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 8 إدارة اإلشراف التربوي

 
 
 

 
 المقدمة

         
احلمد هلل ، والصالة والسالم على سيدان حممد الرسول األمني ، وعلى آله وصحبه الغّر امليامني  ، ومن 

    تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

توجهت وزارة التعليم حنو التعليم عن بُعد مبفهومه األساسي املعتمد على استثمار وسائل التقنية          
ة إليصال الربانمج التعليمي للمتعلم ، ومتابعة العملية التعليمية من خالهلا ، نظًرا للظرف العاملي احلديث

 الذي منّر به ، واملتمثل يف جائحة كوروان .
اهلادفة لتحسني البيئة احملفزة لإلبداع واالبتكار ،  2030واستناًدا لرؤية اململكة العربية السعودية        

يف حتفيز امليدان التعليمي حنو املمارسات املتميزة للتعليم عن بعد ، اإلدارة العامة للتعليم جبدة ورغبة من 
يف نشر ثقافة التميز فيه ، وتبادل اخلربات ، ونشر أفضل التطبيقات يف جماالت التعليم  منها وإسهاًما

اإلدارة جائزة التعليم عن بُعد ، اليت ستعمل عن بعد ، وتقديًرا وتكرميًا  لعمل املبدعني ، فقد أطلقت 
وفق هذا الدليل التعريفي للجائزة مبعايري وجماالت تقيس جوانب التميز مبوضوعية وحيادية ، وتتيح 

 للمرشح التنافس اإلجيايب بروح اإلبداع واالبتكار.
لكرتوين ، وتثري احملتوى تشجع هذه اجلائزة املبادرات اليت ُتسهم يف جتويد التعليم اإل أن آملني       

 التعليمي اإللكرتوين . وهللا املوفق اهلادي إىل سواء السبيل .
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 كلمة سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة

     
 
احلمد هلل األول قبل كل شيء ، واآلخر بعد كل شيء ، والدائم بال زوال ، والقائم على كل شيء بال  

 ئه ، وأشكره على نعمائه ، وأستهديه من القول ملا يقربين منه ويرضيه وبعد:انتقال ، أمحده على آال

سّخرت اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة كافة اإلمكاانت املادية والبشرية الستمرار عملية         
لك انطالقا التعليم عن بُعد من خالل فرق العمل املفّعلة واملتابعة هلا يف خمتلف املنصات التعليمية  ، وذ

من توجه وزارة التعليم بتفعيل املدارس االفرتاضية والتعليم عن بُعد خالل فرتة تعليق الدراسة يف مدارس 
 ومؤسسات التعليم العام مبا يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.  

التفعيل اإللكرتوين من أجل هذا نطلق اليوم جائزة خاصة ابلتعليم عن بُعد مبعايري ترصد نسب       
ألدوات املعلم يف املنصات التعليمية املعتمدة عن بعد ، وتتحقق من اجلودة يف تفعيل أدوات املنصات 
والتطوير والتعلم املستدام ، وتقّدر اإلبداع واالبتكار الذي يقدمه املعلم من خالل املنصات التعليمية ، 

ن على استثمار الفرص لتجويد عمليات التعليم عن بُعد جائزة تقدُم حتفيًزا للمعلمني املبدعني القادري
 وإثرائها. 

ومن هذا املنطلق نشكر إدارة اإلشراف الرتبوي على ابتكار جائزة حمفزة للعمل اإلبداعي تقّدم       
للمعلمني املتميزين يف التعليم عن بُعد ، ونبارك هذه اخلطوة اليت أنمل أن جيين مثارها طالب وطالبات 

 ة العامة للتعليم مبحافظة جدة .اإلدار 
القسم (  –املكتب  –املشرف   -فخورون هبذه اجلائزة ، وسيتم استهداف بقية فئاهتا ) املدرسة      

 بدًءا من العام املقبل حبول هللا. 
 املدير العام للتعليم مبحافظة جدة

 د. سعد بن بركي املسعودي 
 
 
 عن الجائزة  
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  الرؤية  
 

 . عليم عن بعد وتطبيقاتهز يف التالتميّ 
  
 الهدف العام  

 . حتفيز امليدان التعليمي حنو املمارسات املتميزة للتعليم عن بعد

 
 األهداف التفصيلية  

 اإلسهام يف نشر ثقافة التميز يف التعليم عن بعد . .1

  جتويد العمليات يف تطبيق أدوات التعليم عن بعد . .2

 يف جماالت التعليم عن بعد .    واملمارسات التعليمية تبادل اخلربات ونشر أفضل التطبيقات .3

 إثراء احملتوى التعليمي اإللكرتوين . .4

 تشجيع املبادرات اليت ُتسهم يف جتويد التعليم اإللكرتوين . .5

 تقدير املتميزين يف جمال التعليم عن بعد .  .6

 
 قيم الجائزة  

 . التميز .1

 . الفرص تكافؤ .2

 . نتماء واملواطنةاال .3

 . جيايبالتنافس اإل .4
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 الجوائز والمكافاءات
 
 .وحتمل شعار اجلائزة   شهادة تقديرية معتمدة من املدير العام ابسم الفائز-1
 .   درع اجلائزة حيمل شعار اجلائزة ابسم الفائز -2
 وفق التايل :والفائزات  مكافأة مالية للفائزين -3
 
عدد 
 اجلوائز
 املتقدمة

  ليتعليم أه تعليم حكومي
 املركز الثالث املركز الثاين املركز األول املركز الثالث املركز الثاين املركز األول اجملموع

 6 1 1 1 1 1 1 معلمون
 6 1 1 1 1 1 1 معلمات
 12 2 2 2 2 2 2 اجملموع

 
 مبلغ جمموع اجلوائز عدد اجلوائز مبلغ اجلائزة لكل فئة املركز  
 ستون ألف رايل 4 مخسة عشر ألف رايل األول 
 أربعون ألف رايل 4 عشرة اآلف رايل الثاين

 مخسة اآلف رايل  4 مخسة اآلف رايل  الثالث
 مبلغ مايل حتفيزي 4 مبلغ مايل حتفيزي الرابع واخامس

 ن ألف رايل سعودي أكثر من مئة وعشري   جمموع اجلوائز املالية
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 المعلم المتميز 
ر بدرجووة كبوورية يف طالبووه تلووك القوودرات واملهووارات املعرفيووة واألدائيووة يف التعلوويم عوون بعوود ، ويووؤثّ هووو املعلووم الووذي مي

، وموون خووالل املعتموودة  موون خووالل منصووات الووتعلم عوون بعوود ،املنوطووة بووه للمهووامبعلمووه وأدائووه  ، وجمتمعووه املهووين
 لكرتوين .ره اإلبداعية يف جمال التعليم اإلوأفكا،  إسهاماته الوطنية

 
 لمستهدفون ا 

 األهلية التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة .واملعلمات يف املدارس احلكومية و مجيع املعلمني 
 
 

 

 الشروط الخاصة بالمعلم
 

 ا يف إحدى املدارس التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة .معلمً للجائزة  أن يكون املتقدم  .1

 األنظمة املتعلقة مبهنته .و ، ا ابللوائح ملتزمً  أن  يكون .2

 .    قضية منظورة يف إدارة التعليم ا يفطرفً أو  أال يكون قد صدر حبقه عقوبة، .3
 % آلخر عامني دراسيني .90أال يقل تقدير األداء الوظيفي للمرشح عن  .4

 نتاج وملكية املتقدم للجائزة .أن تكون األعمال املرفوعة من إ .5
 . م عن بعد املعتمدةيت التعلحدى منصاال إلأن يكون املعلم مفعّ  .6

 أن تكون شواهد األعمال اليت يشارك هبا املعلم يف الفرتة احملددة حسب تزمني اجلائزة  .7

  . معتمدة من قائد املدرسة أو املشرف الرتبوي للمادةأن تكون مجيع الشواهد والواثئق  .8
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 آلية الترشيح :
 
 المرشح  

 

 كد من توافر الشروط االطالع على دليل املعلم والتأ. 

  اجلائزةاحلصول على استمارة الرتشيح من موقع . 

 عرب موقع اجلائزة.للمادة أو املشرف الرتبوي استكمال الواثئق والشواهد وتصديقها من قائد املدرسة ، 

 عن طريق قائد املدرسة إىل مكتب التعليم )الكرتونيا(رفع امللف . 

 

   مكتب التعليم 
 

  الشروط يف املرشحني /املرشحاتالتأكد من توافر . 
  ورصد نتائج التحكيم، حتكيم امللفات . 
 ا لألعداد املخصصة لكل مكتبللجنة اإلشرافية وفقً  )الكرتونيا( رفع األمساء املرشحة . 

 
شرافيةاللجنة اإل 

 

 التأكد من توافر الشروط يف املرشحني /املرشحات . 
  نتائج التحكيم إرسالو حتكيم امللفات املرشحة من مكاتب التعليم . 
 عتمادهاال؛ للجنة العليا زين رفع أمساء الفائ . 
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 أعداد المرشحين 
 )بنين/بنات( لتحكيم النهائي من مكاتب التعليمأعداد المرشحين للدخول في ال

 
 أهلي حكومي ) بنني/بنات( مكاتب التعليم الشرحية  
 2 2 سبعني مدرسة منمكاتب تعليم يتبعها أكثر  الشرحية األوىل
 1 1 مدرسة ويوجد هبا مدارس أهلية  سبعنيمكاتب تعليم يتبعها أقل من   الشرحية الثانية
 0 2 مدرسة واليوجد هبا مدارس أهلية سبعنيمكاتب تعليم يتبعها أقل من  الشرحية الثالثة

 
 معاييرها ودرجاتهاالمجاالت 

 
رقم 
 اجملال

 تفسري اجملال اسم اجملال
عدد 

 ايرياملع
درجة 
 اجملال

 املستمر التحفيز 1
رتفعة من التفاعل حتفيز املتعلمني من خالل حتقيق نسب م 

م يتعللل املتاحةدوات األوتوظيف ، املتعلمني بني املعلمني و 
 عن بعد 

6 30 

2 

اجلودة يف تفعيل أدوات 
املنصات التعليمية 

 املعتمدة

أدوات استخدام  أثناء اإلجراءات يفو  العمليات  جتويد 
 ، مبا يالئم احملتوى عن بعداملنصات التعليمية املعتمدة 

 وحيقق األهداف التعليمية
7 35 

3 
التطوير والتعلم 

 املستدام
، ودعم جمتمعات  ترسيخ ثقافة التنمية املهنية اإللكرتونية

 ةالتعلم املهني
2 10 

4 
و املسؤولية  املواطنة

 الرقمية
ودعم وتعليم  ،تعزيز املواطنة  يف نفوس الطالب 

 االستخدام اآلمن و األخالقي والقانوين لتقنية املعلومات 
2 10 

 اإلبداع و االبتكار 5
لكرتونية تصميم برامج إو ، متميزة توظيف أفكار نوعية    

 مبتكرة حديثة  
2 15 

 100 19 اجملموع
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 المصطلحات
 

 :   خمتلفة تتصل مبهام و عمليات التعليم عن بعداإلطار العام الذي خياطب أبعاد    المجال . 

 :   ا لشواهد حمددةعبارة يستند إليها يف احلكم على جودة األداء وفقً المعيار . 

 وثيقة أو دليل )مكتوب ، مسجل ، مصور ، مرئي ( يدل على حتقق  املعيار املراد قياسه:   الشاهد ، 

 ا .ا ومصدقً ويكون معتمدً 

   ا .ا ونوعً يق للشواهد احملددة كمً مقياس دق م التقدير:سل 

 ملفات -مقاطع فيديو–لكرتونية )عروض تقدميية ملفات إ لكتروني:المحتوى اإلword-pdf   - 

 .......(مقاطع صوتية  أفالم تعريفية _.
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 المستمر للتعليم عن بعد : التحفيزالمجال األول
وتوظيف األدوات املتاحة ق نسبة عالية من التفاعل يحتقو  حتفيز املتعلمنييقيس هذا اجملال مدى متكن املرشح من 

 للتعليم عن بعد
 
رقم 
 املعيار

درجة 
 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار املعيار

1-1 5 

تفاعل املتعلمني مع أدوات التعليم املتاحة 
حلقات –االختبارات  –)الواجبات 

احملتوى  –الفصول االفرتاضية –النقاش 
 ات( (اإللكرتوين) اإلثراء

تقرير إحصائي  معتمد من قائد املدرسة 
موضًحا إمجايل الطالب ، وعدد املستفيدين 

من األدوات املستخدمة  ونسبة تفاعل 
 النتعلمني مع أدوات التعليم املتاحة 

 5 % فأعلى80من 
 4 % 80أقل من % اىل 60من 

 3 %60أقل من 

1-2 5 
لتغذية تفاعل املعلم مع املتعلمني ،وتقدمي ا

 الراجعة هلم

شواهد متنوعة من استجاابت  املعلم 
الستفسارات الطالب ، وتقدمي التغذية 

 الراجعة ألعماهلم 

 5 شواهد متنوعة 5
 4 شواهد متنوعة 4
 3 شواهد متنوعة 3

 2 شاهدان
 1 شاهد واحد

 0 ال يتوفر

 
1-3 

 امللفات اإللكرتونية املرفوعة للمادة 5

  مناذج من امللفات املرفوعة 
 نواع أمساء و أسبوعية توضح عدد و أوائم ق

امللفات املرفوعة على البوابة حبسب 
 اخلطة الزمنية للمقرر

 5 ملفات فأكثر كل أسبوع 3
 3 ملفان كل أسبوع

 2 ملف  كل أسبوع

 
1-4 5 

 اإللكرتونية املتاحة التعليم أدوات تفعيل 
 احملددة الزمنية خالل الفرتة

دوات أبمساء األمعتمد من قائد املدرسة بيان 
 االستخدام  املفعلة وزمن 

 5 أدوات تعليم إلكرتونية فأكثر 5
 4 أدوات تعليم إلكرتونية 4
 3 أدوات تعليم إلكرتونية  3

 2 أدايت  تعليم إلكرتونية
 1 أداة تعليم إلكرتونية

1-5 5 
املتاحة جلميع  مشولية توظيف األدوات

 الفصول اليت  يدرسها املعلم

  شواهد متنوعة توضح توظيف األدوات
املتاحة جلميع الفصول اليت  يدرسها 

 املعلم
  منوذج  معتمد من قائد املدرسة يشتمل

 على:
 اسم األداة  .1
 مرات االستخدام  .2
 مرات التجاوب .3
 املقرراتالفصول  و  .4

 5 أدوات تعليم إلكرتونية فأكثر 5

 4 وات تعليم إلكرتونيةأد 4

 3 أدوات تعليم إلكرتونية  3

 2 أدايت  تعليم إلكرتونية

 1 أداة تعليم إلكرتونية
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رقم 
 املعيار

درجة 
 املعيار

 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار

 التواصل مع أولياء األمور   5 1-6
واثئق مكتوبة ، أو مصورة للتواصل مع أولياء 

 األمور

 5 مخس رسائل فأكثر
 4 أربع رسائل

 3 ثالث رسائل 
 2 رسالتان

 1 رسالة واحدة

 
 : الجودة في تفعيل أدوات المنصات التعليمية المعتمدة   المجال الثاني

جتويد العمليات  واإلجراءات يف أثناء استخدام أدوات املنصات يقيس هذا اجملال مدى متكن املرشح من 
 يمية املعتمدة عن بعد مبا يالئم احملتوى ، وحيقق األهداف التعليميةالتعل

 
رقم 
 املعيار

درجة 
 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار املعيار

2-1 5 
مراعاة معايري استخدام 

 األدوات املتاحة 
  

مناذج  متميزة من حمتوى مت رفعه أو اختياره 
لقطة -واجبات-لكل أداة  )اختبارات

-التنبيهات -رسائل -النقاش إلحدى غرف
 اإلثراءات مقطع لفصل افرتاضي(

 5 مناذج  متنوعة 5
 4 مناذج متنوعة 4
 3 مناذج متنوعة 4

 2 منوذجان من احملتوى
 1 منوذج واحد

2-2 5 
مة احملتوى من األخطاء سال

 العلمية 
 ألي من األدوات املفعلة  مناذج 

 ) اإلثرائي ( احملتوى اإللكرتوين ومن 

مناذج متنوعة من األدوات  3
من احملتوى اإلثرائي  انومنوذج

 خالية من األخطاء العلمية
5 

متنوعة من األدوات   انمنوذج
من احملتوى اإلثرائي  انومنوذج

 خالية من األخطاء العلمية
4 

من األدوات ومنوذج   انمنوذج
من احملتوى اإلثرائي خالية من 

 لميةاألخطاء الع
3 

منوذج  من األدوات ومنوذج من 
احملتوى اإلثرائي خالية من 

 األخطاء العلمية
2 

من  منوذج  من األدوات خال
 األخطاء العلمية

1 

 
 



 
 

 8 إدارة اإلشراف التربوي

رقم 
 املعيار

درجة 
 املعيار

 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار

2-3 5 
سالمة احملتوى من األخطاء 

 اللغوية
 

 وات املفعلةمناذج متنوعة من األد
 من احملتوى اإللكرتوينو 

 ) اإلثرائي ( 

مناذج متنوعة من األدوات ومنوذجني  3
من احملتوى اإلثرائي خالية من األخطاء 

 اللغوية
5 

متنوعة من األدوات   انمنوذج
من  ةمن احملتوى اإلثرائي خالي انومنوذج

 األخطاء اللغوية
4 

من األدوات ومنوذج من  انمنوذج
توى اإلثرائي خالية من األخطاء احمل

 اللغوية
3 

منوذج  من األدوات ومنوذج من احملتوى 
 2 اإلثرائي خالية من األخطاء اللغوية

من األخطاء  منوذج  من األدوات خال
 الغوية

1 

 حتقيق احملتوى ألهداف املادة 5 2-4
 

مناذج خمتلفة جلميع األدوات املتوفرة 
 وى ألهداف املادةُتظهر حتقيق احملت

 5 مناذج  متنوعة 5
 4 مناذج متنوعة 4
 3 مناذج متنوعة 4

 2 منوذجان من احملتوى
 1 منوذج واحد

مالءمة األدوات  املستخدمة  5 2-5
 لنواتج التعلم املقصودة

 مناذج خمتلفة جلميع األدوات املتوفرة
 لتحقيق نواتج التعلم

 5 مناذج  متنوعة 5
 4 مناذج متنوعة 4
 3 مناذج متنوعة 3

 2 منوذجان من احملتوى

 1 منوذج واحد

بني  للفروقات احملتوى مراعاة 5 2-6
 املتعلمني

مناذج من االختبارات والواجبات ، 
 ومنوذجان من احملتوى اإللكرتوين

 5 مناذج  متنوعة 5
 4 مناذج متنوعة 4
 3 مناذج متنوعة 3

 2 منوذجان من احملتوى
 1 منوذج واحد

ومنطقية  العلمية املادة تسلسل 5 2-7
 ترابطها

من احملتوى اإللكرتوين اذج متنوعة من
ومنطقية  العلمية املادة يظهر تسلسل

 ترابطها

 5  متحقق بدرجة عالية
 2,5   بدرجة متوسطةمتحقق 

 0 غري متحقق
 

 



 
 

 8 إدارة اإلشراف التربوي

 ير والتعلم المستدام: التطو المجال الثالث
ترسيخ ثقافة التنمية املهنية اإللكرتونية ، ودعم جمتمعات التعلم يقيس هذا اجملال مدى متكن املرشح من  

 املهنية
 

درجة  رقم املعيار
 املعيار

 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار

هين متعلقة حضور برامج تطوير م 5 3-1
 ابلتعليم اإللكرتوين

هين ، أو املؤمترات ، برامج النمو امل
 أو اللقاءات ذات العالقة

 5 ثالثة برامج
 3 برانجمان

 2 برانمج واحد
 0 غري متحقق

3-2 5 
نقل التجارب واخلربات اإللكرتونية 

 للمجتمع التعليمي
دورات نفذها املعلم   لقاءات،  أو

 مباشرة ، أو عن بعد

 5 برانجمان
 3 برانمج واحد

 0 ري متحققغ
 

 و المسؤولية الرقمية  المواطنة :  المجال الرابع
تعزيز املواطنة  يف نفوس الطالب ، ودعم وتعليم االستخدام اآلمن  يقيس هذا اجملال مدى متكن املرشح من
 و األخالقي والقانوين لتقنية املعلومات

 
درجة  رقم املعيار

 املعيار
 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار

 تعزيز املواطنة  يف نفوس الطالب 5 4-1
 
 أومسجلة ، توجيهات مكتوبة

 5 توجيهان
 3 توجيه واحد

 0 اليوجد

4-2 5 
دعم وتعليم االستخدام اآلمن 

 أومسجلة ،توجيهات مكتوبة والقانوين لتقنية املعلومات،واألخالقي، 
 5 توجيهان

 3 توجيه واحد
 0 اليوجد

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 8 إدارة اإلشراف التربوي

 : اإلبداع و االبتكار ل الخامسالمجا
توظيف أفكار نوعية  متميزة ، وتصميم برامج إلكرتونية مبتكرة   يقيس هذا اجملال مدى متكن املرشح من

 حديثة  
 رقم املعيار

درجة 
 املعيار

 الوزن سلم التقدير الشواهد املعيار

5-1 5 
توظيف أدوات مبتكرة للتعليم 

 اإللكرتوين

 

و األدوات أ نسخة من الربانمج 
أو فلم   املستخدمة مع تقرير

 ،طريقة االستخدام  تعريفي يوضح
  ومدى استفادة الطالب 

 5 الفائدة  متحققمتوفر و 
 2,5 متوفر وغري متحقق الفائدة

 0 متوفرغري 

5-2 10 
تصميم أدوات مبتكرة للتعليم 

 اإللكرتوين

 

نسخة من الربانمج أو األدوات 
ر أو فلم املستخدمة مع تقري

 ،تعريفي يوضح طريقة االستخدام 
 ومدى استفادة الطالب  

 10 متوفر ومتحقق  الفائدة
 5 متوفر وغري متحقق الفائدة

 0 غري متوفر

 

 
 

 


