دليل جائزة الطالب المتميز
2018-2017

مقدمة
انسجاما مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة يسعى برنامج الشيخ صقر للتميز
الحكومي الى تطوير الكفاءات البشرية  ,تعزيز الـتنمية الشاملة ودعم التميز التعليمي
في اإلمارة من خالل استقطاب و رعاية الطلبة المتميزين وإعداد قادة المستقبل.

الهــدف

إبراز وتحفيز الطلبة المواطنين و تشجيعهم على التميز في مسيرتهم
الدراسية ,وتمنح الجائزة للطالب المتميز وفق معايير معتمدة من
البرنامج .

فئات الجائزة:





التميز األكاديمي
التميز اإلبتكاري
التفاعل المجتمعي
التنمية الذاتية

دورة الجـــائزة:
الفعالية

التاريخ

اإلعالن عن دورة الجائزة

ديسمبر 2016

البدء في الترشيح للجائزة

يوليو 2017

استالم استمارات المشاركة

أكتوبر 2017

تقييم أعمال المشاركين

نوفمبر 2017

تكريم الفائزين

ديسمبر 2017

الجوائــز والمكافآت:
يتم تخصيص مكافآت مالية ودروع وشهادات لجميع الفائزين وفقا ً لألتي:

الفئــــــة
.1

فئة التميز اإلكاديمي

.2



فئة التميز اإلبتكاري
المشاريع التطبيقية
االبحاث والدرسات

 .3فئة التفاعل المجتمعي
 الخدمة المجتمعية
 اإلنجازات اإلبداعية
 .4فئة التنمية الذاتية

الجائزة

أولا:فئة التميز األكاديمي:
تركز هذه الفئة على نتائج الطلبة المتميزين في نهاية كل فصل دراسي  ,وتنطبق على الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي
اليقل عن ( )3.8خالل فترة الدراسة ولكل فصل دراسي ( 15ساعة معتمدة على األقل ) بعد السنة الدراسية األولى من
التخصص  ,وعلى أن يكون الطالب على تواصل دائم مع البرنامج.
شروط المشاركة:
 .1أن يكون للطالب نتائج متميزة خالل فترة الدراسة
 .2أن يكون حاصل على معدل تراكمي اليقل عن  3.8وال تقل عدد الساعات المسجلة  15ساعة منجزة خالل الفصل
الدراسي الواحد
 .3أن يكون الطالب على تواصل مستمر مع البرنامج واستجابة المتطلبات من استبيانات واستطالعات
 .4تسليم السجالت والتقارير الدراسية في الوقت المحدد من انتهاء كل فصل دراسي

ثانيا ا :فئة التميز اإلبتكاري:
 .1المشاريع التطبيقية (ريادة األعمال)
تهدف هذه الفئة إلى دعم و تشجيع الطلبة المبتكرين على إجراء المشاريع واالختراعات االبتكارية التي تلبي
حاجات التعليم والمجتمع أو لحل مشكلة معينة .
شروط المشاركة:
 .1أن يكون المشروع عمل شخصي او مجموعة مع توضيح دور المشارك
 .2أن تكون فكرة المشروع أو االختراع جديدة ومبتكرة
 .3أن يساهم المشروع في حل او معالجة مشكلة معينة
معايير تقييم فئة المشاريع التطبيقية

الدرجة

مساهمة الفكر اإلبداعي لتحقيق األهداف

35

جودة التصميم

35

التحديات التي واجهت التطبيق وكيفية التغلب عليها

30

االجمالي

100

ثانيا ا :فئة التميز اإلبتكاري:
 .2األبحاث والدراسات
تهدف هذه الفئة الى دعم و تشجيع الطلبة المتميزين على إجراء األبحاث والدراسات في مختلف مجاالت
البحث التي يواجهها المجتمع وتطوير وتطبيق الحلول الالزمة لعالجها .
شروط المشاركة:
 .1أن تكون األبحاث باللغة العربية أو االنجليزية
 .2أن تكون األبحاث ضمن المجاالت المحددة (ك ٌل حسب التخصص)
 .3أن يكون للبحث قيمة معرفية
 .4التقيد بمعايير البحث

الدرجة

معايير تقييم فئة األبحاث والدراسات
تحديد أهداف وأهمية البحث

30

وضوح مشكلة البحث

25

سالمة األسلوب واللغة والتنظيم واإلخراج

15

قوة توصيات البحث وأهميتها

30
اإلجمالي

100

ثالثا ا :فئة التفاعل اإلجتماعي:
 .1الخدمة المجتمعية:
تهدف هذه الفئة إلى تنمية الوعي وتشجيع الطلبة على العمل التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على انجاز
األعمال التطوعية التي تخدم المجتمع.
شروط المشاركة:
 .1أن يكون للطالب مشاركات مميزة في مختلف الفعاليات المجتمعية داخل أو خارج الدولة.
 .2أن يكون العمل يخدم المجتمع .
 .3أن يقدم الطالب ملفا ً متميزاً عن االنجازات والمشاركات وفق المعايير المحددة.
الدرجة

معايير تقييم فئة الخدمة المجتمعية
وضوح األهداف ووجود خطة واضحة للتفاعل المجتمعي

30

أنواع الخدمات المجتمعية التي شارك الطالب في تنفيذها على مستوى اإلمارة والدولة والعالم

20

األفكار واالقترحات والمبادرات اإلبداعية التي قدمها الطالب في اعمالة المجتمعية من خالل استخدام
وسائل التواصل اإلجتماعي والتطبيقات الذكية

30

عدد المشروعات والمبادرات التطوعية التي ساهم الطالب في انجازها

20

اإلجمالي

100

ثالثا ا :فئة التفاعل اإلجتماعي:
 .2اإلنجازات اإلبداعية:
تهدف هذه الفئة الى تشجيع الطلبة المبدعين على إبراز وصقل جوانب الموهبة لديهم  ,وتعتمد هذه الفئة اإللتزام
بالمعايير األساسية بمجال الموهبة والتوافق مع القيم المجتمعية.
شروط المشاركة:
 .1أن يكون للطالب انجازات ابداعية تخدم المجتمع
 .2أن يكون العمل في المجاالت المختلفة (الرسم  ,الشعر  ,تأليف القصص ,التمثيل  ...... ,عدا اإلنجازات الرياضية)

 .3أن يلتزم الطالب بالمعايير االساسية لكل مجال
 .4أن يشارك في مجال واحد فقط

 .5ان يتوافق العمل المقدم مع قيم المجتمع
الدرجة

معايير تقييم اإلنجازات اإلبداعية
أن يكون للمرشح انجازات تخدم المجتمع في المجاالت المختلفة واإللتزام
بالمعايير الفنية األساسية لكل مجال

توافق العمل مع قيم وخدمة المجتمع

40
35
25

عدد المشاركات االبداعيه التي شارك فيها الطالب على مستوى اإلمارة والدولة
اإلجمالي

100

رابعا ا :فئة التنمية الذاتية:
 .2البرامـــــج واألنشطة
تركز هذه الفئة على تشجيع الطالب بالمشاركة بشتى المجاالت,واألنشطة المختلفة على مستوى اإلمارة
والدولة (الدورات التدريبية – ورش العمل – المؤتمرات وغيره).
شروط المشاركة:
 .1أن يكون للطالب مشاركات مميزة وبارزة في االنشطة المختلفة في الدولة
 .2أن يكون الطالب حريص على المشاركة مع الفعاليات المختلفة التي تنظمها اإلمارة او الدولة
الدرجة

معايير تقييم فئة التنمية الذاتية
عدد البرامج واألنشطة التي شارك فيها الطالب

35

مدى المشاركة في البرامج واالنشطة الحديثة والمتنوعة

35

دراسة قياس أثر االبرامج واألنشطة على الطالب

30
اإلجمالي

100

آلية المشاركة في الجائزة:



يحق لجميع الطلبة المواطنين المتميزين الحاصلين على منحة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي المشاركة
في الجائزة
تقديم طلب المشاركة إلكترونيا من خالل الموقع األلكتروني الخاص بالبرنامج

شروط الترشيح للجائزة:





يفتح باب التسجيل في الجائزة وفقا للوائح التنظيمية
يجب مرعاة الشروط الفنية للجائزة
يتم إعداد ملفات الترشيح من قبل المرشح نفسه
مجاالت المشاركة :يرجى اختيار مجال واحد للمشاركة و فئة جائزة واحدة فقط

