
 
 

 

 قواعد جائزة المبتكر الصغ�ي 
ن  فئة  : مسابقة الرسم والتل��نالمبتدئني

لك  تغ�ي المناختحد�ات  التخف�ف من كالموض�ع: "ك�ف �مكن • ن ي م�ن
 المح�طة بك؟" واألجواءوتع��ز االستدامة �ن

ن أن تنطوي   •  . فقط بخط �د طالب واحد  ا مرسوم�  �كون مبتكر تقد�م عمل  مشاركة ع� كليتعني
أقالم و الملونة  التظل�ل�مكن الرسم بأي وس�لة و�جوز استخدام أقالم الرصاص الملونة وأقالم التل��ن واأللوان المائ�ة وأقالم  •

 الباست�ل والورق الملون المقصوص. 
ي أو رأ�ي �جب أن تكون المشاركات عبارة عن رسم أو لوحة  •

ي وضع أف�ق
 . A4ورق بحجم  استخدامو�جب  ،�ن

ي ص�غة " •
ي �سل�م المشاركات �ن

 م�جا با�ت.  1" و�دقة ال تقل عن JPEGينب�ن
ي ال �جوز أن �كون تصم�م  •   العمل الفين

ُ
ي � ا لعمل فين ي ذلك الصور استنساخ�

ا أو �سخة طبق األصل منه، بما �ن  �ش سابق�
 بوس�لةقبل األعمال الفن�ة المعدة . كما لن تُ المنقولة عن ط��ق االستشفاف. ولن تقبل الرسوم المنسوخة أو الفوتوغراف�ة

ون�ة آل�ة  وسيتم استبعادها.  أو إل��ق
ي �سل�م كل  •

ا ينب�ن ي مصح��� : االسم _المدرسة_  وفئة المسابقةباسم المشارك والمدرسة  عمل فين فئة ع� النحو التا�ي
ن   1المبتدئني

ي الستالم المشاركات: المو  •
 2020نوفم�ب  25عد النهائئ

ن �ق�م الحكام  • الفن�ة،  والجودة، ق�مة المفهوم الذي ينقله العملو �ي التال�ة: التأث�ي الب�ي، بناء ع� المعاي أعمال المتسابقني
 . وجوانب االبتكار 

ن الثان�ة  تمنح • ن األو� وفئة المبتدئني ، وُ�منحون كذلك شهادات األو� ةبالمرا�ز الثالثلفائ��ن ل جوائز مسابقة فئة المبتدئني
 . ُ�سلم إ� مدارسهم. 

 تكون قرارات الحكام نهائ�ة وملزمة.  •
ون�ة.  • ن شهادات إل��ق  يتل�ق جميع المشاركني
ا أو ألسباب خارج  • ور�� ي أي مرحلة إذا ارتأينا ذلك �ن

ي إلغاء المسابقة �ن
�حتفظ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالحق �ن

 س�طرتنا. نطاق 
 

 الفئة المتوسطة: مسابقة الملصقات البحث�ة

لك واألجواء المح�طة بك؟" • ن ي م�ن
 الموض�ع: "ك�ف �مكنك التخف�ف من تحد�ات تغ�ي المناخ وتع��ز االستدامة �ن

 يتألف كل ف��ق من عض��ن.  •
نتالملصقات ال �سل�مه�د�ة تتضمن الجولة التم • ا  ، ف�ما �شهد بحث�ة ع�ب اإلن�ق ا الجوالت النهائ�ة عرض� للملصقات  تقد�م��

نت ت  . عنها عقبه جلسة لط�ح األسئلة واإلجابة البحث�ة ع�ب اإلن�ق
ي لتقد�م الملصقات البحث�ة: الموعد الن •

 . 2020نوفم�ب  18هائئ
•  : ي ما ��ي ي أن يتضمن الملصق البحي�

 ينب�ن
  :ا العنوان ا مهم� ي جزء� جذب الجمهور لقراءة ملصقك بأ�مله. ومن ثم،  من شأنهللغا�ة �شكل عنوان الملصق البحي�

ا ن �كون العنوان احرص ع� أ � ا  قص�ي  عك. و بموضووثيق الصلة  وجذاب�
 
 
 
  :ي أن المقدمة

ز أهميته ل ودقيق ع� وصف واضحالمقدمة  �شتملينب�ن لتنم�ة قض�ة اللموض�ع المختار وت�ب
 وض�ع. عن الم بعض المعلومات األساس�ةالمستدامة، إضافة إ� تقد�م 



 
 ي هذا الجزء مناقشةمراجعة األدب�ات: / البحث�ة األسال�ب

ن �ن المقار�ة البحث�ة المعتمدة والمسوغات المنطقة وراء  يتعني
ي بعض الموضوعاتاخت�ارها. 
ا أن تعنون هذا  �ن عبارة ب الجزءتكون مراجعة األدب�ات الخ�ار الوح�د الممكن؛ �مكنك أ�ض�

 مراجعة األدب�ات. 
  :ي هذا النتائج والمناقشة

ي توصلت إليها  الجزء�ستعرض �ن جمع النتائج عن ط��ق  كوتتناولها بالنقاش. �مكن النتائج اليق
ي  التج��ب�ة أو الم�دان�ة ومن خالل األعمالو المقابالت الشخص�ة 

، وعند مناقشة النتائجقراءة أعمال اآلخ��ن.  التعمق �ن
ا  من نتائج واإلدالء برأ�ك فيها. ومن الممارسات الج�دة�مكنك �سل�ط الضوء ع� ما توصلت إل�ه  استخدام  أ�ض�
ي هذا الجزء. 

 المخططات والرسوم الب�ان�ة �ن
 ي هذا ب��جاز  بحثك الخاتمة: �مكنك استعراض نتائج

ي  ذكر  كمالحظاتك الختام�ة. و�مكن و��ان الجزء�ن األسباب اليق
ة لالهتمامتجعل نتائجك  ي �مكن  مث�ي ي المستقبل.  فيها والمجاالت اليق

 إجراء م��د من البحوث �ن
 المراجع 

ي ذلك جميع اللوحات والمواد المتضمنة، حجم ملصق  •
ي ال�امل ل�ل مشارك، بما �ن �جب أن يناسب عرض الملصق البحي�

ا. ، A2ق�اس  ا أو أفق��  و�مكن للمشارك تصم�م الملصق رأس��
ي ص�غة " •

ي �سل�م الملصقات البحث�ة �ن
 ". pdfينب�ن

ي �سل�م كل  •
ي ينب�ن ا  ملصق بحي� : االسم _المدرسة_الفئة  وفئة المسابقةوالمدرسة الف��ق  باسم مصح��� ع� النحو التا�ي

 . 1المتوسطة 
ي الجولة التمه�د�ة بناًء ع�  •

ي  العرض�كون التحك�م �ن
وع ومزال المرئئ وع بأ�ملهلم�ش ومدى وض�ح  �اە الفن�ة وجودة الم�ش

وع   الطالب.  دمهقالذي العرض الموجز للم�ش
ي  •

ي وتصم�م البحث والعرض المرئئ ي الجوالت النهائ�ة العروض التقد�م�ة للطالب بناء ع� الملخص البحي�
�ق�م الحكام �ن

وع والشف�ي   . للم�ش
، لفائ��ن بالمرا�ز الثالثة األو�الفئة المتوسطة الثان�ة جوائز لمسابقة األو� و  الفئة المتوسطةمسابقة كل من   تمنح •

 . كذلك شهادات ُ�سلم إ� مدارسهم  وُ�منحون
 تكون قرارات الحكام نهائ�ة وملزمة.  •
ون�ة.  • ن شهادات إل��ق  يتل�ق جميع المشاركني
ي �ستبعد المسابقة أي  • ي قد تكون مسيئة أو غ�ي مالئمة للعرض ع�  ملصق بحي� �حتوي ع� أي شكل من أشكال المواد اليق

 الجمهور. 
ا أو ألسباب خارج  • ور�� ي أي مرحلة إذا ارتأينا ذلك �ن

ي إلغاء المسابقة �ن
�حتفظ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالحق �ن

 نطاق س�طرتنا. 
 
 

وعات البحث�ة: العروض التقد�م�ة ال�بار فئة   تقد�م ملخصات بحث�ة)إ� جانب ( للم�ش
لك واألجواء المح�طة بك؟"الموض�ع: "ك�ف �مكنك التخف�ف من تحد�ات تغ�ي المناخ  • ن ي م�ن

 وتع��ز االستدامة �ن
 يتألف كل ف��ق من عض��ن.  •
نت مخلصات �سل�متتضمن الجولة التمه�د�ة  • ن  بحث�ة ع�ب اإلن�ق اوح عدد كلماتها بني  ، ف�ما �شهد كلمة  800و 500ي�ق

ا  ا الجوالت النهائ�ة عرض� نت ت تقد�م��  سئلة واإلجابة عليها. عقبه جلسة لط�ح األ للملصقات البحث�ة ع�ب اإلن�ق
ي لتقد�م المقاالت البحث�ة:  •

 . 2020نوفم�ب  18الموعد النهائئ
ي �س •

ي ص�غة " ةالبحث� اتل�م الملخصينب�ن
ي بأ�مله pdf�ن وع البحي� ي ب��جاز الجوانب الرئ�س�ة للم�ش ". يتناول الملخص البحي�

: الغرض ال��ي من الدراسة والمشكالت البحث�ة ي  وفق التسلسل المحدد التا�ي وع، والتصم�م األسا�ي  يتناولها اليق الم�ش
ي أبرزها  ي توصلت إليها الدارسة أو االتجاهات اليق ا، والنتائج الرئ�س�ة اليق ي تتبعها أو كليهما مع� للدارسة أو األسال�ب البحث�ة اليق

اتك والخاتمة.   التحل�ل، وملخص موجز لتفس�ي
 
 
 

ي �سل�م كل  •
وعينب�ن ا باسم الف��ق والمدرسة  م�ش ي مصح��� : االسم _المدرسة_  وفئة المسابقةبحي�  فئة ال�بار ع� النحو التا�ي

1 . 



 
ي الجوالت النهائ�ة باستخدام برنامج "باور ب��نت" أو ع�ب مقطع ف�ديو.  •

ي �ن وع البحي�  �مكن عرض الم�ش
ي الجولة التمه�د�ة �كون التحك�م  •

وع بأ�مله، ووض�ح العرض الموجز  ومزا�اە لبناًء ع� محتوى المقا�ن الفن�ة وجودة الم�ش
وع الذي   الطالب.  قدمهللم�ش

وعه • ي الجوالت النهائ�ة بناًء ع� مهارات عرض الطالب لم�ش
أثر الحلول و  ،استعراض المحتوى وأسال�ب ،�كون التحك�م �ن

وع  وكذلك معرفة الطالب بموض�ع البحث.  ،العلم�ة والجودة ،الناتجة عن الم�ش
ي أن � •

ي �قدمها المتسابقونشتمل ينب�ن ي الجولة التمه�د�ة والعر  المقاالت اليق
ي الجوالت النهائ�ة ع� ةض التقد�م�و �ن

 �ن
 : العنا� التال�ة

 ي أن ال
ز أهميته ا ودق�ق�  ا واضح�  ا المقدمة وصف�  تتضمنمقدمة: ينب�ن لتنم�ة المستدامة، ا لقض�ة للموض�ع المختار وت�ب

 عن الموض�ع.  علومات األساس�ةبعض المإضافة إ� تقد�م 
 ي هذا الجزء مناقشة المقار�ة البحث�ة المعتمدة والمسوغات المنطقة المنهج�ة والمقار�ة البحث�ة

ن �ن وراء اخت�ارها، : يتعني
ي إضافة إ� تناول ك�ف �مكن لتوص�اتك أن 

. تحقيق االستدامة. ير�ب  �سهم �ن ي �سلسل رق�ي
 إدراج توص�اتك �ن

  ا ح ما إذا كانت بحثك �قدم أفكار� ن �ش ي البحث: يتعني
ي  الطرقتناول و ف��دة من نوعها،  مبتكرةجوانب االبتكار �ن اليق

.  التعمقهذا األفكار بم��د من  �ستكشف من خاللها  ي وعك البحي� ي م�ش
 �ن

  ي ي هذا الجزء و��ان مالحظاتك الختام�ة. و�مكنك ذكر األسباب اليق
الخاتمة: �مكنك استعراض نتائج بحثك ب��جاز �ن

ة لالهتمامتجعل نتائجك  ي المستقبل.  مث�ي
ي �مكن فيها إجراء م��د من البحوث �ن  والمجاالت اليق

 المراجع 
منحون كذلك �ُ ئ��ن بالمرا�ز الثالثة األو�، و ن�ة جوائز للفاكل من مسابقة فئة ال�بار األو� ومسابقة فئة ال�بار الثا  تمنح •

 ُ�سلم إ� مدارسهم. شهادات 
 تكون قرارات الحكام نهائ�ة وملزمة.  •
ون�ة.  • ن شهادات إل��ق  يتل�ق جميع المشاركني
ي  • وع �حتوي ع� أي شكل من أشكال المواد اليق مسيئة أو غ�ي مالئمة للعرض ع�  قد تكون�ستبعد المسابقة أي م�ش

 الجمهور. 
ا أو ألسباب خارج  • ور�� ي أي مرحلة إذا ارتأينا ذلك �ن

ي إلغاء المسابقة �ن
�حتفظ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالحق �ن

 نطاق س�طرتنا. 

 

 

 


