المسابقــة الثقافيــة لمتحــف التعليــم ومكتبــة الوثائــق
للعام الدراسي 0201/0202
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهدف المسابقة إلي تنمية وعى الطالب ــ بجميع مراحل التعليم ــ بالتطورات العلمية
المتالحقة تواصالً مع تاريخ التعليم في مصر "التي كانت وستظل مرك ازً لإلشعاع الحضاري
والعلمي والثقافي للعالم كله من خالل الحضارات التي مرت عليها حتى العصر الحديث"،....
وحثهم على معرفة الشخصيات البارزة من الزعماء واألدباء والمفكرين المصريين الذين عملوا
علي تطوير التعليم واصالحه ،وذلك من أجل تعزيز االنتماء لديهم واالعتزاز بحضارة بالدهم
واكسابهم مهارة البحث العلمى واالطالع الحر والقدرة علي توظيف المعلومات.

* الفترة الزمنية للمسابقة *
ــ تستمر المسابقة لمدة تسعة شهور ( تبدأ من شهر أكتوبر حتى نهاية شهر يونيو).
ــ يتــــــــــم إعالن النتيجـــــــة العامة للفصل الدراسي األول خالل شــهر ينايـــــر 0202م،
وللفصل الدراسي الثانى خالل شهر يونيه 0202م.

 ملحوظة:

يتم تجميع األبحاث وارسـالها "شـهرياً" إلـى اإلدارة العامـة لمتحـف التعلـيم ومكتبـة

الوثــا ب بــديوان عــام الــوزارة ،أو عبــر البريــد اإللكترونــى ل ـإلدارة العامــة لمتحــف

التعلــيم ومكتبــة الوثــا ب؛ حتــى تــتم إج ـراءات فرزهــا وتســجيلها وتقييمهــا واعــالن
أسماء الطالب الفا زين فى المواعيد المحددة.

* موضوعات المسابقة
 للمرحلة االبتدائية:

أكتب فى أحد الموضوعين التاليين فيما اليقل عن خمس صفحات:
 1ـ تأثير األلعاب اإللكترونية في سلوك األطفال ،وكيفية تجنب أضرارها2
 0ـ بعض المعالم السياحية البارزة فى محافظتك ،ومدى اإلستفادة منها2
 للمرحلة اإلعدادية :

تناول بالبحث أحد الموضوعين التاليين فيما ال يقل عن عشر صفحات:
 1ـ المياه االفتراضية تعد أحد الحلول الناجحة لمواجهة الفقر المائى2
 0ـ واجبنا نحو اللغة العربية للمحافظة على هويتنا الثقافية2
 للمرحلة الثانوية ( عــام وفني ) :

تناول بالبحث أحد الموضوعين التاليين فيما ال يقل عن خمس عشرة صفحة:
 1ـ أهمية التعليم والتعلم الجيد فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر2
 0ـ ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة مع توضيح مصادرها وأنواعها.

 التربية الخاصة ( المكفوفين ــ الصم والبكم ــ ضعاف السمع )

 1ـ تناول بالبحث إحدى الشخصيات التى أثرت بصورة إيجابية فى فكرك وسلوكك
وجعلتها قدوة فى حياتك تعتز بها2
 0ـ نفذ عمالً فنيا ً يتم إنتاجه من البيئة المحيطة بك.

* إجراءت اإلشتراك فى المسابقة*
 1ـ يسمح لجميع طالب مراحل التعليم العام والفني والتربية الخاصة التقدم للمسابقة.
 0ـ تتولي مديريات التربية والتعليم واإلدارات التعليمية التابعة لها علي مستوي الجمهورية
اإلعالن عن هذه المسابقة 2
 3ـ تقوووووم اإلدارات التعليميووووة بمووووديريات التربيووووة والتعلوووويم بتجميووووع البحووووو الورقيووووة أو
اإللكترونيووة لكوول مرحلووة تعليميووة ومراجعووة صووحة البيانووات بووالنمو و المرفووق بدقووة وإرسووالها
شهريا ً إلي اإلدارة العامة لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق ،بديوان عوام وزارة التربيوة والتعلويم
 10ش الفلكي بالقاهرة  /الرقم البريدي  11411ــ تليفــون وفاكس رقم03341332 :
أو عبر البريد اإللكترونى

museum@moe.gov.eg

 4ـ يرفق مع كل بحث نمو و يمأل بمعرفة الطالب مدون به البيانات التالية:

ــ عنوان البحث:
ــ اسم الطالب:
ــ المدرسة:
ــ اإلدارة التعليمية:
ــ المديرية:
ــ المرحلة:
ــ الصف الدراسي:
الرقم القومي أو صورة شهادة الميالد:

الرقم القومى لولى أمر الطالب:
رقم تليفون المدرسة:
رقم تليفون المنزل:
عنوان الطالب بالتفصيل:

5ـو بعوود اعتموواد النتيجووة وإعالنهووا يووتم االتصووال تليفوني وا ً بوواإلدارات التعليميووة التووابع لهووا الطووالب
الفائزين؛ إلرسال مندوب الستالم الجووائز بخطواب معتمود ،ثوم تسوليم الطوالب الفوائزين جووائزهم
بمعرفة اإلدارة التعليمية.
1ـ علي كل طالب أن يقدم بحث مستقل ( ال يشترك أكثر من طالب في إعداد بحث واحد ).
 3ـ هذه المسابقة خاصة للطالب فقط وال يجوز للمعلمين االشتراك فيها.
 2ـ لن يلتفت ألي بحث مخالف للنمو و المرفق.
 3ـ بالنســــبة للطلبـــة (المكفوفيــن) يتم إرسـال نسخة من البحث بطريقــة برايل وأخري
باللغة العربية.

* الجــــوائــــز *
يمنح الفائزون الثالثة األوائل من كل مرحلة تعليمية دفاتر توفـير فى نهاية كول
من الفصل الدراسي األول والثاني قيمتها علي النحو التالي:

ــ التعليم العام والفنى:


المرحلة االبتدائية (بالتعليم العام):

 المرحلة اإلعدادية (بالتعليم العام):



المرحلة الثانوية ( بالتعليم العام والفني ):

الفائز األول  322جنيها ً
الفائـز الثاني  552جنيها ً
الفائـز الثالث  422جنيها ً
الفائز األول  252جنيها ً
الفائـز الثاني  322جنيها ً
الفائـز الثالث  122جنيها ً
الفائز األول  352جنيها ً
الفائـز الثاني  222جنيها ً
الفائـز الثالث  322جنيها ً

التربية الخاصة:
 المرحلة االبتدائية :
مكفوفين
الفائز األول  322جنيها ً
الفائـز الثاني  552جنيها ً
الفائـز الثالث  422جنيها ً

صم وبكم وضعاف سمع
الفائز األول  322جنيها ً
الفائـز الثاني  552جنيها ً
الفائـز الثالث  422جنيها ً

 المرحلة اإلعدادية :
مكفوفين
الفائز األول  252جنيها ً
الفائـز الثاني  322جنيها ً
الفائـز الثالث  122جنيها ً

صم وبكم وضعاف السمع
الفائز األول  252جنيها ً
الفائـز الثاني  322جنيها ً
الفائـز الثالث  122جنيها ً

المرحلة الثانوية :
مكفوفين
الفائز األول  352جنيها ً
الفائـز الثاني  222جنيها ً
الفائـز الثالث  322جنيها ً

صم وبكم وضعاف السمع
الفائز األول  352جنيها ً
الفائـز الثاني  222جنيها ً
الفائـز الثالث  322جنيها ً

