2022/9/21م.

( تعميم رقم ) 2023 /00
حضرة أولياء األمور الكرام
تحية طيبة ،،،
الموضوع  :الشعر للجميع
تحت رعاية بنك اإلمارات دبي الوطني تعلن إدارة المدرسة عن بدء مسابقة الشعر للجميع،
هي مسابقة لحفظ الشعر وإلقائه عن ظهر قلب .تعقد هذه المسابقة سنويا ً تزامنا ً مع مهرجان طيران اإلمارات
لآلداب.
يقوم الطلبة باختيار قصيدة من مجموعة القصائد وإلقائها أمام لجنة التحكيم بأسلوب مؤثر.

إجراءات المسابقة

الجولة األول – داخل المدرسة :المدرسة المدرسة:







تعقد هذه الجولة داخلياً ،ويحق للمدرسة اختيار طريقة ترشيح أفضل أدائيين عن كل فئة عمرية للمشاركة
في الجولة نصف النهائية.
الفئات العمرية من ( 13-8سنة)  18-14( ،سنة).
أصحاب الهمم (  18-8سنة).
يحق للطالب المشاركة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية.
يختار المشاركون قصيدة من القائمة المتوفرة في مكتبة المدرسة.
يرج التسجيل مع أمينة المكتبة األستاذة  /دينا مجدي واختبار القصائد في موعد أقصاه يوم االثنين
الموافق 2022/10/10م .

الجولة نصف النهائية – جولة تحدّي المدارس:






تقام الجولة نصف النهائية من  10 – 7نوفمبر 2022م.
ستقام هذه الجولة حضوريا ً في أحد المدارس المضيفة.
عل الطالب /الطالبة إلقاء القصيدة التي اختارها من القائمة عند التسجيل للمسابقة.
يتوجب عل الطلبة المشاركين في الفئة العمرية  18–14عاما ً فقط تقديم شرح مبسط من ( 50كلمة)
عن سبب اختيارهم للقصيدة التي سيلقونها أمام لجنة التحكيم.
أداء وحفظا ً وترشيحهم للجولة النهائية.
لجنة التحكيم لها األحقية الكاملة الختيار أفضل المشاركين ً
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الجولة النهائية:






تعقد الجولة النهائية من المسابقة خالل فعاليات مهرجان طيران اإلمارات لآلداب في شهر فبراير
.2023
سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلبة المتأهلين فقط وإعالمهم بتفاصيل الجولة النهائية (المكان ،التاريخ،
الموعد المحدد للحضور).
يمكن للمتأهلين للجولة النهائية إلقاء القصيدة نفسها التي تم اختيارها في الجولة األول أو اختيار
قصيدة أخرى من قائمة القصائد المتوفرة عل الموقع ،شرط إعالم فريق المسابقة بالتغيير.
يتم اإلعالن عن الفائزين من كل مرحلة عمرية بعد انتهاء الح ّكام من تقييم أداء جميع المشاركين.
تعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية ،وال يقبل أي نوع من المراجعة أو االعتراض عل هذه القرارات.

الجوائز:
سيتم االحتفاء بمهارات الطلبة في إلقاء الشعر وتكريم الفائزين من الشعر الفصيح والنبطي خالل حفل
توزيع الجوائز في شهر فبراير  2023ضمن فعاليات مهرجان طيران اإلمارات لآلداب ،وسيحصل كل فائز
عل :



درع تكريمي
شهادة فوز

معايير التحكيم:
تقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركين حسب المعايير التالية:






الصوت وسالمة اللّغة والنطق.
ِّ
الطالقة في التعبير بلغة الجسد واألداء الممثل للمعن .
الفهم وإدراك معن المفردات.
اآلداء الشامل.
سبب اختيار القصيدة :للطلبة المشاركين في الفئة العمرية  18 – 14عاما ً فقط عل الطلبة تقديم شرح
مبسط من  50كلمة عن سبب اختيارهم للقصيدة التي سيلقونها أمام لجنة التحكيم.

القصائـــد
يمكن للطالب المشاركين اختيار إحدى القصائد التالية:
قصائد فصيحة  /قصائد نبطية ( الموجودة في المكتبة المدرسية )
تواريخ هامة
يقام المهرجان بين  6 – 1فبراير 2023م.
آخر موعد للتسجيل بالمكتبة المدرسية

 10أكتوبر 2022م

الجولة نصف النهائية

 10 – 7نوفمبر 2022م

الجولة نصف النهائية ألصحاب الهمم

 22نوفمبر 2022م.

الجولة النهائية

نوفمبر 2023م.
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الشروط واألحكام


عل المتسابقين أن يكونوا من مقيمي دولة اإلمارات و مسجلين في المدارس بدوام كامل ،ويتم
احتساب عمر الطالب حت  17اكتوبر 2022م ل ُيصنف ضمن الفئات العمرية المحددة (،)13-8
(.)18-14



المسابقة مفتوحة لجميع الطلبة مهما اختلفت قدراتهم وإمكانياتهم التعليمية ،بما في ذلك أصحاب
الهمم.



تتضمن الموافقة عل

المشاركة في المسابقة عل

تقديم الصالحية لمؤسسة اإلمارات لآلداب،

ومهرجان طيران اإلمارات لآلداب ،وبنك اإلمارات دبي الوطني عل

نشر المشاركات الفائزة،

واستخدام الصور الفوتوغرافية للمشاركين كلما تطلب األمر.


تعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية ،وال يقبل أي نوع من المراجعة أو االعتراض عل هذه القرارات
بأي وسيلة من الوسائل.



بموجب المشاركة في المسابقة ،يوافق جميع المشاركين عل

التقيد بالشروط واألحكام الخاصة

بالمسابقة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مديرة المدرسة
األخت  /سميرة أيوب

مالحظة :


للتسجيل في المسابقة مراجعة األستاذة  /دينا مجدي أمينة المكتبة المدرسية هاتف متحرك رقم 0557436633

سهير
QM-114-F1
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