
Youth Recognition Award Criteria



جائزة الشباب المتميزتكريممعايير



EF Programs Awardees

 TAKATOF: 7 Highest Achiever Volunteers 

 SANID: 7 Best Volunteers

 KAFA’AT: 8 Kafa’at Best Champions

 THINK SCIENCE: 1-5 TS Ambassadors 

 ESREF SAH: 5 ES Volunteer

 Best EF Youth: 1 Best EF Youth

Recognition period is October to September



الحائزون على جوائز برامج مؤسسة اإلمارات

oمتطوعين إنجازا  7أفضل :                                تكاتف

oمتطوعين  7أفضل :                                 ساند

oرواد في كفاءات8أفضل :                              كفاءات

oسفراء لبرنامج بالعلوم نفكر5-1:                         بالعلوم نفكر

oمشاركين5أفضل :                        اصرف صح

oافضل شاب بمؤسسة اإلمارات1:       أفضل شاب بمؤسسة االمارات

سبتمبرإلى اكتوبر مدة التكريم من 



TAKATOF – Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)



التكريم السنوي للشباب المتميز–تكاتف 

(سبتمبر -أكتوبر) معايير االختيار 

7 6 5 4 3 2 1 مقاييس التصنيف 

(بالنقاط)

العناصر

1 500-750

2 751-999

3 1000+

1-3 +1،2،3عدد المشاريع 

2 شهادة أساسيات العمل التطوعي

1 المهاراتبناًء على

1-3 + 10، +8، +5: عدد الفعاليات

1 :  متطوعا مثل+ 200مشاركة كاملة في الفعاليات الكبرى التي تتطلب عدد 

أخرى، رمضان، رأس السنة،1فورموال 

1 المناطق/المشاركة في مختلف اإلمارات 

1-3 المشاركة بدور قائد المتطوعين، قائد فريق، مشرف الفرق

1 في مشروعات التطوع الدولية العامة المشاركة

2 الدولي لالستجابة اإلنسانيةالمشاركة في التطوع

1 السلوك اإليجابي وروح فريق العمل

1 استقطاب متطوعين جدد

1 فرص التطوعالمساهمة في زيادة



Takatof Incentives Categories

Platinum

Gold

Silver

Bronze

7

1000+ hours

3+ pioneer projects

10+ events

Assigned Area supervisor

751- 999 hours

Complete participation in big events (200+vols)

2 pioneer projects

8+ events

Participated in different emirates/regions

Assigned team leader

500-750 hours

1 pioneer project

Completed TVEC and 1 Skill Based

5+ events

Assigned Team Captain

24+ hours

1%

9%

20%

70%



فئات حوافز تكاتف التشجيعية

البالتينوم

الذهبية

الفضية

البرونزية

8

ساعة+ 1000

مشاريع الرواد+ 3

فعاليات+ 10

المشاركة كمشرف فرق 
ساعة 751-999

(متطوع+ 200)مشاركة كاملة في الفعاليات الكبرى 
مشاريع الرواد2

فعاليات+ 8
المناطق/ المشاركة في مختلف اإلمارات 

القيام بدور قائد الفريق 

ساعة500-750
مشروع الرواد–1

مبنية على المهارات1إتمام شهادة أساسيات العمل التطوعي و شهادة 
فعاليات+ 5

القيام بدور قائد المتطوعين

ساعة+ 24

1%

9%

20%

70%



SANID – Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)



التكريم السنوي للشباب المتميز–ساند 

(سبتمبر -أكتوبر) معايير االختيار 

المتطوع

ف مقاييس التصني

(بالنقاط)



SANID Incentives Categories

Platinum

Gold

Silver

Bronze

11

100+ hours

Trained Trainer (90+hours of trainings)

Assigned leader 15+ events

60-99 hours

Completed level 4

Trained Trainer (60+hours of trainings)

Participated in different emirates/regions

Assigned leader 10+ events

30-59 hours

Completed Level 3

Assigned leader 5+ events

Completed Level 2 

12+ hours

1%

9%

20%

70%



فئات حوافز ساند التشجيعية

البالتينوم

الذهبية

الفضية

البرونزية

12

ساعة+ 100

(ساعة من التدريب+ 90)تدريب مدرب 
فعاليات+ 15القيام بدور القائد 

ساعة60-99
إتمام المستوى الرابع

(ساعة من التدريبات+ 60)تدريب مدرب 
المناطق / المشاركة في مختلف اإلمارات 

فعالية+ 10القيام بدور القائد 

ساعة30-59
إتمام المستوى الثالث

فعالية+ 50القيام بدور القائد 

إتمام المستوى الثاني

ساعة+ 12

1%

9%

20%

70%



KAFA’AT – Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)



KAFA’AT – Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)



التكريم السنوي للشباب المتميز–كفاءات 

(سبتمبر -أكتوبر) معايير االختيار 

المشارك

(نقاطبال)مقاييس التصنيف 



16

المشارك

التكريم السنوي للشباب المتميز–كفاءات 

(سبتمبر-أكتوبر) معايير االختيار 



Kafaa’t Incentives Categories

17

Success Story in Social Enterprise

Completed Train the trainer for Mentorship in 
addition to all mentioned in categories below 

trainings

Delivered 6+ workshops 

Completed  Train the trainer for Job 
Readiness

in addition to all mentioned in categories 
below trainings

Delivered 5 + workshops

Completed Social Enterprise Training 

Completed Future Leaders

Completed “Discover the private sector”

Completed Job Readiness

1%

9%

20%

70%

Platinum

Gold

Silver

Bronze



فئات حوافز كفاءات التشجيعية

18

قصة نجاح في مجال ريادة األعمال المجتمعية

تدريب المدربين إلرشاد الشباب

ورش عمل + 6تنفيذ  

تدريب  المدربين في برنامج التأهيل الوظيفي 

ورش عمل + 5تنفيذ  

استكمال دورة ريادة األعمال المجتمعية 

استكمال دورة قائد المستقبل

تدريب اكتشاف القطاع الخاص 

تدريب التأهيل الوظيفي

1%

9%

البالتينوم

الذهبية

الفضية

البرونزية

20%

70%



THINK SCIENCE - Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (1st June- 1st June)



التكريم السنوي للشباب المتميز–بالعلوم نفكر

(يونيو1-يونيو1) االختيار معايير 



Think Science Incentives Categories

Platinum

Gold

Silver

Bronze

21

Volunteering hours 16 +

A winner of International / Regional Awards in current year 
or Run Universities Roadshows for 16 hours+

Completed Trainings/Activities more than 48 hrs

Volunteering 16+hrs

A winner of International or Regional Awards in current year or 
Run Universities Roadshows for 16 hours 

Completed Trainings/Activities (32 – 48 hrs)

Volunteering hours (11- 15 hrs) or Run University 

Roadshows (11- 15 hrs) 

Nominated to 1 Award 

Completed Trainings/Activities (16-24 hrs)

Volunteering hours (7-10 hrs ) or Run University 
Roadshows (7-10 hr)+Attended 2-3 Activities

1%

9%

20%

70%



فئات حوافز بالعلوم نفكر التشجيعية

22

ساعة تطوعية16+

رويجية أو القيام بالحمالت الت–محلية خالل العام الحالي / فائز في جائزة دولية 
+  ساعة 16بالجامعات  لمدة 

ساعة+ 48أنشطة /إتمام تدريبات 

ساعة تطوعية +16

يجية أو القيام بالحمالت الترومحلية خالل العام الحالي / فائز في جائزة دولية 
+ساعة16بالجامعات  لمدة 

األنشطة / ساعة من التدريبات 48-32إتمام 

ساعة تطوعية11-15

ساعة15-11أو القيام بالحمالت الترويجية بالجامعات  لمدة مرشح للجائزة األولى 

أنشطة / ساعة تدريبات 16-24

-7دة أو القيام بالحمالت الترويجية بالجامعات  لمساعة تطوعية 7-10
ساعة10

أنشطة3-2حضور 

1%

9%

البالتينوم

الذهبية

الفضية

البرونزية

20%

70%



Esref Sah - Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)



التكريم السنوي للشباب المتميز–اصرف صح 

(سبتمبر -أكتوبر) معايير االختيار 



Esref Sah Incentives Categories

Platinum

Gold

Silver

Bronze

25

25+ Workshops delivered

Outreach 1000+

20+ Workshops delivered

Outreach 800+

15+ Workshops delivered

Outreach 600+

10+ Workshops delivered  

Outreach 400+

1%

9%

20%

70%



اصرف صح التشجيعيةفئات حوافز 

26

ورشة عمل  مقدمة+ 25

+1000توعية 

ورشة عمل  مقدمة+ 20

+800توعية 

ورشة عمل  مقدمة+ 15

+600توعية 

ورشة عمل  مقدمة+ 10

+400توعية 

1%

9%

البالتينوم

الذهبية

الفضية

البرونزية

20%

70%



Best EF Youth- Annual Youth Recognition 

Selection Criteria (October – September)

* In volunteering, community service, mentoring, emergency & crises management.

Note: in the case of 2 or more candidates with the same points, all will be recognized.



ميزالمتالتكريم السنوي للشباب–أفضل شاب في مؤسسة اإلمارات 

(سبتمبر -أكتوبر) معايير االختيار 

.العمل التطوعي وخدمة المجتمع، والتوجيه واالرشاد، وفي حاالت الطوارئ وإدارة األزماتفي *

.أو أكثر من المرشحين على نفس النقاط، سيتم الموافقة عليهم جميعا2في حالة حصول : مالحظة•



Incentives – Work in Progress

Awardees & Other Platinum Shabab (Sept – Oct incentives)

• Commendation letter from Emirates Foundation Chairman

• Annual recognition Event for awardees- Achievement pins

• EF Sponsored certifications for top achievers up to AED 12,000 set 

by EF

• Invitation to EF business breakfast

Active volunteers: 

• Discounts on Universities fees

• Discounts on training courses

• Discounts on sports activities

• International volunteering opportunities based on gold category +

• Potential incentives through partners, as opportunities arise



قيد التنفيذ–الحوافز التشجيعية 

(:اكتوبر–حوافز سبتمبر )الحائزون على جوائز والشباب الحاصل على حوافز بالتينية 

.خطاب شكر من رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات-

مقدمي اإلنجازات–فعالية تكريم سنوية للحائزين على جوائز -

ألف درهم تحددها 12شهادات ترعاها مؤسسة اإلمارات ألفضل المشاركين الذين حققوا اإلنجازات حتى -

مؤسسة اإلمارات

(. فطور رجال االعمال) دعوة إلى ملتقى مؤسسة اإلمارات لالستثمار المجتمعي -

:المتطوعون الفاعلون

خصومات على الرسوم الجامعية-

خصومات على الدورات التدريبية-

خصومات على االنشطة الرياضية-

+فرص تطوع دولية بناًء على الفئة الذهبية -

حوافز مستقبلية من خالل الشركاء كلما سنحت الفرصة لذلك-



Thank you


