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 عمل مدرسيمسابقة أفضل 
 الطاقة/ ترشيد في مجال كفاءة 

 المادة األولى: مقدمة
مايو من كل عام( والذي تقيمه جامعة الدول العربية )إدارة الطاقة(  21في إطار االحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة )

 في الدول العربية."أفضل عمل مدرسي متعلق بكفاءة الطاقة"يتم تنظيم مسابقة حول أفضل س
 

 المادة الثانية: الهدف من الجائزة  
قطاع اءة الطاقة وترشيد استهالكها في الرسات العربية لتحسين كفتسليط الضوء على الجهود وأفضل المما .1

 التعليمي وأهمية البدء في نشر مفاهيم كفاءة الطاقة على مستوى المدارس التعليمية بكاة أشكالها أو مستوياتها
قي  وخاصة قي القطاعات غير ذات العالقة القابلة للتكرار في المجتمعات العربيةاالبتكارات  التشجيع على .2

 .إدارة مصادر الطاقة واستهالكها
 .لها العربي بشأن قضايا كفاءة الطاقة، والمردود االقتصادي والبيئي والنشئتثقيف الجمهور  .3
فة السلوكية األفقي في نشر المعر من خالل التوسع  لطاقةمستهلكي االخاص ب التشجيع على تغيير نمط السلوك .4

 .والتطبيقة والفنية
 .كفاءة الطاقة وتوفيرها والحفاظ عليهالخاصة بالمساعدة على نمو أسواق للمنتجات والخدمات  .5

 
 : طبيعة المشروع المادة الثالثة

تربويًا يستتتتتهدا برامق تثقيفية للطلبة، أو علميًا من خالل المشتتتتاريع التي يكلف الطلبة  العمليمكن أن يكون  .1
 بتنفيذها 

أن يكون حول تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في البناء المدرستتتتتتتتتتتتتتي الكفوء للطاقة على أن  العملكما يمكن  .2
عالميتتة حول ارجراءات والترويق لتته من خالل منشتتتتتتتتتتتتتتورات أو مواد إ  ،على أرض الواقعقتتد تم يكون تنفيتتذ  

 .المطبقة في المبنى وأثرها على تخفيض استهالك الطاقة
أن يكون على مستتتوى الستتياستتات والخطط والتشتتريعات التي تستتتهدا القطاع المدرستتي على أن  العمليمكن  .3

 منه، والدور الترويجي لها.توضح ماهية هذ  السياسات أو الخطط وآليات تنفيذها والعائد 
 

 العامة  : الشروطبعةراالمادة ال
ة مطبقُا في أحد المدارس التعليميفي أحد مجاالت كفاءة الطاقة وترشتتتتيد استتتتتهالكها في  العملأن يكون  .1

  بكافة أشكالها في الوطن العربي
 ينبغي أن ال يزيد عمر المشروع عن عامين منذ االنتهاء من تنفيذ . .2
 المقدمة من القطاعين العام والخاص. األعمالتقبل  .3
ة أو استتتتتشتتتتارات من جهات غير ال مانع من وجود شتتتتراكو منفذًا في إحدى الدول العربية  العملأن يكون  .4

 .عربية
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 الفائز العمل: امتيازات خامسةالمادة ال
 الجامعة العربية م درعيتستتتتلو االحتفالية الخاصتتتتة باليوم العربي لكفاءة الطاقة /الفائزة خالل الفائزالجهة  تكريم .1

 األمين العام لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنه.من قبل  لها
 تمنح لمدير المشروع الفائز أو لمن ترشحه المؤسسة لنيلها. دوالر أمريكي 2000جائزة مالية قيمتها  .2
عوة دءة الطتاقتة والمواقع المتعلقتة بته و ليوم العربي لكفتاااللكتروني لموقع ال علىنشتتتتتتتتتتتتتتر ملخص المشتتتتتتتتتتتتتتروع  .3

 .الملخص عن طريق المركز الصحفي لجامعة الدول العربية الصحف العربية إلى نشر
 
 

 
 : التقدم إلى المسابقةسادسةالمادة ال
 .تقدم الطلبات وفق االستمارة المرفقة فقط .1
 المشاركة في الجائزة متاحة للجميع باستثناء أي شخص مشارك في تنظيم أو تسويق أو تحكيم الجائزة. .2
 @las.intenergy.deptترسل االستمارات إلى البريد االلكتروني التالي  .3
لتي ستتتنعقد الحضتتور االحتفالية الخاصتتة باليوم العربي لكفاءة الطاقة  القائم على المشتتروع الفائزستتيتم دعوة  .4

 .2016يونيو  2-1ة الطاقة في القاهرة ضمن فعاليات المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاء
 dept@las.int.energyفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع  .5
 .2016 ايوم 7آخر موعد لقبول االستمارات  .6

 

 المتقدمة: األعمال: تقييم سابعةالمادة ال
المتقدمة من قبل لجنة فنية متخصتتصتتة ومستتتقلة يتم تشتتكيلها من قبل جامعة الدول  االعمالستتوا يتم تقييم  .1

 العربية، وسيكون التقييم وفقًا للجوانب التالية:
  ومدى تأثير  على القطاع التعليمي العملطبيعة. 
 تأثير المشروع على النواحي المستقبلية واستدامة اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة. 
 بتكار.نواحي اربداع واال 
 عي حول مفاهيم كفاءة الطاقةالمشروع في نشر الو  مساهمة. 
 .)عدد المستفيدين من المشروع )كعدد المتدربين مثاُل لو كان هدا المشروع بناء القدرات 
 .السياسات والقرارات التي نتجت عن المشروع 
 .اآلثار المرحلية والمستقبلية للمشروع على المستوى الوطني 

 

 الفنية مطالبة مقدم الطلب بتقديم معلومات إضافية عن المشروع إذا اقتضت الحاجة.يحق للجنة  .2
 ألعضاء اللجنة الفنية الحق بأخذ المشورة الفنية والعلمية من خبراء متخصصين خارج نطاق اللجنة. .3
ألعضتتتتتتتتتتاء اللجنة الفنية الحق بحجب الجائزة في حال عدم تأهل المتقدمين للفوز بالجائزة أو ألي ستتتتتتتتتتبب قد  .4

   الجائزة. تعتبر  اللجنة ال ينسجم مع أهداا

mailto:energy.dept@las.int
mailto:energy.dept@las.int
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 استمارة التقديم 
 

 مالحظات هامة:

 وعية والكمية مع نتتألف استمارة التقديم من أربعة أقسام رئيسية، يرجى التقيد بالمعلومات المطلوبة من حيث ال
 للجنة الحق في استبعاد المشاريع التي لم تلتزم بآلية وجودة العرض المحددة في هذ  ارستمارة.العلم أن 

 عن صحة المعلومات الواردة في االستمارة ويحق للجنة التحكيم طلب أي وثائق أو  والً ئيعتبر المتقدم مس
إثباتات خاصة بالمعلومات الواردة في االستمارة، وأي معلومات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد المشروع من 

 المسابقة
 
 

 القسم األول:  معلومات عامة 
:بيانات الجهة المتقدمة 1.1  

االسم الكامل للمؤسسة/ 
 / المنظمةالمدرسة

 

  العنوان 
  المدينة  الرمز البريدي

  الموقع الرسمي  الدولة 
التلفون )متضمنًا رمز 

 النداء الدولي( 
  البريد االلكتروني 

 :بيانات الشخص المسئول 2.1
  اللقب   االسم األول

  المنصب  االسم األخير
    العنوان
  المدينة  البريديالرمز 
  البريد االلكتروني  الدولة

التلفون )متضمنًا رمز 
 النداء الدولي(

)متضمنًا  الهاتف المحمول 
 رمز النداء الدولي(
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 العمل المقدمالقسم الثاني: نظرة عامة على 
 :معلومات عامة 1.2
  العمل/ المشروعاسم 

 حالة المشروع 
 (x)الرجاء وضع إشارة 

 )  ( قيد التنفيذ -مشروع 
 بتاريخ )   (تم تنفيذ   مشروع 

  بلد/ بلدان التنفيذ

 الوصف العام للمشروع:  2.2
النتائق الرئيستتتتتتتتية التي تم تحقيقها و المعلومات عن طبيعة المشتتتتتتتتروع  كلمة 800 -يرجى تلخيص بما ال يتجاوز 

اثات، ، خفض االنبعاألثر العلمي، عوي األثر التو )مع ذكر أرقام حقيقية( وخاصتتتتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، 
 تحسين بيئة وظروا العمل.

 
 

 

  العملالقسم الثالث: معلومات تفصيلية عن 
 العملوصف الدافع والهدف من    1.3

 كحد أقصى( كلمة 400ما هو الدافع العام للبدء بهذا المشروع وما هي األهداا المرسومة له )
 
 

 النطاق وأنشطة التنفيذ   2.3
 كحد أقصى( كلمة 400واألنشطة الرئيسية التي أجريت أثناءعملية التنفيذ ) العمليرجى توضيح نطاق 

 
 

 االبتكار واإلبداع   3.3
 كلمة 400ستتتتواًء كانت فنية أو لوجستتتتتية أو في آليات التنفيذ ) العمل المقدميرجى وصتتتتف الجوانب المبتكرة في 

 كحد أقصى(
 
 

 والجدوى االقتصادية و التمويل التكاليف 4.3
الدعم  خطة التمويل وآلياتللمشتتتروع بارضتتتافة عن  التكاليف والمنافع االقتصتتتاديةإعطاء تفاصتتتيل عن  الرجاء -

 كحد أقصى(كلمة  400))إن وجدت(  المالي للمشروع
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 األخرى  اإليجابية على القطاع التعليمي بشكل عام والقطاعاتواآلثار  وصف النتائج المتحققة   5.3
يرجى وصتتف جميع النتائق المباشتترة وغير المباشتترة المتحققة، الرجاء التركيز بشتتكل خاص على اآلثار الناحية  -

وردود الفعتل تجتا  المشتتتتتتتتتتتتتتروع من قبتل القتائمين على القطتاع التعليمي أو الطلبتة أو أي من الجهتات التوعويتة 
 كحد أقصى( كلمة 400)القائمة على المشروع 

 
 

 تكرار المشروعإمكانية    6.3
عليمي في القطاع التكمشتتروع نموذجي بلدان عربية أخرى قطاعات أو تكرار المشتتروع في تحليل إمكانية  يرجى 

 كحد أقصى(كلمة  400)
 
 
 

 / العمل المقدمالقسم الرابع: الصورة الشخصية ونسخة عن المشروع
 إن أمكن الرجاء إدراج صورتين معبرتين عن المشروع    1.4
على األكثر من الوثائق التعريفية ارعالمية عن المشتتتتتروع )بروشتتتتترات، ملصتتتتتقات  تينيمكن إرستتتتتال وثيق   2.4

 إعالمية .....الخ(
 


