
تنظــم  جامعــة أبوظبــي وبمناســبة عــام زايــد مســابقة بعنــوان »كنــوز زايــد« وهــي مســابقة علميــة 
معلوماتيــة للمعرفــة والبحــوث والفنــون. وُيســتلهم مفهومهــا مــن إرث المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى 
الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه والــذي يعتــر كل مــا قدمــه وقــام بــه مــن أعمــال وأفعــال ألمتــه ولإلنســانية 
جمعــاء كنــوز يجــب المحافظــة عليهــا وتوريثهــا لألجيــال القادمــة لمــا تحتويــه مــن ِعــر ومبــادرات وأفــكار 
وأعمــال جليلــة وعظيمــة. هــذه المســابقة موجهــة لطلبــة المؤسســات التعليميــة ) معاهــد/ مــدارس/ 

جامعــات( بمــا فــي ذلــك المعلمــن.

فكرة المسابقة: 	 
الشــيخ زايــد وتناقلهــا  بحيــاة وإنجــازات  المتعلقــة  تســتند المســابقة علــى أســاس ترســيخ المعلومــات 
ودراســتها وحفظهــا بمــا يضمــن تعليمهــا لألجيــال، ولكــي ت�كــون عمليــة تعليــم هــذه األفــكار والمعلومــات 
مؤثــرة ومثــرة وممتعــة، ســيتم اســتخدام أســلوب المســابقة لمــا فيــه مــن إثــارة وتحــِد ودافعيــة ومتعــة 

فــي نفــس الوقــت.

تضم المسابقة ثالثة فئات وهي: 	 
البحوث. 1

األعمال الفنية. 2
سباق المعلومات. 3

مسابقة علمية معلوماتية للمعرفة والبحوث والفنون بمناسبة عام زايد

كــــــنــــــوز زايـــــــــــــد



الشروط والمعاي�رموضوعات الفئة ومحتواهاالفئة

البحوث

ت�تضمــن  علميــة  مســابقة  هــي 
بحــث علمــي أصيــل يصــف  كتابــة 
مســاهمات الشــيخ زايــد وت�أثــره 
فــي حيــاة أفــراد شــعبه وأمتــه 
واإلنســاني  العالمــي  والفكــر 

التاليــة: الجوانــب  فــي  وذلــك 

زايد وروح االتحاد والوطن. 1
زايد والعلم والتعليم. 2
زايد والمرأة. 3
زايد واإلنسانية والتسامح. 4
زايد وبناء اإلنسان )الرياضة . 5

والصحة(
زايد واالستدامة. 6
زايد والمسؤولية . 7

المجتمعية
زايد اإلبداع والريادة. 8
زايد والسعادة. 9
زايد الخر والعطاء. 10

يحق لكل فئة )الطالب و المعلمن(: 	 

التقدم ببحث واحد فقط وفي ثالث مجاالت كحد أقصى من . 1
 المجاالت المشار إليها. 

تعبئة استمارة المشاركة واختيار فئة المسابقة )البحوث( . 2
 وتحديد المجال أو المجاالت الثالث كحد أقصى. 

 أن ال يزيد عدد صفحات البحث الواحد عن 20 صفحة. . 3

4 ..Arial حجم الخط المستخدم 12 من نوع 

أن يتقيد البحث بمعاي�ر البحث العلمي من حيث التوثيق . 5
 الصحيح. 

أن يكــون البحــث أصيــالً بــأن ال يكــون قــد تــم نشــره أو تقديمــه . 6
أليــة جهــة أو جهــات أخــرى أو حــاز علــى جوائــز أو تــم نشــره 
أو  الماجســتر  أطروحــات  ضمــن  أو  علميــة  مجــالت  فــي 

الدكتــوراه. 

األعمال 
الفنية

عــن  عبــارة  المســابقة  هــذه 
تصميــم يضــم عرضــًا لصــور الشــيخ 
ومبت�كــرة  جذابــة  بطريقــة  زايــد 
تحكــي قصــة أو قصصــًا مرتابطــة 
لجانــب مــن جوانــب حيــاة ومنجزات 

زايــد. الشــيخ 

تقديــم عينــة مــن األعمــال للجنــة خاصــة وفــي حــال قبولهــا 	 
وســيتم  المشــاركن  قائمــة  فــي  المشــارك  إدراج  ســيتم 

تخصيــص جنــاح لــكل فريــ�ق. 

يمكن استخدام التقنيات المرئية والصوتية لعرض العمل. 	 

فـئـــات الـمـسـابـقـــة وشـروطـها



الشروط والمعاي�رموضوعات الفئة ومحتواهاالفئة

فئة 
مسابقة 

المعلومات

فيهــا  ت�تنافــس  مســابقة  هــي 
الفــرق المشــاركة فــي مســابقة 
حيــاة  حــول  أســئلة  ت�تضمــن  حيــة 
الشــيخ زايــد وإنجازاتــه  ومبادراتــه 
الشــخصية  المجــاالت  كافــة  فــي 
واالجتماعية والعرب�ية والعالمية.

يجوز لكل مؤسسة 	 
المشاركة بفريقن كحد 

 أقصى. 

يضم كل فري�ق 3 أعضاء 	 
 فقط.

فريـــ�ق 	  مشـــاركة  يجـــوز  ال 
يجمـــع بـــن الفئـــات األربعـــة: 
طلبـــة  المـــدارس،  )طلبـــة 
الجامعـــات، طلبـــة المعاهـــد، 
تشـــكل  حيـــث  المعلمـــن( 
بذاتـــه. فريقـــًا  فئـــة   كل 

تســـتند آلية تنفيذ المسابقة 	 
تنافـــس  أســـاس  علـــى 
ت�ت�كـــون  حيـــث  فريقـــن، 
كل  جـــوالت،  مـــن  المســـابقة 
دقيقـــة   30 مدتهـــا  جولـــة 
توجيـــه  خاللهـــا  مـــن  يتـــم 
للفريقـــن  بالت�تابـــع  األســـئلة 
الـــذي  الفريـــ�ق  المشـــاركن. 
يجمـــع أكـــر عـــدد مـــن النقاط 
يفوز وينتقـــل للجولة التالية 
ويســـتمر الفائز لالنتقال إلى 

ئيـــات. لنها ا

ينتقل الفريـــ�ق الفائز للجولة 	 
التاليـــة في حال فـــوزه على 
النقـــاط  بفـــارق  منافســـه 
أقـــل  علـــى  واحـــدة  )نقطـــة 

. تقديـــر( 

يعتر الفري�ق خاسرًا في حال 	 
ت�أخره ألكرث من عشرة دقائق 

من بداية الجولة.

المطلوب  من المشاركن 	 
القـــراءة  واالطـــالع علـــى 
تاري�خ الشيخ زايد وأعماله 
ومنجزاتـــه الموثقـــة في 
كافة المصـــادر والوثائق 
الكتـــب  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
كافـــة  وعلـــى  واألبحـــاث 
)حياتـــه،  المســـتويات 
نشـــأته، تنقالتـــه، أعمالـــه 
على المســـتوى المحلي 
والعربـــي والعالمي( وال 
بد مـــن االطـــالع علـــى كل 
أو معظـــم مـــا كتـــب عنـــه 
وعـــن إنجازاتـــه وهواياته 
ومشـــاركاته  وصفاتـــه 
بمـــا  وأفـــكاره  وجوالتـــه 
خطاباتـــه  ذلـــك  فـــي 
الموثقة فـــي التلفزي�ون 
والمؤتمـــرات.  واإلذاعـــة 

فـئـــات الـمـسـابـقـــة وشـروطـها



فـئـــات الـمـسـابـقـــة وشـروطـها

الفنونمسابقة المعلوماتالبحوث

الحد األقصى لتقديم الطلبات 	 
31/مايو/2018

 سيتم إعالن النتائج في شهر 	 
أكتوبر 2018

 الحد األقصى لتقديم الطلب 	 
31/مايو/2018

ستعقد المسابقات في شهر 	 
سبتمر 2018

سيتم إعالن النتائج في شهر 	 
أكتوبر 2018

المعرض و إعالن النتائج في 	 
شهر أكتوبر 2018

الفـــئـــات الـــمـــشـــاركــــة: 
طالب و معلمن المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من كافة إمارات الدولة.

الجـــوائـــز:
سيتم منح كافة المشاركن شهادات تقدير.. 1

سيتم تخصيص وقت لعرض البحوث الفائزة في الحفل الختامي.. 2
سيتم منح ثالث جوائز للفائزي�ن في مسابقة البحوث في المراتب األولى والثانية والثالثة . 3

لكل فئة. 
سيتم منح جوائز ألصحاب المركزي�ن  األول والثاني  في مسابقة المعلومات.. 4
سيتم منح ثالث جوائز ألفضل ثالث أجنحة مشاركة في مسابقة األعمال الفنية.. 5

الجدول الزمني:



االسم

اسم المؤسسة التعليمية

العنوان 
الهاتفص.ب.

الريد االلكرتوني

يرجى اختيار الفئة المراد المشاركة بها

فئة المسابقة

البحوث

اسم الشخص المسؤول

الريد االلكرتونيالهاتف

موضوع البحث:       

زايد العلم و التعليم زايد االتحاد و الوطن       
زايد االنسانية و التسامح زايد و المرأة       

زايد و االستدامة زايد و االنسان )الصحة و الرياضة(     
زايد الخر و العطاء زايد و المسؤولية االجتماعية     

زايد اإلبداع و الريادة   زايد و السعادة       

األعمال الفنية

اسم الشخص المسؤول

الريد االلكرتونيالهاتف

مسابقة المعلومات

عدد الفرق:

اسم الشخص المسؤول

الريد االلكرتونيالهاتف

أسماء المشاركن:

.........................................................................  .........................................................................  

.........................................................................  .........................................................................  

.........................................................................  .........................................................................  

مالحظات

 نموذج طلب المشــاركة في مســابقة كنوز زايد

مجموعاتأفــــــــــــــــراد

1

األعمال الفنيةمسابقة المعلوماتالبحوث

2


