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طباعة التعليقاتطباعة الصور ططباعة
األحد  03رجب  0433هـ  24 -ابريل 2106م  -العدد 03430
سفير خادم الحرمين والملحق الثقافي باإلمارات يحضران حفل جائزة خليفة

دبي -مكتب الرياض
حضر سفير خادم الحرمين لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة د .محمد البشر ،والملحق الثقافي
السعودي د .صالح الدوسري الحفل الذي أقامته جائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة ( 2105ــ ،)2106
وذلك في أبراج االتحاد في إمارة أبوظبي.
وكرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية ،الشيخ
منصور بن زايد الفائزين بالجائزة في هذا المجال التربوي الهام.
وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ،وجمع غفير من
أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والمفكرين واألدباء والمبدعين في المجال التربوي ووسائل
اإلعالم بشتى أنواعها.
وخالل الحفل أكد الشيخ منصور بن زايد على أن جائزة خليفة التربوية أصبحت عالمة فارقة في تاريخ الجوائز
التربوية داخل الدولة وخارجها ،ومنارة يقصدها التربويون إلثبات تميزهم في الحقول التربوية المختلفة.
الجدير بالذكر أنه تم تكريم عدد من السعوديين وهم والدكتور أحمد الجفري ،والدكتور محمد الشايب ،وكذلك
مركز التميز في التعلم والتعليم بجامعة الملك سعود.
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يشار في هذا الصدد إلى أن جائزة خليفة تهدف إلى االرتقاء بالعمل التربوي في اإلمارات والوطن العربي عموما
من خالل تحفيز وتشجيع المتميزين والمبدعين من العاملين في المجال التربوي.

سفير خادم الحرمين الشريفين يحضر حفل توزيع جائزة خليفة التربوية
رابط الخبر http://www.alriyadh.com/1149690 :
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
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األثنين  01رجب  0433العدد Monday 25/04/2016 Issue 15915

مركز التميز يحصل على جائزة خليفة التربوية
الجزيرة  -محمد الغشام:
في إنجاز نوعي حقق مركز التميز في التعلم والتعليم بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بجامعة الملك
سعود مستوى رياديا ً مرموقا ً بحصوله على جائزة خليفة التربوية لعام 2106م وذلك في مجال (المشروعات
والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الوطن العربي) في مشروع (برنامج الواعدين في التدريس الجامعي)،
حيث نال المركز اإلشادة من أمانة الجائزة على الدور الذي يقوم به في جامعة الملك سعود ،ودعت أمانة اللجنة
لالستفادة من تجربة المركز في أنشطته وبرامجه التي يقوم بها والتي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق التطلعات
المنشودة لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة وبرامج المركز ،كما أبدت األمانة تطلعاتها
ألن يكون ذلك النجاح نبراسا ً يقتدى به في رفع مستوى التعليم في الجامعات على المستوى اإلقليمي والعربي.
وبهذه المناسبة قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان بأن
الجائزة تأتي لتلقي الضوء على الدور الذي تقوم به الوكالة في إحداث نقلة نوعية في المجال التعليمي وفق
استراتيجيتها الطموحة التي تتلقى كافة الدعم من إدارة الجامعة مشكورة وكذلك من مشاركة أعضاء هيئة
التدريس في الكليات الذين قاموا بإسهاماتهم الملموس أثرها في تحصيل طالبهم وتميز أدائهم.
كما ع ّبر مدير المركز ومساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للتطوير التعليمي األستاذ الدكتور
سعود بن ناصر الكثي ري عن سعادته بتحقيق الجائزة التي أكد أنها تأتي كنتاج للدعم المشكور الذي يتلقاه المركز
من إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ،وكذلك نتاج جهود الزمالء في المركز وأعضاء
هيئة التدريس المشاركين في برامج وأنشطة المركز ،وأوضح أن المركز استطاع في فترة وجيزة أن يحقق
إنجازات متميزة كان لها األثر الفعال في مسيرة الجامعة في العملية التعليمية وأفاد بأن المركز يملك العديد من
الفرص واإلمكانات التي تجعله قادراً على تحقيق مزيد من تطلعات الجامعة في العملية التعليمية.
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اإلثنين  0433/13/01هـ
 3سعوديين يفوزون بجائزة خليفة التربوية

«عكاظ» (أبو ظبي)
كرم رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية الشيخ منصور بن زايد في أبو ظبي ،السعوديين :الدكتور أحمد
محمد الجفري ،الدكتور محمد الشايب ،ومركز التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك سعود؛ لفوزهم بجائزة
خليفة التربوية التاسعة ،بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة اإلمارات الدكتور محمد عبد الرحمن
البشر ،والملحق الثقافي السعودي الدكتور صالح بن محمد الدوسري ،ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
الشيخ نهيان بن مبارك ،وجمع غفير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين واألدباء والمبدعين في المجال
التربوي.
وأكد الشيخ منصور بن زايد أن جائزة خليفة التربوية أصبحت عالمة فارقة في تاريخ الجوائز التربوية داخل
الدولة وخارجها ،ومنارة يقصدها التربويون إلثبات تميزهم في الحقول التربوية المختلفة.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة6361111 :
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سعيد آل لوتاه الشخصية االعتبارية للدورة الحالية
منصور بن زايد يعتمد  33فائزاً بجائزة خليفة التربوية



اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء  33فائزاً في الدورة التاسعة للجائزة  ،2106 – 2105والذين سيكرمهم
سموه في الحفل السنوي للجائزة في  25أبريل الجاري ،حيث تبلغ قيمة الجوائز لهذا العام  3ماليين و611
ألف درهم ،وبلغ عدد المواطنين الفائزين بالجائزة  01مواطنا ً من إجمالي عدد الفائزين.

 02مجاالً
وأعلنت أمل العفيفي األمين العام للجائزة اختيار سعيد بن أحمد بن ناصر بن عبيد آل لوتاه الشخصية التربوية
االعتبارية للدورة التاسعة للجائزة.
هدى الماجد ()7/91
مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

6

وأشارت إلى أن المرشحين تنافسوا على  02مجاالً بالجائزة ،وشهدت فئة التأليف التربوي للطفل على مستوى
الدولة والوطن العربي أعلى عدد من المشاركات ،فيما تم حجب فئة اإلعالم الجديد والتعليم على مستوى الدولة
والوطن العربي ،بينما فازت المعلمة نفلة محمد سعيد الخاطري من رأس الخيمة والمعلم محمد مهتدى محمد
خليل من الفجيرة بفئة الجائزة في مجال االبتكار التربوي الذي يطرح للمرة األولى العام الجاري.
رعاية دائمة
وذكرت العفيفي أن اختيار سعيد آل لوتاه الشخصية التربوية االعتبارية للدورة التاسعة للجائزة جاء تقديراً
إلسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة من خالل تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف
المستويات الدراسية مع االهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خالل
الفترة الماضية.
وأوضحت أن سعيد آل لوتاه شغل منصب رئيس «مجموعة سعيد لوتاه وأوالده» في دبي ،وهو رئيس المجلس
األعلى لجامعة آل لوتاه العالمية باالتصاالت الحديثة  -اإلنترنت (دبي) ،ومؤسس أول بنك إسالمي (بنك دبي
اإلسالمي) عام ( 0935دبي) ،ومؤسس أول كلية طب (كلية دبي الطبية للبنات) عام  ،0916ومؤسس أول
كلية صيدلة (كلية دبي للصيدلة) عام .0993
وأضافت « شارك آل لوتاه في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية واالقتصادية ،العربية والدولية،
في مجاالت التربية واالقتصاد والبنوك اإلسالمية ،وحصل على العديد من الجوائز ودرجات الدكتوراه الفخرية».
وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس
أبوظبي للتعليم ،وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،لمسيرة التعليم في
الدولة وحرص سموهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة األولويات الوطنية ،وأن يمثل هذا القطاع قاطرة
لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجاالت.
وذكرت أن الفائزين في مختلف المجاالت المطروحة في الجائزة في دورتها الحالية ،مقسمون ما بين  32فائزاً
من داخل الدولة و 5فائزين على مستوى الوطن العربي من إجمالي  611مرشح ومرشحة من داخل الدولة
وخارجها.
تلبية االحتياجات
من جانبه ،قال الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة ،إنه روعي في تحديد المجاالت المطروحة
في الدورة التاسعة تلبية احتياجات قطاع التعليم بشقيه العام والجامعي ،ومواكبة المتغيرات التي يشهدها هذا
القطاع محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً.
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وزاد « من هنا جاءت هذه المجاالت وفي مقدمتها مجال االبتكار التربوي الذي يعتبر أحد المجاالت الرائدة التي
تطرحها الجائزة» ،مشيراً إلى أن االبتكار في المجال التربوي والتعليمي هو تطبيق أفكار جديدة أو مطورة تؤدي
إلى إحداث تغيير فعال وإيجابي في الميدان التربوي والتعليمي.
ولفت إلى أن قائمة الفائزين بالجائزة شملت الشخصية التربوية االعتبارية حيث تم اختيار سعيد بن أحمد بن
ناصر بن عبيد آل لوتاه ،ومجال االبتكار التربوي وفاز به المشروع المبتكر «االبتكار األدبي في التعليم» (بيني
وبين كتابي صورة لنوافذ مستقبلية) للمعلمة نفلة محمد سعيد بورقيبه الخاطري من مدرسة الصباحية للتعليم
الثانوي برأس الخيمة ،والمشروع المبتكر «المعلم الزائر لذوي االحتياجات الخاصة» لمحمد مهتدى محمد خليل
من مدرسة أنس بن النضر للتعليم األساسي والثانوي بالفجيرة.
المعلم المبدع
وبالنسبة إلى مجال التعليم العام  -فئة المعلم المبدع :فازت به كل من أحالم فوزي محمد الصوص من مدرسة
ناهل للتعليم األساسي (العين) ،أميمة محمود إمام المكاوي من مدرسة المنار النموذجية للبنات (الشارقة) ،السيد
قطب عبدالمجيد ناصف من مدرسة مسافي للتعليم األساسي والثانوي (رأس الخيمة) ،جمال حسن شحود من
مدرسة البوادي للتعليم األساسي (أبوظبي) ،خليفة مصبح خليفة النعيمي من مدرسة التميز للتعليم األساسي
(العين) ،عائشة محمد عبدهللا البك الشحي من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي (رأس الخيمة).

كما فاز أيضا ً كل من فاطمة عبدهللا محمد بن قضيب الزعابي من مدرسة الهمهام للتعليم الثانوي (رأس الخيمة)،
فاطمة عبيد محمد حسن المراشدة من مدرسة فاطمة بنت عبدالملك النموذجية للتعليم األساسي (الشارقة) ،كليثم
حميد حمد سيف المزروعي من روضة الضحى (الفجيرة) ،موزة حسن علي مفتاح الزعابي من مدرسة السدرة
للتعليم األساسي (الشارقة) ،نادية مصطفى مطاوع من مدرسة الوثبة للتعليم األساسي (أبوظبي) ،نورة سعيد
محمد الشحي من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي (رأس الخيمة) ،وفاء عيد شحادة أبو قديري من
مدرسة اإلبداع النموذجية (دبي) ،ياسر إسماعيل أحمد حسين من مدرسة النخبة للتعليم األساسي والثانوي
(الغربية).
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المعلم الواعد
وفي مجال التعليم العام  -فئة المعلم الواعد :فازت أسماء حسن ابراهيم طاهر البلوشي من مدرسة عبدهللا بن
عتيبة للتعليم األساسي (أبوظبي) ،خلود عبيد مبارك سالم النعيمي من مدرسة التقدم للتعليم األساسي (أبوظبي).
أما مجال التعليم العام  /فئة األداء التعليمي المؤسسي :فقد فازت روضة النورس المطورة (عجمان) ،وفي مجال
التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة األستاذ الجامعي المتميز في التدريس) فازت الدكتورة
عزة عبدالعظيم محمد أحمد  -جامعة أبوظبي باإلمارات ،والدكتور محمد رباح إبراهيم الشايب  -جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن بالسعودية.
وفي ما يتعلق باألعمال الفائزة في مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة األستاذ الجامعي
المتميز في البحث العلمي) :فقد فاز الدكتور عمرو عبدهللا أمين فوزي  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
والدكتور محمود محمد محمود الماس جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية.
وفي مجال ذوي اإلعاقة /فئة المؤسسات والمراكز :مركز دبي لتأهيل المعاقين  -وزارة تنمية المجتمع ،وفي
مجال ذوي اإلعاقة /فئة العاملين فقد فاز  :أشرف محمد مصطفى حسين من مدرسة الدهماء للتعليم الثانوي
(العين) ،وهدى محمد ربيع حسن عطية من مدرسة البطين للتعليم األساسي (أبوظبي).
خدمة المجتمع
أما مجال التعليم وخدمة المجتمع /فئة المؤسسات الداعمة للتعليم :فقد فاز مشروع برنامج اصرف صح -
مؤسسة اإلمارات «شباب» ،وفي مجال التعليم والبيئة المستدامة  /فئة المدارس :مشروع «اكتشف بيئتك
وابتكر» من مدرسة قطر الندى للتعليم الثانوي (الغربية) ،وفي مجال اإلبداع في تدريس اللغة العربية /فئة
المعلم فازت سمر علي كامل نزال من مدرسة أم اإلمارات للتعليم الثانوي (العين) ،وليلى عبيد سالم عبيد مطوع
اليماحي من مدرسة مربح للتعليم الثانوي (الفجيرة).
وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي  /فئة البحوث التربوية العامة فاز بحث تقويم مناهج
الفنون التشكيلية في ضوء المهارات والقيم الفنية التي تسهم في الكشف عن الموهبة الفنية لدى طلبة مراحل
التعليم األساسي وما بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان للدكتورة منى عايد كاطع العوادي ،جامعة السلطان
قابوس  -سلطنة عمان.
وبالنسبة إلى مجال المشاريع والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي /فئة المؤسسات
فاز مشروع  - Freshman Year Experienceالمعهد البترولي بأبوظبي ،ومشروع برنامج الواعدين
في التدريس الجامعي  -مركز التميز في التعلم والتعليم  -جامعة الملك سعود بالسعودية ،وفي مجال التأليف
التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي /إبداعات تربوية فازت المجموعة القصصية (حمامة) لموزة
راشد عبيد جاسم الطنيجي من اإلمارات« ،أناشيد الضياء» للدكتور لقمان رضوان خالد شطناوي  -اإلمارات،
رواية (وتحدث النخل يوما ً في وادي الرقراق) للدكتور أحمد بن محمد بن شيخان الجفري  -مستشفى الملك خالد
للحرس الوطني بالسعودية.
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منصور بن زايد يعتمد أسماء  33فائزاً بجائزة خليفة التربوية للدورة التاسعة


أبوظبي  -وام



اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة  2106/2105والذين سيكرمهم سموه
في الحفل السنوي للجائزة في  25أبريل الجاري.
وحصد جائزة الشخصية التربوية االعتبارية رئيس المجلس األعلى لجامعة آل لوتاه العالمية باالتصاالت الحديثة
سعيد بن لوتاه ،وهو مؤسس أول بنك إسالمي "بنك دبي اإلسالمي" عام  0935في دبي ومؤسس أول كلية
طب " كلية دبي الطبية للبنات" عام  0916ومؤسس أول كلية صيدلة " كلية دبي للصيدلة" عام  0993وذلك
تقديرا إلسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة من خالل تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف
المستويات الدراسية مع االهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خالل
الفترة الماضية.
وأشادت األمين العام للجائزة أمل العفيفي ،برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس
أبوظبي للتعليم وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات لمسيرة التعليم في الدولة وحرصهم على أن يكون
التعليم في مقدمة أجندة األولويات الوطنية وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها
الدولة في جميع المجاالت.
وأشارت العفيفي إلى أن سموه اعتمد أسماء الفائزين في مختلف المجاالت المطروحة في الجائزة في دورتها
الحالية وعددهم  33منهم  32فائزا من داخل الدولة و 5فائزين على مستوى الوطن العربي وذلك من إجمالي
 611مرشح ومرشحة من داخل اإلمارات وخارجها.
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6ماليين درهم قيمة الجوائز
منصور بن زايد يعتمد أسماء  33فائزاً بجائزة خليفة التربوية


عمرو بيومي ـ أبوظبي

خالل المؤتمر الصحافي لإلعالن عن أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية .م




اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،أسماء
الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة لعام  2105ـ  ،2106البالغ عددهم  33فائزاً على
المستويين المحلي والعربي ،من بين  611مرشح تنافسوا هذا العام على الفوز في  02مجاالً تربوياً ،على أن
يتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة ،الذي سيقام  25أبريل الجاري ،في فندق قصر اإلمارات في أبوظبي ،وتقدر
قيمة الجوائز للدورة الحالية بثالثة ماليين و 611ألف درهم.
عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور
وقالت األمين العام للجائزة ،أمل العفيفي ،خالل مؤتمر صحافي ،أمس ،بحضور
َ
خالد العبري ،وحميد عبدهللا ،وعدد من منسقي الجائزة ،إن الدورة الحالية شهدت منافسة شديدة وتميزت معظم
األعمال المرشحة بالجدية ،مشيرة إلى أن الفائزين منهم  32فائزاً من داخل الدولة ،وخمسة فائزين من الدول
العربية ،فيما تم حجب جائزة اإلعالم الجديد والتعليم لعدم وجود ترشيحات مقدمة ترتقي للفوز.
وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وإخوانهما أصحاب
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ،لمسيرة التعليم في الدولة،
وحرص سموهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة األولويات الوطنية ،وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة
النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجاالت.
ً
وأعلنت العفيفي عن اختيار سعيد بن لوتاه لجائزة الشخصية التربوية االعتبارية ،تقديرا إلسهاماته في دعم
مسير ة التعليم في الدولة من خالل تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية مع
االهتمام بتعليم المرأة ،وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خالل الفترة الماضية.
وأكدت أن جميع األعمال المرشحة في الجائزة تعتبر فائزة ،ألنها تستهدف في المقام األول تحفيز العاملين في
الميدان التعليمي ،محليا ً وعربياً ،على طرح مبادرات وتنفيذ مشروعات تربوية وتعليمية تعزز من االرتقاء
بجودة العملية التعليمية ،وتهيئ بيئة تعلم تواكب عصر المعرفة ،وتفتح آفاق االبتكار واإلبداع أمام مختلف
عناصر العملية التعليمية ،الفتة إلى أنه تمت زيادة عدد الفائزين في فئة «المعلم الواعد» من فائزين إلى أربعة
فائزين ،وذلك لتشجيع المعلمين المواطنين الجدد على اإلبداع والتميز ،باإلضافة إلى حجب فرع الجائزة البيئية
نظراً إلى عدم ظهور آثار المشروعات المقدمة على المستهلكين ،وإعطائهم فرصة للتقدم في الدورات المقبلة
من الجائزة.
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كرم  33فائزاً في دورتها ال9
منصور بن زايد :جائزة خليفة منارة يقصدها التربويون إلثبات تميزهم
تاريخ النشر2106/14/22 :

أبوظبي:إيمان سرور
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،رئيس مجلس
أمنا ء جائزة خليفة التربوية ،أن جائزة خليفة التربوية أصبحت عالمة فارقة في تاريخ الجوائز التربوية داخل
الدولة وخارجها ،ومنارة يقصدها التربويون إلثبات تميزهم في الحقول التربوية المختلفة ،نظرا للرعاية الكريمة
التي تحظى بها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،رئيس مجلس
أبوظبي للتعليم.
وقال سموه «إننا في دولة اإلمارات نقدر التعليم ونضعه في مقدمة أولوياتنا الوطنية ونوليه اهتمامنا ورعايتنا
ودعمنا ،كما أننا نوفر له الموارد الالزمة لتطوير محتواه وتحسين بيئته والعناية بالقائمين على أمره ،إيمانا ً من
القيادة الرشيدة بالدور األساسي الذي يلعبه التعليم في بناء اإلنسان الذي هو محرك التنمية وجوهر األمن
ومصدر ثروة األمم ،وهو رهاننا األول نحو مستقبل إماراتي أعظم ريادة وتميزا وسعادة ».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه ،في حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة التربوية الدورة التاسعة الذي
نظمته أمانة الجائزة أمس ،في فندق جميرا أبراج االتحاد في أبوظبي.
وأكد سموه أن الهدف السامي الذي أنشئت من أجله الجائزة المتمثل في تطوير العملية التربوية وتقدير العاملين
فيها ،سيظل متجدداً يسعى القائمون على الجائزة في كل دورة إلى تعميقه في الميدان التعليمي ،بما يجعلها أداة
من أدوات تطور التعليم ووسيلة من وسائل ضمان جودته ،ألن الدولة وضعت عملية تطوير التعليم على رأس
قائمة أولوياتها الوطنية .
وأضاف سموه ،أنه اتساقا مع التحوالت الكبرى التي تشهدها الدولة ،والرامية في بعض مقاصدها إلى توفير
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بيئة مجتمعية مشجعة على اإلبداع واالبتكار ،فقد رفع عدد مجاالت الجائزة إلى اثني عشر مجاال في هذه الدورة،
بإضافة «االبتكار واإلبداع التربوي» ألول مرة ،وهي إضافة تهدف من ناحية إلى اإلعالء من شأن االبتكار
واإلبداع في منظومة التعليم ،وتعزيز رؤية دولتنا لمكانة االبتكار وتعميقها ،بعد أن أصبح االبتكار اليوم محركا
قائدا لمسيرة التطور نحو اقتصاد المعرفة .ومنح سموه شهادات التقدير ودرع الجائزة إلى سعيد بن لوتاه الفائز
بجائزة الشخصية التربوية االعتبارية ،تقديراً إلسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة ،من خالل تدشين عدد
من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية ،مع االهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في
المدارس والكليات التي أسسها خالل الفترة الماضية.
كما كرم سموه الفائزين في بقية مجاالت الجائزة البالغ عددهم  33تربويا ً وتربوية ،موزعين على مختلف فئات
الجائزة البالغ عددها  02مجاالً ،وقدم سموه التهنئة إلى الفائزين هذا العام ،وشكر أعضاء مجلس أمناء الجائزة
وأعضاء لجنتها التنفيذية ولجان الفرز والتحكيم والمنسقين والعاملين في الميدان التربوي والتعليمي ،داخل
الدولة وخارجها ،وكل الشركاء االستراتيجيين والجهات المتعاونة معها ومختلف فئات المجتمع.
وكان الحفل قد بدأ بوصول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،حيث ُعزف السالم الوطني إيذانا ببدء
الفعاليات ،بعد ذلك ألقى سموه كلمة بالمناسبة ،ثم قام بتكريم الفائزين بالجائزة من داخل الدولة وعلى مستوى
الوطن العربي في مجاالتها االثني عشر ،يرافقه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة،
نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وأمل عبدالقادر العفيفي األمينة العامة للجائزة ،كما قدمت أمانة الجائزة في
ختام الحفل هدية تذكارية لسمو الشيخ منصور بن زايد ،لحضوره الحفل ،وحرصه على تشجيع التربويين
والفائزين ،وقام سموه بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين.
حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ،والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان،
وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ،والدكتور علي راشد النعيمي ،المدير العام لمجلس أبوظبي
للتعليم .
كما حضره جميلة ال مصلي ،الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر في المملكة
المغربية ،ومحمد سالم الظاهري ،المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم ،وعدد من
أعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات األكاديمية والتربوية من داخل الدولة وخارجها.
وقال المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي عقب ختام الحفل إن جائزة خليفة التربوية تهدف إلى االرتقاء بالعمل
التربوي في الدولة والوطن العربي ،من خالل تحفيز المتميزين والمبدعين من العاملين في المجال التعليمي
التربوي وتشجيعهم ،وإبراز مكانتهم في جميع حقول المجال التربوي ،مشيراً إلى نجاح جائزة خليفة التربوية
في تشجيع العاملين بالميدان التربوي واألكاديمي على إطالق مبادرات تعليمية وتطبيقية رائدة تعتمد اإلبداع
محوراً أساسيا ً في أدائها التعليمي ،وتجعل من الطالب ركيزة تتوجه إليها هذه المبادرات بالفكر والمعرفة ،وهو
ما يعزز من قدرة النظام التعليمي سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي ،داخل الدولة أو خارجها في الوطن العربي
على تلبية متطلبات مجتمع المعرفة ،مؤكداً أن االستثمار في اإلنسان هو أهم استثمار في القرن الحادي
والعشرين ومصدر ثروتنا األول ،مثمنا ً ما تقدمه القيادة الرشيدة في دعم الجهود المختلفة في مجال التعليم،
واإلسهام في توفير بيئة تربوية تعليمية حديثة ومتطورة ،وفتح تخصصات عدة في الجامعات ُتشجع على
االبتكار واإلبداع والتميز ،و ُتحفز أبناء الدولة على اإلقبال على مهنة التعليم واالنخراط فيها ،كما تهدف إلى
تشجيع المبدعين التربويين على ابتكار المشروعات والبرامج التربوية وتطبيقاتها.
من جانبها أشادت أمل العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا،
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه هللا  ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ،وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،لمسيرة
التعليم في الدولة وحرصهم على أن يكون التعليم في مقدمة األولويات الوطنية.
وعبر عدد من الفائزين عن فخرهم بتحقيق الفوز بالجائزة  ،مشيرين إلى أنها بحد ذاتها وسام تميز لكل من
يتشرف بحملها ،وأكدوا ما تتميز به معايير الجائزة من إتاحة الفرصة لكل شخص للتعبير عن تميزه ،معربين
عن شعورهم بمتعة المشاركة فيها ،حيث قال ياسر إسماعيل حسين ،معلم اللغة العربية بمدرسة النخبة للتعليم
األساسي ،مجلس أبوظبي للتعليم المنطقة الغربية ،الفائز بالجائزة عن فئة التعليم العام ،فئة المعلم المبدع إن
الجائزة تشكل له قيمة أدبية كبرى وفخراً لكل تربوي وشمعة تضيء له دربه في العمل وتدفعه نحو التميز
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واإلبداع.
وقال جمال حسن شحود معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية بمدرسة البوادي ،مجلس أبوظبي للتعليم إن
الجائزة عظيمة تهدف إلى االرتقاء بمستوى التفكير.
وقالت نفلة محمد سعيد الخاطري ،معلمة اللغة العربية بمدرسة الصباحية للتعليم الثانوي برأس الخيمة ،الفائزة
في مجال االبتكار التربوي ،إن فوزها فخر وشرف كبير لها ومسؤولية في الوقت ذاته.
وأكد أشرف محمد مصطفى معلم التربية الخاصة بمدرسة الدهماء منطقة العين ،والفائز عن فئة العاملين ،مجال
ذوي اإلعاقة ،حرصه على التميز والتنافس والتحدي.
وقالت الهيوة سعيد علي الكعبي ،مديرة روضة النو رس المطورة في منطقة مزيرع ،في عجمان إن فوز الروضة
عن فئة األداء التعليمي المؤسسي ،مجال التعليم العام ،ثمرة جهد كبير ،لكل منتسبي الروضة.
وقالت موزة راشد عبيد الطنيجي ،معلمة متقاعدة ،الفائزة عن فئة اإلبداعات التربوية مجال التأليف التربوي
للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي ،لقد تحقق حلمي بالفوز في الدورة الحالية عن مجموعتي القصصية
«حمامة» الموجهة للطلبة فوق سن  01سنوات.
3.6مليون درهم قيمة الجوائز
بلغت قيمة الجائزة الموزعة نقداً إلى  33فائزاً  3ماليين و 611ألف درهم ،منهم  32من داخل الدولة و5
فائزين من دول عربية وخليجية ،كما شهدت الجائزة في دورتها الحالية أكبر عدد من المتقدمين ،تجاوز 611
متنافس محليا ً وعربياً ،فاز منهم  33تربويا ً وتربوية ،بزيادة  %21على العام الماضي الذي كان عددهم 511
مرشح ،وفاز منهم  ،35ما يؤكد مدى انتشار الجائزة ،لما تلعبه من دور في االرتقاء باألداء التعليمي والتربوي
وتشجيع التميز وتقدير اإلنجازات التي تمثل إضافة حقيقية للعملية التعليمية.
مؤتمر «كايك» خالل أكتوبر
كشفت أمل عبدالقادر العفيفي ،عن أن األمانة العامة للجائزة ستعقد مؤتمرها الدولي الثاني« ،كايك» منتصف
شهر أكتوبر /تشرين األول المقبل ،الذي يهدف إلى تحقيق التواصل والتفاعل بين المؤسسات التربوية الراعية
لعملية التربية والتعليم داخل الدولة وخارجها لضمان االستفادة المتبادلة ،وتبادل الخبرات والتعرف إلى جهود
كل منها في رفد العملية التربوية بكل ما هو جديد ،واإلسهام في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في العمل
التربوي ،وتعزيز الجهود وتنسيقها بين المؤسسات ذات العالقة.
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اعتماد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية لعام 2106/2105

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة  2106/2105والذين سيكرمهم سموه
في الحفل السنوي للجائزة في  25أبريل الجاري .
وحصد جائزة الشخصية التربوية االعتبارية سعادة سعيد بن لوتاه رئيس المجلس األعلى لجامعة آل لوتاه
العالمية باالتصاالت الحديثة – اإلنترنت ومقرها دبي ومؤسس أول بنك إسالمي “بنك دبي اإلسالمي” عام
 0935في دبي ومؤسس أول كلية طب ” كلية دبي الطبية للبنات” عام  0916ومؤسس أول كلية صيدلة ”
كلية دبي للصيدلة” عام  0993وذلك تقديرا إلسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة من خالل تدشين عدد
من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية مع االهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في
المدارس والكليات التي أسسها خالل الفترة الماضية .
وأشادت أمل العفيفي األمين العام للجائزة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه هللا” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي “رعاه هللا” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات لمسيرة التعليم في الدولة
وحرصهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة األولويات الوطنية وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة النهضة
الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجاالت.
وأشارت العفيفي إلى أن سموه اعتمد أسماء الفائزين في مختلف المجاالت المطروحة في الجائزة في دورتها
الحالية وعددهم  /33/منهم  /32/فائزا من داخل الدولة و /5/فائزين على مستوى الوطن العربي وذلك من
إجمالي  /611/مرشح ومرشحة من داخل اإلمارات وخارجها .
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منصور بن زايد يعتمد أسماء  33فائزاً بجائزة خليفة التربوية

منصور بن زايد يعتمد أسماء  33فائزاً بجائزة خليفة التربوية
اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،أسماء
الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة لعام  2105ـ  ،2106البالغ عددهم  33فائزاً على
المستويين المحلي والعربي ،من بين  611مرشح تنافسوا هذا العام على الفوز في  02مجاالً تربوياً ،على أن
يتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة ،الذي سيقام  25أبريل الجاري ،في فندق قصر اإلمارات في أبوظبي ،وتقدر
قيمة الجوائز للدورة الحالية بثالثة ماليين و 611ألف درهم .
عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور
وقالت األمين العام للجائزة ،أمل العفيفي ،خالل مؤتمر صحافي ،أمس ،بحضور
َ
خالد العبري ،وحميد عبدهللا ،وعدد من منسقي الجائزة ،إن الدورة الحالية شهدت منافسة شديدة وتميزت معظم
األعمال المرشحة بالجدية ،مشيرة إلى أن الفائزين منهم  32فائزاً من داخل الدولة ،وخمسة فائزين من الدول
العربية ،فيما تم حجب جائزة اإلعالم الجديد والتعليم لعدم وجود ترشيحات مقدمة ترتقي للفوز .
وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وإخوانهما أصحاب
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ،لمسيرة التعليم في الدولة،
وحرص سموهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة األولويات الوطنية ،وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة
النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجاالت .
وأعلنت العفيفي عن اختيار سعيد بن لوتاه لجائزة الشخصية التربوية االعتبارية ،تقديراً إلسهاماته في دعم
مسيرة التعليم في الدولة من خالل تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية مع
االهتمام بتعليم المرأة ،وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خالل الفترة الماضية .
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وأكدت أن جميع األعمال المرشحة في الجائزة تعتبر فائزة ،ألنها تستهدف في المقام األول تحفيز العاملين في
الميدان التعليمي ،محليا ً وعربياً ،على طرح مبادرات وتنفيذ مشروعات تربوية وتعليمية تعزز من االرتقاء
بجودة العملية التعليمية ،وتهيئ بيئة تعلم تواكب عصر المعرفة ،وتفتح آفاق االبتكار واإلبداع أمام مختلف
عناصر العملية التعليمية ،الفتة إلى أنه تمت زيادة عدد الفائزين في فئة «المعلم الواعد» من فائزين إلى أربعة
فائزين ،وذلك لتشجيع المعلمين المواطنين الجدد على اإلبداع والتميز ،باإلضافة إلى حجب فرع الجائزة البيئية
نظراً إلى عدم ظهور آثار المشروعات المقدمة على المستهلكين ،وإعطائهم فرصة للتقدم في الدورات المقبلة
من الجائزة.
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منصور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة .
 12:31:11 2106/14/20م
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أبوظبي في  20ابريل  /وام  /كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية اليوم في أبراج االتحاد الفائزين بالجائزة في دورتها
التاسعة  /2106/2105/ومنح سموه شهادات التقدير ودرع الجائزة لسعادة سعيد بن لوتاه الفائز بجائزة
الشخصية التربوية االعتبارية .
كما كرم سموه الفائزين في بقية مجاالت الجائزة وعددها اثنا عشر مجاال .
حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن
مبارك آل نهيان و معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم .
كما حضر الحفل معالي جميلة ال مصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين
األطر في المملكة المغربية وسعادة محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس
ابوظبي للتعليم وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات األكاديمية والتربوية من داخل الدولة وخارجها.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان راعي الحفل قد التقى قبل انطالق االحتفال أعضاء لجان التحكيم
ومنسقي الجائزة والعاملين فيها في دورتها الحالية والتقطت لسموه صورة جماعية معهم وبعد ذلك ألقى سموه
كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا أن جائزة خليفة التربوية أصبحت عالمة فارقة في تاريخ الجوائز التربوية
داخل الدولة وخارجها ومنارة يقصدها التربويون إلثبات تميزهم في الحقول التربوية المختلفة نظرا للرعاية
هدى الماجد ()7/91
مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

22

الكريمة التي تحظى بها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس
مجلس أبوظبي للتعليم.
وقال سموه "إننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة نقدر التعليم ونضعه في مقدمة قائمة أولوياتنا الوطنية
ونوليه اهتمامنا ورعايتنا ودعمنا كما إننا نوفر له الموارد الالزمة لتطوير محتواه وتحسين بيئته والعناية
بالقائمين على أمره إيمانا من القيادة الرشيدة بالدور األساسي الذي يلعبه التعليم في بناء اإلنسان الذي هو
محرك التنمية وجوهر األمن ومصدر ثروة األمم وهو رهاننا األول نحو مستقبل إماراتي أعظم ريادة وتميزا
وسعادة".
وأكد سموه على أن الهدف السامي الذي أنشأت من أجله الجائزة المتمثل في تطوير العملية التربوية وتقدير
العاملين فيها سيظل هدفا متجددا يسعى القائمون على الجائزة في كل دورة إلى تعميقه في الميدان التعليمي بما
يجعلها أداة من أدوات تطور التعليم ووسيلة من وسائل ضمان جودته ذلك أن الدولة وضعت عملية تطوير
التعليم على رأس قائمة أولوياتها الوطنية.
وأضاف سموه أنه اتساقا مع التحوالت الكبرى التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة والرامية في بعض
مقاصدها إلى توفير بيئة مجتمعية مشجعة على اإلبداع واالبتكار فقد تم رفع عدد مجاالت الجائزة إلى اثني عشر
مجاال في هذه الدورة بإضافة مجال "االبتكار واإلبداع التربوي" ألول مرة وهي إضافة تهدف من ناحية إلى
اإلعالء من شأن االبتكار واإلبداع في منظومة التعليم ومن ناحية أخرى إلى تعزيز رؤية دولتنا لمكانة االبتكار
وتعميقها بعد أن أصبح االبتكار اليوم محركا قائدا لمسيرة التطور نحو اقتصاد المعرفة.
وقدم سموه التهنئة للفائزين بجوائز هذا العام وشكر أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء لجنتها التنفيذية
ولجان الفرز والتحكيم والمنسقين والعاملين في الميدان التربوي والتعليمي داخل الدولة وخارجها وكافة
الشركاء اإلستراتيجيين والجهات المتعاونة مع الجائزة ومختلف فئات المجتمع  ..مؤكدا سموه على أن التميز
سمة رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في المجاالت جميعها.
الجدير بالذكر أن سعادة سعيد بن لوتاه الفائز بجائزة الشخصية التربوية االعتبارية هو رئيس "مجموعة سعيد
لوتاه وأوالده" في دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس األعلى لجامعة آل لوتاه العالمية
باالتصاالت الحديثة -اإلنترنت في دبي ومؤسس أول بنك إسالمي "بنك دبي اإلسالمي" عام " 0935دبي "
ومؤسس أول كلية طب "كلية دبي الطبية للبنات" عام  0916ومؤسس أول كلية صيدلة "كلية دبي للصيدلة"
عام .0993
وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية واالقتصادية  -العربية والدولية  -وحصل على
العديد من الجوائز ودرجات الدكتوراة الفخرية حيث تم تكريمه من قبل مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لخدماته الجليلة في مجال التربية والتعليم واالقتصاد.

هدى الماجد ()7/91
مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
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