جائزة أصدقاء البيئة للمدارس 2016 / 2015
برعاية شركة كونوكوفيلبس

التعريف بالجائزة :
جائزة أصدقاء البيئة للمدارس :
هي أول جائزة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث بدأت منذ العام  1996م بعد أن
أنشأ المركز جماعات ألصدقاء البيئة في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الناطقة بغير
العربية وظلت الجائزة مستمرة حتى تاريخه.

المسابقة العامة
مسابقة الدوري الثقافي البيئي
مسابقة اإلبداع الفني البيئي

جائزة أصدقاء البيئة للمدارس تتألف من

مسابقة الفيلم البيئي التوعوي للمرحلة اإلعدادية
مسابقة الفيلم البيئي التوعوي للمرحلة الثانوية
مسابقة الدكتور أحمد قطب لألبحاث العلمية
جائزة أفضل مشرف  /رائدة بيئة
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 -1المسابقة العامة :
تشكل مواقع التواصل االجتماعي والوسائل التقنية طبيعة العمل في فعاليات المسابقة وذلك
لسهولة التعامل بها والتقليل من استخدام األوراق حفاظا ً على البيئة بما يساهم في توسيع دائرة
المعارف وتخطي الجدران المدرسية إلى كافة أفراد المجتمع في قطر ،وعلى المدارس المتنافسة
إتخاذ الخطوات التمهيدية التالية:
 على المدرسة تعبئة استمارة اإلشتراك وإرسالها عبر البريد اإللكتروني
 ، fec.schools@gmail.comوسيتم الرد عليكم من قبل الموظف المختص وتأكيد
وصول استمارة المشاركة.
 تقوم المدرسة خالل العام بإثبات كافة األنشطة البيئية المنفذة بالصور أو الفيديو في
صفحة الفيس بوك أو االنستقرام الخاصة بها لتسهيل متابعة الحكام ،وعلى المدرسة
موافاة المركز بعنوان صفحة الفيس بوك أو االنستقرام وذلك عن طريق البريد
اإللكتروني.
 على المدرسة أن تقوم بأعمالها خالل العام الدراسي وتسليمها للمركز على هيئة
 CD/DVDعوضا ً عن الملفات الورقية ،وسيقوم المركز بنشر األعمال الفائزة على
صفحة الفيس بوك الخاصة بالمسابقة بعد الحفل الختامي.
 يجب استخدام اللوحات اإلرشادية ذات الطابع البيئي التوعوي داخل المدرسة باإلضافة
الستخدام الملصقات المعبرة عن فعاليات المسابقة على حافالت المدرسة أثناء تحرك
التالميذ ألي مشاركة تتعلق بالمسابقة وذلك قدر اإلمكان.

تتكون المسابقة العامة من :
النشاط
محاضرات بيئية توعوية
معسكر لكل ربيع زهرة
(إلزامي)
المعسكرات
معسكر داخل/خارج
المدرسة
مركز أصدقاء البيئة
(إلزامي)
الزيارات
جهة اختصاص بيئي
االحتفال بالمناسبات البيئية

ابتدائي  /نموذجي
4

اعدادي
4

ثانوي
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
3

3
3

3
3
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قائمة بالجهات البيئية التي يمكن زيارتها حسب كل مرحلة :

اسم الجهة البيئية
المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه في واحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا (كونوكوفيلبس)
مشتل قطر الدولي
مجمع سليطين الزراعي الصناعي

ابتدائي

اعدادي

ثانوي

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

مزرعة أم قرن
محطة تحلية المياه (راس أبو فنطاس)
مصنع السويدي للورق

√

إدارة األرصاد الجوية (الهيئة العامة للطيران المدني)
متحف الفن اإلسالمي

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

متحف العربي للفن الحديث
جاليري متاحف قطر  -قاعة الرواق

√

جاليري متاحف قطر كتارا
متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
محمية الشحانية

√
√

محمية الريم
محمية رأس لفان الصناعية
شركة داندي المحدودة

√

شركة الريان لتعبئة المياه المعدنية
الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي
مصنع الدوحة الحديث للعبوات الكرتونية
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي
"نافكو"
المعارض البيئية بالمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

قائمة المناسبات البيئية التي يمكن االحتفال بها :

المناسبات البيئية
1

يوم البيئة القطري

2

أسبوع الشجرة

3

يوم المياه العالمي

4

اليوم العالمي لألرصاد الجوية

5

ساعة األرض

6

يوم األرض العالمي

7

يوم البيئة الخليجي

Environmental Events
 26فبراير
26th Feb
 17 – 11مارس
11th - 17th March
 22مارس
23nd March
 23مارس
23rd March
 29مارس
29th March
 22أبريل
22nd April
 24أبريل
24th April
 15 - 14مايو
14th – 15th May
 22مايو
22nd May
 5يونيو
5th June

اليوم العالمي للطيور المهاجرة
9

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

10

اليوم العالمي للبيئة

11

اليوم العالمي للممحيطات

12

اليوم العالمي لمكافحة التصحر

13

اليوم العالمي لحفظ طبقة األوزون

14

اليوم العالمي للموائل (المها والغزالن
النادرة)

15

اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية

16

اليوم العالمي للتقييس

17

يوم البيئة العربي

18

يوم الغذاء العالمي

19

يوم األمم المتحدة

Qatari Environment Day
Tree Week
World Water Day
World Meteorological Day
Earth Hour
World Earth Day
Gulfian Environment Day
International Migratory Bird Day
World Biodiversity Day
World Environment Day

 6يونيو
6th June
 17يونيو
17th June
 16سبتمبر
16th Sept
 6أكتوبر
6th Oct
ثاني أربعاء من أكتوبر
2nd Wed - Oct
 14أكتوبر
14th Oct
 14أكتوبر
14th Oct
 16أكتوبر
16th Oct
 24أكتوبر
24th Oct

World Ocean Day
World Day to Combat Desertification
International Day for the Preservation
of the Ozone Layer
)World Day of habitats (oryx, gazelle
International Day for Natural Disaster
Reduction
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World Standards Day
Arabic Environment Day
World Food Day
United Nation Day

 -2مسابقة الدوري الثقافي البيئي :
مسابقة يعقدها المركز بين المدارس في شكل تنافس مباشر كل حسب مرحلته الدراسية ،حيث
يتم جدولة المدارس الراغبة بالمشاركة بنظام القرعة ،وتُعقد كافة المسابقات في مركز أصدقاء
البيئة وفق الشروط التالية :
شروط مسابقة الدوري الثقافي البيئي :
 يمثل المدرسة خمسة تالميذ باإلضافة إلى مشرف واحد أو رائدة بيئة واحدة فقط.
 ضروروة الحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد للمسابقة ،وفي حال تأخر
المدرسة ،تُمنح ربع ساعة ثم تُعلن النتيجة بإنسحابها وفوز المدرسة المنافسة إذا
حضرت في الوقت المحدد.
 تبدأ المسابقات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ً حسب التاريخ الذي يحدده
المركز.
 على مشرف  /رائدة البيئة تسجيل اسم المدرسة في الدفتر المخصص للتوقيع وذلك عند
وصوله للمركز.
 في حال ثبوت حالة غش ،تُستبعد المدرسة من المسابقة.
 يحق لمشرف  /رائدة البيئة االعتراض أثناء مجريات المسابقة فقط ،وال يُسمح بقبول أي
اعتراض بعد إعالن النتيجة.
 قرار لجنة التحكيم نهائي وال يقبل النقض.
 يجب أن يوضع في االعتبار أن بعض األسئلة تحتمل عدة إجابات مختلفة بإختالف
المصادر ،وعليه فإن المركز سيعتمد في اإلجابة على المصادر العلمية الموثوقة
المتوفرة لدى لجنة التحكيم وال يعتد كثيرا ً بإجابات اإلنترنت مثل الويكيبيديا أو القوقل.
 -3مسابقة االبداع الفني البيئي :
على جميع المراحل التعليمية إقامة مسابقات داخلية لتنفيذ المجسمات أدناه وتحكيم أعمال التالميذ
واختيار مجسم واحد من بين أعمال التالميذ في المدرسة لتقديمه للجنة التحكيم لينافس في
المسابقة النهائية :
المرحلة التعليمية
االبتدائي  /النموذجي
االعدادي
الثانوي

سم
عنوان المج ّ
سم لتطوير الساحة المدرسية
مج ّ
تصوري لسفاري دولة قطر
سم
مج ّ
ّ
سم تعزيز األمن الغذائي القطري
مج ّ
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موعد تسليم المجسم الذي تختاره المدرسة إلى
مركز أصدقاء البيئة
من 2016/2/1 :
إلى 2016/2/15 :
من 2016/3/1 :
إلى 2016/3/15 :
من 2016/4/1 :
إلى 2016/4/20 :

المرحلة التعليمية
ابتدائي  /نموذجي
اعدادي
ثانوي

شروط مسابقة اإلبداع الفني البيئي :







حجم المجسم  1متر مربع.
يُبرز المجسم أهمية المشروع (الفكرة) وإمكانية تطبيقه عملياً.
أن يتوفراإلبداع الفني في المجسم.
أن يكون المجسم من عمل التالميذ.
على المدرسة أن ترفق مع المجسم شرح توضيحي للفكرة واألدوات المستخدمة على
هيئة صفحة واحدة بمقاس .A4
سيتم تزويد كل مدرسة برقم تسلسلي يوضع على المجسم ،وذلك لضمان الحيادية في
التحكيم.

 -4مسابقة الفيلم البيئي التوعوي للمرحلتين اإلعدادية والثانوية :
مسابقة علمية تهدف لتوعية التالميذ بأهمية استخدام اإلعالم والتقنية لطرح األفكار البيئية
التوعوية بطريقة مبتكرة إلفادة المجتمع في المستقبل ،حيث تقوم المدرسة بإجراء مسابقة الفيلم
البيئي التوعوي داخل المدرسة واختيار الفيلم األفضل وتقديمه للمركز للتحكيم النهائي.

مواضيع الفيلم البيئي التوعوي :
المرحلة التعليمية
االعدادي ( :يُرجى اختيار
احدى الفكرتين)
الثانوي

فكرة الفيلم
 ترشيد استخدام البالستيك ترشيد استخدام األطعمة الزائدة عن الحاجةالتخلص السليم من األدوية المنزلية الصيدالنية
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شروط مسابقة الفيلم البيئي التوعوي :
 أن تتراوح مدة العرض بين ( )5 - 3دقائق.
 أن يكون المحتوى مرتبط بشكل أساسي بموضوع المسابقة.
 أن يكون الفيلم من عمل التالميذ.
 يمكن استخدام وسائل التصوير المتاحة كاألجهزة المحمولة وال يشترط التصوير بآالت
عالية الجودة.
 على المدرسة المشاركة بفيلم واحد فقط.
 يتم تسليم الفيلم على هيئة  / CD/DVD/أو فالش ميموري.
 يُمنع اإلشارة السم المدرسة أو أسماء الطالب في محتوى الفيلم بأي شكل من األشكال،
وعلى المدرسة فقط وضع الرقم التسلسلي الخاص بها وذلك لضمان الحيادية في
التحكيم.
 يسلّم الفيلم للمركز مرفقا ً بورقة توضح إسم المدرسة وأسماء الطالب.

 ستتم عملية التحكيم عن طريق مؤسسة قطر للسينما.

 -5جائزة الدكتور أحمد قطب للبحوث العلمية :

مسابقة لطالب الجامعات والمعاهد العليا والمعلمين :
يتم اختيار أحد المواضيع أدناه :

المواضيع المطروحة :
)1
)2
)3
)4

مشكلة األمن الغذائي وحلولها.
التأثيرات المختلفة لتقنية النانو.
التأثيرات المختلفة للتكنولوجيا على األبناء.
مشكلة التلوث بالرصاص وتأثيرها على الطفل.
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شروط المسابقة :
 تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.
 عدم المشاركة ببحث تم تقديمه سابقا ً في أي مسابقة.
 أن تتراوح صفحات البحث من ( )15-20صفحة ،ويتم استخدام الخط
 Simplified Arabicبحجم . 16
 عدم النقل من أي بحث سابق أو وسائط إعالمية أو اإلنترنت.
 تحديد المراجع التي يستعان بها.
 ضرورة إرفاق االسم الثالثي ورقم الهاتف مع البحث.

 -6جائزة أفضل مشرف أو رائدة بيئة :
يتم اختيار أفضل مشرف أو رائدة بيئة وفق الشروط التالية:
 التواصل مع المركز.
 اإللتزام بالمشاركة شخصيا ً في كافة فعاليات وأنشطة المسابقة.
 تأثير المشرف أو الرائدة إيجابيا ً على بيئة المدرسة.
 التحكم في ضبط سلوكيات التالميذ في كافة فعاليات المسابقة.
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إستمارة التسجيل في جائزة أصدقاء البيئة للمدارس 2016/2015

اسم المدرسة
اسم مشرفـ /رائدة البيئة
فاكس المدرسة
رقم هاتف المشرفـ /الرائدة
بريد المدرسة اإللكتروني
بريد المشرفـ/ـ الرائدة اإللكتروني
المسابقات التي ترغب المدرسة بالمشاركة فيها :






المسابقة العامة
مسابقة الدوري الثقافي البيئي
مسابقة اإلبداع الفني البيئي
مسابقة الفيلم البيئي التوعوي للمرحلة اإلعدادية
مسابقة الفيلم البيئي التوعوي للمرحلة الثانوية

* يرجى من المدارس (متعددة المراحل) إشراك كل مرحلة على حدة ،حتى يتم تحكيم أعمال مع
نظائرها في المراحل التعليمية.
* آخر موعد لتسليم كافة أعمال المسابقة للتحكيم  :الفترة من 2016/5/ 5 – 1م
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