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املقدمة

ُيعد التعليم عن ُبعد من أساليب التعليم الحديثة في
مدارس التعليم العام حيث ساهم في ابتكار أنماط
تدريس فعالة من خالل منصة مدرستي ،وإلبراز النماذج
املتميزة في املجتمع التعليمي سعت وزارة التعليم إلى
إطالق مسابقة مدرستي الرقمية وذلك إلثراء منصة
مدرستي بنماذج ُمحفزة لألداء التعليمي املتميز.
واستمرارا لنهج الوزارة في تطوير وتبسيط اإلجراءات تم
إعداد هذا الدليل االسرشادي الذي يهدف إلى توضيح
اإلطار العام للمسابقة والتعريف بمهام إدارات التعليم
ومكاتب التعليم واملدارس من خالل نماذج تحكيم
وتدفق للعمليات ُيساهم في تنفيذ املسابقة حسب
التسلسل الزمني لها.
وهللا املوفق،،

األمانة العامة لجائزة التعليم للتميز
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مصطلحات الدليل
اإلنفو جر افيك

موشن
جر افيك
مستند العرض
التشعبي
املقطع املرئي
املقطع املسموع

تحقيق صحفي

رسالة إيجابية
مؤثرة
املونتاج

املكساج

تصميم بمحتوى ثابت يشرح بعض
كالصور والرسوم الثابتة.
تص ضضميم التيان ضضات والتوض ضضيحات واملعلوم ضضات بش ضضكل متحض ضرك ع ضضن
طري ض ضضق مش ض ضضاهد ،ورس ض ضضوم متحر ض ضضة متمي ض ضضة ع ض ضضى سض ض ض ناريو مح ض ضضدد
وبإخراج شيق وجذاب.
تصميم إلكتروني يتحكم املستفيد من خالله باملعلومات التي يريد
أن يعرضها ويقرأها ويصمم بشكل تفاع ي جذاب.
مادة مرئية متمية ع ى س ناريو محدد وبإخراج شيق وجذاب.
مادة مسموعة متمية ع ى س ناريو محدد وبإخراج شيق وجذاب.
جضضذب القضضراء مضضن خضضالل مناقشضضة قضضضية معينضضة أو ضضاهرة أو فك ضرة
تش ضضال اهتم ضضام الجمه ضضور ،ي ضضتم اس ضضتعرار ال ضرأي وال ضرأي ا خ ضضر م ضع
عضضدد مضضن املنتصضضين واملهتمضضين ،وتضضدور حولهضضا جملضضة مضضن التسضاؤالت
واملشضضكالت تتطلضضب لقضضاءات وتقضضارير للوصضضول إلضضى إجابضضات وحلضضول،
ويتم تناوله تابيا أو صوتيا أو متلفزا.
محت ضضوى م ضضوجز يش ضضتمل ع ضضى معلوم ضضة إيجابي ضضة مض ض ثرة عب ضضر وس ضضائل
التواصل االجتماعي.
عملية تتم بعد تسجيل الصوت أو الصورة والقيضام بترتيبهضا وجعضل
املق ضضاطع مقط ضضع واح ضضد ،وق ضضي عت ضضارة ع ضضن ق ض وترت ضضب املق ضضاطع أو
تكرارها أو حذفها أو إزالة الشوائب منها أو إزالة أجزاء في العمل.
عملي ضضة تا ض الص ضضوت فق ضضط حت ضضب إذا ك ضضان العم ضضل ب ضضه في ضضديو وه ضضو
إعط ضضاء األص ضضوات مق ضضدارا مناس ضضتا م ضضن العل ضضو أو االناف ضضار حت ضب ال
ي ثر ع ى ا خر.
املعلومضات عضن موضضو معضين،
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اإلطارالتنظيمي
وصف املسابقة
مسض ضضابقة رقم ض ضضية تثقيفية وتعليمية تر ز مجاالتها ع ى املوضوعات الداعمة لعملية التعليم
والتعلم عن بعضضد من خ ضضالل تقديم محضضتوى مضصضضمم بط ض ض ض ضضرق إبداع ضضية وقابل للمشر في وسائل
التواصل االجتماعي واإلعالمي.

الهدف العام
تعزيز أهمية التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ونش ضضر ثقضافته.

األهداف التفصيلية
•
•
•
•
•

إثراء املحتوى التعليمي والتثقيفي.
تنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد.
تعزيز املشار ة املجتمعية في العملية التعليمية.
ترسيخ القيم واالتجاهات اإليجابية في الت ئة االفتراضية للتعليم.
استثمار املمارسات والنبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

مجاالت املسابقة
مجال
التعليم

تصميم محتوى تعليمي في أحد املقررات املدرسية

إنتاج محتوى تثقيفي إعالمي يعكس تجربة املستفيدين
من منصة مدرستي

مجال
التدريب

مجال
التثقيف
واإلعالم

تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية
في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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اإلطارالتنظيمي
شروط املسابقة:

•

أن يكون التص ضضميم بهدف التعلضضيم أو التوعية والتثقضيف بمنصات التعليم عن بعد.

•

أن يكون محتوى املشار ة في أحد مجاالت املسابقة.

•

أن يتم تقديم املشار ة كأحد املنتجات املحددة في املسابقة.

•

أن يتم تقديم املشار ة وفقا للمعايير املحددة للمسابقة.

•

أال تتج ضضاوز مضضدة املح ض ضضتوى للمشض ضضار ة  5دق ضضائق.

•

أن تكون املشار ة فردية أو بفريق ال يزيد عن ثالثة أعضاء أحدهم رئ س الفريق.

•

أن تكون كل املواد واملحتويات املستادمة من إنتاج املشارك.

•

وضع شعار وزارة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق العمل بعد املادة الرئ سة ول س خاللها.

ضوابط املشاركة:
•

أن ال يتضمن املحتوى أي ماالفة للسياسات العامة ،واملناهج التعليمية في اململكة ،ويكون ملتزما
بأنظمة الدولة.

•

أن ال يحتوي العمل املقدم ع ى أمور تمس الدين أو القيم أو األخالق العامة وأال يشتمل ع ى
مشاهد عنف أو أذى ألي كائن حي أو محتوى غير مالئم.

•

لكل مشارك أو فريق الحق في املشار ة بأ ثر من منتج.

•

أال تحتوي املشار ة املقدمة ع ى عالمات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طتع غير مملو ة
للمشار ة ،وهذا يشمل ( أسماء الشركات  -الصور )أو أي وسائل أخرى ،ما أنه يمنع أي انتهاك
أو تعدي ع ى حقوق أي طرف ،وهذا يشمل ( حقوق طتع  -عالمات تجارية -براءات اخترا ).

•

لوزارة التعليم الحق في استادام األعمال املشار ة وتمتقل ملكيتها وحقوق المشر لوزارة التعليم.

•

عدم وضع أي شعار في املشار ة سواء كان شعارا لفظيا أو تصميما.

•

يجوز للمشارك املشار ة فيما قد ستق بثه أو عرضه ع ى أي قناة تلفزيونية أو موقع انترنت أو
هاتف متحرك ،وأي وسيلة عامة متعارف عليها.
اضغط هنا لإلطارالعام للمسابقة
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املشاركون  -املنتجات

املشاركون
املشاركة متاحة لجميع شرائح املجتمع من منسوبي التعليم أو املهتمين به
الطالب
والطالبات

منسوبو
ومنسوابت
التعليم

األسر
وأولياء األمور

املهتمون ابلتعليم
اإللكرتوين
والتقنية

املهتمون
ابإلعالم

املنتجات
املقدمة
مستند عرض تشعبي
إنفوجر افيك
موشـن جر افيك
مقطع مرئي
مقطع مسموع
تحقيق صحفي

رسالة إيجابية
مؤثرة
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رحلة املسابقة
االنطالق

1442 /3 /26هـ
آخر موعد الستقبال املنتجات
يف املدرسة من منسوبيها
وأولياء األمور واألسر واجملتمع.

1442 /2 /10
النشر اإلعالمي اليومي
ملنتجات املسابقة

فرز املنتجات املشار ة بشكل يومي.
مراجعضضة محتضضوى املنتجضضات ومطابقته ضا مضضع
شروط وضوابط املسابقة.
رف ضضع املنتج ضضات املرل ضضحة للمش ضضر يومي ضضا إل ضضى
مكتب التعليم.

(املدرسة)
الرفع ملكتب
التعليم
1442 /4 /14

1442 /4 /7هـ
آخر موعد الستقبال
املنتجات يف مكاتب التعليم
من منسوبيها.

إعالن النتائج
1442 /4 /11

فرز وحتكيم
1442 /3 /29
1442 /4 /11

(مكتب التعليم)
فرز وحتكيم
1442 /4 /14
1442 /5 /8

إعالن النتائج
1442 /5 /9

الرفع إىل
إدارة التعليم
1442 /5 /12

النشر اإلعالمي اليومي
ملنتجات املسابقة

فض ض ض ضضرز ومراجعض ض ض ضضة األعمض ض ض ضضال املرلض ض ض ضضحة مض ض ض ضضن
املدرس ض ض ض ضضة والقابل ض ض ض ضضة للمش ض ض ض ضضر ف ض ض ض ضضي وس ض ض ض ضضائل
التواصل االجتماعي املتاحة.
مراجع ضضة محت ضضوى املنتج ضضات ومطابقته ضضا م ضضع
شروط وضوابط املسابقة.
رف ضضع املنتج ضضات املرل ضضحة للمش ضضر يوميض ضا إل ضضى
مدير اإلعالم واالتصال في إدارة التعليم.

النشر اإلعالمي اليومي
ملنتجات املسابقة

ف ضضرز ومراجع ضضة األعم ضضال املرل ضضحة م ضضن مكت ضضب التعل ضضيم
والقابلة للمشر في وسائل التواصل االجتماعي املتاحة.
ع ض ض ض ضضرر املنتجض ض ض ضضات املرل ض ض ض ضضحة للمش ض ض ض ضضر ع ض ض ض ضضى ال جنض ض ض ضضة
التنفيذية للمسابقة في إدارة التعليم.
رف ضضع أفض ضضل املنتج ضضات إل ضضى املش ضضرف الع ضضام ع ضضى اإلع ضضالم
واالتصضضال فضضي وزارة التعلضضيم لمشضضرها فضضي حسضضاب منصضضة
مدرستي.

(إدارة التعليم)
إعالن النتائج
1442 /6 /8

فرز وحتكيم
1442 /5 /12
1442 /6 /8

1442 /4 /7هـ
آخر موعد الستقبال املنتجات
يف إدارة التعليم من منسوبيها.

التكريم

التكرمي مع بداية الفصل الدراسي الثاين
شهادات تكرمي للفائزين على مستوى املدرسة.
شهادات مشاركة للمشاركني على مستوى املدرسة.
جوائز عينية للفائزين على مستوى املدرسة.
(حسب إمكاانت املدرسة)

التكرمي مع بداية الفصل الدراسي الثاين
شهادات تكرمي للفائزين على مستوى املكتب.
شهادات تكرمي للمدارس(اليت رشحت أعمال فائزة).
شهادات مشاركة للمشاركني على مستوى املكتب.

التكرمي 1442 /6 /15هـ
التميز( الفوز يف املسابقة )
شهادة درجة التميز
شهادة درجة املشاركة الفعالة
شهادة درجة املشاركة
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لجان املسابقة
ً
أوال – إدارة التعليم
الجهة

ال جنة
التنفيذية

لجنة
اإلعالم
والعالقات

لجنة
التحكيم
الرئ سة

رئاسة اللجنة

اإلجراء
اإلشراف العام ع ى تنفيذ املسابقة وفق برنامجها الزمني بالتمسيق مع
مر ز التميز.
تعميم املسابقة ع ى مستوى إدارة التعليم مع تحديد العدد األقص ب
لألعمال املرلحة من املدرسة ومكتب التعليم.
إعداد النطة التنفيذية للمسابقة.
تشكيل لجان املسابقة ع ى مستوى إدارة التعليم.
برئاسة مدير
التحث عن الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة.
التعليم
اعتماد نتائج الفائزين في املسابقة ع ى مستوى إدارة التعليم.
تكريم الفائزين في املسابقة ع ى مستوى إدارة التعليم بمشار ة لجنة
اإلعالم والعالقات و إمارة املنطقة أو املحافظة .
رفع إحصاءات املسابقة والتقرير النتامي لألمانة العامة لجائزة
التعليم للتميز.
إعداد الحملة اإلعالمية للمسابقة.
المشر والتعريف باملسابقة واإلعالن عنها.
التسويق والتحفيز للمسابقة.
التاطيات اإلعالمية ع ى مستوى مواقع التواصل االجتماعي.
متابعة نشر األعمال املتميزة ع ى حسابات اإلدارة املعتمدة رسميا.
برئاسة أحد
فرز ومراجعة منتجات مكاتب التعليم واملدارس املرلحة للمشر
مساعدي
اإلعالمي يوميا.
عرر املنتجات املرلحة للمشر اإلعالمي ع ى ال جنة التنفيذية
مدير التعليم
للمسابقة في إدارة التعليم.
رفع أفضل املنتجات املرلحة للمشر اإلعالمي يوميا إلى املشرف العام
ع ى اإلعالم واالتصال في وزارة التعليم لمشرها في حساب منصة
مدرستي.
املشار ة في تكريم الفائزين باملسابقة مع ال جنة التنفيذية.
متابعة سير عملية التحكيم ع ى مستوى مكاتب التعليم واملدارس.
برئاسة مدير
تحكيم املنتجات املرفوعة إلدارة التعليم وفق ضوابط ومعايير املسابقة
مر ز التميز
الرفع ل جنة التنفيذية بتقرير ونتائج التحكيم.
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ً
ثانيا – مكتب التعليم

رئاسة اللجنة

اإلجراء
الجهة
اإلشراف ع ى تنفيذ املسابقة وتدفق املشاركات وفق
برنامجها الزمني ع ى مستوى مكتب التعليم.
إعداد خطة تنفيذ املسابقة ملكتب التعليم.
تشكيل لجان املسابقة في مكتب التعليم.
تحفيز ممسوبي مكتب التعليم واملدارس للمشار ة في
املسابقة.
مراجعة محتوى املنتجات املرلحة من مكتب التعليم
واملدارس والتأ د من مطابقتها مع شروط وضوابط
املسابقة لمشرها إعالميا بشكل يومي.
برئاسة مدير
لجنة املسابقة
رفع املنتجات املرلحة للمشر اإلعالمي اليومي إلى مدير مكتب التعليم
اإلعالم واالتصال في إدارة التعليم.
اقتراح الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة ورفعها
لصاحب الصالحية للموافقة عليها.
اعتماد نتائج الفائزين في املسابقة ع ى مستوى مكتب
التعليم.
تكريم الفائزين في املسابقة ع ى مستوى مكتب التعليم.
رفع إحصاءات املسابقة ل جنة التنفيذية في إدارة
التعليم.
برئاسة
متابعة سير عملية التحكيم في املدارس.
تحكيم املنتجات املرفوعة ملكتب التعليم وفق ضوابط ممسق/وحدة
لجنة التحكيم
التميز في مكتب
ومعايير املسابقة.
التعليم
الرفع ل جنة املسابقة في مكتب التعليم بمتائج التحكيم.
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ً
ثالثا – املدرسة

رئاسة اللجنة

اإلجراء
الجهة
اإلشراف ع ى تنفيذ املسابقة وفق برنامجها الزمني في
املدرسة.
إعداد خطة تنفيذ املسابقة للمدرسة.
تشكيل لجان املسابقة ع ى مستوى املدرسة.
تحفيز الطالب وممسوبي املدرسة وأولياء األمور للمشار ة
في املسابقة.
استقتال املشاركات وفرز املنتجات املتقدمة للمسابقة
برئاسة قائد
بشكل يومي .
مراجعة محتوى املنتجات املرلحة من املدرسة والتأ د املدرسة وعضوية
لجنة املسابقة
من مطابقتها مع شروط وضوابط املسابقة لمشرها إعالميا لجنة الجودة
والتميز
بشكل يومي.
رفع املنتجات املرلحة للمشر اإلعالمي اليومي إلى مكتب
التعليم.
اقتراح الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة ورفعها
لصاحب الصالحية للموافقة عليها.
اعتماد نتائج الفائزين في املسابقة ع ى مستوى املدرسة.
تكريم الفائزين في املسابقة ع ى مستوى املدرسة.
رفع إحصاءات املسابقة ملكتب التعليم.
تحكيم املنتجات املتقدمة للمدرسة وفق ضوابط ومعايير برئاسة و يل
املدرسة
املسابقة.
لجنة التحكيم
وعضوية ممسق
الرفع ل جنة املسابقة في املدرسة بمتائج التحكيم.
التميز في املدرسة
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النشر اإلعالمي للمنتجات
املدرسة




فرز املنتجات املشار ة بشكل يومي.
مراجعة محتوى املنتجات بشكل دقيق ومطابقتها مع شروط وضوابط
املسابقة.
رفع املنتجات املرلحة للمشر يوميا إلى مكتب التعليم.

مكتب التعليم




فرز ومراجعة األعمال املرلحة من املدرسة والقابلة للمشر في وسائل
التواصل االجتماعي املتاحة.
مراجعة محتوى املنتجات بشكل دقيق ومطابقتها مع شروط وضوابط
املسابقة.
رفع املنتجات املرلحة للمشر يوميا إلى مدير اإلعالم واالتصال في
إدارة التعليم.

مدير اإلعالم واالتصال في إدارة التعليم

 فرز ومراجعة األعمال املرلحة من مكتب التعليم والقابلة للمشر في
وسائل التواصل االجتماعي املتاحة.
 عرر املنتجات املرلحة للمشر ع ى ال جنة التنفيذية للمسابقة في
إدارة التعليم.
 رفع أفضل املنتجات إلى املشرف العام ع ى اإلعالم واالتصال في وزارة
التعليم لمشرها في حساب منصة مدرستي.
تنويه

هذه اآللية هي فقط لرفع نسبة الحراك اإلعالمي
للمسابقة ،و إبراز أفضل املشاركات بشكل مستمر ،مع
العمل كما ورد في اإلطار العام للمسابقة فيما يتعلق
بالجدول الزمني وإجراءات التحكيم وإعالن النتائج والتكريم.
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النماذج
نموذج  1 – 1تحكيم
املنتجات  :مستند تشعبي-إنفوجرافيك-موشن جرافيك-مقطع مرئي-مقطع مسمو
املستفيد من النموذج  :لجان التحكيم في املدرسة  -مكتب التعليم  -إدارة التعليم

*مالحظة :يتم حفظ هذه البطاقة في سجالت املسابقة.
لتحميل النموذج بصيغة  wordاضغط هنا
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النماذج
نموذج  2 – 1تحكيم

املنتجات  :رسالة إيجابية م ثرة – تحقيق صحفي
املستفيد من النموذج  :لجان التحكيم في املدرسة  -مكتب التعليم  -إدارة التعليم

*مالحظة :يتم حفظ هذه البطاقة في سجالت املسابقة.
لتحميل النموذج بصيغة  wordاضغط هنا
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النماذج
نموذج  2خالصة وترشيح
املنتجات  :جميع املنتجات
املستفيد من النموذج  :لجان التحكيم في املدرسة  -مكتب التعليم  -إدارة التعليم

*مالحظة :يتم إرسال هذه البطاقة للجهة التالية ،مع االحتفاظ بنسخة في
سجل املسابقة.
لتحميل النموذج بصيغة  wordاضغط هنا
19

استفسارات شائعة
( )1هل يشترط أن يكون املشارك سعودي الجنسية؟
ال يشترط ذلك ،واملشاركة متاحة لجميع فئات املجتمع سواء سعودي أو غير سعودي.
( )2هل يحق للمشاركين في لجنة التحكيم على مستوى املكتب املشاركة في املسابقة؟
ً
ال يحق ملن كان عضوا في لجان التحكيم املشاركة ،إال في حالة أن يتقدم بمشاركته
للجهة التالية للتحكيم ،مثال  :أن يتقدم عضو لجنة التحكيم في املكتب بمشاركته
مباشرة إلى إدارة التعليم.
( )3متى تغرد املدرسة بمنتجات منسوبيها؟

ً
يكون النشر لجميع املنتجات بشكل مستمر ويلزم مسبقا التأكد من مطابقتها للشروط
والضوابط.

( )4هل تكون نتائج املفاضلة بين املنتجات على مستوى املجاالت أم على مستوى
املنتجات؟

تكون املفاضلة على مستوى مجاالت املسابقة.
( )5هل يوجد منصة إلكترونية لرفع املنتجات عليها؟
ال يوجد منصة موحدة للرفع وكل إدارة تعليم لها إجراءاتها الخاصة الستقبال
املنتجات.
( )6إدارة التعليم التي ال يوجد بها مكاتب تعليم هل ترسل املدرسة منتجات منسوبيها
إلى إدارة التعليم مباشرة؟
نعم ،ترفع لإلدارة مباشرة األعمال املرشحة بعد عملية الفرز والتحكيم من املدارس.
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استفسارات شائعة
( )7هل هناك عدد محدد لكل مدرسة من املنتجات على مستوى الطالب ومنسوبي
املدرسة؟
ال يوجد ،ويحق للمتسابق املشاركة بأكثر من منتج حسب ما هو موضح في ضوابط
املشاركة.
( )8هل يحق ملدارس التعليم األهلي واألجنبي أو رياض األطفال ومنسوبيها املشاركة
في املسابقة؟ مع العمل على التحكيم الداخلي فيها؟
نعم يحق لهم ،واملشاركة متاحة للجميع ومنهم (التعليم العام-التعليم األهلي
واألجنبي-رياض األطفال –التربية الخاصة-التعليم املستمر).
( )9هل يحق لطالب الجامعات املشاركة في املسابقة؟
نعم يحق لهم ،واملشاركة متاحة لجميع شرائح املجتمع.
( )10هل يمكن أن تشارك أكثر من فئة تعليمية من مدارس مختلفة أو جهات
مختلفة في عمل مشترك؟
نعم يمكن ذلك ،على أن ال يتجاوز عدد الفريق للمشاركة بحد اقص ى ( )3أعضاء،
وأن يكون هناك قائد بمو افقة و إقرار بقية األعضاء.
( )11أين يتم التقديم ملشاركة فريق فيه  3أعضاء من فئات مختلفة؟
يتم التقديم على جهة رئيس الفريق سواء (مدرسة/مكتب/إدارة) وإذا لم يكن رئيس
الفريق من منسوبي ما سبق فيتم التقديم على جهة أحد األعضاء
(مدرسة/مكتب/إدارة) وماعدا ذلك فيتم التقديم على أقرب مدرسة لرئيس
الفريق ،مع التأكيد على مو افقة و إقرار أعضاء الفريق باختيار الرئيس الذي يمثل
الفريق.
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