
    م٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الدراسي   األندية العلمية وأندية املخرتع الصغري    معارضدليل مسابقة
  

  ::اهلدف العاماهلدف العام* * 
  

هتدف األنشطة العلمية إىل تنمية املعارف لدى الطلبة وذلـك بنـشر الـوعي العلمـي                
بينـهم  فيمـا  وتبادل اخلربات العلمية لديهم  بتكارية  إلصقل املهارات وتنمية القدرات ا    و  بينهم  

ــق  ــضاء   وحتقي ــني األع ــارف ب ــاهج الدراســية   التع ــة املن ــام  .باإلضــافة إىل خدم ــأتي نظ وي
  .املسابقات لتتويج تلك اجلهود وإبرازها وتشجيعها

  
 : على مستوى السلطنةأقسام املسابقة  *

 :وتنقسم لآلتي  العلميةرض اعاملمسابقة  )١
  .األندية العلمية  ) أ
 .أندية املخرتع الصغري) ب
 .كار علميمسابقة أفضل إبت )٢
 

  :جماالت املسابقة*  
  .مجيع ااالت املذكورة يف دليل األندية العلمية

  
  :ظيم املسابقاتكيفية تن •
 :العلميةرض اعاملمسابقة : أوالً

 علمية متميزة على مـستوى املنطقـة متثـل األنديـة العلميـة           يتم اختيار مشاريع     -
خالل معـرض واحـد يف   وأندية املخرتع الصغري يف مدارس املنطقة وعرضها من  

 .املكان الذي تراه املنطقة مناسباً
يقوم كل نادي علمي بتغليـف مـشروعاته بالطريقـة املناسـبة لتـأمني سـالمة وصـوهلا إىل                 - 

وإن أي تلف أو عطب ألي مشروع ناتج عن مـسوؤلية التغليـف   . مقر املعرض باملديرية  
  .هو بالدرجة األوىل مسؤولية النادي العلمي املرسل 
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 كل مديرية بتجميع اإلنتـاج واإلشـراف عليـه وتـأمني اإلمـدادات الكهربائيـة الالزمـة            تقوم - 
 مـع ضـرورة تواجـد     لتأمني سالمة املعرض طـوال فـرتة العـرض    إلحتياطاتوأخذ كافة ا 

 .طفاية حريق وصندوق إسعافات أولية يف املعرض
 طالـب  مـن   ٢٠ عـن  ومبـا ال يزيـد  تقوم كل منطقة تعليمية بتـوفري العـدد الـالزم مـن الطلبـة        - 

لـشرح وتوضـيح كيفيـة عمـل األجهـزة         معدي وخمرتعي األجهزة أنفـسهم قـدر اإلمكـان          
ــة      ــزة العلمي ــصنيع األجه ــستخدمة يف ت ــصنيعها واألدوات امل ــة املبتكــرة وخطــة ت العلمي

 . يف احلياة والبيئة احمللية اومدى االستفادة منه
عرض واألجهزة اليت يتضمنها املعـرض مـع   توفر املنطقة التعليمية املعلومات الالزمة عن امل    - 

 ذو قيمـة أو   ابتكـاري  التوثيق التارخيي واإلعالمـي إلثبـات الـسبق العلمـي ألي مـشروع        
 . مردود اقتصادي أو فكري للمستقبل 

 :مسابقة افضل ابتكار علمي: ثانياً
 .ةتقوم جلنة التقييم احمللّية باختيار أفضل ثالث ابتكارات علمية على مستوى املنطق - 
ترشح املنطقة التعليمية افضل ابتكار علمي على مستوى املنطقة وتوايف دائرة األنـشطة         - 

 باســم أفــضل ابتكــار علمــي يف -املديريــة العامــة للعالقــات واإلعــالم الرتبــوي–الرتبويــة 
 .موعد أقصاه إسبوعني على األقل قبل بدء تقييم االبتكارات على مستوى السلطنة 

وأخـذ كافـة   إن وجـدت  بتـأمني اإلمـدادات الكهربائيـة الالزمـة       منطقـة تعليميـة   تقوم كل    - 
 . االبتكار الالزمة لتأمني سالمة إلحتياطاتا

وليـست مـن االعمـال      املنطقـة  من أعمال وابتكارات طلبـة       االبتكارأمهية أن يكون     - 
الـة   مـن التقيـيم يف ح  ابتكـار  وحيق للجنة اسـتبعاد أي   اجلاهزة واملعدة جتاريا مسبقاً   

  .ثبوت عكس ذلك
  ::الشروط العامةالشروط العامة

  

أن تكـون املـشاريع مـن إعـداد الطلبـة أنفـسهم ودور املـشرف العلمـي فيـه يقتـصر علـى             - 
  .التوجيه واإلرشاد وحل املعوقات اليت صادفت تنفيذ املشروع 

 . ويعمل بكفاءة أو إجتماعياً اً أو بيئياً ي من املشروع تعليمةيستفادإمكانية اإل - 
 األمن والسالمة يف أي مشروع حبيـث لـن ينظـر للمـشاريع الـيت ال حتقـق          أن يراعى جانب   - 

 .معايري األمن والسالمة 
ــة     -  أن يعــرض مــع كــل مــشروع تقريــر علمــي خبــط واضــح مــستويف كــل اخلطــوات التنفيذي

 :حبيث يتناول اآلتي ويفضل أن يكون مطبوعاً للمشروع 
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  .العلميةته فكراسم املشروع و   -أ
  .روع ومراحل تنفيذه طريقة تنفيذ املش-ب
  .الرسوم التخطيطية لتنفيذ املشروع  -ج
  .التكاليف املالية للمشروع  -د
  .أمساء املواد اخلام والقطع املستغلة يف تنفيذ املشروع -هـ
 .املصادر العلمية اليت ميكن الرجوع إليها للمساعدة يف تنفيذه  - و
  .لعام الدراسي اسم الطالب أو الطلبة معدي املشروع وإسم املدرسة وا-ي
  

  ::جوائز املسابقةجوائز املسابقة* * 
  

جـوائز   - دائـرة األنـشطة الرتبويـة    - متنح املديرية العامة للعالقـات واإلعـالم الرتبـوي         
 يف األندية العلميـة    للمعارض الثالث األوىل الفائزة على مستوى السلطنة      ديرية وتشجيعية تق

 وكـذلك عـدد مـن     خرتع الصغريالفائزة على مستوى السلطنة يف أندية امل    والثالث املعارض   
  .باإلضافة إىل درع التميز يف مسابقة أفضل ابتكار علمي.الطلبة املتميزين
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  : التعليميةاملنطقةاسم  

  :التخصص          :اسم املشرف على املعرض
  :رقم اهلاتف

  
 توزيع الدرجات عناصر التقييم م

الدرجات 
 املكتسبة

  ٥ ل عرض اإلنتاج وتقييمهسهمدى جتهيز املعرض وإعداده مبا ي ١

  ٥ ) اإلضاءة-   التهوية –النظافة ( مدى مناسبة املكان للمعروضات  ٢

  ٥ .مدى فهم الطلبة للنواحي التنظيمية لألندية العلمية  ٣

  ١٥ .عة املصن  تامدى وضوح العمل الطالبي يف املشروع ٤

  ٢٠ .يها فكرة املشروعات العلمية ومدى التجديد واالبتكار ف ٥

  ٢٠ .مستوى األداء احلريف يف التصنيع  ٦

  ٢٠ .مدى كفاءة وجودة األداء للمشروعات املنفذة  ٧

  ١٠ .مدى االهتمام بالتقارير والرسوم التخطيطية لتنفيذ املشروع   ٨

  ١٠  .قدرة الطلبة على عرض املشاركات وشرح األجهزة واملنتوجات  ٩

  ١٠ .روضة  يف خدمة العملية التعليميةمدى مسامهة املشاريع املع ١٠

  ١٢٠ مجلة الدرجات املكتسبة للمشروعات

  
  رقم اهلاتف  املدرسة   :مساء الطلبة املتميزين يف النشاطأ 

١-  
٢-  
٣-  
 

  :جلنة التقييم من الوزارة
١-    
٢ -  
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