
اجتماع المدارس

2019سبتمبر 



مھرجان طیران اإلمارات 
2020لآلداب 

!فبراير... المھرجان القادم 

2020فبراير4-9



رانیة عبد الرحمن 
رئیسة قسم التعلیم والنشر



مھرجان طیران اإلمارات 
لآلداب برنامج التعلیم

.یةيھدف البرنامج  إلى بث الحیاة في األدب والثقافة، وتعزيز مكانتھما لدى طلبة دولة اإلمارات من جمیع المراحل الدراس•
مدرسة وكلیة 250طالب وطالبة وأكثر من 100,000، تمكنّا من الوصول إلى أكثر من2009منذ انطالقة المھرجان عام •

.وجامعة



2020برنامج التعلیم 

زيارات الكتّاب

مسابقات الطلبة

فعالیات الفنون 

)فرينج(الفعالیات المصاحبة 

)المجانیة والمدفوعة(جلسات الكتّاب 



رانیة عیسى
مسؤولة عالقات التعلیم العربي



)المجانیة(جلسات الطلبة العامة 
، فندق إنتركونتننتال دبي فستیفال سیتي2020فبراير 5األربعاء •
، سیتم اإلعالن عن الموقع الحقاً 2020فبراير 9األحد •
يمكنكم التسجیل من خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت•
2019أكتوبر 27ينتھي التسجیل بتاريخ •
2019سیتم تأكید الحجوزات في ديسمبر •



  ودو مالقطس��ي 
�
ن تلبس خروفا !  دتني

ران�ا زغ�ي : اإلبداع واالبتكار 
سنة9-7: الفئة العم��ة

9:00–10:00 
�
صباحا

ي الفضاء 
:ثمان�ة أ�ام �ن

سلطان الن�ادي، وسالمالمنصوري،هزاع 
المري

سنة+ 12: الفئة العم��ة
9:00–10:00 

�
صباحا

!تحَدي ال�تابة
روائ�ة مؤثرة شخص�اتبناء 

ف الدين: وواقع�ة  فاطمة �ش
سنة+ 14: الفئة العم��ة

ظهرا� 13:00–12:00

2020فبراير 5األربعاء 
الجلسات المجانیة

https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/oxford-university-press-story-writing-competition/


نظرة مقَربة  إلى الوظائف

قة ال تفوتوا ھذه الجلسة الفريدة من نوعھا، التي تزودكم بمعرفة دقی
عن الوظائف واألعمال وتقدم لكم خالصة خبرات المحترفین 

ى استفیدوا من فرصة التعرف عل. والمتخصصین  في مجاالت عديدة
.  أنجح السبل الختیار وظائفكم وتحقیق النجاح فیھا

سنة+  14: الفئة العمرية

ظھراً  12:00-صباحاً 10:00

2020فبراير 9األحد 
الجلسات المجانیة

https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/oxford-university-press-story-writing-competition/


البث المباشر

!المشاركة في جلسات مختارة من البرنامج التعلیمي عبر رابط للبث المباشر فيفرصة للمدارس  •
المزيد من التفاصیل  ستعلن على موقعنا  االلكتروني قريباً •



في     فعالیات الفنون متاحة لجمیع المشاركین•
2020فبراير 5جلسات الطلبة يوم األربعاء 

يمكنكم المشاركة برسم لوحة أو تشكیل •
."غداً "قطعة فنیة مستوحاة من 

تحصل المدرسة الفائزة على أولوية اختیار•
.2021كاتب لزيارة مدرستھم في مھرجان 

نفعالیات الفنو



زيارات الُكتّاب للمدارس 



!استضیفوا أحد كتّاب المھرجان في مدرستكم•
2020فبراير 9و 6-4: المواعید المخصصة للزيارات•
2020مارس 10–1: زيارات الكَتاب  خالل شھر القراءة•
2019أكتوبر 31أكتوبر وحتى 10يمكنكم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت اعتباراً من •
2019يتم تأكید زيارات المدارس في نوفمبر •
.شجعوا الطالب على التعرف على الكاتب، وقراءة كتبه فور تحديد موعد زيارته لمدرستكم•
!من المھم طلب الكتب في وقت مبكر•

زيارات الُكتّاب للمدارس 



يوم الزيارة
يتم لقاء الُكَتاب في ردھة فندق كراون بالزا، فستیفال سیتي من قِبل عضو من فريق المھرجان•
سیقوم متطوعو المھرجان بمرافقة الكاتب•
تقوم المدرسة بوضع الفتات ترحیب في أرجاء المدرسة•
يجب تجھیز الغرفة مسبقاً بجمیع احتیاجات الكاتب وتحضیر الطلبة للجلسة•
مدة الجلسة ساعة واحدة، يتبعھا توقیع كتب الكاتب•
يجب طلب الكتب مسبقاً من متجر المجرودي وتجھیزھا للتوقیع•
.يرجى مراجعة إرشادات زيارات الكتّاب على موقعنا•



.إنتركونتیننتال، دبي فیستیفال سیتيفندق –2020فبراير 6-5في •
.يمكنكم الحجز اآلن من خالل موقعنا•
.الدخول مجاني للمرافقین من أعضاء الھیئة التدريسیة. درھماً إماراتیاً 45" للطالب الواحد"قیمة التذكرة •
). حسب توافرھا(يمكنكم حجز العدد الذي ترغبون به من األماكن •

)المدفوعة(التعلیمجلسات



! المغامرات المضحكة

ماريا دعدوش

سنة12–9: الفئة العمرية

صباحاً 11:30–10:30

2020فبراير 5األربعاء 
الجلسات المدفوعة

https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/oxford-university-press-story-writing-competition/


جولة كبرى في عوالم النظام الشمسي

بوكوك–ماغي آدرين . د

سنة11–9: الفئة العمرية

صباحاً 10:00–9:00

الترجمة متوفرة إلى العربیة

2020فبراير 6الخمیس  
الجلسات المدفوعة

https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/oxford-university-press-story-writing-competition/


دانیا دروبي
مديرة المسابقات



2020مسابقات 
العربیة واإلنجلیزية

الكتابةالقراءة واألداء

مسابقة كأس شیفرون  
للقّراء

مسابقة بنك اإلمارات 
الشعر "دبي الوطني 
"للجمیع

"تعلیم"جائزة 
دار جامعة مسابقة 

أكسفورد للطباعة 
والنشر

لكتابة القصة لكتابة الشعر ألداء الشعرفرق القراءة



مسابقات الطلبة

الكتابةالقراءة واألداء

!التسجیل مفتوح اآلن عبر الموقع اإللكتروني
2019أكتوبر 6: آخر موعد للتسجیل

2019سبتمبر 8م فتح باب التسجیل بتاريخ  ت
2019أكتوبر 6: آخر موعد للتسجیل

مسابقة كأس شیفرون  
للقّراء

مسابقة بنك اإلمارات 
الشعر "دبي الوطني 
"للجمیع

"تعلیم"جائزة 
مسابقة دار جامعة 
أكسفورد للطباعة 

والنشر

لكتابة القصة لكتابة الشعر ألداء الشعرفرق القراءة



مسابقات الكتابة 

كتابة القصة

كتابة الشعر 

مسابقة دار جامعة أكسفورد 
للطباعة والنشر

"تعلیم"جائزة 

سنة 11
17-15فأقل 12-1418-25

"غداً : "2020موضوع 

:ةالفئات العمري

2019مايو 19:تم فتح باب التسجیل
2019أكتوبر 6:  آخر موعد للتسجیل

2020فبراير 8السبت :  حفل التكريم

https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/oxford-university-press-story-writing-competition/
https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/young-peoples-competitions/taaleem-award/


مسابقة كأس القّراء

فرق من القّراء المتحّمسین تتنافس
!على الكأس

ءكأس شیفرون للقّرا



الثانوية/ المرحلة اإلعداديةةالمرحلة االبتدائی

طلبة، يشارك 4يتكون الفريق من •
عن كل فئة ) كحد أقصى(فريقان 
.للغة الواحدة-عمرية 

محدد مكانتقام الجولة األولى في •
لكل إمارة

كتب في 3تقرأ الفرق المشاركة •
.في الجولة النھائیة3و الجولة األولى 

فريقاً 20سیتأھل للتصفیات النھائیة •
.من كل فئة عمرية ومن كل لغة

مسابقة كأس القّراء
فرق من القّراء المتحّمسین تتنافس

!على الكأس
:ةالفئات العمري

سنة 11
16-12فأقل

2019سبتمبر 8: بدء التسجیل•
2019أكتوبر 6: أخر موعد للتسجیل•
2020فبراير 6: الجولة النھائیة وحفل التكريم•

Presenter
Presentation Notes
لل



:بعد التسجیل سوف تصلكم رسالة إلكترونیة تتضمن المعلومات الھامة التالیة
التي يجب مطالعتھا الثالثةعنوان الكتب •
)الفصل الدراسي األول(2019أكتوبر مواعید الجولة األولى لكل إمارة، والتي ستقام في شھر•
شھادة المشاركة•

.ننصحكم بالتسجیل وشراء الكتب مبكراً، إلتاحة وقت كاف لقراءة الكتب

ما الجديد في مسابقة كأس القّراء؟ 

فتح باب 
التسجیل

سبتمبر8
2019

آخر موعد 
للتسجیل

2019أكتوبر6

الجولة 
األولى

5–أكتوبر27
2019نوفمبر 

أسابیع 3 أسابیع  4

إعالن الكتب

أغسطس 25
2019

النھائیات 
وحفل 
التكريم

2020فبراير 6

أشھر3أسبوع 2



ةالمرحلة اإلبتدائی

يلغز الباب الخشب
ماريا دعدوش

نوّاف الجالّف
طمیثاء الخیّا

ماذا حصل ألخي 
رامز؟

تغريد النّجار



كوابیس السید 
خیمة األحالمو

أسماء أبو مراحیل

حب البنت التي ال ت
اسمھا

ألیف شافاك

مصنع الذكريات
أحالم بشارات

الثانوية/ المرحلة اإلعدادية



العروض الشعريةمسابقة
!أطلقوا العنان  ألداء مؤثّر

بنك اإلمارات دبي الوطنيمسابقة 
"الشعر للجمیع"



.يةيمكن للمدارس المشاركة بطالبین عن كل فئة عمر•
2019سبتمبر 8: بدء التسجیل•
2019أكتوبر 6: آخر موعد للتسجیل•
2020فبراير 4: الجولة النھائیة وحفل التكريم•
2020فبراير 5: حفل تكريم خاص•

بنك اإلمارات دبي الوطني مسابقة
"الشعر للجمیع"

!أطلقوا العنان  ألداء مؤثّر

:ةالفئات العمري

8-1314-18



.يختار المشاركون قصیدة من قائمة القصائد المتاحة على موقع المھرجان•
.ننصحكم بالتسجیل مبكراً، إلتاحة وقت كاف للتدرّب على القصیدة•
)ي األولالفصل الدراس(نوفمبرالرجاء االنتباه إلى أن الجولة نصف النھائیة للمسابقة سوف تقام في شھر •

سُیلقي الفائز بالمركز األول من كل فئة . فبراير5سیتم دعوة جمیع الفائزين لحضور حفل تكريم خاص في •
.جمیع المرشحین النھائیین مدعوون لحضور ھذا الحفل. عمرية قصیدته مرة أخرى

ما الجديد في مسابقة بنك اإلمارات 
الشعر للجمیع؟-دبي الوطني 

فتح باب 
التسجیل

سبتمبر8
2019

الجولة النھائیة
وحفل التكريم

2020فبراير 4

شھر2.5 أسابیع4

2019أكتوبر6

آخر موعد 
للتسجیل

نوفمبر 24-26
2019

الجولة نصف 
النھائیة

حفل تكريم 
خاص

2020فبراير 5

أسابیع6



جائزة أمناء مكتبات المدارس

م في للعام الرابع على التوالي، نواصل تكريم أمناء مكتبات المدارس واالحتفاء بدورھ•
.تشجیع األطفال على القراءة

!تقدم الجائزة مكافآت وجوائز قیّمة ألمناء المكتبات ومدارسھم•



جائزة أمناء مكتبات المدارس

سبتمبر 4
2019

فتح باب 
الترشیح

إعالن 
النھائیات

2019ديسمبر 

زيارات لجنة 
التحكیم

يناير 7-15
2020

حفل توزيع 
الجوائز

2020فبراير 5

إغالق باب 
الترشیح

أكتوبر 27
2019

!أكتوبر، فحضّروا وسلّموا مشاركاتكم مبكراً 27آخر موعد للتسجیل ھو 



!المرح.. المتعة.. استعراض المواھب المتمیزة•
2019أكتوبر 27سبتمبر  إلى 15التسجیل من •
فرص المشاركة محدودة•
فندق إنتركونتیننتال، دبي فیستیفال سیتي•

)فرينج(الفعالیات المصاحبة 



رانیة عبد الرحمن 
رئیسة قسم التعلیم والنشر



���������
أيام بنجاح وذلك بالدعم 6جلسة خالل 200من تنظیم أكثر من 2019لقد تمكن مھرجان طیران اإلمارات •

!المستمر من المتطوعین الممیزين
سیتمكن المتطوعون بالمشاركة عن طريق التسجیل على موقعنا اإللكتروني•
:  ھذه فرصة لجمیع المتطوعین•

.اكتساب خبرة تطوعیة جديدة•
.حضور بعض الجلسات مجاناً •
.لاللتقاء بالمؤلفین والُكتّاب•



أصدقاء مؤسسة اإلمارات لآلداب
:انضموا لعضوية أصدقاء المؤسسة، وتمتعوا بمزايا عديدة على مدار العام

جلسات المھرجانعلى خصم% 10•
أولوية الحجز•
صالة مخصصة ألصدقاء المؤسسة في المھرجان•
ومات لدى كوستا كوفي، ومتجر مجرودي، وعلى الجوالت السیاحیة في المدينة وغیرھاخص•



 ����� ���� ����
��������

12 ������2019



على نشكركم جمیعاً 
!الحضور
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