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المقدمة

أنشــئت اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة بــوزارة الداخليــة مبوجــب املــادة ( )101مــن قانــون
املــرور رمق ( )19لســنة 2007م وصــادق علهيــا مســو نائــب األمــر وويل العهــد يف الثــاين

والعرشيــن مــن هشــر يوليــو 2010م عــى قــرار جملــس الــوزراء رمق ( )33لســنة 2010

القــايض بتشــكيلها ،والــي يرتأهســا معــايل رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة .وختتــص اللجنــة

بــرمس السياســة العامــة لملــرور ووضــع اخلطــط والوســائل واألســاليب الــي تطــور العمــل
املــروري يف الدولــة يف اكفــة جوانبــه الفنيــة والتثقيفيــة والتعلمييــة والتنظمييــة والترشيعيــة
والطبيــة بالتعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة العامــة واخلاصــة.

وحرصــا مــن اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة عــى تعمــم وتطويــر تعلــم الســامة املروريــة

يف مــدارس دولــة قطــر؛ تــأيت هــذه اجلائــزة ـ اجلائــزة الوطنيــة يف تعلــم الســامة املروريــة

ـ تعزيــزا لملبــادرات الــي تقــوم هبــا اللجنــة يف جمــال نــر ثقافــة الــويع املــروري بــن اكفــة
فــات املجمتــع عامــة وفئــة الطلبــة خاصــة ،وامتــدادا لتجشيــع املســؤولية االجمتاعيــة لــدى

مؤسســات القطــاع اخلــاص يف الدولــة ،مــن خــال برنــاجم الرشاكــة الفاعلــة بــن القطــاع
اخلــاص واحلكــويم لبــذل مزيــد مــن العمــل اجلــاد لغــرس الثقافــة املروريــة يف املجمتــع

يـُــعد هــذا الدليــل مبثابــة املرشــد للجميــع لملشــاركة يف هــذه اجلائــزة الوطنيــة ونأمــل مــن
املــدارس احلكوميــة واخلاصــة وفــات املجمتــع مجيعهــا املشــاركة والتعــاون لتحقيــق أهــداف
اجلائــزة ،وبلــوغ غاياهتــا املرجــوة ،بتبــي وتنفيــذ مشــاريع ذات أثــر مملــوس ومســتدام يف

ســلوك الطلبــة وممارســاهتم ،مــن خــال معــل املدرســة كوحــدة متاكملــة جبميــع مكوناهتــا
مــن طلبــة ومعملــن وإداريــن وعاملــن ،وبالتعــاون مــع مؤسســات املجمتــع املختلفــة احلكوميــة
واخلاصــة واملدنيــة ،مبــا يــرز مشــاراكت الطلبــة وأدوارمه بصــورة واحضــة وجليــة تعكــس
املامرســات املروريــة الصحيحــة لــدى الطالــب واملجمتــع.

رؤيــــة الجائــزة :تعزيــز املامرســات املروريــة اإلجيابية بــن الطلبــة وتعديل املامرســات املرورية
الســلبية مــن أجــل إعــداد جيــل واعٍ مروريــا.

رســالة الجائــزة :املســامهة يف نــر ثقافــة الــويع املــروري الشــامل بــن أفــراد املجمتــع

املــدريس واحملــي يف الدولــة

وهلل ويل التوفيق
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ﺗﺸـــــــــــــﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘــﻜﺎرات
واﳌﺒــﺎدرات اﳌﺪرﺳــــــــــــﻴﺔ
اﳌﺘﻤﻴــﺰة ﺗﺮﺑﻮﻳــﺎ واﺟﺘامﻋﻴــﺎ
وﻣﻴﺪاﻧﻴــﺎ ﰲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
ﺗﻜﺮﻳــﻢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــــــــــــــﻬﻢ
ﺑﺠﻬﺪﻫــــﺎووﻗﺘﻬـــــــــﺎ
وﻣﺎﻟﻬــﺎ وﻋﻤﻠﻬـــــــــﺎ،
وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺠﻬﺎت واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﻣﻮن إﻧﺠﺎزات واﺑﺪاﻋﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ

زﻳــﺎدة وﻋــﻲ أﻓـﺮاد اﳌﺠﺘﻤــﻊ
ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ
وأوﻟﻴــﺎء اﻷﻣــﻮر واﻟﻄﻠﺒــﺔ
ﺑﺄﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
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ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﳌﺒــﺎدرات واﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﺗﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺑﻌﻄﺎءات دامئﺔ .

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺤﺎﻓــﻼت
اﳌﺪرﺳــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﻓــﻜﺎر
واﻹﺑﺪاﻋـــــﺎت واﳌﺸــــﺎرﻳﻊ
اﻟﺮاﺋــﺪة واﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﺠﺮي زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪارس اﳌﺸﺎرﻛﺔ.

ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻠﻔـــــــﺎت
א אא
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ إﱃ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ
ﺗﻘــــــﻮم اﻟﻠﺠﻨــــــﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ.
ـﺔ
ـ
اﳌﺮورﻳ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ
اﳌﺪرﺳــــــﺔ ،اﻟﻄﻠﺒــﺔ،
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت
اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺘﻮزﻳــﻊ ﻛﺘﻴــﺐ
ﻓﺌــﺎت اﳌﺠﺘﻤــﻊ ﻳﺘﻘﺪﻣــﻮن
ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ
اﳌـــــــــــــﺪارس
ﻋــﲆ
ﻟﻠﺠﺎﺋــﺰة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺒﺌــﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ
ات.
ر
ا
ز
واﻟﻮ
منﻮذج اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
اﻟﺜﺎين 2021-2020

1

2

4

إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ6

اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﳼ اﻷول
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ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
اﳌﺮﺣــــــﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﳌﺮﺣــﻠﺔ اﻹﻋـــﺪادﻳﺔ
اﳌﺮﺣـــﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧــــﻮﻳﺔ
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ﺗﺸــﺎرك ﺑﻬــﺎ ﺟﻤﻴـــــﻊ
اﳌـــــﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ
واﻟﺨﺎﺻــﺔ واﻟﻜﻠﻴــﺎت
واﻟﺠﺎﻣﻌـــــــــــﺎت
واﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.
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* ﻓﺌﺔ اﳌﺤﱰﻓني:
ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ:
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ  .1اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼري
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪميﻴﺔ  .2اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ  .3اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻓﻴﻚ  .4اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼري
اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات


אאא אכ

أهداف الجائزة:

اهلــدف األســايس مــن هــذه اجلائــزة هــو نــر ثقافــة تعلــم الســامة املروريــة مــن خــال تقدير
املبــادرات الخشصيــة واملؤسســية واملجمتعيــة ذات التأثــر القــوي عــى املجمتــع املــدريس

واحملــي يف دولــة قطــر وتســليط الضــوء عــى هــذه املبــادرات ليكتــب هلــا االســتدامة .وميكــن
تلخيــص أهــداف اجلائــزة الوطنيــة للســامة املروريــة مبــا يــأيت:

 .1تجشيــع االبتــارات واملبــادرات املدرســية املمتــزة تربويــا وثقافيــا واجمتاعيــا وميدانيــا
والــي ترتبــط مبجــال تعلــم الســامة املروريــة.

 .2زيــادة ويع أفــراد املجمتــع مــن مســتخديم الطريــق وأوليــاء األمــور والطلبــة بأمهيــة تعلــم
مفاهــم الســامة املروريــة ،وتوســيع جمــاالت االبتــار لتطويــر أفضــل املامرســات يف جمــال

الســامة املروريــة

 .3تعزيــز دور املؤسســات واجلهــات واألفــراد الذيــن يقدمــون إجنــازات وابداعــات ممتــزة يف
جمــال تعلــم الســامة املروريــة وتكرميهــم.

 .4تســليط الضــوء عــى الخشصيــات الــي تهســم بالعمــل يف مجيــع املجــاالت جبهدهــا ووقهتــا
وماهلــا ومعلهــا ،وتقــدمي مــا حتتــاج إليــه مــن اهمتــام ورعايــة وتقديــر.

 .5تطويــر املبــادرات واملشــاريع ،ورعايــة وتجشيــع األفــراد واملؤسســات الــي تســاعد وتــدمع
تعلــم الســامة املروريــة بعطــاءات دامئــة .

 .6تطويــر منظومــة احلافــات املدرســية مــن خــال تبــي
األفــار واإلبداعــات واملشــاريع الرائــدة والقابلــة للتنفيــذ.
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ﺗﺸـــــــــــــﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘــﻜﺎرات
واﳌﺒــﺎدرات اﳌﺪرﺳــــــــــــﻴﺔ
اﳌﺘﻤﻴــﺰة ﺗﺮﺑﻮﻳــﺎ واﺟﺘامﻋﻴــﺎ
وﻣﻴﺪاﻧﻴــﺎ ﰲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
ﺗﻜﺮﻳــﻢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴـــــﻬﻢ ﺑﺠﻬﺪﻫــــﺎ
ووﻗﺘﻬـــــــــــﺎ وﻣﺎﻟﻬــﺎ
وﻋﻤﻠﻬـــــــــﺎ ،وﺗﺴــﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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زﻳــﺎدة وﻋــﻲ أﻓـﺮاد اﳌﺠﺘﻤــﻊ
ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ
وأوﻟﻴــﺎء اﻷﻣــﻮر واﻟﻄﻠﺒــﺔ
ﺑﺄﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﳌﺒــﺎدرات واﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﺗﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺑﻌﻄﺎءات دامئﺔ .

3

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺠﻬﺎت واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﻣﻮن إﻧﺠﺎزات واﺑﺪاﻋﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺤﺎﻓــﻼت
اﳌﺪرﺳــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﻓــﻜﺎر
واﻹﺑﺪاﻋـــــﺎت واﳌﺸــــﺎرﻳﻊ
اﻟﺮاﺋــﺪة واﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

حدود وفئات الجائزة:

ســيمت الرتكــز يف هــذه اجلائــزة عــى املــدارس بنوعهيــا احلكوميــة واخلاصــة واخلاصــة،

ولكيــات املجمتــع العمليــة واملهنيــة والفنيــة والعســكرية واجلامعــات احملليــة احلكوميــة
واخلاصــة مكــا ســتمشل فــات وأفــراد املجمتــع املهمتــن بالشــأن املــروري وأنشــطة وجهــود

تعلــم الســامة املروريــة .وميكــن اختصــار هــذه الفــات مبــا يــأيت:
 -١فئة جائزة المدارس الحكومية والخاصة.

وتشــارك هبــا مجيــع مــدارس الدولــة احلكوميــة واخلاصــة ،وتنقســم اجلائــزة حســب املراحــل

التعلمييــة األربــع :ريــاض األطفــال ،املرحلــة االبتدائيــة ،املرحلــة اإلعداديــة ،واملرحلــة الثانويــة.
 -٢جائزة مشروعات المدارس المتميزة في مجال تعليم السالمة المرورية.
وتكون هذه اجلائزة ألفضل مخسة مشاريع تنفذها املدارس عىل مستوى الدولة.
-٣جائزة االبتكارات واإلبداعات
يــم ختصيصهــا لالبتــارات واإلبداعــات الــي تعــزز أمهيــة الســامة املروريــة وتهســم يف نــر

ثقافــة الرتبيــة املروريــة ،وفــق شــعار اجلائــزة املقــرح (ســامة طالبنــا) للــدورة األوىل مــن طــرح
اجلائــزة .وينبــي أن تســاعد هــذه املشــاراكت يف تطويــر منظومــة النقــل املــدريس وتجشيــع

اســتخدامها وإجيــاد حلــول مبتكــرة لتحســن حميــط املــدارس  ،وإعــداد املصــادر والوســائل
التعلمييــة املبتكــرة يف جمــال تعلــم الســامة املروريــة وتنقســم املشــاراكت إىل فئتــن:
• فئة الطلبة من كافة المراحل الدراسية.
ميكــن مجليــع الطلبــة يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة والفنيــة والتجاريــة والتكنولوجية
والتطبيقيــة واملرصفيــة والطبيــة واملهنيــة املشــاركة يف هــذه الفئــة مــن اجلائــزة وفــق

املراحــل الدراســية األربعــة :ريــاض األطفــال ،املرحلــة االبتدائيــة ،املرحلــة اإلعداديــة،
واملرحلــة الثانويــة.

• فئة المتخصصين والمحترفين من أفراد المجتمع.
وختصــص هــذه املشــاركة لاكفــة املواطنــن واملقميــن يف دولــة قطــر ممــن تبلــغ

أمعــارمه  10ســنوات ومــا فــوق.
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 -٤جائزة أسرة السالمة المرورية المثالية:
ختصــص لــأرسة املثاليــة الــي تهســم بشــل فعــال يف غــرس مفاهــم الســامة املروريــة لــدى

أبناهئــا ،ويف حميــط مزنهلــا واحلــي الســكين الــذي تعيــش بــه ،وكذلــك يف املدرســة الــي
يرتادهــا أبناؤهــا.

 -٥جائزة الشخصية أو المؤسسة الرائدة الداعمة للسالمة المرورية.
وختصص لألفراد أو املؤسسات ذات اإلهسامات الكبرية يف جمال تعلمي السالمة املرورية.

1

א
 א
אא א

א אא
א כ  אא א.
1

5

2
3
4

א א
א א   
אא אא
א
א 

אא .
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ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
اﳌﺮﺣــــــﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﳌﺮﺣــﻠﺔ اﻹﻋـــﺪادﻳﺔ
اﳌﺮﺣـــﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧــــﻮﻳﺔ

4

א א
אא 
א 
א א

3

2

ﺗﺸــﺎرك ﺑﻬــﺎ ﺟﻤﻴـــــﻊ
اﳌــﺪارس اﳌﺴـــــــﺘﻘﻠﺔ
واﻟﺨﺎﺻــﺔ واﻟﻜﻠﻴــﺎت
واﻟﺠﺎﻣﻌـــــــــــﺎت
واﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.

אאא:
א אאכא אא:

* ﻓﺌﺔ اﳌﺤﱰﻓني:
ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ:
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ  .1اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼري
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪميﻴﺔ  .2اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ  .3اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻴﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻓﻴﻚ  .4اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻴ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻘﺼري
ﻠﻢ ري
اﻻﺧﱰاﻋﺎت وواﻻﺑﺘﻜﺎرات

فئات الجائزة

اجلائزة الوطنية يف تعلمي السالمة املرورية 2021 - 2020

أوال :جائزة المدارس الحكومية والخاصة المتميزة.
 .2املرحلة االبتدائية

		
 .1مرحلة رياض األطفال

 .4املرحلة الثانوية

 .3املرحلة اإلعدادية 		

ثانيا :جائزة مشروعات المدارس المتميزة:
تشارك هبا مجيع املدارس احلكومية واخلاصة واللكيات واجلامعات واملعاهد يف الدولة.
ثالثا :جائزة االبتكار واإلبداع:
فئة الطلبة
 -1اللوحات الفنية
-2العروض التقدميية
-3التطبيقات الذكية
-4تصممي الغرافيك
-5االخرتاعات واالبتاكرات
-6الفيمل القصري
-7الصور الفوتوغرافية

فئة احملرتفني
 -1الفيمل القصري
-2االخرتاعات واالبتاكرات
-3التطبيقات الذكية
-4اإلعالنــات التثقيفيــة يف جمــال الســامة
املروريــة.

رابعا :جائزة أسرة السالمة المرورية المثالية
خامسا :جائزة الشخصية أو المؤسسة الرائدة الداعمة للسالمة المرورية.
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مراحل المشاركة بالجائزة:
• تقــوم اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة بإصــدار كتيــب لالشــراك باملســابقة يــم توزيعــه
عــى إدارات املــدارس بالتعــاون مــع وزارة التعلــم والتعلــم العــايل لتوضيــح رشوط وأهــداف
املشــاركة باجلائــزة.

• تقــوم املدرســة بإبــاغ اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة برغبهتــا يف املشــاركة يف املســابقة
مــن خــال تعبئــة منــاذج واســمارات خاصــة هلــذا الغــرض.

• تســم املــدارس ملفــات املشــاركة األوليــة للجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة ،خــال هشــر مــن

تــارخي إعــان املســابقة.

• تقــوم اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة بالزيــارات امليدانيــة واملقابــات الخشصيــة لملــدارس
املشاركة.

• حيــق للجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة االحتفــاظ جبميــع املشــاراكت الــي تردها واالســتفادة
مهنــا يف أي جمــال تــراه مناســبا.

• يمت استبعاد املشاراكت غري املطابقة لرشوط املسابقة.
• يشرتط أال يشارك امللف الواحد يف مسابقات أخرى.

• يمت تسلمي املشاراكت إىل جلنة التحكمي يف الفصل الدرايس الثاين 2021 - 2020
• يمت إعالن نتاجئ املسابقة يف هشر نومفرب من العام الدرايس 2022 - 2021

3

1

ﺗﻘــــــﻮم اﻟﻠﺠﻨــــــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺑﺘﻮزﻳــﻊ ﻛﺘﻴــﺐ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﻋــﲆ اﳌـــــــــــــﺪارس
واﻟﻮزارات.
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5

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﺠﺮي زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪارس اﳌﺸﺎرﻛﺔ.

ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻠﻔـــــــﺎت
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ إﱃ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ.
اﳌﺪرﺳــــــﺔ ،اﻟﻄﻠﺒــﺔ،
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﺌــﺎت اﳌﺠﺘﻤــﻊ ﻳﺘﻘﺪﻣــﻮن
ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ
ﻟﻠﺠﺎﺋــﺰة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺒﺌــﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ
منﻮذج اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
اﻷول 2021-2020

2

4

إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ6

اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﳼ اﻟﺜﺎين
2021-2020

الجوائز والهدايا والتكريم:
 -١جائزة المدارس الحكومية والخاصة المتميزة:
يــم ختصيــص  3جوائــز لــل مرحلــة دراســية عــى حــدة :التعلــم املبكــر ،االبتدائيــة ،اإلعداديــة
الثانوية.

 -٢جائزة مشروعات السالمة المرورية المتميزة المدارس:
تشــارك هبــا مجيــع املــدارس احلكوميــة واخلاصــة واللكيــات واجلامعــات واملعاهــد يف دولــة

قطــر ،ويرصــد هلــا  5جوائــز ألفضــل  5مرشوعــات تمتــز باالبتــار واإلبــداع.
 -٣جائزة االبتكار واإلبداع
وتنقسم لفئتني مها:

•

فئة الطلبة:

ســتخصص  3جوائــز لــل مــروع مــن املرشوعــات الســبعة املشــار إلهيــا ســابقا،

لــل مرحلــة دراســية عــى حــدة.

•

فئة المحترفين:

سوف ترصد  3جوائز للك مرشوع من املرشوعات األربعة املشار إلهيا سابقا.
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 -4جائزة األسرة المثالية في السالمة المرورية:
ويه عبارة عن  5جوائز ألفضل  5أرس ممتزية يف جمال تطبيق السالمة املرورية.
 -5جائزة الشخصية أو المؤسسة الرائدة الداعمة لمشاريع السالمة المرورية
ويــم تكرميهــا عــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة للســامة املروريــة ،وإعالميــا ،ويقــدم هلــا الــدروع
والهشــادات عــى جمهودهــا يف دمع املشــاريع ســواء اكن دمعهــا ماديــا أم معنويــا أم فنيــا

أم إداريــا.

مميزات تكريم الفائزين

•

تمنح المدرسة والمشروعات واألسر الفائزة:

• درع اللجنة الوطنية للسالمة املرورية .
• هشادات تقدير ومشاركة

• هدايا وهشادات تقدير لفريق العمل املرشف عىل اجلائزة.
• ختصص هدايا للطلبة املمتزيين

• نرش أمساء الفائزين يف وسائل اإلعالم وصفحة وزارة الداخلية.

• منح هشادات مشاركة وشكر لملشرتكني اكفة.

•

يتــم التكريــم وتوزيــع الهدايــا والشــهادات فــي احتفــال خــاص بالجائــزة يقــام

فــي نهايــة الفصــل الدراســي األول  2022-2021ويشــمل :
• تكرمي املدارس الفائزة.

• تكرمي املرشوعات املمتزية املقدمة من املدارس.
• تكرمي الطلبة الفائزين.

• تكرمي أفراد األرس الفائزة

• تكرمي فرق العمل اليت أرشفت عىل اجلائزة يف املدرسة الفائزة.

• تكرمي أفضل املناطق التعلميية وفق مستوى وعدد مشاراكت مدارهسا يف اجلائزة.
• تكرمي أفضل املدارس اليت تجشع وتزيد من استخدام احلافالت املدرسية.
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شروط ومعايير المشاركة
في الجائزة الوطنية في تعليم السالمة المرورية

STO
STOP
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 -1معايير جائزتي المدارس الحكومية والخاصة:
-1

•

أوال :شروط المشاركة في الجائزة:

 -1املشــاركة مبلــف واحــد فقــط حيــوي اإلجابــات عــى املعايــر امخلســة املوحضــة يف اجلــدول

التــايل ،ومرفــق معهــا الوثائــق الدامعة.

 -2تقدمي طلب املشاركة بعد تعبئة المنوذج رمق .1
• ثانيا :معايير المشاركة:

 -1كتابة فقرة خمترصة عن املدرسة وإجنازاهتا اليت تؤهلها للحصول عىل اجلائزة.
 -2ال تزيد املستندات والوثائق عن  7صفحات.

معايير جائزتي المدارس الحكومية والخاصة
م املعيار الرئيس

املعيار الفريع

.1تبين اإلدارة املدرســية

لإلطــار العــام الرتبــوي
1

اإلدارة
املدرسية

للســامة املروريــة ودليــل

املعـــــم يف ســـــــــامة
األطفــال املشــاة ملرحلــة

الــــروضــــــة والتعلـــــم
االبتدائيــة
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خمرجات املعيار  /اإلجابة عن املعيار
ـ توضيح كيف تقوم اإلدارة املدرسية بتفعيل
اإلطار العام الرتبوي للسالمة املرورية
ووضع مفاهمي السالمة املرورية مضن
سياسة وأولويات املدرسة.
ـ مشاركة القيادة املدرسية الخشصية يف
متابعة ومراجعة أداء املدرسة وقيادهتا
للجهود املبذولة يف تطوير النتاجئ احملققة
واملتعلقة بالسالمة.
ــ إبراز مشاراكت اإلدارة املدرسية يف
املبادرات واملشاريع واملامرسات احمللية
اخلاصة بتفعيل نظام السالمة املرورية وآلية
مسامههتا يف إجناح ذلك.

م

املعيار الرئيس

املعيار الفريع
 .2آلية تعامل اإلدارة
املدرسية مع املعنيني
من اإلداريني والطلبة
واملرشفني وسائيق
احلافالت وأولياء األمور
يف حتقيق الرضا عن
النظام اآلمن للسالمة
املرورية

خمرجات املعيار  /اإلجابة عن املعيار
ـ توضيح اآللية اليت تقوم هبا إدارة املدرسة
لتجشيع املعنيني عىل املشاركة يف براجم
وفعاليات ومشاريع السالمة املرورية.
ـ توضيح كيف تتعاون اإلدارة املدرسية
مع اإلداريني والطلبة والسائقني حلهثم
عىل التفاعل مع مشاريعها ومبادراهتا يف
السالمة املرورية ،وكيف تعزز حرصهم عىل
تبين معايري السالمة.
 توضيح الرباجم واخلطط التدريبيةالتوعوية اليت قامت هبا اإلدارة املدرسية
واليت تضمن إكساب طامقها من اإلداريني
والطلبة والسائقني املعرفة والقدرة التامة
يف جمال السالمة املرورية.

 إبراز أمه مشاراكت اإلدارة املدرسية .1براجم تدريب
يف املؤمترات والندوات وورش العمل
املوظفني عىل تبين ثقافة
والهشادات التقديرية اليت حصلت علهيا
السالمة املرورية
اإلدارة املدرسية اخلاصة بتعزيز ثقافة
السالمة املرورية.

دور القيادة املدرسية يف بناء وتعزيزثقافة المتزي لدى املوارد البرشية ،الطلبة،
وأولياء األمور واملرشفني وسائيق احلافالت
واإلداريني ودمع االبتاكر

 2املوارد البرشية

 .2متكني ومشاركة
املوارد البرشية يف
براجم السالمة املرورية

 إظهار مدى تجشيع ودمع املوارد البرشيةعىل مستوى األفراد وفرق العمل لملشاركة
يف مبادرات السالمة والتأكد من تبنهيم
لقمية السالمة يف مهامهم اليومية.
 تقدير وماكفأة جهود وإجنازات املواردالبرشية يف جمال السالمة املرورية.
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م

املعيار الرئيس

املعيار الفريع

خمرجات املعيار  /اإلجابة عن املعيار
 ذكر أمه فرق ومجاعات السالمة املروريةاليت كونهتا اإلدارة املدرسية ،مع حتديد
صالحياهتا ومسؤولياهتا ودرجة فاعليهتا
يف تعزيز ونرش ثقافة السالمة املرورية.

 .3متكني الطلبة يف
جمال السالمة املرورية

 استعراض الرباجم واألنشطة الداخليةاحمللية واملشاراكت اخلارجية اليت قامت
هبا فرق ومجاعات السالمة املرورية.
 توضيح البيئة املناسبة والفرص اليتأتاحهتا اإلدارة املدرسية لتجشيع الطلبة
عىل االنضامم للفرق وامجلاعات،
واملشاركة يف الرباجم واألنشطة واملشاريع
اخلاصة بالسالمة املرورية.
 كيف تستمثر املدرسة للرشااكت احملليةواخلارجية من أجل تطوير النظام اآلمن
للسالمة املرورية لدى املعنيني.

 3إدارة املوارد
والرشااكت
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 .1تكوين الرشااكت
احمللية واخلارجية
واالستفادة مهنا يف
تطوير النظام اآلمن
للسالمة املرورية يف
املدرسة وحميطها.

 ما دور املدرسة يف التواصل معمؤسسات املجمتع واالستفادة مهنا يف
تطوير وتنفيذ الرباجم املتعلقة بالسالمة
املرورية؟
 توضيح مبادرات املدرسة يف حتسنياملواقف للحافالت املدرسية ولسيارات
املوظفني وأولياء األمور والزائرين والزتامها
بتوفري ذلك يف مبىن املدرسة ،ومدى مالءمة
موقع املدرسة ومرافقها العامة لرشوط
السالمة واألمن.

م املعيار الرئيس

املبادرات
واألنشطة
 4واملشاريع يف
جمال السالمة
املرورية

قياس
نتاجئ األداء
واالستفادة
 5مهنا يف
املراجعة
والتطوير

املعيار الفريع
 .1نوعية املبادرات
واألنشطة واملشاريع
اليت قامت هبا املدرسة
يف جمال السالمة
املرورية.

 .2درجة اإلبداع يف
إعداد وتطبيق األنشطة
واملشاريع والرباجم

خمرجات املعيار  /اإلجابة عن املعيار
 توحض املدرسة نوعية املبادرات اليتتبنهتا وجحمها يف جمال السالمة املرورية.
 توحض املدرسة كيف سعت إدارهتالتعزيز اإلبداع يف براجم وأنشطة السالمة
املرورية.
 توضيح كيفية إرشاك املسهتدفني يفحتسني األنشطة والرباجم املتعلقة بالسالمة
املرورية حبيث تكون جديدة وإبداعية.
 عرض االبتاكرات اجلديدة املبدعة يفالرباجم واألنشطة اليت مت تصمميها
وتطويرها بالتعاون مع املسهتدفني يف
جمال السالمة املرورية.

 توضيح آلية وأساليب قياس جناح جهوداملدرسة يف جمال السالمة املرورية .مع
إدراج النتاجئ اليت مت قياهسا عىل مدار
 .1قياس نتاجئ املبادرات أكرث من سنة.
واملشاريع واألهداف
 رصد مدى حتقيق املدرسة ألهدافها سواءاالسرتاتيجية املتعلقة
اكن بشلك جزيئ أو لكني مع تقدمي رشح
بالسالمة املرورية
خمترص عن مدى وطبيعة النجاح (املادي/
غري املادي) احملقق ،ويفضل دمع اإلجابة
بإحصاءات وأرقام لتوضيح طبيعة ومدى
النجاح.
* توحض كيفية االستفادة من تطبيق وتعممي
 .2االستفادة من النتاجئ مبادرات /مشاريع املدرسة يف املدارس
احملققة يف تطوير نظام األخرى يف الدولة؟
ومبادرات ومشاريع
ما اإلجراءات التطويرية أو التصحيحية
السالمة املرورية.
اليت قامت هبا املدرسة من أجل االرتقاء
بنتاجئ السالمة؟
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- 2معاييــر جائــزة المشــروعات المتميــزة للمــدارس فــي مجــال
الســامة المروريــة:

•

أوال :شروط المشاركة في جائزة المشروعات المتميزة للمدارس:
 -1تقــوم املدرســة برتشــيح أي مــروع ممتــز تــراه مناســبا ومنجسـ ً
ـا وممتاشــيًا مــع أهــداف
اجلائــزة يف جمــال الســامة املرورية.

 -2املشــاركة مبلــف واحــد فقــط حيــوي اإلجابــات عــى املعايــر ومرفــق معهــا الوثائــق واألدلــة
الدامعة.

 -3ال يــم ترشــيح املــروع الفائــز لملشــاركة لســنتني متتاليتــن ،وحيــق لملدرســة املشــاركة
مبــروع خمتلــف لك ســنة حــى لــو اكنــت فائــزة يف الــدورة الســابقة.

 -4تشارك املدرسة مبرشوع واحد فقط يف السنة.
-5ال تقل مدة املرشوع عن فصل درايس.

 -6حيق للجنة االحتفاظ بالوثائق واملواد واالستفادة مهنا يف أي جانب تراه مناسبا.

 -7آخر موعد الستالم املشاراكت املبدئية هناية هشر مايو .2021

 -8يــم تقيــم املــروع مــن قبــل جلنــة متخصصــة مــن خــال الزيــارات امليدانيــة ،وذلــك
للوقــوف عــى مســتوى تطبيــق املــروع بالتعــاون مــع أعضــاء فريقــه بعــد تســلمي ملــف
املشــاركة املبــديئ ،وتقــوم اللجنــة بإعــداد تقريــر حــول الزيــارة يقــدم للجنــة التحكــم.

 -9يمت تقدمي طلب املشاركة بتعبئة منوذج املشاركة رمق .2
ثانيا :معايير المشاركة:

• كتابة فقرة خمترصة عن املدرسة وإجنازاهتا اليت تؤهلها للحصول عىل اجلائزة.
• ال تزيد املستندات والوثائق عن  4صفحات.
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• جدول معايير المشاركة في جائزة المشاريع المتميزة للمدارس:
م

املعيار

 1تقدمي نبذة خمترصة عن طبيعة ومضمون وأهداف املبادرة.
 2توضيح األسباب أو الظروف اليت أدت إىل اقرتاح املبادرة /املرشوع
 3توضيح مدى ارتباط املبادرة/املرشوع بالسالمة املرورية.
توضيــح ســبب اعتقــادمك بــأن هــذه املبادرة/املــروع جديــر بالفــوز مضــن فئــة مشــاريع
4
املدارس
 5توضيح فميا إذا مت حتديد واعمتاد خطة واحضة لتطبيق املبادرة/املرشوع
هــل مت وضــع آليــة أو مــؤرشات أداء لقيــاس مــدى النجــاح يف تطبيــق املبــادرة /املــروع
6
وحتقيــق أهدافها؟
هــل حجنــت املدرســة يف تطبيــق وتنفيــذ مكونــات وأنشــطة املبادرة/املــروع مكــا مت
التخطيــط هلــا؟
يف حــال جنــاح املبــادرة /املــروع يف حتقيــق األهــداف بشــل جــزيئ أو لكــي؛ يــرىج
 7تقــدمي رشح خمتــر عــن مــدى وطبيعــة النجــاح (املادي/غــر املــادي) احملقــق مــع
توضيــح اآلثــار اإلجيابيــة عــى األفــراد واملجمتــع احملــي واملؤسســات األخــرى.
(يفضل دمع اإلجابة بإحصاءات وأرقام لتوضيح طبيعة ومدى النجاح)
مــا اإلجــراءات التطويريــة أو التصحيحيــة الــي قامــت هبــا املدرســة مــن أجــل االرتقــاء
 8بنتــاجئ الســامة؟
كيــف متــت االســتفادة مــن تطبيــق وتعمــم املبادرة/املــروع يف أقســام املدرســة
 9واملــدارس األخــرى التابعــة لملدرســة الواحــدة( .إن وجــدت)
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-٣معايير جائزة اإلبداع واالبتكار:
ختصــص هــذه اجلائــزة لإلبداعــات واالبتــارات الــي ختــدم تعزيــز قميــة الســامة وتهســم يف

نــر ثقافــة الســامة املروريــة ،وجيــب أن تهســم هــذه املشــاراكت يف تطويــر منظومــة الســامة

املروريــة يف املدرســة وحميطهــا مثــل املواصــات املدرســية يف دولــة قطــر والطــرق املؤديــة

لملدرســة وغريهــا وتنقســم للفــات اآلتيــة:

 -1فائت اإلبداع(:الطلبة من اكفة املراحل الدراسية)

•

أوال :شروط المشاركة:
• مجيــع الطلبــة يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة والفنيــة والتكنولوجيــة والتطبيقيــة
ميكهنــم املشــاركة يف هــذه الفئــة مــن اجلائــزة .ويــم تصنيفهــم إىل املســتويات اآلتيــة،

حيــث تنحــر املنافســة يف لك مســتوى عــى حــدة ،ريــاض األطفــال ،املرحلــة االبتدائيــة،
املرحلــة اإلعداديــة ،واملرحلــة الثانويــة.

• توضــع لك مشــاركة يف مغلــف خــاص منفصــل عــن فــات اجلائــزة األخــرى ،مــع توضيــح
مجيــع البيانات.

• تعبئة منوذج املشاركة رمق ()4

• كتابة فقرة خمترصة عن اجلوانب اإلبداعية لملرشوع املقدم.

• يسمح للطالــب باملشــاركة بأكــر مــن فئــة ( 3حبــد أقــى) ويف حــال فــوزه بإحــدى
الفــات تســتبعد بقيــة املشــاراكت.

• ال يشــرط أن تكــون املدرســة مشــركة يف إحــدى اجلوائــز األخــرى (املرشوعــات املمتــزة
لملــدارس ،جائــزة األرسة املروريــة املمتــزة) قبــل ترشــيح مرشوعــات طلبهتــا املمتزيين.

• تسمل مشاراكت الطلبة بشلك منفصل عن مشاركة املدرسة.

• يــم اختيــار ثالثــة فائزيــن عــن لك مــروع مــن املرشوعــات املطروحــة يف لك مرحلــة
دراســية عــى مســتوى الدولــة.

• يتعني تقدمي املشاراكت بشلك إلكرتوين عىل قرص لزيري (.)CD
• آخر موعد الستالم املشاراكت هو  30يونيو .2021

• ثانيا :معايير المشاركة:

• ربط املشاركة بالشعار املعمتد يف الدورة األوىل للجائزة وهو (سالمة طالبنا).

• أن تكون األمعال املقدمة غري مشاركة يف جوائز أو يف منافسات أخرى لملدرسة.
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• أن تكون املشاركة من إعداد وتنفيذ الطلبة أنفهسم.

• يــم اســتبعاد املشــاراكت غــر املطابقــة لــروط ومعايــر هــذه الفئــة مــن اجلائــزة ،
واملوحضــة يف اجلــدول اآليت:

جدول يوضح فئات ومراحل ومعايير جائزة اإلبداع واالبتكار لفئة الطلبة.
م

الفئة

املراحل املسهتدفة

التصوير
1
الفوتوغرايف

 املرحلة االبتدائية املرحلة اإلعدادية -املرحلة الثانوية

التطبيقات
2
الذكية

 املرحلة اإلعدادية -املرحلة الثانوية

 املرحلة اإلعدادية 3الفيمل القصري
 -املرحلة الثانوية

املعايري
 اإلبداع واالبتاكر يف التقاط الصورة. مــدى مســامهة الصــورة يف نــر ثقافــةالســامة املروريــة.
 تقــدم املشــاركة عــى  CDأو ب FLASHUSB
 اإلبداع واالبتاكر يف التطبيق الذيك. إماكنيــة التنفيــذ واالســتفادة مــن التطبيقالذيك.
 مــدى مســامهة التطبيق الــذيك يف تطويرخدمــات النقل املدريس يف الدولة وحتويلها
إىل ذكيــة أو يف بوابــات الدخــول واخلروج
مــن املدرســة لتخفيــف االزدحــام.
 تقــدم املشــاركة عــى  CDأو بطاقــةالذاكــرة FLASH USB
 مدى اإلبداع واالبتاكر يف إخراج الفيمل. مــدى مســامهة الفيــم يف نــر ثقافــةالســامة املروريــة.
تقــدم املشــاركة عــى  CDأو FLASH
USB
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م

الفئة

املراحل املسهتدفة

 مرحلة التعلمي املبكر املرحلة االبتدائية 4اللوحات الفنية  -املرحلة اإلعدادية
 -املرحلة الثانوية

املعايري
 مــدى االرتبــاط بــن اللوحــة الفنيــة وجمالومفاهــم الســامة املرورية.
 مــدى اإلبــداع واالبتــار يف رمس اللوحــةالفنية.
 أال يزيــد قيــاس اللوحة عــى ( )A2وال يقلعن ()A3
 اســتخدام األلــوان ونــوع الــورق مــروكإلبــداع الطلبة

 5اجلرافيك

 املرحلة اإلعدادية -املرحلة الثانوية

 مدى اإلبداع واالبتاكر يف التصممي. ارتبــاط العمــل مبفاهــم الســامةاملروريــة.
 -أن يكون قياس العمل ()A3

العروض
6
التقدميية

 املرحلة اإلعدادية -املرحلة الثانوية

 مــدى اإلبــداع واالبتــار يف إعــدادالعــروض التقدمييــة واســتخدام املؤثــرات
 مــدى االرتبــاط بــن املــروع وجمــالالســامة املروريــة.
 تــراوح رشاحئ العــرض مــا بــن  7إىل 10رشحئ .
 مــدة العــرض تــراوح من(دقيقتــن) إىل 4دقائــق لربنــاجم الفــاش..

االخرتاعات
7
واالبتاكرات

 املرحلة اإلعدادية -املرحلة الثانوية

 اإلبداع واالبتاكر يف االخرتاع. إماكنيــة تطبيــق االخــراع عــى أرضالواقــع واالســتفادة منــه.
 مــدى مســامهة االخــراع يف تطويــرمنظومــة الســامة املروريــة يف املــدارس
مثــل املواصــات والســامة حــول املدرســة
وداخــل املدرســة.
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 ٢ـ فئات اإلبداع( :المحترفون من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم)
• أوال :شروط المشاركة:
• املشاركة مفتوحة لاكفة املواطنني واملقميني يف دولة قطر.
• معر املشاركني من  10سنوات وما فوق.

• تعبئــة منــوذج طلــب املشــاركة رمق ( )4موحضــا فيــه فقــرة خمتــرة عــن اجلوانــب
اإلبداعيــة لملــروع املقــدم.

• ربط املشاركة بالشعار املعمتد يف الدورة األوىل للجائزة (سالمة طالبنا).

• حيــق ألكــر مــن فــرد املشــاركة يف مــروع واحــد عــى أال يزيــد عــدد املشــاركني عــن
خشصــن.

• يسمح لملشــارك بتقــدمي أكــر مــن مشــاركة واحــدة ،ويف حــال فــوز إحداهــا تســتبعد
بقيــة املشــاراكت.

• جيــب تســلمي املشــاراكت بشــل إلكــروين مــن خــال قــرص ( )CDمــع إضافــة عــرض
توضيحي أو فيــم تعريــي عــن املــروع إن وجــد.

• حيــق للجنــة االحتفــاظ بالوثائــق واملــواد الــواردة إلهيــا واالســتفادة مهنــا يف أي جانــب
تــراه مناســبا.

• آخر موعد الستالم املشاركة هو يوم  30يونيو .2021

• يمت اختيار ثالثة فائزين عن لك مرشوع من املرشوعات املطروحة
• ثانيا :معايير المشاركة:
• ربط املشاركة بالشعار املعمتد يف الدورة األوىل للجائزة وهو (سالمة طالبنا).
• يشرتط يف األمعال املقدمة أال تكون مشاركة يف جوائز أو منافسات أخرى.

• يشــرط يف األمعــال املقدمــة أن ال تكــون قــد عرضــت يف مســابقات أخــرى يف دولــة قطــر
أو خارجها.

• أن تكون األمعال من إعداد وتنفيذ املشاركني أنفهسم.

• أن تلزتم املشاراكت باملعايري التالية:

جدول يوحض فائت ومعايري جائزة اإلبداع واالبتاكر لفئة احملرتفني من أفراد املجمتع.
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م

1

الفئة

التطبيقات الذكية

 2الفيمل القصري

 3االخرتاعات واالبتاكرات

 4اإلعالنات التثقيفية
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املعايري
 اإلبداع واالبتاكر يف التطبيق الذيك إماكنيــة التنفيــذ واالســتفادة مــن التطبيــقالــذيك
 مــدى مســامهة التطبيــق الــذيك يفتطويــر خدمــات النقــل املــدريس يف الدولــة
وحتويلهــا إىل ذكيــة ،أو بوابــات الدخــول
واخلــروج مــن املدرســة لتخفيــف االزدحــام.
 تقــدم املشــاركة عــى  CDأو Flash- USB مدى اإلبداع واالبتاكر يف إعداد وإخراجالفيمل.
 مدى مسامهة الفيمل يف نرش ثقافةالسالمة املرورية
 تقدم املشاركة عىل  CDأو Flash- USB اإلبداع واالبتاكر يف االخرتاع إماكنية تطبيق االخرتاع عىل أرضالواقع واالستفادة منه .
 مدى مسامهة االخرتاع يف تطويرمنظومة السالمة املرورية يف املدارس مثل
املواصالت والسالمة حول املدرسة وداخل
املدرسة.
 مدى اإلبداع واالبتاكر يف تصميم وإخراجاإلعالنات التثقيفية.
 مدى مسامهة اإلعالنات التثقيفية يفنرش ثقافة السالمة املرورية
 -تقدم املشاركة عىل  CDأو Flash- USB

- 4معايير جائزة األسرة المثالية في مجال السالمة المرورية:

•

أوال :شروط المشاركة في هذه الجائزة:
 -1تقــوم إدارة املدرســة برتشــيح أرسة واحــدة مــن أرس طلبــة املدرســة ذاهتــا وتكــون ممتــزة
وملزتمــة بــراجم الســامة الــي تطرحها املدرســة.

 -2يمت تقدمي طلب املشاركة بتعبئة منوذج املشاركة رمق 3

 -3املشــاركة مبلــف حيــوي اإلجابــة عــن معايــر هــذه الفئــة ،ومرفــق معهــا الوثائــق واألدلــة
الدامعــة.

 -4حيق لألرسة الفائزة املشاركة يف دورتني متتاليتني سنتني متتاليتني.

 -5ميكــن أن تــرحش املدرســة أكــر مــن أرسة يف الــدورة الواحــدة وخيصــص لــل أرسة
ملــف مســتقل.
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•

ثانيا :معايير المشاركة:

• كتابة فقرة خمترصة عن األرسة وإجنازاهتا اليت تؤهلها للحصول عىل اجلائزة.
• ال تزيد املستندات والوثائق عن  3صفحات.
م

املعيار الفريع

املعيار الرئييس

•
 1األدوار واملمزيات

•
•
•

 2املشاراكت واإلجنازات

•
•
•

 3النتاجئ
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•

توضيح أسباب متزي األرسة يف جمال السالمة املرورية؟
توضيح آلية توزيع األدوار مضن األرسة لتحقيق السالمة
يف املزنل واحلافلة /املركبة واملدرسة.
إبراز أمه األنشطة والرباجم اليت قامت هبا األرسة
لتعزيز مفاهمي السالمة املرورية.
توضيح مدى وآلية التعاون بني األرسة وإدارة املدرسة يف
املشاركة يف الرباجم واألنشطة املدرسية املرورية.
ما مدى استفادة األرسة من الرباجم املقدمة من اجلهات
املعنية ونرشها مضن األرسة.
توضيح تأثر األرس األخرى هبذه األرسة املمتزية يف
جمال السالمة املرورية.
اذكر اخلطط املستقبلية لألرسة يف جمال تعلمي السالمة
املرورية (جيب أن تكون واقعية وممزية).
النتاجئ املمثرة اليت حققهتا األرسة يف جمال السالمة
املرورية.

-5معايير جائزةالشخصية أو المؤسسة الرائدة الداعمة للسالمة المرورية:
(اختيار الشخصية من قبل اللجنة العليا للجائزة) وفق المعايير اآلتية:
م

املعيار

ميكــن أن تكــون الخشصيــة أفــرادا أو مؤسســات بــارزة عــى املســتوى احملــي وذات
1
إهسامــات جليلــة يف جمــال الســامة املروريــة.
 2املشاركة الخشصية يف تبين مشاريع ومبادرات يف جمال تعلمي السالمة املرورية.
حتقيــق إجنــازات نوعيــة ذات تأثــرات إجيابيــة يف خدمــة املجمتــع خاصــة يف جمــال
3
تعلــم الســامة املروريــة.
 4جيب أن تكون الخشصية من مواطين دولة قطر أو املقميني فهيا.
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30

نماذج المشاركة في المسابقة الوطنية
لتعليم السالمة المرورية
الدورة األولى
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نموذج رقم ١

طلب املشاركة مضن جائزة املدارس
احلكومية واخلاصة املمتزية
بيانات املدرسة املرحشة
امس املدرسة
املرحلة الدراسية
العنوان
اهلاتف
الفاكس
ص .ب
الربيد اإللكرتوين
بيانات ممثل املدرسة
امس املمثل
رمق اهلاتف
الربيد اإللكرتوين
نشكر لمك حرصمك عىل نرش التوعية املرورية

وغرسمك ملفاهمي السالمة املرورية يف نفوس أبنائنا الطلبة.
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نموذج رقم ٢

طلب املشاركة مضن جائزة مشاريع املدارس
يف جمال السالمة املرورية
بيانات املدرسة املرحشة
امس املدرسة
املرحلة الدراسية
العنوان
اهلاتف
الفاكس
ص .ب
الربيد اإللكرتوين
بيانات ممثل املدرسة
امس املمثل
رمق اهلاتف
الربيد اإللكرتوين
نشكر لمك حرصمك عىل نرش التوعية املرورية

وغرسمك ملفاهمي السالمة املرورية يف نفوس أبنائنا الطلبة.
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نموذج رقم ٣

طلب املشاركة مضن فئة جائزة األرسة املثالية
يف جمال السالمة املرورية
بيانات األرسة املشاركة
امس األرسة (األب/األم)
العنوان
هاتف املزنل
رمق اجلوال
الفاكس
ص .ب
الربيد اإللكرتوين
بيانات املدرسة املرحشة لألرسة
امس املدرسة
املرحلة املدرسية
العنوان
رمق اهلاتف
الربيد اإللكرتوين
نشكر لمك حرصمك عىل نرش التوعية املرورية
وغرسمك ملفاهمي السالمة املرورية يف نفوس
أبنائنا الطلبة.
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نموذج رقم ٤

طلب املشاركة مضن فئة جائزة اإلبداع واالبتاكر
(الطلبة ـ احملرتفون)
بيانات املشارك
امس الطالب/املشارك
فئة املشاركة
العنوان
رمق اجلوال
الفاكس
ص .ب
الربيد اإللكرتوين
بيانات املدرسة املرحشة لملشاركة
امس املدرسة
املرحلة املدرسية
العنوان
رمق اهلاتف
الربيد اإللكرتوين
نشكر لمك حرصمك عىل نرش التوعية املرورية
وغرسمك ملفاهمي السالمة املرورية يف نفوس
أبنائنا الطلبة.
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