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 نشكركم على اهتمامكم بالمشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز

 التوفيقونتمنى لكم 

 

 المقدمة

راد ألفف اكتشاالمتمثلة في ز المتميالتعليمي داء الألوم مكتد آل شن رابدان حمزة جائأهداف  نم القاًطنا
دان لميافي ن لمعنيين ابيت سارلممام اتعميم وبھف يرلتع، والناجحةاية وبرلتت اسارلممان وايزلمتميا
زة لالئقة بھا كجائامكانتھا ل عالمية تحتزة لتصبح جائث لحثياسعيھا ر اإطفي ، ومنھادة لالستفاوي برلتا
ن فإ؛ عالمياً، وقليمياً، وإلناجحة محلياًاية وبرلتت اسارلمماراد واألفف اتكتشولعالمية ر ابالمعاييذ ية تأخوبرت
لمكتبة راء اثإعلى رب، لعن امن ييوبرلتن الباحثيالتشجيع ز"؛ لمتميوي ابرلتث البحا"مسابقة ق لطتزة لجائا
رص فر فيوتدف بھن؛ يرلآلخرازه بوإمنھا ور لمغمف اكتشاواية وبرلتا تسارلمماء اغنا، وإبيةرلعاية وبرلتا

 ل. بي ككرلعوطن الء األبنال فضم أتعل

ت اقاطلر ايرلى تحزة إلجائابي تسعى رلعوطن الوى اعلى مستوي برلتث البحامسابقة ق الل إطخالن مو
ودهم يقوي وبرلتدان الميا فين لباحثيدرات اقى بقريف يرتنافسي شو جق بخلك لن، وذييوبرلتدى الكامنة لا

ا رهمعاييل خالن م؛ يةوبرترات مھارف ومعان مم يھدما لل فضل ألتي تمثانة زولمخم ااقاتھق طالو إطنح
 لعالمية.ر المعاييق افوعة وضولما

بي رلعوطن الء ابناز ألمتميالتعليمي داء الألوم مكتد آل شن رابدان حمزة جائو عدت، لمناسبةذه ابھو
لمسابقة هذه اكة في رلمشاالى وي إبرلتث ابالبحن لمھتميوي ابرلتدان الميافي ن لعاملين ام، فيھن لمقيميوا
 لتالية:األساسية ت امادلمقاعلى ز تكرلتي تا

 .بيرلعوطن الء األبنال فضم أتعلت مادخم يدساسية لتقأعامة وي دبرلتث البحا -

 وي. برلتل العمري ايثويغني وي برلتث ابالبحم تماهالا -

ية في وبرلتاكة رلحط اعلى تنشيد يساعن لمعنيين اتعميمھا بيولناجحة اية وبرلتت اسارلمماف اكتشاا -

فعالة في ورة بصل لصحيح يشكاا رهاإطضعھا في ووية وبرلتت اللمشكالدي لتصوي، ابرلتدان الميا

 بي. رلعوطن الوى التعليمية على مستت اجارلمخق اتحقين وتحسي

 ر.كبء أاطلعزهم مما يحفم، ممھن هفع مريم، وھطينشوي، برلتاللمجتمع م يمھدتقن ولباحثيف اكتشاا  -

 

 



 تعريف البحث التربوي 

 ــم؛لتعلوا ملتعليا بعمليتي قتتعل يةوبرت هرةاظ أو مشكلة سةدرال ،منھجية تقصي عملية هو ويبرلتا ثلبحا

 مناسبة تصياوت أو تتيجياراستا ضعو و ،ثھادولح لمسببةا لموالعوا هرةاظلا أو لمشكلةا مفھ دفبھ كلوذ

 .شأنھا في

 

 فةدلمستھا وثلبحا

 باألصالة زتتمي لتيا( كلذ رغي أم تكان بيقيةطت) زةلمتميا يةوبرلتا وثلبحا جميع زةلجائا هذه دفتستھ

 بألساليوا تصياولتوا لنتائجا لخال نم ويبرلتا دانلميا في نلعامليا دتفي أن نيمك لتيوا ،لعلميةا

 زةمتمي يةوبرت ربتجا قثوت لتيا وثلبحا زةلجائا هذه دفتستھ كما وث،لبحا هذه ارهفوت لتيا راءاتإلجوا

 .ملتعلوا ملتعليا عمليتي في عيةون نقلة داثحإ لىإ ؤديي مما ،سعوا قاطن على ويبرلتا دانلميا في

 

 قضية أو وعضوبم قتتعل سئلةأ أو روضف رالختبا تلبياناا بجمع تعنى لتيا زةلمتميا لمسحيةا وثلبحا

 دق يوه رأي،لا تقياساو تاهالتجاوا وللميا سمقايي أو تالستباناا فيھا دمتستخ وي،برلتا دانلميا دتفي معينة

 يةطتباار ثاًوبح تكان واءس يةطتبارالا وثلبحا لىإ باإلضافة ،ليةطو تسادرا أو ضةرمستع تسادرا ونتك

 ثتبح لتيوا ،نةرلمقاا لسببيةا وثلبحا لىإ باإلضافة ،ارهغيو راتلمساا ديدتح وثبحو ددة،متع أو ةطبسي

 لتحلي وثبح و يةوعولتا وثلبحا كلذك و ،فةرولمعا يبيةرلتجا شبھو يبيةرلتجا وثلبحا نبي تلعالقاا في

 .دىلمنتا

 ونفدلمستھا ونلباحثا

 ،سةدرم ريدم م،معل:  لمث وي،برلتا دانلميا في نلعامليا نييوبرلتا نلباحثيا نم عةومجم أو ثباح

 . جامعي ذستاأ أو نفسي ختصاصيا ،جتماعيا  ختصاصيا

 بيرلعا وطنلا وىمست على ويبرت ثبح لفضأ أهداف

 مبھ فيرلتعوا بيرلعا وطنلا في ويبرلتا دانلميا في نلعامليا نييوبرلتا نلباحثيا تشجيع . 

  دمتخ زةمتمي لعماأ جنتاا على فيھ نلمقيميوا بيرلعا وطنلا ءبناأ نم نييوبرلتا نلباحثيزاتحفي 

 .يةوبرلتا لعمليةا

 زكيرلتا رضبغ يةوبرلتا تللمشكال ديلتصوا ،تعميمھاو لناجحةا يةوبرلتا تسارلمماا فكتشاا 

 . شأنھا في تصياولتا ميدتقو عليھا

 لناجحةا يةوبرلتا رببالتجا ويبرلتا دانلميا راءثإ . 

 ويبرلتا ثلبحا دانمي في نبيوهولموا نعيدلمبا عايةر. 



 زةلجائا

 فلأ 20 منھا لك قيمة ياًوسن زئواج بعأر زلمتميا لتعليميا داءلأل وممكت آل دشرا نب دانحم زةجائ تمنح

 نضم ميقا سمير لحتفاا في متسل زتمي دةشھاو سكأ لىإ باإلضافة ز،فائ للك لھاديعا ما أو يكيرمأ رالدو

 .زةلجائا ادرهتص متخصصة يةدور في زةلفائا وثلبحا رتنش كما. ياًوسن زةللجائ لختاميا للحفا تفعاليا

 

 ــراكالشتا ـروطش

 :  نبالباحثي قتتعل روطش:  الًأو

 بيةرلعا دوللا دىحإ نيواطم نم ثلباحا ونيك أن  . 

  سئير ثكباح دحوا ثبح نم ربأكث راكالشتا ثللباح وزيج ال. 

 نلماضيتيا نتيدورلا في زيف مل إذا ياًوسن زةلجائا في راكالشتا ثللباح وزيج. 

 دانلميا في نلعامليا دحأ مع كاًرمشت أو وي،برلتا دانلميا في ونيعمل نيذلا نم ثلباحا ونيك أن 

 . ويبرلتا

 زة بالجائ وزللف شيحھرت حالة في ونلمحكما بھا صيوي دق لتيا تيالدلتعا راءبإج ثلباحا زميلت أن . 

  في تقييمھ و  رهبنش يلھاوتخو زة،للجائ ثللبح يةرلفكا وقلحقا نع لھزبتنا راراً قإ ثلباحا دميق أن 

 .زةبالجائ ثلبحا وزف حالة

 زةللجائ دميتق أن بيرلعا وطنلا وىمست على ويبرلتا ثلبحا زةبجائ زللفائ قيح ال . 

 

 : ثبالبح قتتعل روطش:  ثانياً

 بيةرلعا وثلبحا في عليھ رفلمتعاا لعلميا بالمنھج ثلباحا زميلت أن . 

 ويبرلتا دانلميا منھا ديستفي تصياوت أو ولحل ميدتق في همتسا دق زةمتمي بةرتج ثلبحا دميق أن . 

 في نيةرولكتإ نسخة معھا قفرم ،بحثھ نم عةوبطم نسخ سخم ددع ثلباحا دميق أنFlash 

Memory   . 

 سمقا صفحة 30 - 25 نبي ثلبحا راوحيت أن A4) (نع طلخا محج ديزي الو Simplified 

Arabic14  .ثلبحا قمالح كلذ ليشم . 

 يقةطر بحس فةرولمعا لعلميةا قثيولتا راءاتجإ ثلباحا يتبع أن APA) ( . 

 معھ قفري أن بيج رىخأ بلغة ثلبحا ميدتق حالة فيو ،لفصحىا بيةرلعا باللغة  ثلبحا بيكت أن 

 .لفصحىا بيةرلعا لغةبال ملخصاً

 ارهغيو إلمالئيةوا يةوللغوا بعيةطلما ءاطألخا جميع نم ثلبحا ويخل أن . 



 ةطسواب بحثھ رنشو ولقب حالة في نيرآلخا ونح ألخالقيةا و لمھنيةا ليةؤولمسا ثلباحا ليتحم أن 

 . زةلجائا إدارة

 أو رلماجستيا سالتير نم رةمباش رغي أو رةمباش ورةبص مستالً دملمقا ثلبحا ونيك ال أن 

 . وراهكتدلا

 في دمق أو رهنش قسب دق ونيك الوأ رى،خأ علمية جةدر أو زةجائ على زحا دق ثلبحا ونيك الأ 

 . رىخأ جھة ألية أو مسابقة أو دوةن أو رتمؤم

 لعمليةوا لعلميةا دةالستفاا قتحق تصياوت ثلبحا نيتضم أن . 

 شمواللھ ملسليا لعلميا دامالستخا عىراي كما ، سليماً ثيقاًوت جعرالما قثوت أن . 

 تلبياناا هذه لثم ردت ال نوأ ثللبح لىوألا لصفحةا على طفق ثللباح لشخصيةا تلبياناا رتقتص أن 

 . ثلبحا نمت لخدا

 بشأنھا رفلتصا لھا قيحو زةللجائ ملكاً زةلفائا وثلبحا رتعتب. 

 

 زةلجائا بسح

 

 ،سابقة زةجائ عنھا متسل أو ،علمية سالةر نم لمست زلفائا ثلبحا أن الحقا نتبي إذا زلفائا نم زةلجائا بتسح

 رى،خأ جھة يأل أو سابقة أو دوةن أو رتمؤم في دمق أو رهنش قسب دق ونيك الأ. ثلباحا لعم رغي نم أو

 .بھا زفا لتيا يةولمعنوا لماليةا لقيمةا ردادالست قضائيا ثلباحا مالحقة زةللجائ قيحو

 بيرلعا وطنلا وىمست على ويبرت ثبح لفضأ متقيي رمعايي

  :وانلعنا -1

 . (لتعليميةا لحرالما/حلةرلما) منھ نفيدلمستھوا ثلبحا نم دفلھا نع ريعبو رمختص -

 .عاماً عاًوضوم سليو ددمح ويبرت وعضوم على زكري -

 : صلملخا -2

 . كلمة 250 نع كلماتھ ددع ديزي ال -

 .  ثلبحا نم لغايةا ديدبتح دأيب -

 .  ثلبحا رادفأ عينة فيص -

 .  لعينةا رادفأ بھ مقا ما ضحوي -

 .  لنتائجا همأل مكثفة خالصة ليشم -



 : ثلبحا صالةأ -3

 . ألجنبيةوا بيةرلعا وثلبحا في مستھلكة أو ررةمك رغي دةيدج ثلبحا رةفك -

 .  سةدرابال رةيدج قضية تعالج حقيقية لمشكلةا -

 

 : لسابقةا تسادرالا جعةرام -4

 ة(رألخيا واتلسنا رلعشا لخال ورةمنش) يثةدح -

 . محكمة علمية تمجال في ورةمنش -

 .  ثلبحا وعضوبم رةمباش صلة ذات -

 .  ثلبحا وعضوبم طتبرت أن -

 .ثلبحا على لسابقةا تسادرالا قبةرام رثأ و دور ضيحوت -

 

  :ظريلنا راطإلا -5

   .ضحةوا ورةبص ثللبح يةظرلنا لخلفيةا ضحوي -

 .  ثلبحا لمشكلة ضحاًوا راً يرتب دميق -

 .  ضحوا ريفك بمنھج وبمكت -

 .  ثلبحا وعضوبم طتبرم -

 .شخصيتھ و ثلباحا يةرؤ فيھ تتضح -

 

 : ألسئلةوا لمشكلةوا ثلبحا أهداف -6

 .رةمباش ورةبص ةطتبرم و ضحةوا ثلبحا أهداف -

 .  ثبالبح مللقيا مقنعة رراتمب رئللقا دمتقو وحضوب ددةمح ثلبحا لةمشك  -

 .  بالمشكلة قيتف بما مصاغة ثلبحا سئلةأ -

 .ألسئلةا و ثلبحا مشكلة مع متسقة و قةدب مصاغة (دتجو إن) ثلبحا روضف  -



 : ثلبحا ميةأه -7

 .  ويبرلتا دانللمي علمية ضافةإ ثلبحا -

 .  منھ نفيدللمستھ علمية قيمة لھ -

 . ويبرلتا دانلميا تجارمخ في ضحةوا مةهمسا أو عيةون نقلة داثحإ لىإ ثلبحا ؤديي -

 . رىخأ وثبح راءإلج للمجاا يفتح -

 .ث لبحا وعضوبم ويبرلتا عيولا دةياز في هميسا -

 .دةمفي بحثية بةرتج دميق-

 : راءاتإلجوا يقةطرلا -8

 .  ضھروفو سئلتھوأ ثلبحا أهداف مع قتتف -

  (لخا.. ،يطتباار ،يخيرتا ،يبيرتج شبھ/يبيرتج ،صفيو) دملمستخا لمنھجا مع قتتف -

 .  دملمستخا لمنھجا مع إلحصائيا وبألسلا قتفاا -

 .  وحضوب سةدرالا راءاتجإ رضع -

 .   ارهختياا كيفية ضيحوت و قةدب لعينةا فصو -

 .ثلبحا تثباو دقص نمدلتأكوا وحضوب تلبياناا جمع فأدواتصو -

 .منھجيتھو ث،لبحا روضف مع تساقھاوا ،قتھاد و (دتجو إن) إلحصائيةا تلتحليالا مةءمال -

 : لنتائجا -9

 .ضحةوا يقةطرب لنتائجا رضع -

 (دتجو إن) روضلفا رتختبو ،ألسئلةا نع بتجي أن -

 .سةدرالا لمنھج مناسبة و كافية (دتجو إن) إلحصائيةا لمعالجةا ونتك أن - 

 

 :رلتفسيوا لمناقشةا - 10

 . شاملة و معمقة ورةبص لنتائجا مناقشة و رتفسي -

 . لسابقةا تسادرالا وءض في مناقشتھا و لنتائجا رتتفسي -



 .تحليلية علمية يقةطرب لنتائجا مناقشة و رتفسي -

 .ثلبحا نتائج على رتأث عملية تبيقاطت و تستبياناا ميدتق -

 

 : تصياولتا - 11

 . نيدالميا قبيطللت قابلةو لعمليةا لناحيةا نم مھمة تصياولتا ونتك أن -

 . ثلبحا بنتائج ةطتبرم تصياولتا ونتك أن -

 .جھةوم و ددةمح لب عامة تصياولتا ونتك ال أن -

 

 : قلمالحوا جعرالما -12

 ( APA)بحس قثيولتا وهو زةلجائا في دملمستخا قثيولتا وببأسل زاماللتا -

 .  نلمتا في وردت لتيا ثألبحاا جميع لمتش -

   ثبالبح صلة ذات ضيعوام نم درص ما رآلخ لھاوشمو جعرالما ثةداح -

 في ةظبمالح ضعوت سميةرلا تسالرالما و صلحصا ذجنما أو تالستباناا و راتكاالختبا ثلبحا أدوات -

 .ثلبحا نھاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زةللجائ دملتقا

 :  مباشرة إلى إدارة الجائزة عن طريق البريد السريع أو البريد اإللكتروني مصحوباً بما يلي يرسل البحث

 .  Flash Memory نيةرولكتا نسخة و زةللجائ دملمقا ثلبحا نم نسخ سخم  -

 .   زةللجائ دمللمتق تيةذالا رةلسيا  -

 وراهكتد أو رماجستي) جامعية سالةر نم زءج سلي نھوأ رىخأ زةجائ نيلھ أو ثلبحا رنش دمبع رارقإ  -

  (.مثالً

 Flash في نيةرولكتا ورةص و مس 4×6 سمقا) يةرختياا( شحرللم نةومل شخصية ورص ثثال  -

Memory بصيغةو ،ئياًوض حةوممس تليسو عالية ودةبجو ء،بيضا خلفية ذات ونتك وأن JPG . 

 .  نيروإللكتا دهيربو ،اتفھه مقور ،شحرللم دييرلبا وانلعنا -

 

 :   لىإ شيحرلتا تلباط جھوت

 88088   ب.ص_  بيد.  زلمتميا لتعليميا داءلأل وممكت آل دشرا نب دانحم زةجائ بمكت

 .  دةلمتحا بيةرلعا راتإلماا لةدو

  97145013333: +فاته

 97145013300:+    سفاك

 Edu.Researches@ha.ae: نيرولكتإ ديرب

 

 وثلبحا متحكي لحرالم منيزلا دوللجا

 : لىوألا حلةرلما

 غايتھ دعوم في زلمتميا لتعليميا داءلأل وممكت آل دشرا نب دانحم زةجائ لىا رةمباش ثألبحاا لتستقب

 .  معا لك نم رفمبون رشھ فمنتص

 : لثانيةا حلةرلما



 .معا لك نم ريسمبد رشھ فمنتص غايتھ دعوم في مللتحكي ثألبحاا لسرت

 : لثالثةا حلةرلما

 .لتاليا ملعاا نم ريناي رشھ فمنتص غايتھ دعوم في نلمحكميا نم ثألبحاا متحكي نتائج متستل

 : بعةرالا حلةرلما

 .ريرافب رشھ فمنتص غايتھ دعوم في زةلجائا ءمناأ سمجل لىإ ريرلتقا فعري

 : لخامسةا حلةرلما

 تفعاليا نضم رسما رشھ فمنتص غايتھ دعوم في لمسابقةا نتائج وممكت آل دشرا نب دانحم زةجائ نتعل

 .زةللجائ لختاميا للحفا

 

 

 ملتحكيا ليةآ

 دبل نم نلمحكميا نم أي ونيك الأ ةطيرش بيرلعا وطنلا وىمست على نمحكمي ثالثة لىإ ثبح لك لسري

 يخرتا نم رشھ  على ديزت ال رةفت لخال ملتحكيا عملية ليستكم أن ممحك لك نم بلطيو. زةللجائ دملمتقا

 .ملتحكيا فمل مستالا


