مسابقة جائزة غرفة الشارقة للمبدعي
ُ
تنظم جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسابقة " جائزة غرفة الشارقة للمبدعي" لعام
 ،2020وتعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالمسابقة.
الفئات المستهدفة:
التسجيل للمشاركة بالمسابقة متاح لطلبة الجامعات وطلبة الثانوية العامة (الصفوف  )10،11،12بجميع المدارس
الحكومية والخاصة والتقنية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة لطلبة دول مختارة من المنطقة.
المواطني يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وغي
المشاركة بالمسابقة متاحة للطلبة
المواطني ر
ر
ر
النهائ للتسجيل:
رابط التسجيل بالمسابقة والموعد
ي
ً
ر
ون أدناه:
باب التسجيل مفتوح حاليا للمشاركة من خالل الرابط اإللكي ي
www.sharjah.ac.ae/ieforum6
ً
نوفمب  .2020وسيتم اإلعالن عن أسماء الطلبة /فرق
علما بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم األربعاء الموافق 11
ر
نوفمب .2020
متأهلي للمشاركة بالمسابقة يوم الثالثاء الموافق 17
الطلبة ال
ر
ر
فئات المشاركة بالمسابقة تشتمل عىل الفئتي التاليتي:
 )1فئة األبحاث
 )2فئة المشاري ع االبتكارية
القيمة اإلجمالية لجوائز المسابقة وعدد الجوائز وقيمة كل منها:
التال:
تبلغ
إجمال قيمة الجوائز  AED 100,000مقسمة عىل  8مجموعات فائزة عىل النحو ي
ي
الفائزين من فئة األبحاث:
الفائز األول 20,000 :درهم
الثان 15,000 :درهم
الفائز ي
الفائز الثالث 10,000 :درهم
الفائز الرابع 5,000 :درهم
الفائزين من فئة المشاري ع:
الفائز األول 20,000 :درهم
الثان 15,000 :درهم
الفائز ي
الفائز الثالث 10,000 :درهم
الفائز الرابع 5,000 :درهم
(مشوع فردي /ر
نوع المشاركة ر
جماع):
مشوع
ي
ً
بأكي عدد ممكن من المشاري ع الفردية أو الجماعية .ولها الحق أيضا يف تحديد عدد الطلبة
يحق لكل مدرسة المشاركة ر
ً
كي يف المشاري ع الجماعية وفق ما تراه مناسبا.
المشار ر
اختيار المدرسة للمرشدين للطلبة وكيفية تسجيل المرشدين لمشاري ع وبيانات الطلبة المشاركي:
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اغبي بالمشاركة بالمسابقة.
ر
تعيي مرشد أو أكي للطلبة/مجموعات الطلبة الر ر
يرج من جميع المدارس اختيار و ر
ر
التال:
ر
ون
ويرج من كل مرشد تسجيل معلومات الطلبة عىل الموقع اإللكي ي
ي
www.sharjah.ac.ae/ieforum6
ً
و يف نموذج التسجيل ،يقوم المرشد أوال بإدخال معلوماته (االسم األول ،اسم العائلة ،مدرسة أم جامعة ،اسم
ر
اإللكيون ،رقم الهاتف الجوال) ،ومن ثم تحديد هل المشاركة ر
مشوع أم بحث،
الييد
المدرسة/الجامعة ،الجنسية ،ر
ي
ر
المشوع أو البحث ،ر
موجز ر
ون للطلبة)
مشوع
كي ،ر
جماع أم فردي ،أسماء الطلبة المشار ر
والييد اإللكي ي
ي
المعنيي بجامعة الشارقة بشكل ر
مباش مع المرشدين يف المدارس
وفيما يخص مشاركات طلبة المدارس ،سيتواصل
ر
دورتي إرشادي رتي للمرشدين لاللتقاء بهم وإعالمهم بالمعلومات الالزمة والتدريب الذي
المشاركة .وستنظم الجامعة
ر
التصميم ،وآلية تطوير النماذج األولية للمشاري ع وما إل ذلك.
التفكي
عليهم القيام به لطالبهم كالتدريب عىل عملية
ر
ي
كما سيتم الرد عىل أية استفسارات ترد للجامعة من المرشدين خالل جلسات اإلرشاد والتوجيه بشأن تطوير مشاري ع
طالبهم.
وستكون جميع جلسات اإلرشاد ر
افياضية (عن بعد) من خالل منصة .Microsoft Teams

ورشة عمل تدريبية لتعزيز مهارات الطلبة حول كيفية تقديم عروض المشاري ع
ستنظم جامعة الشارقة ورشة عمل تدريبية لتعزيز مهارات الطلبة حول كيفية تقديم عروض المشاري ع ،حيث سيقوم
المدربي األكفاء بإعطاء الطلبة بعض النصائح حول ما وما ال يجب تضمينه يف عروضهم أمام لجنة
أحد
ر
المقيمي ،وسيكون ذلك يف شهر يناير قبل أسبوع واحد من جلسة التحكيم.
/
محكمي
ال
ر
ر
جلسة التحكيم
وخياء مختص ري،
يف جلسة التحكيم ،سيطلب من الطلبة تقديم أفكارهم أمام لجنة من الحكام الذين هم رواد أعمال ر
األول الذي طوروه (وسيتم موافاتهم بفيديوهات إرشادية وتقديم الدعم لهم من قبل
وسيطلب منهم عرض نموذجهم
ي
سيتعي عىل الطلبة تقديم أبحاثهم قبل العرض ببضعة أيام حتر
المرشدين) .وفيما يتعلق بالمشاركات يف فئة البحث،
ر
ر
غي المشوع.
يتمكن فريق الحكام من التحقق من أصالة الفكرة والمنهجية المتبعة وخلو البحث من االقتباس ر
المقيمي لفئة البحوث هم أساتذة أكاديميون من عدة جامعات.
محكمي/
أعضاء فريق ال
ر
ر
ً
سيتم التحكيم لكل فئة من فئات المشاركة وفقا لمعايب التقييم التالية:
ا
أول -فئة المشاري ع:
 .1فكرة مبتكرة
التفكي التصميم
 .2أدوات
ر
األول
 -3النموذج
ي
 -4قابلية التطبيق
ً
ثانيا فئة األبحاث:
 .1األصالة
 .2اإلطار النظري
 .3طرق البحث
 -4النتائج
 -5التوصيات
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مجالت المشاركة ر
والشوط:
يىل بعض المجاالت المحتملة للمشاركة :أتمتة الن ُهج
 -1ال تقترص مجاالت المشاركة عىل مجاالت محددة ،وفيما ي
التقليدية ،ومشاري ع الذكاء االصطناع ،والبيانات الضخمة ،والموصالت ،والوصالت الكهربائية ،واألدوات التر
ي
ي
ر
وغيها.
كيات ،وتخزين الطاقة ،والتلسكوبات ،وبحوث استكشاف الفضاء ،ر
تقيس مستوى الي ر
ً
ر
الت شاركوا بها سابقا يف أي مسابقة.
 -2ال يسمح للطالب بالمشاركة يف المشاري ع واألفكار البحثية ي
مي بتقييم الفكرة الموجزة المستلمة وبناء
 -3عند تسجيل فكرة الطالب/فريق الطلبة يف المسابقة سيقوم الحكام/المقي ر
عىل نتيجة التقييم ُيرشحون أو يستثنون مشاركة الفكرة بالمسابقة .لذلك ال يتوجب عىل الطالب/فريق الطلبة أن
يكون لديه نموذج أول ر
األول خالل عملية التعلم
للمشوع /البحث عند التسجيل ،ولكن عليه أن يقوم ببناء النموذج
ي
ي
بعد ترشيحه وأثناء مشاركته بالمسابقة.
اإلعال عن الفائزين
الدول السادس لالبتكار وريادة
سيتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الفائزين بجائزة غرفة الشارقة للمبتكرين خالل المنتدى
ي
المرشحي للمشاركة
األعمال الذي سينعقد يف رفياير  2021خالل شهر االبتكار بإمارة الشارقة .وسيتم دعوة جميع الطالب
ر
بالمسابقة ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم يف المنتدى .كما سيتم دعوة العديد من رواد األعمال وكبار الشخصيات
الجامع لجامعة الشارقة ،ولكن
لحضور المنتدى وسيطلعون عىل مشاري ع الطلبة .هذا يف حال تم عقد المنتدى يف الحرم
ي
ً
ر
اض (عن بعد) سيتم اإلعالن عن ذلك الحقا وإعالم جميع
يف حال تم صدور التوجيهات بأن يتم عقد المنتدى بشكل افي ي
كي.
المشار ر
رج التواصل مع السيدة سلوى النارص عىل / 5050511-06
و لمزيد من المعلومات وألية استفساراتُ ،ي ر
ً
ً
 selnassar@sharjah.ac.aeخالل ساعات العمل  7:30صباحا  2:30 -ظهرا
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