




الدورة الحادية والعشرون

بالتعاون مع

جائزة المدارس الحكومية
جائزة المدارس الخاصة

جائزة المشروعات المتميزة للمدارس في مجال السالمة والتربية المرورية
جائزة اإلبداع واالبتكار للطلبة
جائزة أسرة السالمة المثالية

طالبنا2018  |  2019
أمانة



يحتل الطلبة قمة أولويات مبادرات ومشاريع وبرامج السالمة والتربية المرورية 
التي تتبناها حكومة دولة اإلمارات من خالل المؤسس������ات الحكومية بشكل عام 

والجهات ذات العالقة المباش������رة بضمان حماية الطلبة والمحافظة على س������المة 
أرواحهم أينما كانوا، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وهيئات 

النقل والمواصالت في الدولة وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا الجانب.

وفي هذا الس������ياق، تش������كل جائزة مواصالت اإلمارات للس������المة والتربي������ة المرورية إحدى 
المبادرات النوعية القليلة التي أكملت حتى اآلن بنجاح أكثر من عقدين من الزمن، واس������تمرت 

دون توقف، جاهدة لتوفير مساحة رحبة وخصبة الحتضان إبداعات عناصر المجتمع المدرسي 
وإذكاء أفكارهم المبتكرة في التعبير والتأكيد على أهمية عنصر السالمة في سالمة الطلبة.

 ب������أن من عوامل نجاح وتطوي������ر العملية التعليمية ككل وجود بيئ������ة تعليمية متكاملة 
ً
ونتف������ق جميعا

ومنسجمة األهداف مع أهداف الحفاظ على سالمة الطلبة، وضمان أمانهم في الحافلة المدرسية، 
باعتباره������م أمان������ة ال تقدر بثم������ن، والمحافظة عليهم وتحقيق س������عادتهم ورضاهم هي مس������ؤولية 

مشتركة ال يمكن التنازل عنها أو التهاون بشأنها مهما كانت الظروف واألسباب.

 تلو يوم يزداد تألق ونجاح الجائزة واتساع عدد المشاركين في فئاتها، وهو ما يسهم في الوصول إلى 
ً
يوما

أهدافنا المنشودة في تعزيز ثقافة السالمة بين النشء وأولياء أمورهم ومستخدمي الطريق.

 في كافة قطاعاتها التنموية ومنها قطاع المواصالت ووسائل 
ً
 متواصال

ً
ونحن نشاهد أن الدولة تشهد تطورا

 عن إطالق وتبني ممارس������ات تكنولوجية جديدة س������واء في األنظمة 
ً
النق������ل والبني������ة التحتية الداعمة، فضال

المعم������ول بها ف������ي النقل أو معايير تقديم الخدمة أو مواصفات وس������ائل النق������ل أو المهارات والقدرات 
 إلى جنب مع رفع مس������توى الوعي لدى 

ً
والخبرات الواجب توافرها لدى الس������ائقين والمش������رفين، جنبا

المنقولين ومستخدمي الطريق من سائقين ومشاة.

ين  وتأتيكم النسخة الجديدة من دليل جائزة السالمة والتربية المرورية في دورتها الحادية والعشر

تحت ش������عار “طالبنا أمانة” بالتزامن مع الحملة المرورية التوعوية الش������املة 
التي تش������ارك في تنفيذها مؤسس������ات وجهات وهيئ������ات حكومية وخاصة 

مختلفة مع انطالقة العام الدراسي الجديد 2019/2018.

وه������ذه هي دعوة موجهة لجميع عناصر المجتمع المدرس������ي وال س������يما الطلبة 
ين ليس في مشاريعهم المقدمة في فئات الجائزة  وأولياء أمورهم ألن يكونوا مبتكر

، في حياتهم كلها وفي تفاصيل ما يقومون به، ألن ترسيخ االبتكار 
ً
وحس������ب؛ وإنما أيضا

هو ثقافة وأسلوب حياة في دولة اإلمارات، وهو يتكامل بانسجام مع منظومة واحدة 
م������ن الرؤى والخطط والتوجهات في حكومة اإلمارات لتحقيق اس������تراتيجيتها الش������املة في 

تعزي������ز دور االبتكار كمح������رك رئيس للتطوير الحكومي ورافد أساس������ي للتنمية المجتمعية والنمو 
االقتصادي، إضافة لتعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة اإلمارات كمركز ابتكار عالمي.

وكما قال صاحب الس������مو الش������يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
 بل ض������رورة، وليس ثقافة عامة بل أس������لوب عمل، 

ً
حاك������م دبي رع������اه اهلل: “االبتكار اليوم لي������س خيارا

والحكومات والشركات التي ال تجدد وال تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع”.

هك������ذا ينطلق قادتنا األفذاذ في رؤيته������م للحياة وفي نظرتهم للطريقة التي يخدمون بها ش������عبهم 
 أن نواصل المس������ير في ذات االتجاه وبنف������س النهج ليكون النجاح 

ً
ووطنه������م ومجتمعه������م، وعلينا أيضا

ة، وهي الرس������الة التي تضعها مواصالت اإلمارات في اعتبارها 
ّ
المتحق������ق في أبهى صورة وأجمل حل

لإلس������هام في تأس������يس جيل ريادي ومبدع من أبن������اء وبنات الوطن الذين تبن������ى اآلمال والطموحات 
بهم وألجلهم، ليكونوا “قادة يحركون الجبال ويقودون التغيير ويصنعون المستقبل، همتهم في 

السماء وطموحاتهم معانقة النجوم”.

واهلل الموفق.

محمد عبد اهلل الجرمن
مدير عام مواصالت اإلمارات
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تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة السالمة والتربية المرورية عبر تقدير 
 المبادرات الشخصية والمؤسسية ذات التأثير على المجتمع

 المدرسي والمحلي في الدولة وتسليط الضوء عليها،
وتتلخص أهداف الجائزة فيما يلي:

ال���م���ب���ادرة  روح  ت��ش��ج��ي��ع 
 
ً
تربويا والتمّيز  واالبتكار 
 
ً
 واج��ت��م��اع��ي��ا

ً
وث��ق��اف��ي��ا

مجال  في   
ً
وميدانيا

ال���س���الم���ة وال��ت��رب��ي��ة 
المرورية.

ذات  والجهات  الفئات  تكريم 
المؤسسات  من  العالقة 
ال��ذي��ن يقدمون  واألف����راد 
إنجازات وإبداعات متميزة 
ف����ي م����ج����ال ال���س���الم���ة 

والتربية المرورية.

توجيه االهتمام إلى الشخصيات 
ال���ت���ي أس��ه��م��ت ب��ال��ع��م��ل في 
ج���م���ي���ع ال�����م�����ج�����االت ب��ج��ه��ده��ا 
ووق���ت���ه���ا وم���ال���ه���ا وع��م��ل��ه��ا، 
وإيالئها ما تستحق من اهتمام 

ورعاية وعناية وتقدير.

العمل على تطوير المبادرات والمشاريع، 
ورع���اي���ة وت��ش��ج��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��م��س��اع��دة 
والمؤازرة التي ترفد التمّيز ومؤسساته 
ب��ع��ط��اءات دائ��م��ة ف��ي م��ج��ال السالمة 

والتربية المرورية.

إث��������������ارة االه�����ت�����م�����ام 
الس��ت��ق��ط��اب األف����راد 
وال�������م�������ؤس�������س�������ات 
والتمّيز  اإلب����داع  إل���ى 
السالمة  م��ج��ال  ف��ي 

والتربية المرورية.

ت�����ط�����وي�����ر م���ن���ظ���وم���ة 
ال�������������م�������������واص�������������الت 
ال�����م�����درس�����ي�����ة م���ن 
األف��ك��ار  تبني  خ���الل 
وال���������م���������ش���������اري���������ع 
واإلب���داع���ات ال��رائ��دة 

والقابلة للتطبيق.

زي�������ادة وع�����ي أف�������راد ال��م��ج��ت��م��ع م��ن 
األم��ور  وأول��ي��اء  الطريق  مستخدمي 
والطلبة المنقولين بتعاليم السالمة 
األفق  ب��اب  وفتح  المرورية،  والتربية 
ل��الب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر أف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات 

في مجال السالمة المرورية.

أهداف الجائزة

أواًل
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ز الجائزة على 
ّ
ترك

المجتمع المدرسي 
بما في ذلك المدارس 

الحكومية والخاصة 
ومعاهد التكنولوجيا 

والمؤسسات التعليمية 
الحكومية، كما تشمل 

بقية فئات وأفراد 
المجتمع، وتهتم 

بأنشطة وجهود التوعية 
بالسالمة المرورية، 

وتنقسم إلى خمس 
فئات هي:

جائزة المدارس 
الحكومية

وت��ش��ت��رك ب��ه��ا ج��م��ي��ع م����دارس 
اإلمارات  الحكومية في  الدولة 
ة، وتنقسم جوائزها حسب 

ّ
كاف

)رياض  األرب��ع  التعليمية  المراحل 
األط���ف���ال، ال��م��رح��ل��ة األس��اس��ي��ة 
ال���ح���ل���ق���ة األول�����������ى، ال���م���رح���ل���ة 
األس����اس����ي����ة ال���ح���ل���ق���ة ال���ث���ان���ي���ة، 

الثانوية(.

 جائزة المدارس
الخاصة

ال��م��دارس  جميع  بها  وت��ش��ت��رك 
)المدارس  الدولة  في  الخاصة 
ل��ك��ل ف��رع  ي��ح��ق  ال����ف����روع:  ذات 
المشاركة على حدة( وتخصص 
ل��ه��ا ث���الث ج��وائ��ز ل��ل��م��راك��ز الثالثة 
األولى على مستوى الدولة.

جائزة المشروعات المتمّيزة 
للمدارس في مجال 

السالمة والتربية المرورية
مشروعات   8 ألفضل  وتخصص 
����ذت����ه����ا ج���م���ي���ع ال�����م�����دارس 

ّ
ن����ف

)ال��ح��ك��وم��ي��ة وال���خ���اص���ة( على 
مستوى الدولة.

جائزة اإلبداع واالبتكار 
للطلبة

ت���خ���ص���ص ال����ج����ائ����زة ل���إلب���داع���ات 
واالب��ت��ك��ارات ال��ت��ي ت��خ��دم تعزيز 
السالمة وتسهم في  قيمة 
ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��رب��ي��ة ال��م��روري��ة 
المطروح  ال��ج��ائ��زة  شعار  وف��ق 
ف��ي ك��ل دورة )وه��و »طالبنا 
ويتعّين   ،)21 ل��ل��دورة  أم��ان��ة« 
تساعد  أن  ال��م��ش��ارك��ات  ع��ل��ى 
في تطوير خدمات المواصالت 
ال���م���درس���ي���ة ف����ي م���واص���الت 

اإلمارات.

وي����ح����ق ل��ج��م��ي��ع ال���ط���ل���ب���ة ف��ي 
والخاصة  الحكومية  ال��م��دارس 
وال����ف����ن����ي����ة وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��م��ش��ارك��ة في 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ال��ج��ائ��زة، حيث 
حسب  المشاركات  تصنيف  يتم 
)رياض  األرب��ع  التعليمية  المراحل 
األط������ف������ال، ال���ح���ل���ق���ة األول�������ى، 

الحلقة الثانية، الثانوي(.

جائزة أسرة السالمة 
المثالية

التي  المثالية  ل��أس��ر  وتخصص 
ت��س��ه��م ب��ش��ك��ل ف����ّع����ال ف��ي 
غرس مفاهيم السالمة لدى 
المنطقة  محيط  وفي  األبناء، 
ال��س��ك��ن��ي��ة وال���م���درس���ة بشتى 

الوسائل.

0102030405
نطاق الجائزة

ثانيًا
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فئة جائزة المدارس الحكومية المتميزة: 
1- مرحلة رياض األطفال. 

2- المرحلة التأسيسية الحلقة األولى. 
3- المرحلة التأسيسية الحلقة الثانية.

4- المرحلة الثانوية. 

فئة جائزة اإلبداع واالبتكار للطلبة: 
حسب الفئات الفرعية التالية:

1- مشروع اللوحة الفنية.

 2- مشروع العروض التقديمية
والفيلم القصير.

3- مشروع التطبيقات الذكية 
واالختراعات واالبتكارات.

4- مشروع تصميم 
الجرافيك.

5- مشروع صورة 
فوتوغرافية.

فئة جائزة المشروعات 
المتميزة للمدارس: 
)تشارك فيها جميع 
المدارس الحكومية والخاصة 
والمؤسسات التعليمية 
بالدولة(. 

فئة جائزة أسرة السالمة المثالية

فئة جائزة المدارس الخاصة: 
) تشارك فيها جميع المدارس 

الخاصة بالدولة(.

فئات الجائزة

ثالثًا

2019-2018

جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية

2019  |  2018
جائزة مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية

2019  |  201811 10



أسلوب المشاركة

رابعًا

بإص������دار . 1 المؤسس������ة  تق������وم 
لالش������تراك في  خ������اص  مل������ف 
المس������ابقة يوزع عل������ى إدارات 
الدولة  إم������ارات  المدارس في 
كاف������ة، ويحت������وي مجموع������ة 
واإليضاح������ات  األس������ئلة  م������ن 
المس������اعدة المفترض تنفيذها 
عن طري������ق المدرس������ة، وعلى 
توض������ح  أن  المدرس������ة  إدارة 
م������ا تق������وم به م������ن إج������راءات 
بما يعك������س الواق������ع الفعلي 
لنشاط المدرس������ة خالل العام 
الدراس������ي الحالي المتزامن مع 

الدورة الحالية للمسابقة. 

ب�����ع�����د اس�����ت�����الم�����ه�����ا ل����دل����ي����ل . 2
ال��م��ش��ارك��ة؛ ت��ق��وم ال��م��درس��ة 
ب���إخ���ط���ار ال��م��ؤس��س��ة ب��رغ��ب��ت��ه��ا 
ف����ي االش�����ت�����راك ب��ال��م��س��اب��ق��ة 
االس��ت��م��ارات  إح���دى  تعبئة  عبر 
)ن��م��اذج  للمشاركة  المبدئية 
 )4-1 ال���م���ش���ارك���ة  ط��ل��ب��ات 
المشاركة  المراد  الفئة  حسب 
بها،على أن تسليم االستمارة 
خ���الل أس��ب��وع��ي��ن ك��ح��د أق��ص��ى.

ت���س���ل���م ال��������م��������دارس م���ل���ف���ات 
ال���م���ش���ارك���ة ال��م��ب��دئ��ي��ة ل��ف��روع 
ال��م��ؤس��س��ة وت��س��م��ى ملف 
)اإلنجاز أو خطة العمل( وذلك 
خ������الل ش���ه���ر م�����ن ت�����اري�����خ ط���رح 
يناير،  نهاية شهر  ف��ي  ال��ج��ائ��زة، 
على أن يتم تقييم الملف من 
قبل اللجنة التنفيذية في فروع 
ال��م��واص��الت ال��م��درس��ي��ة، وم��ن 
المتأهلة  ال��م��دارس  تحديد  ث��م 
إل�����ى ال���م���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة وه���ي 
ال��م��ق��اب��الت وال���زي���ارات م��ن قبل 
برنامج  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
العمل، ويقتصر هذا البند على 
)ج����ائ����زة ال����م����دارس ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ال��م��ت��م��ي��زة – ج���ائ���زة ال���م���دارس 
ال��خ��اص��ة – ج��ائ��زة ال��م��ش��روع��ات 

المتميزة للمدارس(. 

ي���ح���ق ل���ل���م���ؤس���س���ة االح���ت���ف���اظ . 3
إليها  ال��واردة  المشاركات  بجميع 
واالس����ت����ف����ادة م��ن��ه��ا ف����ي أي 

.
ً
مجال تراه مناسبا

ت��س��ت��ب��ع��د ال����م����ش����ارك����ات غ��ي��ر . 4
المطابقة للشروط.

الملفات . 5 ج��م��ي��ع  ف��ي  ي��ش��ت��رط 
ال��م��ش��ارك��ة ع����دم اش��ت��راك��ه��ا 

في مسابقات أخرى.

ت����س����ل����م ال��������م��������دارس ج��م��ي��ع . 6
المؤسسة  إل���ى  ال��م��ش��ارك��ات 

بحد أقصى 2019/4/30.

ت��ع��ل��ن ن��ت��ائ��ج ال��م��س��اب��ق��ة في . 7
من  األول  ال����دراس����ي  ال��ف��ص��ل 
العام الدراسي 2020/2019.

إصدار كتيب جائزة السالمة

تقديم طلب المشاركة في الجائزة
خالل أسبوعين كحد أقصى

تسليم المشاركات المبدئية
)مل������ف اإلنج������از أو خط������ة العم������ل( لف������روع المواصالت 
المدرس������ية لفئة جائ������زة الم������دارس الحكومية والخاصة 
المتميزة ومشروعات المدارس نهاية شهر يناير 2019.

الزيارات الميدانية والمقابالت
للم������دارس الف������روع  ف������ي  التنفيذي������ة  اللجن������ة   م������ن 

المشاركة للتقييم المبدئي.

تسليم جميع المشاركات للفروع المعنية
نهاية شهر أبريل 2019.

إعالن نتائج المسابقة
في الفصل الدراسي األول 

2020/2019

أسلوب
المشاركة
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جائزة المدارس الحكومية:01  

تخصص 3 جوائز لكل مرحلة دراس������ية على حدة: )رياض األطفال(، واألساسية )األولى( واألساسية 
)الثانية(، و)الثانوية(، موزعة كاآلتي:

الثالثالثانياألولالمركز
25,00020,00015,000الجائزة بالدرهم 

جائزة المدارس الخاصة:02  

تخصص 3 جوائز للمراكز الثالثة األولى على مستوى المدارس الخاصة في الدولة موزعة كاآلتي:

الثالثالثانياألولالمركز
25,00020,00015,000الجائزة بالدرهم 

فئة المشروعات المتميزة للمدارس في مجال السالمة والتربية المرورية:03  

 تخص������ص 8 جوائ������ز ألفض������ل 8 مش������روعات متمي������زة ومبتك������رة ُمقّدم������ة م������ن الم������دارس الحكومية
والخاصة، وتكون قيمة كل جائزة )10,000 درهم(.

تمنح المدرسة والمشروعات واألسر الفائزة:

• درع السالمة.	

• شهادات تقدير ومشاركة.	

• تخصص 4 هدايا مع ش������هادات تقدير لفريق العمل المش������رف على الجائزة وذلك لكل مدرسة 	
ين. ومشروع من الفائز

• ين.	 تخصص هدايا للطلبة المتميز

• ين في وسائل اإلعالم وإصدارات المؤسسة.	 نشر أسماء الفائز

•  كما يتم منح شهادات مشاركة وشكر للمشتركين كافة. 	

يتم التكريم وتسليم الجوائز في احتفال خاص بالجائزة يقام خالل 
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2020/2019:

ويشمل التكريم:
• تكريم المدارس الفائزة.	

• تكريم المشروعات المتميزة المقدمة من المدارس.	

• ين.	 تكريم الطلبة الفائز

• تكريم أفراد األسر المثالية الفائزة.	

• تكريم فرق العمل المدرسية المشرفة على المشاركة في الجائزة.	

• تكريم أفضل المناطق التعليمية وفق مستوى وعدد مشاركات مدارسها في الجائزة.	

• تكريم أفضل فروع مواصالت اإلمارات من حيث نس������بة مش������اركة مدارسها في الجائزة. )كما 	
يتم منح شهادات مشاركة وشكر للمشتركين كافة(. 

فئة اإلبداع واالبتكار للطلبة:04  

 تخصص 5 جوائز ألفضل 5 مشروعات مطروحة، قيمة كل منها )1,500( درهم
وذلك لكل مرحلة دراسية من المراحل األربع على حدة.

جائزة أسرة السالمة المثالية:05  

تخصص 5 جوائز ألفضل 5 أس�������ر متميزة، وتمنح كل أس������رة مكافأة مقدارها )10,000( درهم 
مع هدايا تقديرية ألفراد األسرة، كما ستتم مراعاة عدد أفراد.

األسر الفائزة، وسيتم تكريم المدرسة على جهودها وترشيحها لأسرة الفائزة.

الجوائز والمكافآت 
التقديرية

خامسًا

الهدايا والمميزات 
للفائزين

سادسًا
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 شروط ومعايير
المشاركة في الجائزة
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معايير جائزتي المدارس الحكومية والخاصة:
: شروط المشاركة في جائزة المدرسة الحكومية والخاصة المتميزة:

ً
أوال

تتم المشاركة بملف واحد فقط يحوي اإلجابات على المعايير ومرفق معها الوثائق الداعمة.. 1
 في هذه الفئة.. 2

ً
يحق للمدرسة المشاركة سنويا

تقديم طلب المشاركة بتعبئة نموذج المشاركة ضمن فئات المدارس الحكومية والخاصة المتميزة . 3
)نموذج تقييم 1(.

: معايير المشاركة:
ً
ثانيا

يرجى كتابة فقرة مختصر عن المدرسة وإنجازاتها التي تؤهلها للحصول على الجائزة.. 1
يجب أن ال تزيد المستندات والوثائق عن 7 صفحات. 2

شروط ومعايير 
المشاركة

التوضيحات / توجيهات اإلجابة على المعاييرالمعيار الفرعيالمعيار الرئيسيم

1

القيادة المدرسية
)200 درجة(

1. تبّني اإلدارة المدرسية لثقافة 
السالمة والتربية المرورية. 

•  ماهي الخطة التي وضعتها إدارة المدرسة وجعلتها من ضمن أولوياتها	
لغرس مفهوم السالمة.

2•  اذكر مشاركات إدارة المدرسة في المبادرات والمشاريع المعنية في تفعيل	
أنظمة السالمة. 

2. تعامل اإلدارة المدرسية مع 3
المعنيين )اإلداريين – الطلبة – 

المشرفات – السائقين – أولياء 
األمور( في تحقيق الرضا 

عن أنظمة السالمة والتربية 
المرورية.

• كيفية قيام إدارة المدرسة بتشجيع المعنيين على المشاركة في برامج وفعاليات 	
السالمة والتربية المرورية وطريقة تفعيل المشاركة في نشر مفهوم السالمة. 

4• هل تقوم إدارة المدرسة بعقد اجتماعات مع المعنيين لتفعيل مشاريع ومبادرات 	
ح ذلك.

ّ
السالمة ومناقشة قضايا السالمة المرورية للحافالت المدرسية، وض

5

المجتمع المدرسي
)100 درجة(

1. تدريب الموظفين على ثقافة 
السالمة والتربية المرورية 

)اإلداريين – الطلبة – المشرفات 
– السائقين – أولياء األمور(.

• ح الخطط التدريبية والبرامج التوعوية التي قامت بها اإلدارة المدرسية، والتي تضمن 	
ّ

وض
إكساب المعنيين المعرفة والقدرة التامة في مجال السالمة والتربية المرورية، وكيفية 

.
ً
 وسلوكيا

ً
قياسها معرفيا

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة مثال:
• التوعية المرورية بالتعاون مع المرور..	
• التعامل مع الحريق بالتعاون مع الدفاع المدني..	
• اإلسعافات األولية بالتعاون مع الصحة..	
• السالمة في الحافلة بالتعاون مع مواصالت اإلمارات..	
• السالمة العامة بالتعاون مع جهات أخرى تهتم بالسالمة..	

6• ح مشاركات اإلدارة المدرسية وموظفي المدرسة في المؤتمرات والندوات وورش 	
ّ

وض
العمل، ال سيما حصولها على شهادات خاصة بثقافة السالمة والتربية المرورية.

2. تمكين ومشاركة الموظفين في 7
برامج السالمة والتربية المرورية.

• ح كيفية قيام اإلدارة المدرسية باالهتمام بمكافأة وتقدير جهود وإنجازات جميع 	
ّ

وض
الموظفين وفرق العمل واألفراد في مجال السالمة والتربية المرورية.

8

3. تمكين الطلبة وأولياء األمور في 
مجال السالمة والتربية المرورية.

• استعراض الفرق والجماعات التي كّونتها اإلدارة المدرسية في شأن السالمة والتربية 	
المرورية، مع ذكر الصالحيات والمسؤوليات للفرق والجماعات ودرجة فاعليتها.

9• عرض البرامج واألنشطة الداخلية والمشاركات الخارجية التي قامت بها الفرق والجماعات 	
الخاصة بالسالمة والتربية المرورية.

10
• توضيح مدى إتاحة الفرص والبيئة المناسبة من قبل اإلدارة المدرسية لتشجيع الطلبة 	

وأولياء األمور على االنضمام للفرق والجماعات، والمشاركة في البرامج واألنشطة 
والمشاريع الخاصة بالسالمة والتربية المرورية.

11• ما هي اإلجراءات التي تقوم بها المدرسة لتعزيز الممارسات اإليجابية ذات العالقة 	
بالسالمة المرورية في الحافالت المدرسية؟

التوضيحات / توجيهات اإلجابة على المعاييرالمعيار الفرعيالمعيار الرئيسيم

12
الشراكات مع الجهات 

المعنّية بالسالمة والتربية 
المرورية

)100 درجة(

بناء شراكات استراتيجية، 
واالستفادة منها في تطوير 

منظومة السالمة والتربية 
المرورية.

• توضيح دور المدرسة في التواصل مع مؤسسات المجتمع، واالستفادة منها في 	
قة بالسالمة والتربية المرورية. على سبيل المثال:

ّ
تطوير وتنفيذ البرامج المتعل

الشرطة، إدارات المرور، الدفاع المدني، الصحة، المواصالت، جهات ذات صلة بالسالمة..

13
• توضيح مبادرات المدرسة في تطوير وتوفير مواقف للحافالت والموظفين وأولياء األمور 	

ين، ومدى التزامها بتطبيق القاعدة الذهبية في مبنى المدرسة، ومدى مالءمة  والزائر
موقع المدرسة ومرافقها العامة الشتراطات السالمة.

14

طبيعة العالقة وحجم 
التعاون المشترك مع 

مواصالت اإلمارات )100(

 1. دعم وتحفيز السائقين ومشرفي
النقل والسالمة.

• دعم وتحفيز مشرفي النقل والسالمة وسائقي النقل المدرسي، وتقديم الدعم الالزم 	
 لتسهيل أدائهم لمهامهم
الخاصة بالسالمة المرورية.

15
 2. المشاركة في المشاريع

والمبادرات المشتركة.

• توضيح مدى مشاركة واستمرارية المدرسة في الفعاليات والمبادرات والمشاريع التي 	
 تنفذها مواصالت اإلمارات وتسهيل

مشاريعها بشكل عام.

16• المشاركة في وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجة التحّديات الميدانية ذات 	
العالقة بالسالمة المرورية.

األنشطة والمبادرات 17
والمشاريع في مجال 

السالمة والتربية المرورية
)200 درجة(

1. طبيعة األنشطة والمبادرات 
والمشاريع التي طّبقتها 

المدرسة في مجال السالمة 
والتربية المرورية.

• توضيح طبيعة وحجم المبادرات التي تبّنتها المدرسة وكيفية سعيها نحو تعزيز اإلبداع 	
والسالمة والتربية المرورية في برامجها وأنشطتها. 

2. درجة اإلبداع في البرامج 18
واألنشطة.

• توضيح كيفية إشراك المستهدفين )الطلبة، أولياء األمور، السائقين، ومشرفي النقل 	
والسالمة( في تحسين األنشطة والبرامج المتعلقة بالسالمة والتربية المرورية، بحيث 

تكون جديدة وإبداعية.

19
قياس نتائج األداء 

واالستفادة منها في 
المراجعة والتطوير

)300 درجة(

1. قياس نتائج المبادرات والمشاريع 
قة 

ّ
واألهداف االستراتيجية المتعل

بالسالمة والتربية المرورية.

• هل تم قياس نجاح جهود المدرسة في مجال السالمة والتربية المرورية؟ الرجاء بيان 	
النتائج التي تم قياسها وتحقيقها على مدار أكثر من سنة )يفضل 3 سنوات( وتقديم 

شرح مختصر عن مدى وطبيعة النجاح )المادي/غير المادي( المحقق )يفضل دعم اإلجابة 
بإحصاءات وأرقام لتوضيح طبيعة ومدى النجاح(.

قة 20
ّ

2. االستفادة من النتائج المحق
في تطوير أنظمة ومبادرات 
ومشاريع السالمة والتربية 

المرورية.

• كيف تمت االستفادة من تطبيق وتعميم مبادرات أو مشاريع المدرسة في المدارس 	
األخرى في الدولة؟ مع التوثيق.

21• هل قامت المدرسة باتخاذ إجراءات تطويرية أو تصحيحية بهدف االرتقاء بنتائج السالمة؟	

01
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معايير جائزة المشروعات المتميزة للمدارس في مجال السالمة 
والتربية المرورية:

: شروط المشاركة في جائزة المدرسة الحكومية والخاصة المتميزة:
ً
أوال

 على أن ينسجم مع أهداف الجائزة في مجال . 1
ً
يمكن ترشيح أي مشروع متميز تراه المدرسة مناسبا

السالمة والتربية المرورية.
ال يشترط أن تكون المدرسة مشتركة في إحدى الجائزتين )المدارس الحكومية، المدارس الخاصة( قبل . 2

ترشيح مشروعاتها المتميزة.
تتم المشاركة بإعداد ملف واحد فقط يحوي اإلجابات على المعايير ومرفق معه الوثائق واألدلة الداعمة.. 3
ال يحق للمشروع الفائز المشاركة لسنتين متتاليتين، ويحق للمدرسة المشاركة بمشروع مختلف كل . 4

سنة حتى لو كانت فائزة في الدورة السابقة.
ال يحق للمدرسة المشاركة بأكثر من مشروع واحد في السنة.. 5
يجب أن ال تقل مدة المشروع عن فصل دراسي.. 6
7 ..

ً
يحق للمؤسسة االحتفاظ بالوثائق والمواد واالستفادة منها في أي جانب تراه مناسبا

 آخر موعد الستالم المشاركات المبدئية نهاية شهر يناير 2019.. 8
سيتم تقييم المشروع من قبل اللجنة التنفيذية في الفروع عبر الزيارات الميدانية، وذلك للوقوف . 9

على مستوى تطبيق المشروع بالتعاون مع أعضاء فريقه بعد تسليم ملف المشاركة المبدئي، 
وتقوم اللجنة بإعداد تقريٍر حول الزيارة ُيقّدم إلى لجنة التحكيم.

تقديم طلب المشاركة بتعبئة نموذج المشاركة ضمن فئة مشاريع المدارس في مجال السالمة . 10
والتربية المرورية )نموذج تقييم 2(.

: معايير المشاركة:
ً
ثانيا

يرجى كتابة فقرة مختصر عن المدرسة وإنجازاتها التي تؤهلها للحصول على الجائزة.. 1
يجب أن ال تزيد المستندات والوثائق عن 4 صفحات.. 2

المع����������يارم

يرجى تقديم نبذة مختصرة عن طبيعة ومضمون وأهداف المبادرة.1

يرجى توضيح األسباب أو الظروف التي أدت إلى اقتراح المبادرة/ المشروع.2

مدى ارتباط المبادرة/ المشروع بالسالمة والتربية المرورية.3

لماذا تعتقدون أن هذه المبادرة/ المشروع جديُر بالفوز ضمن فئة مشاريع المدارس؟4

هل تّم تحديد واعتماد خطة واضحة لتطبيق المبادرة/ المشروع؟5

هل تّم وضع آلية أو مؤشرات أداء لقياس مدى النجاح في تطبيق المبادرة/ المشروع وتحقيق أهدافها؟6

7

هل نجحت المدرسة في تطبيق وتنفيذ مكّونات وأنشطة المبادرة/ المشروع كما تم التخطيط لها؟
في حال نجاح المبادرة/ المشروع في تحقيق األهداف بشكل جزئي أو كلي؛ يرجى تقديم شرح مختصر عن مدى وطبيعة النجاح 

)المادي/غير المادي( المحقق مع توضيح اآلثار اإليجابية على )األفراد- المجتمع المحلي - المؤسسات األخرى(.
)يفضل دعم اإلجابة بإحصاءاٍت وأرقاٍم لتوضيح طبيعة ومدى النجاح(.

هل قامت المدرسة باتخاذ إجراءات تطويرية أو تصحيحية بهدف االرتقاء بنتائج المبادرة/ المشروع؟8

كيف تّمت االستفادة من تطبيق وتعميم المبادرة/ المشروع في الوحدات والمدارس األخرى في المؤسسة؟9

شروط ومعايير 
المشاركة

معايير جائزة أسرة السالمة المثالية:02
: شروط المشاركة في جائزة المدرسة الحكومية والخاصة المتميزة:

ً
أوال

تقوم إدارة المدرسة بترشيح األسرة التي تلمس لديها التمّيز واالهتمام وااللتزام ببرامج السالمة، . 1
وذلك من بين أسر الطلبة الذين يدرسون في المدرسة نفسها.

تقديم طلب المشاركة بتعبئة نموذج المشاركة ضمن فئة األسرة المثالية )نموذج تقييم 3(.. 2
تتم المشاركة بإعداد ملف يحوي اإلجابات على المعايير، ومرفق معها الوثائق واألدلة الداعمة.. 3
 لأسرة الفائزة المشاركة في دورتين متتاليتين وُيطّبق نظام مقارنة األداء خالل المشاركات.. 4

ّ
يحق

 مستقل.. 5
ٌّ

يجوز للمدرسة ترشيح أكثر من أسرٍة في الدورة الواحدة ويخصص لكل أسرٍة ملف
يمكن لأسرة إقامة فعاليات في مدارس أخرى.. 6

: معايير المشاركة:
ً
ثانيا

يرجى كتابة فقرة مختصر عن األسرة وإنجازاتها التي تؤهلها للحصول على الجائزة.. 1
يجب أن ال تزيد المستندات والوثائق عن 3 صفحات.. 2

المعيار الفرعيالمعيار الرئيسم

الممّيزات واألدوار1
ح لماذا توصف أسرتكم بأنها متمّيزة في مجال السالمة والتربية المرورية.

ّ
وض

ح آلية توزيع األدوار ضمن العائلة في تحقيق السالمة في المنزل والحافلة/ المركبة والمدرسة.
ّ

وض

المشاركات واإلنجازات2

عرض األنشطة والبرامج التي قامت بها األسرة لتعزيز مفاهيم السالمة والتربية المرورية.

ح مدى التعاون بين األسرة وإدارة المدرسة في مشاركتها للبرامج واألنشطة المدرسية.
ّ

وض

ح مدى استفادة األسرة من البرامج المقدمة من الجهات المعنّية ونشرها ضمن األسرة.
ّ

وض

ح طبيعة العالقة بين أفراد األسرة، وتأثر األسر األخرى بها.
ّ

وض

النتائج3

 ما الخطط المستقبلية للعائلة في مجال السالمة والتربية المرورية
)يجب أن تكون واقعية ومميزة(؟

ما النتائج المثمرة التي حققتها األسرة في مثاليتها في مجال السالمة والتربية المرورية؟
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شروط ومعايير 
المشاركة

معايير جائزة اإلبداع واالبتكار للطلبة:
ُتتاح المشاركة في الجائزة لإلبداعات واالبتكارات التي تخدم تعزيز قيمة السالمة وتسهم في نشر 

ثقافة التربية المرورية، ويتعين على المشاركات أن تسهم في تطوير خدمات المواصالت المدرسية 
في مواصالت اإلمارات.

: شروط المشاركة:
ً
أوال

يحق لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والفنية والتكنولوجية والتطبيقية المشاركة في 
هذه الفئة من الجائزة، ويتّم تصنيفهم إلى المستويات اآلتية، حيث تنحصر المنافسة في كل مستوى 

على حدة: رياض األطفال. / الحلقة األولى. / الحلقة الثانية. / الثانوي.
•  خاصٍّ منفصٍل عن فئات الجائزة األخرى، مع توضيح كافة البيانات 	

ٍّ
وضع كل مشاركة في مغلف

ُ
ت

 فيها فقرة مختصرة عن 
ً
على المشاركة المقدمة بتعبئة )نموذج طلب المشاركة 4( ُموضحا

الجوانب اإلبداعية للمشروع المقّدم.
• ستبعد 	

ُ
يسمح للطالب بالمشاركة بأكثر من فئة )3 بحد أقصى( وفي حال فوزه بإحدى الفئات ت

بقّية المشاركات.
• ال ُيشترط أن تكون المدرسة مشتركة في إحدى الجوائز األخرى )المشروعات المتمّيزة للمدارس، 	

ين. جائزة األسرة المثالّية( قبل ترشيح مشروعات طلبتها المتميز
• 	.

ً
 للمؤسسة االحتفاظ بالوثائق والمواد واالستفادة منها في أي جانب تراه مناسبا

ّ
يحق

• تسلم مشاركات الطلبة بشكٍل منفصٍل عن مشاركة المدرسة.	
• ين عن كل مشروع من المشروعات المطروحة في كل مرحلة دراسية على 	 يتم اختيار ثالثة فائز

مستوى الدولة، ويمنح كل منهم )1500( درهم.
• 	.)CD( يتعّين تقديم المشاركات بشكل إلكتروني على قرٍص ليزري
• آخر موعد الستالم المشاركات 2019/04/30	

: معايير المشاركة:
ً
ثانيا
• يجب ربط المشاركة بالشعار المعتمد في كل دورة، وهو »طالبنا أمانة« للدورة 21.	

ُيشترط في األعمال الُمقّدمة أن تكون غير مشاركة في جوائز أو في منافسات أخرى أو في . 1
الدورات السابقة لهذه الجائزة، وأن تكون من إعداد وتنفيذ الطلبة أنفسهم.

ستبعد المشاركات غير المطابقة لشروط المشاركة ومعاييرها بما فيها المراحل الدراسية، . 2
ُ
ت

والموضحة في الجدول اآلتي:

المعاييرالمراحل المستهدفة الفئةم04

•التصوير الفوتوغرافي1 المرحلة األساسية )الحلقة األولى – الثانية(.	
• المرحلة الثانوية.	

• درجة اإلبداع واالبتكار في التقاط الصورة.	
• مدى إسهام الصورة في نشر ثقافة السالمة 	

والتربية المرورية.
• تقدم المشاركة على CD أو بطاقة الذاكرة 	

.) USB -FLASH(

التطبيقات الذكية 2
واالختراعات واالبتكارات

• المرحلة األساسية )الحلقة الثانية(.	
• المرحلة الثانوية.	

أ- التطبيقات الذكية:
• درجة اإلبداع واالبتكار في التطبيق الذكي.	
• إمكانية التنفيذ واالستفادة من التطبيق الذكي.	
• مدى إسهام التطبيق الذكي في تطوير خدمات 	

المواصالت المدرسية في الدولة وتحويلها إلى ذكية.
• تقدم المشاركة على CD أو بطاقة الذاكرة 	

.)USB -FLASH(

ب- االختراعات واالبتكارات:
• درجة اإلبداع واالبتكار في االختراع.	
•  إمكانية التطبيق واالستفادة من االختراع	

على أرض الواقع.
• مدى إسهام االختراع في تطوير خدمات 	

المواصالت المدرسية في الدولة.

العروض التقديمّية 3
واألفالم القصيرة

• المرحلة األساسية )الحلقة الثانية(.	
• المرحلة الثانوية.	

:Power Point أ- العروض التقديمّية
• درجة اإلبداع واالبتكار في إعداد العرض التقديمي 	

واستخدام المؤثرات.
•  درجة االرتباط بين المشروع ومجال السالمة	

والتربية المرورية.
• تحديد ما بين 7 إلى 01 شرائح للعرض.	
• تتراوح مدة العرض من 2 )دقيقتين( إلى 4 دقائق.	

:Video/short Film ب- األفالم القصيرة
• درجة اإلبداع واالبتكار في إخراج الفلم.	
• مدى إسهام الفيلم القصير في نشر ثقافة 	

السالمة والتربية المرورية.
• تقدم المشاركة على CD أو بطاقة الذاكرة 	

.)USB -FLASH(

اللوحات الفنية4
• مرحلة رياض األطفال. 	
• المرحلة األساسية )الحلقة األولى– الثانية(.	
• المرحلة الثانوية.	

• درجة االرتباط بين اللوحة الفنية ومجال السالمة 	
والتربية المرورية.

• درجة اإلبداع واالبتكار في رسم اللوحة الفنية.	
• أال يزيد قياس اللوحة عن )A4( لمرحلة رياض األطفال 	

والحلقة األولى.
• أال يزيد قياس اللوحة عن )A3( لمرحلتي الحلقة 	

الثانية والثانوية.
• استخدام األلوان متروك إلبداع الطلبة.	

•الجرافيك5 المرحلة األساسية )الحلقة الثانية(.	
• المرحلة الثانوية.	

• درجة اإلبداع واالبتكار في التصميم.	
• درجة االرتباط بين المشروع ومجال السالمة والتربية 	

المرورية.
• تقدم المشاركة على CD أو بطاقة الذاكرة 	

.)USB -FLASH(
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: لجنة التحكيم:
ً
أوال

يتم تش������كيل لجنة التحكيم بقرار من س������عادة مدير عام مواص������الت اإلمارات، وتتكون 
من مجموعة من المتخّصصين في مجاالت الس������المة والتربي������ة المرورية وذوي الخبرة 

بالمش������اركة في جوائز التمّيز ذات العالقة بالس������المة، سواء من داخل المؤسسة أو من 
 ألي ط������رٍف التدخل في قرارات اللجنة أو مراجعتها أو االعتراض على النتائج 

ّ
خارجه������ا، وال يحق

 لها االستعانة بلجان فرعّية حسب الحاجة.
ّ

بعد إعالنها، ويحق

: أحكام عامة:
ً
ثانيا

يحق لمواصالت اإلمارات عرض الملفات المشاركة بهدف تعميم الفائدة ونقل أفضل الممارسات 	•
مع المحافظة على حقوق الملكية الفكرّية ألصحابها.

نتائج الجائزة نهائية وغير قابلة لالعتراض.	•

: التواصل واالستفسارات:
ً
ثالثا

في حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل مع رؤساء وحدات السالمة في فروع مواصالت اإلمارات 
المختلفة حسب المنطقة التعليمية.

مة
 عا

ام
حك

 وأ
وط

شر
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اإلدارة العامة:
دبي - القرهود 

Head Office:
Dubai - Al Garhood
Tel,: 04 2854444
Fax: 04 2854584
P.O.Box:
5757 Dubai
E-mail:
info@et.gov.ae

W. Region م الغربية 
Tel,: 02 8847228  
Fax: 02 8848167

Abu Dhabi أبوظبي 
Tel,: 02 5541114
Fax: 02 5544594

Al Ain العـــين 
Tel,: 03 7215202
Fax: 03 7215216

Dubai دبــي 
Tel,: 04 2854333
Fax: 04 2855426

Al Sharjah الشارقة 
Tel,: 06 5342212
Fax: 06 5341905

Ajman عجمان 
Tel,: 06 7481100
Fax: 06 7434883

U.A.Q أم القيوين 
Tel,: 06 7666411
Fax: 06 7662114

Al Dhaid الذيد 
Tel,: 06 8822464
Fax: 06 8823859

R.A.K رأس الخيمة 
Tel,: 07 2282326
Fax: 07 2270274

Al Fujairah الفجيرة 
Tel,: 09 2220808
Fax: 09 2229844

Khor Fakan خورفكان 
Tel,: 09 2382222
Fax: 09 2386022

إصــــــدار
إدارة االتصال الحكومي
مواصالت اإلمارات

بالتعاون مع

جائزة الشرق ا�وسط
للتميز في الحكومة
والخدمات ا�لكترونية

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 
" APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

جائزة أفكار بريطانية 

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى 
قارة آسيا

وسامين ذهبيين في "القيادة الحكيمة" 
و"التميز والجودة"

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

Middle East Business Leaders 
Awards

جائزة أفكار أمريكية

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

جائزة ا	كاديمية العربية 
لجوائزا¡نترنت  "اراب بان "للمواقع 

ا¡لكترونية الحكومية 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة ستيفي العالمية

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور


