
 .م١/١٢/٢٠٠٧آخر موعد الستالم األعمال   §
 . للمسابقاتباإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة  §
  

   :اجلوائز
 . بناء على ما يرد من اجلهة  املنظمة   شهادات تقدير على املراكز الفائزة سيتم توزيع §
  .ي جوائز تشجيعية من الوزارة سوف متنح املراكز الثالثة األوىل على املستوى اإلقليم §
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   :مسابقة الرسم واملقالة - ٢

   :اجلهة املنظمة
األمانة الفنية لس الوزراء العرب املسئولني عن شؤون البيئة لرسوم األطفال ، مجهورية مصر  

  .العربية 
  

   - :املسابقة موضوع
 املـسابقة  علـى املنـاطق     ،وسـيتم  تعمـيم موضـوع   ال يوجد موضوع ثابـت هلـذه املـسابقة      

  .التعليمية حني وصول رسالة املشاركة يف املسابقة من اجلهة املنظمة
  

   -:اخلاصة األهداف
  . احملافظة على املياه بأمهيةزيادة وعي الطالب  - ١

   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
  : الصفوف منتقتصر املشاركة على  §

o )أساسي –عام ) ٦-٤ . 
o ) أساسي –عام ) ٩-٧ . 

 

  سنة١٤-١٠كون عمر املشارك ما بني أن ي §
 .يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ــب مبــلء اســتمارات البيانــات § وتثبيتــها يف خلفيــة اللوحــة  باللغــة العربيــة جيــب أن يقــوم الطال

 ٤x٦باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 
  .  عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
  .سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
 .م٢٥/٢/٢٠٠٨آخر موعد الستالم االعمال   §
   .للمسابقاتباإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة  §
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   :اجلوائز
 . على ما يرد من اجلهة  املنظمة  ، بناءسيتم توزيع شهادات تقدير على املراكز الفائزة §
عية مـن   سوف حتصل  املراكز  الثالثة  األوىل  علـى املـستوى  اإلقليمـي  علـى جـوائز  تـشجي              §

  .قبل الوزارة
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  : االطفال لرسوم الشارقة بيناىل مسابق  - ٥
  

  االدارة العامة ملراكز االطفال والفتيات احدى مؤسسات الس االعلى   :اجلهة املنظمة
  ٠ امارة الشارقة االمارات العربية املتحدة - لشئون االسرة  

   -:املسابقة موضوع٤
 ،وسـيتم  تعمـيم موضـوع املـسابقة  علـى املنـاطق       بـت هلـذه املـسابقة    ال يوجد موضوع ثا  

  .التعليمية حني وصول رسالة املشاركة يف املسابقة من اجلهة املنظمة
  

   -:اخلاصة األهداف
   على اختالف لغاتھم وخلفیاتھم الثقافیةالتواصل بین اطفال العالم

  ٠بین الحضارات  القیم الجمالیة والمھارات التشكیلیة للتحاور  توظیف- 
   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
  : الصفوف منتقتصر املشاركة على  §

o  ٤-١(  الفئة االوىل الصفوف( . 
o  ٠)٧-٥(الفئة الثانية الصفوف 
o  ٠ )٩- ٧( الفئة الثالثة الصفوف 
o ذوى االحتياجات اخلاصة. 

 

  سنة١٤-١٠أن يكون عمر املشارك ما بني  §
 .يسمح باستخدام أي خامة لونية §
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ــب مبــلء اســتمارات البيانــاتجيــب أ § وتثبيتــها يف خلفيــة اللوحــة  باللغــة العربيــة ن يقــوم الطال
 ٤x٦باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 

  .  عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
  .سم٥٠ × ٣٥مقاس اللوحة  §
 .م١/٤/٢٠٠٨آخر موعد الستالم االعمال   §
   .للمسابقاتلعامة باإلضافة إىل التقيد بالشروط ا §
  
  
  

  
  
  

   :اجلوائز
 . على ما يرد من اجلهة  املنظمة  ، بناءسيتم توزيع شهادات تقدير على املراكز الفائزة §
 سوف حتصل  املراكز  الثالثة  األوىل  علـى املـستوى  اإلقليمـي  علـى جـوائز  تـشجيعية مـن                §

  .قبل الوزارة
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 :املسابقات الدولية     
   كاناغاوا- ٢     شانكر-١ 
  .عشر لرسوم األطفال  اخلامسةاجلمعية اليابانيه العربية -٣ 
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  كاناغاوا  - ١
  :اجلهة املنظمة

   اليابان- حمافظة كاناغاوا
  

   - :املسابقة موضوع
   ترتك حرية اختيار املوضوع للطالب نفسه ، وحر ومتنوعرسم 

  
   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
  دراسية الالصفوفمشاركة  مجيع  §

o ) أساسي –عام ) ٧-٥ . 
o ) أساسي –عام ) ١٠-٨ . 
o ) أساسي –عام ) ١٢- ١٠ . 
  سنة١٨-٦أن يكون عمر املشارك ما بني  §
  يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ه   جيب أن يقوم الطالب مبلء استمارات البيانات  § وتثبيتـها يف خلفيـة    باللغة العربيـة واالجنليزـي

 .٤x٦ مشسيتني مقاس اللوحة باإلضافة إىل إرفاق صورتني
  .  عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
  

  . سم٥٤ × ٣٠مقاس اللوحة  §
  .م ١/١١/٢٠٠٧آخر موعد الستالم االعمال   §
 . للمسابقاتباإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة  §
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   :اجلوائز
 . اجلهة  املنظمة   بناء على ما يرد منسيتم توزيع و شهادات تقدير على املراكز الفائزة §
  .سوف متنح املراكز الثالثة األوىل على املستوى اإلقليمي جوائز تشجيعية من الوزارة  §
  

   :مالحظات
يفضل اختيار مواضيع مستمدة من البيئة العمانية وما حتتويـه مـن تـاريخ وعـادات وتـراث          

  .أصيل
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  شانكر  - ٢
  :اجلهة املنظمة
   اهلند – نيودهلي –ة شانكر الدولية ملسابقات األطفال سسؤم

  
   - :املسابقة موضوع

   نفسهترتك حرية اختيار املوضوع للطالب  ، وحر ومتنوعرسم 
  

   -:للمسابقة اخلاصة الشروط
 ).١٠-٩( على طالب الصفة املشاركرتقتص §
  يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ه   اتجيب أن يقوم الطالب مبلء استمارات البيان  § وتثبيتـها يف خلفيـة    باللغة العربيـة واالجنليزـي

  .   ٤x٦اللوحة باإلضافة إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس 
  .  عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن  §
  . سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
  .م ١/١١/٢٠٠٧آخر موعد الستالم االعمال   §
 . للمسابقات باإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة §
  

   :اجلوائز
 . بناء على ما يرد من اجلهة  املنظمة  سيتم توزيع شهادات تقدير على املراكز الفائزة §
  .سوف متنح املراكز الثالثة األوىل على املستوى اإلقليمي جوائز تشجيعية من الوزارة  §
  

   :مالحظات
 وتـراث  تويـه مـن تـاريخ وعـادات    يفضل اختيار مواضيع مستمدة من البيئة العمانية وما حت    

  أصيل
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  .مسابقة اجلمعية اليابانيه الرابعة عشر لرسوم األطفال - ٣
  

  :اجلهة املنظمة
  .اليابان-االمانه العامة جلامعة الدول العربية برعاية اجلمعية اليابانية العربية 

 
   - :املسابقة موضوع 

  ".انقذوا االرض من أجل املستقبل"موضوع املسابقة هلذا العام بعنوان
  

   -:للمسابقة اصةاخل الشروط
 :الصفوف التالية تقتصر املشاركة على  §

o )أساسي –عام ) ٧-٥ . 
o ) أساسي –عام ) ١٠-٨ . 
  .سنة ١٨-٦ أن يكون عمر  املشارك  §
 يسمح باستخدام أي خامة لونية §
ه   جيب أن يقوم الطالب مبلء استمارات البيانات  § وتثبيتـها يف خلفيـة    باللغة العربيـة واالجنليزـي

 ٤x٦ إىل إرفاق صورتني مشسيتني مقاس اللوحة باإلضافة
  . عمل فين٣٠أن ال يقل عدد األعمال الفنية  عن   §
  . سم٤٠ × ٣٠مقاس اللوحة  §
  .باإلضافة إىل التقيد بالشروط العامة السابقة  §
  .م ٢٠/١١/٢٠٠٧آخر موعد الستالم األعمال   §
  

  
  

   :اجلوائز
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 .ما يرد من اجلهة  املنظمة   بناء على سيتم توزيع شهادات تقدير على املراكز الفائزة §
  .سوف متنح املراكز الثالثة األوىل على املستوى اإلقليمي جوائز تشجيعية من الوزارة  §
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    ::املسابقات الغري منتظمةاملسابقات الغري منتظمة: : ثانياًًثانياًً
حمليـة أو إقليميــة     أو  (هـي جمموعـة مـن املــسابقات تـرد إىل الـدائرة مـن جهــات أخـرى        

ري ثابــت وتنفــذ يف حينــها بنــاء علــى الــدعوة الــيت تــرد مــن اجلهــات املنظمــة            بــشكل غــ) دوليــة 
   .لذا سوف يتم خماطبة املنطقة بذلك يف حينةهلا، 
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  املعارض

 
بناء على املسابقات املذكورة وخاصة املسابقات احمللية تنوي دائرة األنشطة الرتبوية إقامة 

ل حيث يتم انتقاء ابرز املشاركات الفنية واملعروضات وخباصة معرض فين وعلمي شام
الفائزة منها، وذلك لعرضها خالل إحدى املناسبات الرتبوية اليت تقام على مستوى الوزارة 
وسوف يتم اختيار وترشيح تلك املشاركات من قبل املختصني بدائرة األنشطة الرتبوية من 

  . من خالل املشاركات اليت ترسل للدائرة خالل الزيارات امليدانية التقييمية أو
  :وتسعى الدائرة من خالل اقامة هذا املعرض إىل حتقيق مجلة من االهداف الرتبوية اهلامة

  تشجيع املناطق الفائزة وإبراز أعماهلا أمام املسؤولني والزوار - ١
 تشجيع الطلبة املشاركني لتحفيزهم حنو األفضل  - ٢
ــرز األعمــال الــيت نفــذت خــال    - ٣ ــف املنــاطق   جتميــع اب ل العــام مــن خمتل

 يتـيح الفرصــة للمجتمــع لالطــالع  التعليميـة وعرضــها مبعــرض شــامل 
 .على ما وصل إليه األبناء من إبداع ومتيز

ــاجهم الفــين        - ٤ ــة إنت ــادل اخلــربات الفنيــة مــن خــالل رؤي إتاحــة الفرصــة للطــالب لتب
 .املشرتك

 طة الفنيةبث روح التنافس الشريف بني املناطق لالرتقاء مبستوى  األنش - ٥
تساهم إقامة املعارض الفنية  يف اكتـشاف املوهـوبني واملبـدعني والتعـرف علـى                 - ٦

ــاراهتم  ــدراهتم ومهـ ــم     قـ ــصلة هبـ ــرى ذات الـ ــات األخـ ــع واجلهـ ــف اتمـ  وتعريـ
 .الحتوائهم وتشجيعهم 
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     سلطنة عمان

  وزارة التربیة التعلیم
sultanate of oman 

Ministy of education  
  
  
 

  م٢٠٠٨- ٢٠٠٧ شاركة للعام الدراسي ماستمارة
 :                        اسم المسابقة

  
   :Edue.Region     : المنطقة التعلیمیة 

 :School     : المدرسة 

 :Full Name     :االسم ثالثیًا مع القبیلة

 :Address    :العنوان

 :Telephone No    :رقم الھاتف

 :Nationality     : الجنسیة 

 :Gender(M-F)     :  )أنثى/رذك(الجنس 

 :Date of Birth     : تاریخ المیالد 

 AGE    العمر

 :Class   :الصف الدراسي

 :Title of Activity    :موضوع العمل الفني

 :Date    :التاریخ

  
  :إقرار المشارك 

 أق ر أن الموض  وع م  ن إع  دادي شخ صیًا وإن  ي عل  ى أت  م   
 عك  س  االس  تعداد لتحم  ل أي م  سؤولیة ف  ي حال  ة ثب  وت     

  .ذلك

Partiupant's admission :  
 Iamit that this work is of my own 
preparation. 

  
 :Siqraturc of Student    :توقیع الطالب

 :اإلدارة/یریة المد ختم    : المدرسة ختم

                                                                                                                                                                         

 
 صور ٢

 شخصیة
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  م ٢٠٠٧/٢٠٠٨بیان بالمسابقات المنتظمة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لرسم األطفال للعام الدراسي 
  

مر  الجھة المنظمة  اسم المسابقة  م
الع

ف  
ص
ال

حة  
سا
الم

  

  ركةاستمارة المشا  الخامة المستخدمة  الموضوع
تاریخ االستالم من 

  المناطق
/ محلیة نوع المسابقة   العدد الكلي

  دولیة/ إقلیمیة 
/ نوع المسابقة فردیة 

  جماعیة

  مؤسسة شانكر شانكر ١
  )١٠- ٩(   الھند

٣٠×
٤٠  

اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده رموضوع ح
  ٣٠ ١/١١/٢٠٠٧ واإلنجلیزیة

 فردیھ دولیھ 

الدوحة  ٢
 قطر القطریة

٦ -
١٨ 

٣- ١  
٦- ٤  
٩- ٧  
١٢- ١٠  

٣٠×
٤٠  

 فردیھ إقلیمیھ ٣٠ ١٥/٤/٢٠٠٨ اللغة العربیة خامة لونیھ واحده موضوع حر

 كاناغاوا ٣
محافظة 
كاناغاوا 

 الیابان

٦ -
١٨ 

٣- ١  
٦- ٤  
٩- ٧  
١٢- ١٠  

٣٨×
٥٤  

اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده موضوع حر
 فردیھ دولیھ ٣٠ ٢٠/١٠/٢٠٠٧ واإلنجلیزیة

٤ 

الجمعیة 
الیابانیھ 

 العربیة
الرابعة عشر 

لرسوم 
 األطفال

 العامة ةاألمان
لجامعة الدول 

 العربیة

٦ -
١٥ 

٣- ١  
٦- ٤  
٩- ٧  

٣٠×
٤٠  

أنقذوا األرض 
من اجل 
 المستقبل

اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده
  ٣٠ ٢٠/١١/٢٠٠٧ واإلنجلیزیة

 فردیھ دولیھ 

 فن التصمیم ٥
جامعة 
فرجینیا 
 كومنولث

١٨ 

  الصف
١٢  

تة 
ثاب

ر 
لموضوع اغی

غیر ثابت 
 سنویا

اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده
 واإلنجلیزیة

  االستمارات
١/١١/٢٠٠٧  

  األعمال
١٥/١٢/٢٠٠٧ 

 فردیھ إقلیمیھ حسب الدلیل
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مر  الجھة المنظمة  اسم المسابقة  م
الع

ف  
ص
ال

حة  
سا
الم

  

  ركةاستمارة المشا  الخامة المستخدمة  الموضوع
تاریخ االستالم من 

  المناطق
/ محلیة نوع المسابقة   العدد الكلي

  دولیة/ إقلیمیة 

/ نوع المسابقة فردیة 

  جماعیة

٦ 

مسابقة 
الطفولة 

 ةالمبدع
  األولى

دائرة األنشطة 
  التربویة

٦ -
١٢  

١٠- ٨  

٣٠×
٤٠  

أحالم 
المستقبل في 
  عیون األطفال

  فردیھ  محلیھ  حسب الدلیل  ١٥/١١/٢٠٠٧  لعربیةاللغة ا  خامة لونیھ واحده

بنیالي الشارقة  ٧
  امارة الشارقة   لالطفال

٦ -
١٦  

١٠- ١  

٣٥×
٥٠  

  فردیھ  اقلیمیة  حسب الدلیل  ١/٤/٢٠٠٧  اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده  حر متنوع

یوم الصحة  ٨
 العالمي

منظمة الصحة 
 العالمیة

٨ -
١٨ 

٦- ٤  
٩- ٧  
١٢- ١٠  

٣٠×
٤٠  

الموضوع 
غیر ثابت 

 ویاسن
  ٣٠ ١/١٢/٢٠٠٧ اللغة العربیة خامة لونیھ واحده

 فردیھ إقلیمیھ 

 الرسم والمقالة ٩

المنظمة 
اإلقلیمیة 

لحمایة البیئة 
-البحریة
وزارة 
 البلدیات

٨ -
١٣ 

٦- ٤  
٩- ٧  

٣٠×
٤٠  

الموضوع 
غیر ثابت 

 سنویا
  ٣٠ ٢٥/٢/٢٠٠٨ اللغة العربیة خامة لونیھ واحده

 فردیھ محلیھ 

١٠ 
التوعیة 
الصحیة 

  ذیةوالتغ

دائرة  اإلرشاد 
والتوعیة دائرة 

األنشطة 
  التربویة

٦ -
١٨  

٧- ٥  
١٠- ٨  

١٢- ١٠  

٣٠×
٤٠  

  فردیة  محلیھ ٣٠ ١٥/٣/٢٠٠٨  اللغة العربیة  خامة لونیھ واحده  غیر معلن 
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مر  الجھة المنظمة  اسم المسابقة  م
الع

ف  
ص
ال

حة  
سا
الم

  

  ركةاستمارة المشا  الخامة المستخدمة  الموضوع
تاریخ االستالم من 

  المناطق
/ محلیة نوع المسابقة   العدد الكلي

  دولیة/ إقلیمیة 

/ نوع المسابقة فردیة 

  جماعیة

المعرض  ١١
 الممیز

دائرة األنشطة 
 التربویة

٦ -
١٨ 

٣- ١  
٦- ٤  
٩- ٧  
یل  ١٢- ١٠

لدل
ب ا

حس
  

ق جمیع المناط ٢٠٠٨ - حسب الدلیل حسب الدلیل
 جماعیة محلیھ التعلیمیة
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 الفهرس

  
  املقدمة .١
 األهداف العامة  .٢

 الشروط العامة .٣

 :  أنواع املسابقات  .٤

 :نتظمةاملسابقات امل )      أ

 : مسابقات حملية •
  املعرض املميز  - ١
 مسابقة الطفولة املبدعة األوىل لألطفال - ٢
  والتغذية 

  

 :مسابقات إقليمية •
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  :املسابقات الدولية  •

١.   
٢.  
٣. 

  
  :غري منتظمةاملسابقات ال ) ب
  

 املعارض .٥

 اركةاستمارة املش .٦

   جدول باملسابقات املنتظمة وغري منتظمة  .٧
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