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:مسابقة مدرستي الرقمية

ها علىمسابقة رقمية تثقيفية وتعليمية تركز مجاالت

عــدالموضوعات الداعمة لعملية التعليم والتعلم عن ب

ةمن خالل تقديم محـــتوى مـصــمم بطـــرق إبداعــــي

.الميوقابل للنشر في وسائل التواصل االجتماعي واإلع
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:األهداف

عليم أهمية التعليم اإللكتروني والتتعزيز 

ى المحـتو، وإثراء ونشـــر ثقـافةعن بعد 

.نوعةالرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية مت

الهدف

العام

1

2

3

4

5
فية استثمار الممارسات والخبرات التقني

.  مةرقمية إبداعية ذات قيتوفير منتجات 

ترسيخ القيم واالتجاهات اإليجابية 

.للتعليمفي البيئة االفتراضية 

تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية 

.التعليمية

تنمية مهارات التعليم 

.عن بعدوالتعلم 

.إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي

األهداف 

التفصيلية
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:المشاركون

المهتمون 

باإلعالم المهتمون 

بالتعليم 

اإللكتروني 

والتقنية
األسر 

وأولياء األمور

منسوبو

ومنسوبات 

التعليم

الطالب

والطالبات
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:شروط المشاركة

.بعدالتعليم عن و التوعية والتثقـيف بمنصات أالتعلــيم بهدف التصــــميم يكون أن 

.المسابقةيكون محتوى المشاركة في أحد مجاالت أن 

.المسابقةكأحد المنتجات المحددة في أن يتم تقديم المشاركة 

.للمسابقةيتم تقديم المشاركة وفقا للمعايير المحددة أن 

.دقــــائق5أال تتجــــاوز مــدة المحــــــتوى للمشـــــاركة  

.الفريقرئيس ثالثة أعضاء أحدهم ال يزيد عن أو بفريق تكون المشاركة فردية أن 

.إنتاج المشاركتكون كل المواد والمحتويات المستخدمة من أن 

.اللهاخالرئيسة وليس العمل بعد  المادة التعليم وعنوان العمل وأسماء فريق وزارة شعار وضع 
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:مجاالت المسابقة

أحد محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية يتناولتصميم 

:التاليةاألولويات 

.العلوممهارات –مهارات الرياضيات –مهارات القراءة والفهم 

:التاليةفي هذه المقررات على واحد أو أكثر من العناصر يركز 

الوسائل -الطرق واألساليب-المحتوى–المهارات -المفاهيم

.والتقويمالقياس -األنشطة والتطبيقات-واألدوات

:اليةالمنتج تحسين أداء المتعلم في إحدى الفئات التيستهدف 

التربية الخاصة –المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة 

(.ثانوي–متوسط )الموهوبون –( ثانوي–متوسط )

مجال

التعليم

مجال 

فاإلعالم والتثقي

مجال

التدريب
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:المسابقةمجاالت 

ين من محتوى تثقيفي إعالمي يعكس تجربة المستفيدإنتاج 

:منصة مدرستي ألحد األغراض التالية

.التحفيز–التوعية –التثقيف 

:أحد الموضوعات التاليةيكون المحتوى في 

م في تعزيز مكانة المعل–إبراز دور األسرة في التعليم عن بعد 

تعزيز القيم–معالجة مشكلة تقنية –التعليم عن بعد 

وأدواتها التعريف بمنصة مدرستي–اإليجابية للتعليم عن بعد 

.واألمن التقنيالوقاية –كيفية تفعيل أدوات المنصة –

.المجتمعالمنتج إثراء جميع فئات يستهدف 

مجال

التعليم

مجال 

فاإلعالم والتثقي

مجال

التدريب
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:المسابقةمجاالت 

ية محتوى تدريبي لتطوير األداء المهني ألحد أدوار العملتصميم 

:التعليمية عن بعد كما يلي

ميم أفضل تص–أفضل محتوى تدريبي الستخدام منصة مدرستي 

–هج تعليمي إلكتروني في التعليم عن بعد لتنفيذ دروس المن

من ( لمللطالب لولي األمر للمع)أفضل تصميم محتوى تدريبي موجه 

.لمالتعتصميم نموذج إلكتروني لقياس نواتج –قائد المدرسة 

:هذا التصميم واحد أو أكثر من الموضوعات التاليةيتناول 

الطرق -المحتوى–المهارات -االتجاهات –األهداف -المفاهيم

أدوات -األنشطة والتطبيقات-الوسائل واألدوات-واألساليب

.والقياسالتقويم 

:المنتج إثراء الشرائح التاليةيستهدف 

.التربويونالمشرفون –قادة المدارس –المعلمون 

مجال

التعليم

مجال 

فاإلعالم والتثقي

مجال

التدريب
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:المنتجات

موشـن 

جرافيك

انفوجرافيك

مستند 

عرض

تشعبي

تحقيق 

صحفي

رسالة

مؤثرة

مقطع 

مسموع 
مقطع

فيديو
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االنطالق:مراحل المسابقة

10 /2 /1442

الترشـــح

قبل

26 /3 /1442

المدرسة
التكريم والرفع        

إلى مكتب التعليم                   

14 /4 /1442

ممكتب التعلي
فرز وتحكيم            

14 /4 /1442

8 /5 /1442

.شهادات تكريم للفائزين على مستوى المدرسة

.جوائز عينية للفائزين على مستوى المدرسة

(حسب إمكانات المدرسة)
المدرسة

فرز وتحكيم            

29 /3 /1442

11 /4 /1442

المدرسة
إعالن النتائج           

11 /4 /1442

ممكتب التعلي
إعالن النتائج         

9 /5 /1442

ممكتب التعلي
التكريم والرفع 

إلى اإلدارة        

12 /5 /1442

إدارة التعليم
التكريم           

11 /6 /1442

15 /6 /1442

إدارة التعليم
إعالن النتائج         

4 /6 /1442

8 /6 /1442

إدارة التعليم
فرز وتحكيم     

12 /5 /1442

1 /6 /1442

.شهادات تكريم للفائزين على مستوى المكتب

.شهادات تكريم للمدارس التي رشحت أعمال فائزة

(مع انتهاء أعمال اختبارات الفصل األول)

درجة التميز

درجة المشاركة الفعالة

درجة المشاركة
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منسوبو التعليم 

وجميع شرائح المجتمع

قة يتم التقديم على المساب

.في أقرب مدرسة

10راجع آلية التقديم ص



:إجراءات المسابقة
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المنتج الواحد على أحدرفع 

مواقع التخزين السحابية

المتسابق

ة رابط المنتج مع المدرسمشاركة 

ي البريد اإللكترونبإرساله على 

الخاص بالمدرسة

تيب تدوين البيانات األساسية بالتر

مرسلللمنتج في البريد االلكتروني ال

مواقع التخزين السحابية

Google drive

Drop box

One drive

يمكنك االن الضغط : مالحظة

على الرابط واستخدامه

:  البريد االلكتروني للمدرسة هو

@asedu.gov.sa  رقم المدرسة اإلحصائي

اضغط هناأو لالطالع على بريد المدارس  

البيانات األساسية المرسلة

....: رابط المنتج على السحابة االلكترونية

....: رقم الجوال....: اسم المتسابق

مهتم )أو ( ولي أمر)أو ( أحد منسوبي التعليم)أو ( طالبة/طالب):  شريحة المشارك

(مهتم باإلعالم)أو ( بالتعليم اإللكتروني والتقني

(مجال التدريب)أو ( مجال اإلعالم والتثقيف)أو ( مجال التعليم:  )مجال محتوى المنتج

مستند عرض تشعبي أو إنفو جرافيك أو موشن جرافيك أو مقطع :   نوع المنتج

مسموع أو مقطع مرئي أو رسالة إيجابية مؤثرة أو تحقيق صحفي

سيتم إعالن المنتجات

الفائزة فقط

والتواصل مع أصحابها

حسب مراحل المسابقة

https://www.google.com/intl/ar_qa/drive/
https://www.dropbox.com/?_hp=c
https://onedrive.live.com/about/ar-sa/signin/
https://aseertm.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/


:إجراءات المسابقة
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تشكيل لجان المسابقة في المدرسة

كريملجنة الت–لجنة التحكيم –شرافيةإلجنة 

المدرسة

استقبال منتجات المتسابقين 

واالطالع عليها مبدئيًا لتحديد 

المنتجات المتميزة لتحكيمها

تكريم المراكز المتقدمة

ورفع الفائزين إلى مكتب التعليم

إشراك لجنة الجودة والتميز

والمتخصصون في التقنية

والمنسق اإلعالمي في أعمال

.اللجان

:                                              لتحكيم المنتج1-1نموذج استكمال-

وتيمقطع ص/فيديو/موشن جرافيك/انفوجرافيك/مستند تشعبي

:                                               المنتجلتحكيم 2-1نموذج استكمال-

تحقيق صحفي/ رسالة إيجابية مؤثرة 

هذه النماذج خاصة بجهاتها ويتم حفظها داخليًا في سجالت المسابقة

ن      تكريم الفائزين على مستوى المدرسة الحاصلي-

.على مراكز متقدمة

.          بطاقة ترشيح المسابقة( -2-نموذج)استكمال -

اضغط هنا        باركودلتحويل روابط المشاركين إلى 

.بطاقة خالصة المسابقة( -3-نموذج)استكمال -

على بريد فقط(  -3-نموذج)و ( -2-نموذج)إرسال -

PDFو  WORDمكتب التعليم بصيغتي 

هناغط اض(  بنات/بنين)مكاتب التعليم على بريد لالطالع 

عدد المنتجات 

المرشحة لمكتب 

فقط( 3) التعليم 

من كل مدرسة

تواألولوية لتنوع المجاال

http://www.barcode-generator.org/
https://aseertm.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/


:إجراءات المسابقة
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مكتب التعليم

تشكيل لجان المسابقة في المكتب

كريملجنة الت–لجنة التحكيم –شرافيةإلجنة 

من استقبال منتجات المتسابقين

وفرزها وتحكيمهاالمدارس

تكريم المراكز المتقدمة

ورفع الفائزين إلى إدارة التعليم

إشراك وحدة التميز والمتخصصون

ي في التقنية والمنسق اإلعالمي ف

.أعمال اللجان

:                                              لتحكيم المنتج1-1نموذج استكمال-

وتيمقطع ص/فيديو/موشن جرافيك/انفوجرافيك/مستند تشعبي

:                                               المنتجلتحكيم 2-1نموذج استكمال-

تحقيق صحفي/ رسالة إيجابية مؤثرة 

هذه النماذج خاصة بجهاتها ويتم حفظها داخليًا في سجالت المسابقة

تكريم الفائزين على مستوى مكتب التعليم -

.الحاصلين على مراكز متقدمة

.          بطاقة ترشيح المسابقة( -2-نموذج)استكمال -

.بطاقة خالصة المسابقة( -3-نموذج)استكمال -

على البريد فقط( -3-نموذج)و ( -2-نموذج)إرسال -

(PDF)و ( WORD)المخصص إلدارة التعليم بصيغتي 

اضغط هنابنات   /بنين–التعليم ترشيحات مكاتب بريد الستقبال 

عدد المنتجات 

المرشحة إلدارة 

فقط( 3) التعليم 

من كل مكتب تعليم

تواألولوية لتنوع المجاال

https://aseertm.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/


:نماذج المسابقة
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:بطاقة تحكيم منتجات( 1-1نموذج )
انفوجرافيك/مستند تشعبي

صوت/فيديو/موشن جرافيك

:المستفيدون

إدارة التعليم-مكتب التعليم-المدرسة

اضغط هناتحميل النموذج 

:بطاقة تحكيم منتجات( 2-1نموذج)

تحقيق صحفي/رسالة إيجابية مؤثرة

:المستفيدون

التعليمإدارة -مكتب التعليم-المدرسة

اضغط هناتحميل النموذج 

بطاقة الترشيح( 2نموذج)

:المستفيدون

مكتب التعليم-المدرسة

اضغط هناتحميل النموذج 

بطاقة الخالصة( 3نموذج )

:المستفيدون

إدارة التعليم-التعليممكتب -المدرسة

هنااضغط تحميل النموذج 

https://aseertm.files.wordpress.com/2020/10/d8a8d8b7d8a7d982d8a9-d8aad8add983d98ad985-1-1-1.pdf
https://aseertm.files.wordpress.com/2020/10/efbfbdefbfbdd8a8d8b7d8a7d982d8a9-d8aad8add983d98ad985-1-2.pdf
https://aseertm.files.wordpress.com/2020/10/d8a8d8b7d8a7d982d8a9-d8aad8b1d8b4d98ad8ad-2-1.docx
https://aseertm.files.wordpress.com/2020/10/d8a8d8b7d8a7d982d8a9-d8aed984d8a7d8b5d8a9-3-1.docx


مسـابقة 

مدرسـتي 

الرقمــية
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