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 مقدمة

 ،ابتداء   العام للتعليم 2021-1442 الدراس ي العام هذا مرة ألول  الرياضيات" في للريادة جسر "جائزة تطرح أن "جسر" الرياضية للعلوم السعودية الجمعية يسر

 في الجائزة به بدأت اإلبداعية)الذي واملبادرات البحثي، والتميز العلمي، والتميز التدريس ي، األداء األربعة: وفروعها والئحتها للجائزة الجمعية إدارة مجلس اعتماد بعد

 هللا. بمشيئة القادمة الدورات في الفروع بقية تستهدف أن على األولى(، دورتها

ا ،اإللكتروني التعليم مجال الدورة: لهذه اإلبداعية املبادرات فرع في اضياتالري في للريادة "جسر" جائزة تستهدفو   بجائحة املتعلقة الراهنة املرحلة لطبيعة نظر 

 ماطواألن واالستراتيجيات سالي األ  تطوير من به يرتبط وما بأسره، العالم على اإللكتروني والتعليم ،بعد عن التعليم شكل فرضت التي "،(19-كوفيد)" كورونا

 .التعليمية

 العام، التعليم في وتعليمها الرياضيات في املتخصصين واملشرفات واملشرفين واملعلمات املعلمين تحفيز إلى الرياضيات في للريادة جسر جائزة من الفرع هذا ويهدف

ا منح حيث ،رياضياتلل اإللكتروني التعليم في والتميز واالبتكار لإلبداع ؛(خاصة /حكومية) التعليمية املؤسسات وأيض 
ُ
 يظهرون الذين واملؤسسات لألفراد الجائزة ت

ا ا إبداع  سهم التي ،اإللكترونية الرياضية واملنتجات واملمارسات األصيلة األفكار خالل من ،وتطبيقاته وأدواته املتعددة بأشكاله اإللكتروني التعليم توظيف في وتميز 
ُ
 ت

 .عام بشكل الرياضيات تعليم ومجتمع الرياضيات، ومعلمات ملعلمي املهنية الكفاءة ورفع ،املرغوبة التعلم نواتج تحقيق في فاعل بشكل

 الرياضيات تعليم تطوير في الجائزة تسهم أن آملين الفرع، هذا في للرياضيات ومشرفات ومشرفين ومعلمات معلمين من التعليميين املمارسين جميع ملشاركة ونتطلع

 وتكريمهم. والرواد املميزين واكتشاف ،للتميز اعنوان   تكون  وأن اململكة، في

 للجائزة التنفيذية اإلدارة
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 اإلبداعية املبادرات -الجائزة فرع

 املستهدفة: الفئات-أوال

 في مخرجاته وتطوير تالرياضيا بتعليم معنيتين فئتين اإلبداعية املبادرات فرع في الرياضيات في للريادة "جسر" الرياضية للعلوم السعودية الجمعية جائزة تستهدف

 :هما السعودية، العربية اململكة

 وتشمل: األفراد، -فئة   

 واملقيمين املواطنين من (بالخارج السعودية املدارس -موهوبين –أجنبي – خاص– )حكومي العام التعليم مراحل في الرياضيات ومعلمات معلمي -

 .السعودية العربية باململكة

 لهم الذين ،السعودية العربية باململكة الوزارة وجهاز باملناطق، التعليم وإدارات ،التعليم مكات  وفي املدارس، في ميناملقي الرياضيات ومشرفات مشرفي -

 .الخاص التعليم أو األنشطة أو املوهبة أو اإلشراف أو التدريس أو املناهج في الرياضيات وتعلم بتعلم عالقة

 وتشمل: املؤسسات، -فئة  

 التعليم، بإدارات التعليم ومكات  واملدارس، واألقسام، والكليات الجامعات من ،السعودية العربية باململكة والخاصة ميةالحكو  التعليم مؤسسات -

 الرياضيات. مجال في وتطبيقاته اإللكتروني بالتعليم املهتمة والشركات الجمعيات وكذلك
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 :الترشيح شروط -ثانيا

 األفراد -فئة:   

  :اآلتية الشروط فيه تتوفر  أن على للجائزة، الترشح املستهدفة ئةالف من فرد ألي يحق     

ا العمل رأس على يكون  أن .1 ا يكون  أن لمشرفينول للجائزة، الترشح وقت 12-1 الصفوف من ألي الرياضيات مقرر  لتدريس ممارس   لإلشراف؛ ممارس 

  .املستهدفة" "الفئات في ورد ما بحس 

  يكون  أن .2
 
  .(مميزة املبادرة كانت حال في الشرط هذا األولى الدورة في يستثنى قد)األقل على يوسالبكالور  درجة على حاصال

   .الرياضيات تدريس في سابقة خبرة سنوات ثالث لديه .3

   .األكثر على سنوات ثالث والشواهد األدلة توثيق تاريخ يتجاوز  أال .4

 .خيريناأل  العامين خالل(%90) عن الوظيفي األداء في املرشح تقييم يقل أال .5

 الثالثة. اإلبداعية املبادرات مجاالت من فقط واحد مجال في املشاركة .6

 املؤسسات- ةفئ:   

  :اآلتية الشروط فيها تتوفر  أن على للجائزة، الترشح خاصة أو  حكومية جهة ألي التابعة التدريبية أو  التعليمية املؤسسات من مؤسسة ألي يحق    

 .الصالحية ذات الجهات من ومعتمدة مرخصة تكون  أن .1

 .التنظيمية مهامها ضمن مخرجاته وتطوير الرياضيات تعليم برامجب معنية تكون  أن .2

 .األكثر على سنوات ثالث والشواهد األدلة توثيق تاريخ يتجاوز  أال .3

 الثالثة. اإلبداعية املبادرات مجاالت من فقط واحد مجال في املشاركة .4
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 :اإلبداعية املبادرات مجاالت -ثالثا

 هي: ،رئيسة مجاالت ثالثة اإلبداعية املبادرات فرع يتناول 

 املجال وصف املجال م

 واملواقــــــــــــــــــــــ  التطبيقــــــــــــــــــــــات توظيــــــــــــــــــــــف األول 

 فـــــــي اإللكترونيـــــــة واملصـــــــادر  واملنصـــــــات

 .الرياضيات وتعلم تعليم

سههم التي اإلبداعية واملمارسات باألفكار املجال هذا يعنى  
ُ
 وتنظهيم إدارة وتهدعم ،اإللكترونهي التعلهيم فنيهات تطهوير فهي ت

 وتوظهههههف نهههههي،اإللكترو التواصهههههل تعههههزز  مبتكهههههرة تفاعليهههههة إلكترونيهههههة بيئههههة تهيئهههههة عبهههههر بعهههههد عههههن الرياضهههههيات وتعلهههههم تعلههههيم

  .اإللكترونية التقويم وأدوات واملصادر ،واملنصات واملواقع، ،الذكية األجهزة وتطبيقات اإللكترونية، التطبيقات

 وتعلــــم تعلــــيم فــــي اإللكترونــــ  التصــــميم الثاني

 .الرياضيات

 ،والبرمجيههههات والتطبيقههههات ،التعليمههههي املحتههههو   وتطههههوير تصههههميم فههههي اإلبداعيههههة واملمارسههههات باألفكههههار املجههههال هههههذا يعنههههى 

سهم املقرر  بنية مع تتسق التي ،الرقمية التفاعل ووسائط
ُ
 .بفاعلية تنفيذه في وت

 فــــــــــي اإللكترونيــــــــــة التقنيــــــــــات توظيــــــــــف الثالث

 التعليميــــين ينللممارســــ املنهــــ  التطـــوير 

 الرياضيات. في

سههم التي اإلبداعية واملمارسات  باألفكار املجال هذا يعنى 
ُ
 عبهر الرياضهيات فهي التعليميهين للممارسهين املنههي التطهوير فهي ت

 تنميهة فهي اإللكترونهي التواصهل ووسهائط املعلومهات وتقنيهة الحديثهة اإللكترونيهة واملنصهات واملواقع التطبيقات توظيف

 .اإللكتروني التعليم معايير ضوء في احتياجاتهم وتلبية ممهاراته
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 :اإلبداعية املبادرات معايير  -رابعا

ا (18) و ،معايير (6)و مجاالت، (3) :للرياضيات اإللكتروني التعليم في اإلبداعية املبادرات فرع يتضمن  :هيو  ،املعايير تحقق على للداللة مؤشر 

 األول: املجال

 مؤشرات تحقق املعيار املعيار املجال

توظيـــــــــــــــــــــف التطبيقـــــــــــــــــــــات واملواقــــــــــــــــــــــ  

واملنصــــــات واملصــــــادر اإللكترونيــــــة فــــــي 

 .تعليم وتعلم الرياضيات

إدارة وتنظــــــــــــــيم تعلــــــــــــــيم ءة كفــــــــــــــا 1.1

  .وتعلم الرياضيات عن بعد

 

 

 

 

 

 

 تهيئة بيئة تعلم تفاعلية متكاملة لتعليم وتعلم الرياضيات عن بعد.( 1,1,1)

تنفيههذ اسههتراتيجيات  املعههزز فههيكترونيههة وتقنيههة الواقههع توظيههف التقنيههات اإلل( 2,1,1)

تعليميهههة عهههن بعهههد تتمحهههور حهههول الطالههه ، وتناسههه  املحتهههو  الريا ههه ي بطهههر  مبتكهههرة 

 وفاعلة. 

 ،توظيهههههههف أدوات وبرمجيهههههههات تعلهههههههم رقميهههههههة إبداعيهههههههة تعهههههههزز الهههههههتعلم النشهههههههط( 3,1,1)

 
 
 تعلم هادفة. نهم من االنخراط في خبراتوتستثير تفكير الطالب والطالبات، وتمك

 .في نواتج التعلم لتأثير الفاعلا 1.2

 

 

ي مههارات الهتعلم الهذاتي لهد  الطههالب نمههتوظيهف مصهادر إلكترونيهة مبتكهرة ت( 1,1,2)

 والطالبات.

تنفيهههههههذ ممارسهههههههات تدريسهههههههية فاعلهههههههة فهههههههي التعلهههههههيم اإللكترونهههههههي لعهههههههالج الفاقهههههههد ( 2,1,2)
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 التعليمي.

ة مبتكهرة عاليهة الصهد  والثبهات لتقهويم توظيف أدوات وتطبيقهات إلكترونيه( 3,1,2)

 تعلم الطالب والطالبات.

 

 الثان : املجال

 

التصــميم اإللكترونــ  فــي تعلــيم وتعلــم 

 .الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

تصـــــــــــميم وتطـــــــــــوير  فـــــــــــي االبتكــــــــــار  12.

 .املحتوى التعليم 

 

تصهميم مقهررات رقميههة مبتكهرة تههدعم تعلهم الطهالب والطالبههات وتمكهنهم مههن ( 1,2,1)

 ساب املعارف واملهارات الرياضية بفاعلية.اكت

تصههميم مواقههع إلكترونيههة إبداعيههة تتضههمن وسههائط تفاعليههة نوعيههة ومبتكههرة ( 2,2,1)

 تدعم تعلم الطالب والطالبات، وتحقق نواتج التعلم املرغوبة.

(3,2,1 ) 
ُ
سهم في رفع الوعي بأهميهة الرياضهيات تصميم تطبيقات إلكترونية إبداعية ت

 ا. ونشر ثقافته

الفاعليـــــــــة واملرونـــــــــة فـــــــــي تنفيـــــــــذ  2.2

 .تقنيات التعليم اإللكترون 

أو شههههرح اسههههتعماالت برمجيههههة  ،أو طريقههههة حههههل معينههههة ريا هههه ي،شههههرح مفهههههوم ( 1,2,2)

أو برمجيههههات إلكترونيههههة تفاعليههههة تعههههزز اسههههتيعاب مقههههاطع فيههههديو  عبههههربطههههر  إبداعيههههة 

 .والطالبات املفاهيم الرياضية، وتنمي الطالقة اإلجرائية لد  الطالب

تنفيهههههههههههذ برمجيهههههههههههات إلكترونيهههههههههههة تفاعليهههههههههههة مبتكهههههههههههرة داعمهههههههههههة لتعلهههههههههههيم وتعلهههههههههههم ( 2,2,2)

 الرياضيات.
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راعهههاة الجهههودة فهههي مختلهههف مراحهههل التصهههميم والقابليهههة للتحسهههين والتطهههوير ( م3,2,2)

ا لنواتج التعلم املرغوبة.  وفق 

 

 الثالث: املجال

 اإللكترونيـــــــــة فـــــــــيتوظيـــــــــف التقنيـــــــــات 

ممارسـين التعليميـين للالتطوير املنهـ  

 في الرياضيات

 

 

 

فــــــي توظيـــــف التقنيــــــات االبتكـــــار   3.1

طـــــوير املنهـــــ  اإللكترونيـــــة  فـــــي الت

 . التعليميين للممارسين

للممارسهههين تصهههميم وتطهههوير بهههرامج تهههدري  عهههن بعهههد )متزامنهههة وغيهههر متزامنهههة( ( 1,3,1)

 م اإللكتروني.تلبي احتياجاتهم الفعلية في مجال التعلي ،الرياضيات التعليميين في

تسهتهدف رفهع مسهتو  األداء املنههي  ،تصميم وتطوير حقائ  تدريبية تفاعليهة( 2,3,1)

 الرياضيات. للممارسين التعليميين في

 للممارسهههههههههههين التعليميهههههههههههين فهههههههههههيتصهههههههههههميم وتطهههههههههههوير وسهههههههههههائط تدريبيهههههههههههة رقميهههههههههههة ( 3,3,1)

 الرياضيات لعالج الفاقد التعليمي وتجويد نواتج التعليم اإللكتروني.
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للممارســـــــــــــين الفعـــــــــــــال  الـــــــــــــدعم 3.2

 .الرياضيات التعليميين في

 

 

 

 

 املمارسهههههين التعليميهههههين فهههههياسهههههتخدام أسهههههالي  تطهههههوير منههههههي عهههههن بعهههههد تهههههدعم ( 1,3,2)

فههي ضههوء  ،وتههوجههم للتأمههل الههذاتي فههي ممارسههاتهم فههي التعلههيم اإللكترونههي ،الرياضههيات

 املعايير املهنية للتعليم اإللكتروني.

نههههههات الالزمهههههة مارسههههههين التعليميهههههين فههههههياملتزويهههههد  (2,3,2)
 
لتحسههههههين  ؛الرياضهههههيات باملمك

 وتطوير ممارساتهم في التعليم اإللكتروني.

الرياضهههيات لتقهههديم حلهههول مبتكهههرة فهههي عهههالج  املمارسهههين التعليميهههين فهههيتحفيهههز ( 3,3,2)

 الفاقد التعليمي وتجويد نواتج التعليم اإللكتروني.
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 :للجائزة املترشحين من ملطلوبةا والشواهد الوثائق -خامسا

 ألفراد:ا فئة 

 وهي:، حسب البرنامج الزمن  للجائزة التاريخ املحدد فياملنصة اإللكترونية للجائزة على  شح/ة استكمال رف  مستندات طلب الترشيحينبغي على املر         

 .املرشحبيانات استمارة  -

 . عن صفحتين( ال تزيد)موثقة  ذاتية مختومةسيرة  -

 .موثقةهادة خبرة ش -

 . املؤهل األكاديميوثيقة صورة  -

 . واملشرف املباشر قائد املدرسة )مدير العمل(من توصيات  -

 .املشاركة في الدورات واملؤتمرات وامللتقيات التخصصية والتربوية ذات العالقة بالرياضيات وتعليمهاات وخطابات شهاد -

 .تنفيذ املرشحمن إعداد و معايير الجائزة على تحقق وشواهد  أدلة -

 :املؤسسات التعليميةفئة 

فــي التــاريخ املحــدد حســب املنصــة اإللكترونيــة للجــائزة اســتكمال رفــ  مســتندات طلــب الترشــيح علــى  (خاصــة/ حكوميــة)املتقدمــة سســة ينبغــي علــى املؤ 

 وهي:، البرنامج للجائزة

 .املؤسسةبيانات استمارة  -
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ال تتجهههههاوز ) تعلهههههيم وتعلهههههم الرياضهههههيات، وأههههههم املنجهههههزات املتحققهههههة فهههههي ههههههذا املجهههههالبارتباطهههههها توضهههههح  نبهههههذة مهههههوجزة عهههههن املههههههام التنظيميهههههة للمؤسسهههههة -

 .صفحتين(

  .من إعداد وتنفيذ املؤسسة التعليميةمعايير الجائزة على تحقق  وشواهد أدلة -

 

 :للجائزة املترشحين تقييم -سادسا

  األفراد: فئة 

   :)بدون درجات( إداري تقييم  .أ

   :وهي ،لشروط ومتطلبات التقديم واستيفائه التحقق من صحة بيانات املترشح يتم في هذه املرحلة

o وتتضمن، )معلم/ة، مشرف/ة( رياضيات رشحتاملمعلومات  استمارة: 

 .الجائزة منصةلى املرشح عبيانات إكمال نموذج  -

 والتحسين.في ذلك الصفوف والفئات املستهدفة بالتطوير  الحالية بماوصف مهمته   -

   .باإلدارة املباشرةلومات االتصال الخاصة تقديم مع  -

، لهد  الطهالب والشهواهد واألدلهة علهى فاعليتهها فهي تحقيهق نهواتج الهتعلم ،توظيفهها فهي املبهادرةواملمارسات والتقنيات التهي تهم ألفكار وصف موجز ل  -

 .للممارسين التعليميينرفع الكفاءة املهنية  وأ
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o من املسؤولين أو أولياء األمور  توصيات:   

املمارسهات ت مسهتو  رفعه وأ، دعمت بفاعلية تعلم الطهالباملمارسات املبتكرة ضمن مجاالت الجائزة التي يمكنهم وصف من الذين  الرفع بتوصيتين

تصههاالت التقنيههات والتطبيقههات واملواقههع واملنصههات اإللكترونيههة واملعلومههات واال توظيههف عبههرشههراف(، إفههي تعلههيم وتعلههم الرياضههيات )تههدريس /  املهنيههة

   اإللكترونية.

o  صفحتين(ال تتجاوز )الذاتية السيرة: 

( واملشهاركة فهي 12-1) فهي الصهفوف وتاريخه الوظيفي )مع إظهار ما ال يقل عهن ثهالث سهنوات مهن خبهرة التهدريسللمرشح تحدد الخطوط العريضة  -

 .(أنشطة التطوير املنهي

، والجههههود املماثلهههة املتعلقهههة بتعلهههيم الرياضهههيات املجموعهههات والبهههرامج القياديهههة فهههي األدوارو  ،املهنيهههةالعضهههويات أو األدوار القياديهههة فهههي املنظمهههات   -

 األخر .

 املقاالت واملنشورات في املجالت املتخصصة. -

 املنح أو الجوائز التي حصل عليها املرشح.  -

 :اآلتيةوانب للج)بالدرجات(  تقييم فن  .ب

  :اآلتي، وتتضمن املعاييرشح في ضوء الشواهد واألدلة على تحقق مؤشرات تقدير الدرجة املستحقة للمر يتم في هذه املرحلة  
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o (:ن درجةرو ملخص كتاب  )عش 

لكههل  وأدلههة تحققههها ،فههي مبادرتهههجوانهه  التميههز واالبتكههار مجههال الترشههيح للجههائزة، و رشههح تصههفحات(، يصههف فيههه امل عشههرتجههاوز ال ي)كتههابي سههرد   -

تحقيهههق نهههواتج الهههتعلم للطهههالب والطالبهههات/ ورفهههع الكفهههاءة املهنيهههة للمعلمهههين فهههي يهههة املبهههادرة وأثرهههها مهههع توضهههيح فاعلعهههايير، املمؤشهههرات  مؤشهههر مهههن

 واملعلمات واملشرفين واملشرفات.

o   (:ن درجةرو )عش ديو فيمقط 

ها بصهورة فنيهة مميهزة(عشر دقائقمرئي )ال تزيد مدته عن عرض  - التهي  والشهواهد ةاألفكهار واملمارسهات اإللكترونيه حيسهتعرض فيهه املترشه. ، مخرج 

 .توظيفها في تحقيق نواتج التعلم، ورفع الكفاءة املهنية للمعلمين واملعلماتوكيفية تم تطبيقها، 

o ن درجة(:)ستو  والشواهدة األدل 

  (:درجات لكل مؤشر؛ درجتين لكل شاهد 10درجة لكل معيار، بواق   30) 

 .مؤشر من كل معيارصفحات لكل  خمسص ى تحميل ملف يتضمن استشهادات دالة على تحقق كل معيار بحد أق -

  ()يرجى مراجعه منصة الجائزة لتحميل النماذج       
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  :التعليمية ملؤسساتا فئة

   (:تقييم إداري )بدون درجات .أ

   :وهي ،تطلبات التقديمشروط وم ءفئة املؤسسات التعليمية )حكومية/ خاصة(، واستيفاة من الجهة املترشحيتم في هذه املرحلة التحقق من صحة بيانات 

o  وتتضمنالتعليمية )حكومية/ خاصة(،  ةاملؤسساستمارة معلومات: 

 الجائزة. منصةعلى ة الجهة املترشح إكمال نموذج بيانات -

 الفئات املستهدفة بالتطوير والتحسين.املهام واألدوار التي تنفذها املؤسسة في مجال تعليم وتعلم الرياضيات، وتحديد وصف   -

 .االتصال الخاصة باملسؤولين املشرفين على تنفيذ وتقييم املبادرةعلومات تقديم م  -

واملمارسات والتقنيات التهي تهم توظيفهها فهي املبهادرة، والشهواهد واألدلهة علهى فاعليتهها فهي تحقيهق نهواتج الهتعلم لهد  الطهالب، ألفكار وصف موجز ل  -

 .للممارسين التعليميينأو رفع الكفاءة املهنية 

 

o املبادرة:سؤولين املشرفين على تنفيذ وتقييم امل توصيات 

املمارسهات رفعهت مسهتو   وأب، دعمت بفاعلية تعلم الطهال يمكنهم وصف املمارسات املبتكرة ضمن مجاالت الجائزة التي من الذين الرفع بتوصيتين 

واقههع واملنصههات اإللكترونيههة واملعلومههات واالتصههاالت توظيههف التقنيههات والتطبيقههات وامل عبههرفههي تعلههيم وتعلههم الرياضههيات )تههدريس / إشههراف(،  املهنيههة

 اإللكترونية.  
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o ( ال تتجاوز نبذة موجزة عن املهام التنظيمية للمؤسسة)صفحتين: 

واملشههههاركات فههههي أنشههههطة للمهههههام التنظيميههههة للمؤسسههههة املرتبطههههة بتطههههوير وتحسههههين املمارسههههات التعليميههههة واإلشههههرافية تحههههدد الخطههههوط العريضههههة  -

 .في مجال تعليم الرياضيات التطوير املنهي

واملبهههادرات املشهههاركات أو األدوار القياديهههة للمؤسسهههة فهههي املحافهههل التعليميهههة املحليهههة والعامليهههة، واألدوار القياديهههة للمؤسسهههة فهههي البهههرامج واملشهههاريع   -

 بتعليم وتعلم الرياضيات. املرتبطة

 الجوائز التي حصلت عليها املؤسسة في مجال تعليم الرياضيات.   -

 :وانب التالية)بالدرجات( للج قييم فن ت .ب

 : اآلتيوتتضمن  املعايير،في ضوء الشواهد واألدلة على تحقق مؤشرات  ؤسسة التعليمية املترشحة للجائزةللم يتم في هذه املرحلة تقدير الدرجة املستحقة 

o (:ن درجةرو ملخص كتاب  )عش 

وأدلهة تحققهها املبهادرة جوانه  التميهز واالبتكهار فهي و  شهحة مجهال الترشهيح للجهائزة،ر املت الجههة صهف فيههتصهفحات(،  عشهرتجهاوز ال ي)كتهابي سرد   -

تحقيهق نهواتج الهتعلم للطهالب والطالبهات/ ورفهع الكفهاءة املهنيهة للمعلمهين فهي مهع توضهيح فاعليهة املبهادرة وأثرهها ، عهاييرامللكل مؤشر مهن مؤشهرات 

 واملعلمات واملشرفين واملشرفات.
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o (:ن درجةو ر )عش ديو مقط  في 

هههها بصههههورة فنيههههة مميههههزة (عشههههر دقههههائقمرئههههي )ال تزيههههد مدتههههه عههههن عههههرض  -  األفكههههار واملمارسههههات اإللكترونيههههة تسههههتعرض فيههههه الجهههههة املترشههههحة  .مخرج 

 .واملشرفين واملشرفات توظيفها في تحقيق نواتج التعلم، ورفع الكفاءة املهنية للمعلمين واملعلماتوكيفية التي تم تطبيقها، والشواهد 

 

o ن درجة(:)ستو  والشواهدألدلة ا 

 (:درجات لكل مؤشر؛ درجتين لكل شاهد 10درجة لكل معيار، بواق   30) 

 .بحد أقص ى خمس صفحات لكل مؤشر من كل معيارتحميل ملف يتضمن استشهادات دالة على تحقق كل معيار  -

 )يرجى مراجعه منصة الجائزة لتحميل النماذج(                 

 

       :التقييم مرجعية

، كمها الشهواهد التهي يمكهن إدراجهها لهبع ، وفيمها يلهي أمثلهة تحقهق املؤشهراتاملوثقهة الدالهة علهى  تستند مرجعية قياس مؤشرات كل معيار على الشهواهد الحقيقيهة   

 يمكن االستناد إلى التوثيق املرئي لبع  املواقف والفعاليات واألنشطة:
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 رحةشواهد مقت املحددات املعيار جالامل

توظيـــــــف التطبيقـــــــات  .1

واملواقـــــــــــ  واملنصـــــــــــات 

واملصـــادر اإللكترونيـــة 

فــــــــــــــــي تعلــــــــــــــــيم وتعلــــــــــــــــم 

 .الرياضيات

إدارة وتنظـــيم ءة كفـــا 1.1

تعلــيم وتعلــم الرياضــيات 

  .عن بعد

 

 

 

 

 

 

  إتقههههان الطههههالب علههههى نمههههاذج دالههههة

املحتههههههههههو  الريا هههههههههه ي مههههههههههن خههههههههههالل 

توظيههههههههههههف التطبيقههههههههههههات واملواقههههههههههههع 

 واملنصات واملصادر اإللكترونية.

 الستخدام األسالي  اذج دالة نم

واالسهههههههههههههههههههههههههتراتيجيات التعليميهههههههههههههههههههههههههة 

 و  املناسهههههبة للمحتهههههاإللكترونيهههههة 

 وتدعم تعلم الطالب.

   نمهههاذج مهههن أداء الطهههالب واملعلهههم

 في التعليم اإللكتروني 

  صهههههههههههههف دراسههههههههههههه ي لتسهههههههههههههجيل درس

يتوافههههههههق مههههههههع املفهههههههههوم الههههههههذي تههههههههم 

اختيهههههههههاره ومناقشهههههههههته فهههههههههي السهههههههههرد 

 الكتابي.

  مراقبههههههة وتحسههههههين تعلههههههم الطههههههالب

ا  .إلكتروني 

 نيهههههههههات اإللكترونيهههههههههة، مرونهههههههههة التق

 شواهد من أداء الطالب:

  تتضمن:نماذج دالة لتحقق مؤشرات املعيار من أعمال الطالب 

تنفيهههههههذها  املوضههههههوعات( وآليههههههةأو )الهههههههدروس أنشههههههطة تعلههههههيم وتعلهههههههم الطههههههالب فههههههي  -

ا.  إلكتروني 

ا.وآلية تنفيذها للطالب في  م األدائيةاملها -  إلكتروني 

 .متنوعةفي سياقات إبداعية  الرياضية إلكترونيانمذجة وتوظيف املفاهيم  -

  ذج دالة للحلول اإللكترونية املبتكرة في إدارة تعليم وتعلم الطالب.نما -

أو شرح استعماالت برمجية بطر   ،أو طريقة حل معينة ريا  ي،شرح مفهوم   -

أو برمجيههههههههات إلكترونيههههههههة تفاعليههههههههة تعههههههههزز اطع فيههههههههديو إبداعيههههههههة مههههههههن خههههههههالل مقهههههههه

اسههههههههههتيعاب املفههههههههههاهيم الرياضهههههههههههية، وتنمههههههههههي الطالقههههههههههة اإلجرائيهههههههههههة لههههههههههد  الطهههههههههههالب 

أو يدويهههههة معينهههههة  ،مثهههههل )الجيهههههوجبرا، الكهههههابري، السهههههكت  بهههههاد، ....(والطالبهههههات، 

)مكعبههههههههات ديحههههههههز، شههههههههرائح الكسههههههههور، قطههههههههع كوزينير،القطههههههههع املنطقيههههههههة، امليههههههههزان 

 .بر،.........(الحسابي،معمل الج

 .لكترونياإلأدوات التقويم الذاتي االستشهادات الدالة على فاعلية  -

 تقدم الطالب.و إلنجاز  إلكترونيةملفات  -

لتــــــــأثير الفاعــــــــل فــــــــي ا 1.2

 نواتج التعلم

 

 

تصــــــميم  فــــــي االبتكــــــار  12.التصــــميم اإللكترونــــ   2
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فــــــــــــــــي تعلــــــــــــــــيم وتعلــــــــــــــــم 

 الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتطــــــــــــــــــــــــــــوير املحتـــــــــــــــــــــــــــــوى 

 التعليم 

 .وإمكانية تطبيق

 

 

 

 

دالهههههههة علههههههى تحقيهههههههق الطههههههالب التهههههههوازن بههههههين االسهههههههتيعاب إلكترونيههههههة  أورا  عمههههههل  -

 املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والتطبيقات املتنوعة.

 شواهد من أداء املعلم:

 ىعلمحدد فيها عناوين الدروس وأهدافها التعليمية ج دالة لتحقق مؤشرات املعيار نماذ

 سبيل املثال:

تيجيات التدريسهههههية املتمركههههههزة حهههههول الطالهههههه  مدعمهههههة بالصههههههور اوصهههههف لالسههههههتر  -

 والتسجيل.

تقريههههر عههههن التقنيههههات والوسههههائل املسههههتخدمة وآليههههة توظيفههههها فههههي التعلههههيم ومههههد   -

 .رغوبةفاعليتها في تحقيق النواتج امل

 .احتياجاتهمتغذية راجعة متنوعة داعمة لتقدم الطالب تتناس  مع  -

 املرشح. وتنفيذ وسائل تعليمية وتقنية إلكترونية من إعداد وتصميم -

أدلهههههههههههة لتوظيهههههههههههف معمهههههههههههل الرياضهههههههههههيات واآللهههههههههههة الحاسهههههههههههبة البيانيهههههههههههة والتقنيهههههههههههات  -

 .اإللكترونية ومد  فاعليتها في رفع مستو  تحصيل الطالب

وتحليههل نتههائج تقههويمهم لكترونههي تحصههيل الطههالب فههي التعلههيم اإلتقريههر ملسههتو   -

 وأسالي  معالجة الفاقد في تعلمهم.

الشهههواهد علهههى فاعليتهههها فهههي تعزيهههز و  ،نمهههاذج ألنشهههطة تعليميهههة إلكترونيهههة مبتكهههرة -

الفاعليــــــــــة واملرونــــــــــة  2.2

في تنفيذ تقنيات التعلـيم 

 اإللكترون 
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 االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية.

دعهم اعليتهها فهي الشهواهد علهى فو  ،نماذج دالة ألسالي  تقويم إلكترونية مبتكرة -

  .تعلم الطالب وعالج الفاقد

وتعزيههههههز لههههههدعم تعلههههههم الطههههههالب  شههههههواهد للتقنيههههههات التعليميههههههة املوظفههههههة بفاعليههههههة -

 .الرياضيةاملفاهيم استيعابهم 

توظيههههههههههههههههههههف التقنيههههههههههههههههههههات  3

 اإللكترونيهههههههههههههههههههههههههههههههههة فهههههههههههههههههههههههههههههههههي

التطههههههههههههههههههههههههههههههههههههوير املنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي 

للممارسهين التعليميههين 

 في الرياضيات

 

 

 

 

توظيههههف فههههي  االبتكههههار  3.1

التقنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات 

اإللكترونيههههههههههههههههههههههههة  فههههههههههههههههههههههههي 

التطههههههههههههههههههههههههههههوير املنهههههههههههههههههههههههههههههي 

للممارسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههين 

التعليميهههههههههههههههههههههههههههههين فهههههههههههههههههههههههههههههي 

 رياضياتال

  أصههههههههالة األعمهههههههههال وفاعليتهههههههههها

 وأثرهههههههههههههههههههههههها علهههههههههههههههههههههههى الطهههههههههههههههههههههههالب

 والطالبات

  دعهههههههههههههههههم الشههههههههههههههههههواهد بصههههههههههههههههههور

 ومقاطع فيديو 

  مرونههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة التقنيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات

اإللكترونيههههههههههههههههههههههة، وإمكانيهههههههههههههههههههههههة 

تطبيهههههههههههههههههههههههق املبهههههههههههههههههههههههادرة علهههههههههههههههههههههههى 

للممارسهههههههين التعليميهههههههين فهههههههي 

 الرياضيات

 

 مؤشرات املعيار مثل:  ومعتمدة لتحققشهادات وتوصيات موثقة 

وفاعليتههههها فههههي  وموضههههوعاتهااملهنيههههة اإللكترونيههههة شههههاركات امل شههههواهد علههههى طبيعههههة -

 .للممارسين التعليميين في الرياضياتدعم تطوير املمارسات املهنية 

علهههههى  مهههههع زمهههههالء التخصههههه  فهههههي مهههههدارس أخهههههر  سهههههواء  تفاعليهههههة مشهههههاركات مهنيهههههة  -

 مستو  اإلدارة التعليمية أو على املستو  املحلي أو العالمي.

  .شطة مجتمعات التعلم والشبكات املهنيةفي أن مشاركات تفاعلية -

 شهادات مشاركة في املؤتمرات وورش العمل والفعاليات. -

 عضوية في الجمعيات العلمية. بطاقات  -

 روابط للدراسات العلمية والبحوث اإلجرائية املعدة. -

 شهادات نشر أو قبول نشر في املجالت العلمية املتخصصة. -
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الفعهههههههههههههههههههههههههههال  الهههههههههههههههههههههههههههدعم 3.2

للممارسههين التعليميههين فههي 

  الرياضيات

 

 

 

 يم املهنية.تقرير للمشاركات في مجتمعات التعل -

 آراء الطالب والزمالء عن البرامج والورش التدريبية املنفذة. -

املهنيهههة بصهههورة ناقهههدة ومتفحصهههة، تتضههههمن املمارسههههات اسهههتمارة تأمهههل ذاتهههي فهههي  -

ا لتطوير   .التأمالتعلى أساس نتائج املمارسات املهنية تصور 

 توصية املشرف التربوي.  -

 توصية قائد املدرسة. -

التأثير األخالقي والقيمي، وتحسين الدافعية واالتجاه  تقرير موثق حول مستو   -

 نحو تعلم الرياضيات.
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 :الجائزة نماذج-سابعا

 1- لألفراد للجائزةالترشح بيانات طلب نموذج: 

  الرباعي االسم 

  الجنسية

  مجال الجائزة

  املبادرة اسم 

  ملدينة/ ااإلدارة التعليمية

  العمل الحالي  )معلم/ مشرف تربوي(

  (/اإلدارةجهة العمل )اسم املدرسة / مكتب التعليم

  وقت  الترشح/ يشرف عليها الصفوف الدراسية الت  يدرسها 

  تاريخ املؤهل ومصدره /املؤهالت العلمية

  عدد سنوات الخدمة في التعليم

  وجدت( نوالبحوث )إ املؤلفات املنشورة

  رقم الجوال

  البريد اإللكترون 

  املدير/ة املباشراسم 

  املباشر للمعلمين رئيس/ة الوحدة للمشرفيناسم املشرف/ة 
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 2- بيانات طلب الترشح للجائزة للمؤسسات التعليمية:نموذج 

  اسم املؤسسة املترشحة

  مقرها

  مجال الجائزة

  املبادرةاسم 

  ستهدفة باملبادرة )طالب / معلمين / مشرفين (الفئة امل

  املرحلة الدراسية

  الجهة املنفذة للمبادرة

  الجهة املشرفة على تنفيذ املبادرة

  تنفيذ املبادرة على/ املشرف املسؤول اسم 

  تنفيذ املبادرة ول / املشرف علىاملسؤ  رقم جوال

  املبادرة تنفيذول/ املشرف على للمسؤ  البريد اإللكترون 
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 3- لألفراد: التوصياتنموذج 

 املدرسة /ةقائدتوصية 

  درسة/ة املقائداسم 

   رقم الجوال

  البريد اإللكترون 

  املعلم/ة م  العمل املنه عدد سنوات 

  رشحتفيه املحقق أو أكثر  موقف تربوي ُيذكر  
ً
 :حة واحدة(ال يتجاوز صف) اآلتيةالجائزة أحد مجاالت  وابتكاًرا فيتميزا

 .ومعالجة الفاقد التعليمي التطبيقات واملواقع واملنصات واملصادر اإللكترونية في تعليم وتعلم الرياضيات توظيف -

تهههها فهههي تحقيهههق نهههواتج الهههتعلم املرغوبهههة فاعليمهههع ذكهههر األدلهههة والشهههواهد علهههى  ،تنفيهههذ تقنيهههات التعلهههيم اإللكترونهههيو  ،تصهههميم وتطهههوير املحتهههو  التعليمهههي -

  فاءة املهنية للمعلمين واملشرفين.ورفع الك

 ر ممارسهاتهمتطهويتهها فهي فاعلي، مهع ذكهر األدلهة والشهواهد علهى معلمي ومعلمات/ مشرفي ومشهرفات الرياضهياتدعم  اإللكترونية فيتوظيف التقنيات  -

 لكتروني.ة في مجال التعليم اإلاملهني

                                                         قائد/ة املدرسة: توقي        

 : التاريخ                                                                                                                  

 الختم:                                                                                                                                
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 توصية املشرف/ة

  اسم املشرف/ة املباشر

   رقم الجوال

  البريد اإللكترون 

  عدد سنوات اإلشراف على املعلم/ة

  رشحتفيه املحقق  أو أكثر  موقف تربوي ُيذكر 
ً
 :ال يتجاوز صفحة واحدة()اآلتية في أحد مجاالت الجائزة وابتكاًرا  تميزا

 .ومعالجة الفاقد التعليمي تطبيقات واملواقع واملنصات واملصادر اإللكترونية في تعليم وتعلم الرياضياتال توظيف -

تهههها فهههي تحقيهههق نهههواتج الهههتعلم املرغوبهههة فاعلي، مهههع ذكهههر األدلهههة والشهههواهد علهههى تنفيهههذ تقنيهههات التعلهههيم اإللكترونهههيو  ،تصهههميم وتطهههوير املحتهههو  التعليمهههي -

  ين واملشرفين.ورفع الكفاءة املهنية للمعلم

 ر ممارسهاتهمتطهويتهها فهي فاعلي، مهع ذكهر األدلهة والشهواهد علهى معلمي ومعلمات/ مشرفي ومشهرفات الرياضهياتدعم  اإللكترونية فيتوظيف التقنيات  -

 لكتروني.ة في مجال التعليم اإلاملهني

   املشرف: توقي      

 :التاريخ                                                                 

 :الختم                                                                              
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 4-  التعليمية: التوصيات للمؤسساتنموذج 

 املستفيدين من املبادرةتوصية 

  سم اال 

  طبيعة العمل والجهة التاب  لها

   رقم الجوال

  البريد اإللكترون 

  العمل ت عدد سنوا

 وابتكاًرا املترشحة  املؤسسةفيه أو أكثر حققت  موقف تربوي ُيذكر 
ً
 : ال يتجاوز صفحة واحدة()في أحد مجاالت الجائزة اآلتيةتميزا

 .ومعالجة الفاقد التعليمي التطبيقات واملواقع واملنصات واملصادر اإللكترونية في تعليم وتعلم الرياضيات توظيف -

تهههها فهههي تحقيهههق نهههواتج الهههتعلم املرغوبهههة فاعلي، مهههع ذكهههر األدلهههة والشهههواهد علهههى تنفيهههذ تقنيهههات التعلهههيم اإللكترونهههيو  ،  التعليمهههيتصهههميم وتطهههوير املحتهههو  -

  ورفع الكفاءة املهنية للمعلمين واملشرفين.

 ر ممارسهاتهمتطهويتهها فهي فاعلي، مهع ذكهر األدلهة والشهواهد علهى معلمي ومعلمات/ مشرفي ومشهرفات الرياضهياتدعم  اإللكترونية فيتوظيف التقنيات  -

 لكتروني.ة في مجال التعليم اإلاملهني

   الختم :                                                                        :      التاريخ                                                                            املسؤول:      توقياسم و 
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 ين على تنفيذ املبادرةتوصية املشرف

  اسم املشرف/ة 

  جهة العمل

   رقم الجوال

  البريد اإللكترون 

  العملعدد سنوات 

  املترشحةاملؤسسة فيه حققت  أو أكثر  موقف تربوي ُيذكر 
ً
 :ال يتجاوز صفحة واحدة()أحد مجاالت الجائزة اآلتية وابتكاًرا فيتميزا

 .ومعالجة الفاقد التعليمي ملواقع واملنصات واملصادر اإللكترونية في تعليم وتعلم الرياضياتالتطبيقات وا توظيف -

تهههها فهههي تحقيهههق نهههواتج الهههتعلم املرغوبهههة فاعلي، مهههع ذكهههر األدلهههة والشهههواهد علهههى تنفيهههذ تقنيهههات التعلهههيم اإللكترونهههيو  ،تصهههميم وتطهههوير املحتهههو  التعليمهههي -

  ين.ورفع الكفاءة املهنية للمعلمين واملشرف

 ر ممارسهاتهمتطهويتهها فهي فاعلي، مهع ذكهر األدلهة والشهواهد علهى معلمي ومعلمات/ مشرفي ومشهرفات الرياضهياتدعم  اإللكترونية فيتوظيف التقنيات  -

 لكتروني.ة في مجال التعليم اإلاملهني

   املشرف: توقي      

 : التاريخ                                                                                                                                

 :  الختم                                                                                                                                         
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 5- لألفراد تعهد بصحة البياناتنموذج :    

 تعهد بصحة البيانات
 

وللجمعيههة الحقههو   .للجههائزة /ة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بصههحة البيانههات، وفههي حههال وجهود مهها يخالفههها أو عههدم مصههداقيتها يسههقط حقههي فههي الترشههحرشههحتامل أنهها أتعههد

 .التوقيع جر   ذلك وعلىمنها.  وطباعتها واالستفادة من أدلة وشواهد ما قدمتالكاملة في نشر جميع 

 

 رشح/ة: تاسم امل

 اإلدارة التعليمية:

 املدينة:

 اسم املدرسة:

   قائد/ة املدرسة:توقياسم و                                                                                                                      املترشح:    توقي

 :الختم                                                                                                                       :                               التاريخ
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 6- تعهد بصحة البيانات للمؤسسات:    نموذج 

 تعهد بصحة البيانات
 

 .للجههههائزة فههههي الترشهههححههههق املؤسسهههة حههههال وجهههود مههها يخالفههههها أو عهههدم مصههههداقيتها يسهههقط  املؤسسهههة املترشههههحة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بصهههحة البيانههههات، وفهههي تعههههدت

 .التوقيع جر   ذلك وعلىوطباعتها واالستفادة منها. من أدلة وشواهد قدم وللجمعية الحقو  الكاملة في نشر جميع ما 

 

 : املؤسسة املترشحةاسم  

 املدينة:

                                                                                                                                                            :  املسؤول  توقي

                                                                                :                                                                                                                       التاريخ
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 7- للجائزة:رشحين تاستمارة تقييم املنموذج     

الشواهد  املؤشرات املعيار مجال الجائزة

 ة)خمس

 (شواهد

 

 

 مالحظات األداء مستوى 

 مرتف 

2 

 متوسط

1 

 منخفض

0 

واملواقــــــــــــ  توظيــــــــــــف التطبيقــــــــــــات 

واملنصـــــات واملصــــــادر اإللكترونيــــــة 

 في تعليم وتعلم الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

إدارة وتنظـــــــــــــيم ءة كفـــــــــــــا

تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 الرياضيات عن بعد

تهيئهههههههههههههة بيئهههههههههههههة تعلهههههههههههههم تفاعليهههههههههههههة متكاملهههههههههههههة لتعلهههههههههههههيم وتعلهههههههههههههم 

 الرياضيات عن بعد

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

 املعهههههزز فهههههيالتقنيهههههات اإللكترونيهههههة وتقنيهههههة الواقهههههع توظيهههههف 

تنفيههههههههذ اسههههههههتراتيجيات تعليميههههههههة عههههههههن بعههههههههد تتمحههههههههور حههههههههول 

الطالهههههههههه ، وتناسهههههههههه  املحتههههههههههو  الريا هههههههههه ي بطههههههههههر  مبتكههههههههههرة 

 وفاعلة. 

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   
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توظيههههههههف أدوات وبرمجيههههههههات تعلههههههههم رقميههههههههة إبداعيههههههههة تعههههههههزز 

تفكيهههههههههر الطهههههههههالب والطالبهههههههههات،  الهههههههههتعلم النشهههههههههط ،وتسهههههههههتثير

 وتمكنهم من االنخراط في خبرات تعلم هادفة.

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

التـأثير الفاعــل فــي نــواتج 

 التعلم 

 

توظيف مصادر إلكترونية مبتكرة تنمي مهارات التعلم 

 الذاتي لد  الطالب والطالبات.

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

تنفيذ ممارسات تدريسية فاعلة في التعليم اإللكتروني 

 لعالج الفاقد التعليمي.

 2    

  2   

 2   

 2   

 2   

توظيف أدوات وتطبيقات إلكترونية مبتكرة عالية 

 الصد  والثبات لتقويم تعلم الطالب والطالبات.

 2    

 

 

 2   

 2   
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 2    

 2   

    60 الدرجة  املستحقة 

    20 للمبادرة الكتاب )السرد( الدرجة املستحقة للملخص 

    20 الدرجة املستحقة للتسجيل املرئ  لعرض املبادرة )فيديو(

    100 الدرجة الكلية
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الشواهد  املؤشرات املعيار مجال الجائزة

خمسة )

  (شواهد

 مالحظات اءاألد مستوى 

مهههههههههههههههههههههههرت

 فع

2 

 متوسط

1 

 منخف 

0 

التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميم 

اإللكترونــــــ  فــــــي تعلــــــيم 

 .وتعلم الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االبتكـــــــــــار فـــــــــــي تصـــــــــــميم 

وتطــــــــــــــــــــــوير املحتــــــــــــــــــــــوى 

 .التعليم 

 

تصهميم مقههررات رقميههة مبتكههرة تههدعم تعلههم الطههالب والطالبههات وتمكههنهم 

 من اكتساب املعارف واملهارات الرياضية بفاعلية.

 

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

تصهههههههميم مواقهههههههع إلكترونيهههههههة إبداعيهههههههة تتضهههههههمن وسهههههههائط تفاعليهههههههة نوعيهههههههة 

 ومبتكرة تدعم تعلم الطالب والطالبات، وتحقق نواتج التعلم املرغوبة.

 

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

 
ُ
رفهههههههع الهههههههوعي بأهميهههههههة سههههههههم فهههههههي تصهههههههميم تطبيقهههههههات إلكترونيهههههههة إبداعيهههههههة ت

 الرياضيات ونشر ثقافتها.

 2    

 2   

 2   

 2   
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  2   

الفاعليــــــة واملرونــــــة فــــــي 

تنفيــذ تقنيــات التعلــيم 

 اإللكترون 

أو شرح استعماالت برمجية  ،أو طريقة حل معينة ريا  ي،شرح مفهوم 

ة تفاعلية أو برمجيات إلكترونيمقاطع فيديو  عبرمعينة بطر  إبداعية 

تعزز استيعاب املفاهيم الرياضية، وتنمي الطالقة اإلجرائية لد  

 .الطالب والطالبات

 

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

تنفيذ برمجيات إلكترونية تفاعلية مبتكرة داعمة لتعليم وتعلم 

 الرياضيات.

 

 2    

  2   

 2   

 2   

 2   

راعاة الجودة في مختلف مراحل التصميم والقابلية للتحسين م

ا لنواتج التعلم املرغوبة.  والتطوير وفق 

 2    

 

 

 

 2   

 2   

 2   

 2   

    60 الدرجة  املستحقة

    20 الدرجة املستحقة للملخص الكتاب  للمبادرة
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    20 بادرة املبادرة )فيديو(الدرجة املستحقة للتسجيل املرئ  لعرض امل

    100 الدرجة الكلية

الشواهد  املؤشرات املعيار مجال الجائزة

خمسة )

 شواهد 

 مالحظات األداء مستوى 

مرت

 فع

2 

 متوسط

1 

 منخف 

0 

توظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف التقنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 اإللكترونيــة فــي التطــوير املنهــ  

للممارســـــــــين التعليميـــــــــين فـــــــــي 

 الرياضيات

 

 

 

االبتكــــــارر فــــــي توظيــــــف التقنيــــــات  

 اإللكترونيــــــــة  فــــــــي التطــــــــوير املنهــــــــ  

للممارســـــــــــــــــــين التعليميـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــي 

  الرياضيات 

 

تصههميم وتطههوير بههرامج تههدري  عههن بعههد )متزامنههة وغيههر 

تلبههههي  ،للممارسهههين التعليميهههين فهههي الرياضهههيات متزامنهههة( 

 احتياجاتهم الفعلية في مجال التعليم اإللكتروني.

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

تصميم وتطوير حقائ  تدريبية تفاعلية تستهدف رفهع 

للممارسههههههههههههههين التعليميههههههههههههههين فههههههههههههههي  مسههههههههههههههتو  األداء املنهههههههههههههههي 

 2    

 2   
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   2  .الرياضيات

 2   

 2   

للممارسهههههين  تصهههههميم وتطهههههوير وسهههههائط تدريبيهههههة رقميهههههة 

لعههههههههالج الفاقههههههههد التعليمهههههههههي ات التعليميههههههههين فههههههههي الرياضهههههههههي

 وتجويد نواتج التعليم اإللكتروني.

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

للممارســــــــــــــــين  الـــــــــــــــدعم الفعـــــــــــــــال 

 التعليميين في الرياضيات

 اسههههههههههتخدام أسههههههههههالي  تطههههههههههوير منهههههههههههي عههههههههههن بعههههههههههد تههههههههههدعم 

وتهوجههم للتأمهل  ،ملمارسين التعليميهين فهي الرياضهياتا

رسهههاتهم فهههي التعلهههيم اإللكترونهههي فهههي ضهههوء الهههذاتي فهههي مما

 املعايير املهنية للتعليم اإللكتروني.

 2    

 2   

 2   

 2   

 2   

نهات  ملمارسين التعليميهين فهي الرياضهيات ا تزويد 
 
باملمك

الالزمههههههههههة لتحسههههههههههين وتطههههههههههوير ممارسههههههههههاتهم فههههههههههي التعلههههههههههيم 

 اإللكتروني.

 2    

  2   

 2   

 2   

 2   
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لتقههههديم  ملمارسههههين التعليميههههين فههههي الرياضههههيات ا تحفيههههز  

حلههول مبتكههرة فههي عههالج الفاقههد التعليمههي وتجويههد نههواتج 

 التعليم اإللكتروني.

 2    

 

 

 

 2   

 2   

 2   

 2   

    60 الدرجة املستحقة

    20 الدرجة املستحقة للملخص الكتاب  للمبادرة

    20 الدرجة املستحقة للتسجيل املرئ  لعرض املبادرة )فيديو(

    100 الدرجة الكلية


