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فيديثةالحالتعليمأساليبمنُبعدعنالتعليمُيعد  

أنماطابتكارفيساهمحيثالعامالتعليممدارس

الةتدريس نماذجالوإلبرازمدرستي،منصةخاللمنفع 

إلىليمالتعوزارةسعتالتعليمياملجتمعفياملتميزة

ةمنصإلثراءوذلكالرقميةمدرستيمسابقةإطالق

.زاملتميالتعليميلألداءُمحفزةبنماذجمدرستي

 
 
تمجراءاتاإل وتبسيطتطويرفيالوزارةلنهجواستمرارا

حتوضيإلىيهدفالذياالسرشاديالدليلهذاإعداد

عليمالتإداراتبمهاموالتعريفللمسابقةالعاماإلطار

تحكيمنماذجخاللمنواملدارسالتعليمومكاتب

حسباملسابقةتنفيذفيُيساهمللعملياتوتدفق

.لهاالزمنيالتسلسل

 ،،وهللا املوفق

 
 

األمانة العامة لجائزة التعليم للتميز

 املقدمة
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افيك اإلنفو جر
معضين، تصميم بمحتوى ثابت يشرح بعض  املعلومضات عضن موضضو 

.كالصور والرسوم الثابتة

موشن 

افيك جر

رك عضضضضضن تصضضضضضميم التيانضضضضضات والتوضضضضضضيحات واملعلومضضضضضات بشضضضضضكل متحضضضضض

ورسضضضضضضضضوم متحر ضضضضضضضضة متميضضضضضضضضة ع ضضضضضضضضى سضضضضضضضض ناريو محضضضضضضضضدد مشضضضضضضضضاهد، طريضضضضضضضضق 

.وبإخراج شيق وجذاب
مستند العرض

التشعبي

ومات التي يريد تصميم إلكتروني يتحكم املستفيد من خالله باملعل

.أن يعرضها ويقرأها ويصمم بشكل تفاع ي جذاب

.مادة مرئية متمية ع ى س ناريو محدد وبإخراج شيق وجذاباملقطع املرئي

.بمادة مسموعة متمية ع ى س ناريو محدد وبإخراج شيق وجذاوعاملقطع املسم

تحقيق صحفي

اء جضضضذب  رة مضضضن خضضضالل مناقشضضضة قضضضضية معينضضضة أو  ضضضاهرة أو فكضضضالقضضضر 

ع تشضضضال اهتمضضضضام الجمهضضضضور، يضضضضتم اسضضضتعرار الضضضضرأي والضضضضرأي ا خضضضضر مضضضض

اؤالت عضضدد مضضن املنتصضضين واملهتمضضين، وتضضدور حولهضضا جملضضة مضضن التسضض

وحلضضضول، واملشضضضكالت تتطلضضضب لقضضضاءات وتقضضضارير للوصضضضول إلضضضى إجابضضضات

 ويتم تناوله 
 
 أو  تابيا

 
.أو متلفزاصوتيا

رسالة إيجابية

مؤثرة

ل وسضضضضضائعبضضضضر محتضضضضوى مضضضضوجز يشضضضضضتمل ع ضضضضى معلومضضضضضة إيجابيضضضضة مضضضضض ثرة 

.التواصل االجتماعي

املونتاج

يبهضا وجعضل عملية تتم بعد تسجيل الصوت أو الصورة والقيضام بترت

ع أو املقضضضضاطع  مقطضضضضع واحضضضضد، وقضضضضي عتضضضضارة عضضضضن قضضضض  وترت ضضضضب املقضضضضاط

.عملتكرارها أو حذفها أو إزالة الشوائب منها أو إزالة أجزاء في ال

املكساج

هضضضضو عمليضضضة تاضضض  الصضضضوت فقضضضضط حتضضضب إذا كضضضان العمضضضضل بضضضه فيضضضديو و 

 مضضضضن العلضضضضو أو االنافضضضضار حتضضضض
 
 مناسضضضضتا

 
ب ال إعطضضضضاء األصضضضضوات مقضضضضدارا

.ي ثر ع ى ا خر

 مصطلحات الدليل
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 املسابقةوصف

التعليمليةلعمالداعمةاملوضوعاتع ىمجاالتهاتر زوتعليميةتثقيفيةرقمضضضضضضيةمسضضضضضضابقة
وسائليفللمشروقابلإبداعضضضضيةبطضضضضضضضضضضضضضرق مضصضضمممحضضضتوى تقديمخضضضاللمنبعضضدعنوالتعلم

 .واإلعالمياالجتماعيالتواصل
 

 الهدف العام

.تعزيز أهمية التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد  ونشضضضر 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•
 . قيمةاستثمار املمارسات والنبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات•
 

 مجاالت املسابقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار التنظيمي
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 مجال 
التعليم 

أحد املقررات املدرسيةفي تصميم محتوى تعليمي 

 املستفيدين يعكس تجربة إنتاج محتوى تثقيفي إعالمي 
منصة مدرستيمن 

 مجال 
 التثقيف 
واإلعالم

 تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية 
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعدفي 

 مجال
التدريب



 :شروط املسابقة
 .أن يكون التصضضضضميم 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•

.دقضضضضائق5أال تتجضضضضاوز مضضدة املحضضضضضضتوى للمشضضضضضار ة  •

.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•

 .اللهاوضع شعار وزارة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق العمل بعد  املادة الرئ سة ول س خ•

 :ضوابط املشاركة

 ة، ويكون اململكواملناهج التعليمية في العامة، املحتوى أي ماالفة للسياسات أن ال يتضمن •
 
ملتزما

 .بأنظمة الدولة

ع ى الدين أو القيم أو األخالق العامة وأال يشتملتمس  العمل املقدم ع ى أمور أن ال يحتوي •

 .مالئممشاهد عنف أو أذى ألي كائن حي أو محتوى غير 

 .منتجمشارك أو فريق الحق في املشار ة بأ ثر من لكل •

ملو ة تحتوي املشار ة املقدمة ع ى عالمات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طتع غير مأال •

تهاك أنه يمنع أي انأخرى،  ما أي وسائل أو (الصور -أسماء الشركات ) وهذا يشمل للمشار ة، 
 (.براءات اخترا  -تجاريةعالمات -حقوق طتع ) وهذا يشمل طرف، أو تعدي ع ى حقوق أي 

 .التعليموزارة التعليم الحق في استادام األعمال املشار ة وتمتقل ملكيتها وحقوق المشر للوزارة •

 عدم •
 
 أو تصميما

 
 لفظيا

 
 .وضع أي شعار في املشار ة سواء كان شعارا

انترنت أو للمشارك املشار ة فيما قد ستق بثه أو عرضه ع ى أي قناة تلفزيونية أو موقعيجوز •

 .عليهاوسيلة عامة متعارف متحرك، وأي هاتف 

 

لإلطار العام للمسابقةاضغط هنا

 اإلطار التنظيمي

7 

https://drive.google.com/file/d/1MWkRX1E-9QARaQF_TXaV9F-CIby6POoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWkRX1E-9QARaQF_TXaV9F-CIby6POoA/view?usp=sharing


مين به متاحة لجميع شرائح املجتمع من منسوبي التعليم أو املهتاملشاركة 

 عرض تشعبيمستند 
 
 

افيك  موشـن جر
 
 

 مقطع مسموع 
 
 

 تحقيق صحفي

املهتمون 
ابإلعالم عليماملهتمون ابلت

اإللكرتوين 
والتقنية األسر 

وأولياء األمور

منسوبو
ومنسوابت 

التعليم

الطالب
والطالبات

 اتاملنتج-املشاركون 

املنتجات
املقدمة

املشاركون
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افيك  إنفوجر
 
 

 مقطع مرئي
 
 

 رسالة إيجابية 
 مؤثرة
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 رحلة املسابقة

االنطالق
10 /2 /1442

الرفع ملكتب 
التعليم                   

14 /4 /1442

فرز وحتكيم            
14 /4 /1442
8 /5 /1442

فرز وحتكيم            
29 /3 /1442
11 /4 /1442
إعالن النتائج           

11 /4 /1442

إعالن النتائج         
9 /5 /1442

الرفع إىل        
التعليم         إدارة 

12 /5 /1442

النتائجإعالن 
8 /6 /1442

فرز وحتكيم     
12 /5 /1442
8 /6 /1442

الثاينبداية الفصل الدراسي مع التكرمي  
.شهادات تكرمي للفائزين على مستوى املكتب

(.اليت رشحت أعمال فائزة)شهادات تكرمي للمدارس
.املكتبللمشاركني على مستوى شهادات مشاركة 

هـ1442/ 6/ 15التكرمي  
(الفوز يف املسابقة ) التميز

التميزشهادة درجة 
املشاركة الفعالةشهادة درجة 
املشاركةشهادة درجة 

هـ1442/ 3/ 26
آخر موعد الستقبال املنتجات

من منسوبيها يف املدرسة 
.معواجملتوأولياء األمور واألسر 

(املدرسة)

(مكتب التعليم)

(إدارة التعليم)

هـ1442/ 4/ 7
الستقبالموعد آخر 

يماملنتجات يف مكاتب التعل
.منسوبيهامن 

هـ1442/ 4/ 7
ت موعد الستقبال املنتجاآخر 

.االتعليم من منسوبيهيف إدارة 

 . يفرز املنتجات املشار ة بشكل يوم
مضضع ا ومطابقتهضضمحتضضوى املنتجضضات مراجعضضة 

 .شروط وضوابط املسابقة
 إلضضضضى املنتجضضضضات املرلضضضضحة للمشضضضر يومفضضضع ر 

 
يضضضضا

 . مكتب التعليم

فضضضضضضضضضضضضرز ومراجعضضضضضضضضضضضضة األعمضضضضضضضضضضضضال املرلضضضضضضضضضضضضحة مضضضضضضضضضضضضن 
املدرسضضضضضضضضضضضضضضة والقابلضضضضضضضضضضضضضضة للمشضضضضضضضضضضضضضضر فضضضضضضضضضضضضضضي وسضضضضضضضضضضضضضضائل

 . التواصل االجتماعي املتاحة
مضضضضع ومطابقتهضضضضامراجعضضضضة محتضضضضوى املنتجضضضضات 

 .شروط وضوابط املسابقة
 إلضضضضضى املنتجضضضضضات املرلضضضضضحة للمشضضضضضر يوميضضضضضفضضضضضع ر 

 
ا

 .ليممدير اإلعالم واالتصال في إدارة التع

م فضضضضضرز ومراجعضضضضضة األعمضضضضضال املرلضضضضضحة مضضضضضن مكتضضضضضب التعلضضضضضي

 .ي املتاحةوالقابلة للمشر في وسائل التواصل االجتماع
عضضضضضضضضضضضضضضرر املنتجضضضضضضضضضضضضضضات املرلضضضضضضضضضضضضضضحة للمشضضضضضضضضضضضضضضر ع ضضضضضضضضضضضضضضى ال جنضضضضضضضضضضضضضضة 

 .التنفيذية للمسابقة في إدارة التعليم
عضضضضالم أفضضضضضل املنتجضضضضات إلضضضضى املشضضضضرف العضضضضام ع ضضضضى اإل فضضضضع ر 

منصضضضة واالتصضضضال فضضضي وزارة التعلضضضيم لمشضضضرها فضضضي حسضضضاب

 .مدرستي

اليوميالنشر اإلعالمي 
ملنتجات املسابقة

الثاينبداية الفصل الدراسي مع التكرمي  
.تكرمي للفائزين على مستوى املدرسةشهادات 

.شهادات مشاركة للمشاركني على مستوى املدرسة
.عينية للفائزين على مستوى املدرسةجوائز 

(حسب إمكاانت املدرسة)

النشر اإلعالمي اليومي
ملنتجات املسابقة

اليوميالنشر اإلعالمي 
ملنتجات املسابقة

التكريم



ةرئاسة اللجناإلجراءالجهة

ال جنة 

 يةالتنفيذ

لتمسيق مع اإلشراف العام ع ى تنفيذ املسابقة وفق برنامجها الزمني با

.مر ز التميز

برئاسة مدير

التعليم

قص ب ع ى مستوى إدارة التعليم مع تحديد العدد األتعميم املسابقة

.لألعمال املرلحة من املدرسة ومكتب التعليم

.إعداد النطة التنفيذية للمسابقة

.تشكيل لجان املسابقة ع ى مستوى إدارة التعليم

.التحث عن  الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة

.يمالفائزين في املسابقة ع ى مستوى إدارة التعلاعتماد نتائج 
شار ة لجنة التعليم بممستوى إدارة تكريم الفائزين في املسابقة ع ى 

.اإلعالم والعالقات و إمارة املنطقة أو املحافظة 

زة النتامي لألمانة العامة لجائرفع إحصاءات املسابقة  والتقرير

.التعليم للتميز

لجنة 

اإلعالم 

والعالقات

.للمسابقةإعداد الحملة اإلعالمية 

برئاسة أحد 

مساعدي 

ممدير التعلي

.عنهاالمشر والتعريف باملسابقة واإلعالن 

.للمسابقةالتسويق والتحفيز 

.االجتماعيالتاطيات اإلعالمية ع ى مستوى مواقع التواصل 

 رسمتابعة نشر األعمال املتميزة ع ى حسابات اإلدارة املعتمدة 
 
.ميا

ر للمشاملدارس  املرلحة و فرز ومراجعة منتجات مكاتب التعليم

 .اإلعالمي يوميا
ذية ع ى ال جنة التنفياإلعالمي عرر املنتجات املرلحة للمشر 

 .للمسابقة في إدارة التعليم

 للمشر رفع أفضل املنتجات املرلحة 
 
شرف العام إلى املاإلعالمي يوميا

صة ع ى اإلعالم واالتصال في وزارة التعليم لمشرها في حساب من

 .مدرستي

.يذيةاملشار ة في تكريم الفائزين باملسابقة مع ال جنة التنف
لجنة 

 التحكيم

الرئ سة

.دارسع ى مستوى مكاتب التعليم واملمتابعة سير عملية التحكيم 
برئاسة مدير

مر ز التميز
املسابقةير ضوابط ومعايوفق التعليمتحكيم املنتجات املرفوعة إلدارة 

.التحكيمبتقرير ونتائج الرفع ل جنة التنفيذية 

  
ً
 إدارة التعليم–أوال
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 لجان املسابقة



رئاسة اللجنةاإلجراءالجهة

املسابقةلجنة 

ت وفق اإلشراف ع ى تنفيذ املسابقة وتدفق املشاركا

.برنامجها الزمني ع ى مستوى مكتب التعليم

برئاسة مدير 

ممكتب التعلي

.التعليمملكتب تنفيذ املسابقة خطة إعداد 

.تشكيل لجان املسابقة في مكتب التعليم

ار ة في التعليم واملدارس للمشتحفيز ممسوبي مكتب

.املسابقة
يم مراجعة محتوى املنتجات املرلحة من مكتب التعل

ط مطابقتها مع شروط وضوابواملدارس والتأ د من

 بشكل يومي
 
 .املسابقة لمشرها إعالميا

لى مدير إاإلعالمي اليوميرفع املنتجات املرلحة للمشر 

 .اإلعالم واالتصال في إدارة التعليم

عها الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة ورفاقتراح

.لصاحب الصالحية للموافقة عليها

مكتب ى اعتماد نتائج الفائزين في املسابقة ع ى مستو 

.التعليم

.التعليمب مكتمستوى تكريم الفائزين في املسابقة ع ى 
ارة في إدالتنفيذية ل جنة إحصاءات املسابقة رفع 

.  التعليم

التحكيملجنة 

برئاسة .متابعة سير عملية التحكيم في املدارس

وحدة /ممسق
تب التميز في مك

التعليم

ق ضوابط تحكيم املنتجات املرفوعة ملكتب التعليم وف

.ومعايير املسابقة

.ائج التحكيمبمتالتعليماملسابقة في مكتبالرفع ل جنة 

 
ً
 ممكتب التعلي–ثانيا
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رئاسة اللجنةاإلجراءالجهة

ةاملسابقلجنة 

ني في اإلشراف ع ى تنفيذ املسابقة وفق برنامجها الزم

.املدرسة

برئاسة قائد 

ة املدرسة وعضوي

لجنة الجودة 

والتميز

.إعداد خطة تنفيذ املسابقة للمدرسة

.تشكيل لجان املسابقة ع ى مستوى املدرسة

لمشار ة لاألمور تحفيز الطالب وممسوبي املدرسة وأولياء

.في املسابقة
سابقة استقتال املشاركات وفرز املنتجات املتقدمة للم

 . بشكل يومي 
 د مراجعة محتوى املنتجات املرلحة من املدرسة والتأ

 مطابقتها مع شروط وضوابط املسابقة لمشرهمن
 
ا إعالميا

 .بشكل يومي

ى مكتب إلاإلعالمي اليوميرفع املنتجات املرلحة للمشر 

 .التعليم
ا اقتراح الشراكات الفاعلة الداعمة للمسابقة ورفعه

.لصاحب الصالحية للموافقة عليها

.املدرسةاعتماد نتائج الفائزين في املسابقة ع ى مستوى 

.ةتكريم الفائزين في املسابقة ع ى مستوى املدرس

.  ملكتب التعليمإحصاءات املسابقة رفع 

التحكيملجنة 

ومعايير تحكيم املنتجات املتقدمة للمدرسة وفق ضوابط

.املسابقة

برئاسة و يل 

املدرسة
وعضوية ممسق 

رسةالتميز في املد

.كيمالتحفي املدرسة بمتائج الرفع ل جنة املسابقة 

 
ً
 املدرسة–ثالثا
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 جاتالنشر  اإلعالمي للمنت
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 املدرسة

 يوميبشكلاملشار ةاملنتجاتفرز. 
وابطوضشروطمعومطابقتهادقيقبشكلاملنتجاتمحتوى مراجعة

 .املسابقة
للمشراملرلحةاملنتجاترفع 

 
 .التعليممكتبإلىيوميا

 التعليممكتب
 سائلو فيللمشروالقابلةاملدرسةمناملرلحةاألعمالومراجعةفرز

 .املتاحةاالجتماعيالتواصل
وابطوضشروطمعومطابقتهادقيقبشكلاملنتجاتمحتوى مراجعة

 .املسابقة
للمشراملرلحةاملنتجاترفع 

 
فيالواالتصاإلعالممديرإلىيوميا

 .التعليمإدارة

 التعليمإدارةفيواالتصالاإلعالممدير
 فيرللمشوالقابلةالتعليممكتبمناملرلحةاألعمالومراجعةفرز

 .املتاحةاالجتماعيالتواصلوسائل
فيابقةللمسالتنفيذيةال جنةع ىللمشراملرلحةاملنتجاتعرر

 .التعليمإدارة
وزارةيفواالتصالاإلعالمع ىالعاماملشرفإلىاملنتجاتأفضلرفع

 .مدرستيمنصةحسابفيلمشرهاالتعليم

اإلعالميالحراكنسبةلرفعفقطهياآلليةهذه
عممستمر،بشكلاملشاركاتأفضلوإبرازللمسابقة،

يتعلقفيماللمسابقةالعاماإلطارفيوردكماالعمل
 .تكريموالالنتائجوإعالنالتحكيموإجراءاتالزمنيبالجدول 

تنويه





تحكيم 1–1نموذج 

مقطع مسمو  -مقطع مرئي-موشن جرافيك-إنفوجرافيك-تشعبيمستند : املنتجات

إدارة التعليم-مكتب التعليم -لجان التحكيم في املدرسة : املستفيد من النموذج 

.املسابقةيتم حفظ هذه البطاقة في سجالت : مالحظة*

 اضغط هنا wordلتحميل النموذج بصيغة 
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 النماذج

https://drive.google.com/file/d/17z_v2Y9vgwDWtZvORKaKLjmX2Z8lf7EA/view?usp=sharing


 تحكيم 2–1نموذج 

 تحقيق صحفي –رسالة إيجابية م ثرة : املنتجات

مإدارة التعلي-مكتب التعليم -لجان التحكيم في املدرسة : املستفيد من النموذج 

18 

 النماذج

.املسابقةيتم حفظ هذه البطاقة في سجالت : مالحظة*

 اضغط هنا wordلتحميل النموذج بصيغة 

https://drive.google.com/file/d/1e_aWTA6uzmW7KFwUWgXZZkjOis1fvg45/view?usp=sharing


 خالصة وترشيح 2نموذج 

 جميع املنتجات : املنتجات

مإدارة التعلي-مكتب التعليم -لجان التحكيم في املدرسة : املستفيد من النموذج 

سخة في يتم إرسال هذه البطاقة للجهة التالية، مع االحتفاظ بن: مالحظة*

.سجل املسابقة

 اضغط هنا wordبصيغة النموذج لتحميل 
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 النماذج

https://drive.google.com/file/d/1le3ASSk2A6HzwX8Qf42Kll5NNwNJGH7n/view?usp=sharing




الجنسية؟سعودياملشاركيكون أنيشترطهل(1)

 .عوديسغيرأوسعوديسواءاملجتمعفئاتلجميعمتاحةاملشاركةو ذلك،يشترطال

املسابقة؟يفاملشاركةاملكتبمستوى علىالتحكيملجنةفيللمشاركينيحقهل(2)

 كانملنيحقال
ً
شاركتهبميتقدمأنحالةفيإالاملشاركة،التحكيملجانفيعضوا

مشاركتهباملكتبفيالتحكيملجنةعضويتقدمأن:مثالللتحكيم،التاليةللجهة
 .التعليمإدارةإلىمباشرة

منسوبيها؟بمنتجاتاملدرسةتغردمتى(3)

اويلزممستمربشكلاملنتجاتلجميعالنشريكون 
ً
للشروطقتهامطابمنالتأكدمسبق

 .والضوابط

ستوى معلىأماملجاالتمستوى علىاملنتجاتبيناملفاضلةنتائجتكون هل(4)
املنتجات؟

 .املسابقةمجاالتمستوى علىاملفاضلةتكون 

عليها؟املنتجاتلرفعإلكترونيةمنصةيوجدهل(5)

الستقبالالخاصةإجراءاتهالهاتعليمإدارةوكلللرفعموحدةمنصةيوجدال
 .املنتجات

منسوبيهامنتجاتاملدرسةترسلهلتعليممكاتببهايوجدالالتيالتعليمإدارة(6)
مباشرة؟التعليمإدارةإلى

.دارساملمنوالتحكيمالفرز عمليةبعداملرشحةاألعمالمباشرةلإلدارةترفعنعم،
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 استفسارات شائعة
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 استفسارات شائعة

يومنسوبالطالبمستوى علىاملنتجاتمنمدرسةلكلمحددعددهناكهل(7)

املدرسة؟

وابطضفيموضحهوماحسبمنتجمنبأكثراملشاركةللمتسابقيحقو يوجد،ال

 .املشاركة

 

املشاركةومنسوبيهااألطفالرياضأوواألجنبياألهليالتعليمملدارسيحقهل(8)

فيها؟الداخليالتحكيمعلىالعملمعاملسابقة؟في

لياألهالتعليم-العامالتعليم)ومنهمللجميعمتاحةواملشاركةلهم،يحقنعم

 .(املستمرالتعليم-الخاصةالتربية–األطفالرياض-واألجنبي

املسابقة؟فياملشاركةالجامعاتلطالبيحقهل(9)

 .املجتمعشرائحلجميعمتاحةواملشاركةلهم،يحقنعم

 

جهاتأومختلفةمدارسمنتعليميةفئةمنأكثرتشاركأنيمكنهل(10)
مشترك؟عملفيمختلفة

أعضاء،(3)اقص ىبحدللمشاركةالفريقعدديتجاوز الأنعلىذلك،يمكننعم

افقةقائدهناكيكون وأن إقراربمو  .األعضاءبقيةو

مختلفة؟فئاتمنأعضاء3فيهفريقملشاركةالتقديميتمأين(11)

رئيسيكنلموإذا(إدارة/مكتب/مدرسة)سواءالفريقرئيسجهةعلىالتقديميتم

األعضاءأحدجهةعلىالتقديمفيتمسبقمامنسوبيمنالفريق

لرئيسمدرسةأقربعلىالتقديمفيتمذلكوماعدا(إدارة/مكتب/مدرسة)

افقةعلىالتأكيدمعالفريق، إقرارمو يمثلالذيالرئيسباختيارالفريقأعضاءو

 .الفريق
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