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سعادة وكيل الوزارة للتعليم العامكلمة   

 
وبعد .           ...وصحبه أمجعني آلههلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى احلمد   

للطلبةتوفراليتالربامجتصميمعلىالتعليموزارةدأبتفقداسرتاتيجيًاخيارًاالصفيةغرياألنشطةأصبحت
وطنهمتطويريفاملستقبليبدورهمللقياملتهيئتهمالالزمةواخلرباتاملهاراتتكسبهماليتالرتبويةاملواقف

.2030اململكةرؤيةحتقيقيفبفاعليةواملساهمة
التعليميففيالصغريالنشاطلتنفيذاملعنينيومجيعالتعليممديريالزمالءحلثساحنةفرصةأجدهاوإني

كفاءةبالنشاطوبرامجمشروعاتأهدافلتحقيقوالدعمالعنايةمناملزيدبذللالتعليموإداراتواملدارس
.واملعنويةاملاديةاإلمكاناتمجيعوتسخري،عالية

وبرامجروعاتمشتفعيليفجهودمنتبذلهماعلىالنشاطوأقسامبإداراتممثلةالتعليمإلداراتشاكرًا
.تومشروعاتنظيماتمنتضمنهوماالدليلهذاإعداديفأسهممنلكلموصولوالشكرالنشاط،

،،  و السدادالتوفيق متمنيًا للجميع   

املقبلسعودبنحممد.د
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مقدمة 
 

بعد    و....                                                                      احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
احلياة،معإلجيابياللتفاعلتهيئتهمحنوالقيادةوتوجهللوطن،احلقيقيةالثروةباعتبارهمبالنشء(اهللوفقها)احلكيمةالقيادةتهتم

دورتفعيليفتسهماليتوالربامجاملشروعاتمنجمموعةإعدادمتاملنطلقهذاومن.٢٠٣٠رؤيةحيققمباالوطنيةالتنميةيفدورهموتفعيل
هذهعُتمدتاوقدوالوطين،واالجتماعيواألسريالشخصيالصعيدعلىللطالبةالفاعلةالشخصيةتنميةيفالصفيغريالنشاط

الدليلهذاويأتي.هـ٨/١٩/١٤٤0وتاريخ١١٧٠٧٣رقمتعميمهـ١٤٤٠/١٤٤١املاليللعامالعامللتعليمالوزارةوكالةخطةضمناملشروعات
واألطرالعامةهاتوالتوجيمستوياتهاجبميعواألدواراملهاممتضمنًاالصفي،غريالنشاطمشروعاتمناخلطةيفوردملاومفصاًلموضحًا

.للمشروعاتالتنظيمية  

النشاطوأقساماتإداريفوممثلةالتعليميةللشؤونومساعداتهمالتعليممديريبقيادةالتعليمإداراتتبذهلااليتاجلهودنقدرإذوحنن
هذهأهدافحيققمبالالفاعوالعملاالهتماماستمرارنأملفإننااملاضية،السنواتخاللالنشاطبرامجتفعيليفواملدارسبنات/الطالبي

.الغاليووطنناالطالباتبناتناعلىبالنفعويعوداملشروعات  

املوفق،،،اهلل و
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

:وكالة التعليم العاميف خطة النشاط الطالبي التنظيمات العامة ملشروعات ( أ

(.بنات)للنشاط الطالبي املشروع فنيًا وإداريًا باإلدارة العامة يرتبط -1
تا حتالتعليم وثيقة رمسية عدا اجلوانب اليت وإدارات ( بنات)للنشاط الطالبيتعد املراسالت عرب الربيد اإللكرتوني لإلدارة العامة -2  

.صاحب الصالحيةموافقة من   

ع من خالل أسبوحال وجود أية اعرتاضات يتم الرفع بها رمسيًا حتكيم ويف نتائج التحكيم نهائية يف املشاريع اليت تتطلب تعد -3  

.تاريخ إعالن النتائج   

.املشرفة على الطالبات هي اجلهة املخولة يف النقاش مع اجلهات املسؤولة املنسقة -4  

:الضوابط العامة ملشاركة الطالبات على مستوى الوزارة( ب

.اجلنسيةأن تكون الطالبة سعودية -1

.أن تكون الطالبة ملتحقة مبدارس التعليم العام ومنتظمة يف الدراسة بها-2

.أن تكون الطالبة ملتحقة باملرحلة التعليمية املستهدفة احملددة يف اإلطار التنظيمي لكل مشروع-3

.أن تشارك الطالبة يف مشروع واحد فقط على مستوى الوزارة-4

.الدراسية نفسهااملرحلة ويف يف املشروع نفسه سبق هلا الفوز أن ال تكون الطالبة قد -5

.اإلقرار باالطالع على الشروط واألحكام املنظمة للمشاركة واملوافقة عليها-6

.املشاركة وفق ما يرد يف اإلطار التنظيمي للمشروعتتطلبهاأي شروط أخرى -7

التنظيمات والضوابط/ أواًل   
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

9

ضوابطالتنظيمات والتابع / أواًل   

:على املستوى الوطين( بنات)النشاط الطالبي الضوابط العامة للتكريم واالحتفاء خبتام مشروعات ( جـ

.حول الربنامج اخلتاميللنشاط الطالبي العامة اإلدارة التنسيق مع إدارة التعليم املستضيفة وجهة االختصاص يف -1

.الوزارة وأنظمتهاالرمسي يف االستقبال والضيافة وتنسيق املقر والتكريم وفق لوائح الطابع احملافظة على -2

.الوزارة وأنظمتهامنح اللجان املشاركة شهادات وفق لوائح -3

.يف التغطيات اإلعالمية على الطالبات وفق الضوابطالرتكيز -4

.إعالنهابالتوثيق واالعتماد الرمسي للنتائج واملخرجات النهائية قبل االهتمام -5
.االهتمام باستخدام اللغة العربية الفصحى-6  

.احملتشمالتزام الطالبات املشاركات بالزي املدرسي أو اللباس . 7  

تعميمها بالتعميم يف حال ترشيح الطالبات للمشاركات الدولية يتم مراعاة ضوابط املشاركات اخلارجية واليت مت -8  

.هـ 1439/10/27وتاريخ 142172رقم    

.إبراز دور العمل املؤسسي يف جناح تنظيم الفعالية -9
 

 



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل املهام واملسؤوليات/ ثانيًا   

املستوى الوطينعلى واملشروعات الربامج املشاركات يف ( ب

(.بنات)احملددة من اإلدارة العامة للنشاط الطالبي يتم مشاركة الطالبات واملشرفات واملرافقات وفقًا لألعداد 1
إضافة إىل صرف أوامر ،اإلدارة املستضيفة املشرفات واملرافقات واملدربات واحملكمات املشاركات من خار  انتداباتيتم صرف -2

ليت تتبعها املشاركات وفق املشاركات وأولياء أمورهن وفق األعداد احملددة لكل مشروع، وذلك من قبل إدارات التعليم اللطالبات اإلركاب

.النظام املتبع
 .الالحقلواردة يف اجلدول مشروع ووفقًا لألعداد اوفقًا لكل يتم تكليف املنظمات يف اإلدارات املستضيفة للعمل خار  الدوام -3
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(:بنات)للنشاط الطالبي مهام اإلدارة العامة ( أ 

.التنفيذي إعداد األطر املنظمة للمشروعات وتضمينها يف الدليل -1

.التعليم يف املناطق واحملافظاتتعميم الدليل التنفيذي على إدارات -2

(3)هـ تعميم 8/1440/ 3وتاريخ 45196.رقمالتعميم ما ورد يف طلب االرتباطات املالية للمشروعات، ومتابعة صدورها وآلية صرفها، وفق -3

.إقرار خطط استضافة املشروعات املعدة من قبل اإلدارات املستضيفة-4

. واعتمادهااملشروعات بالتنسيق مع اإلدارات املستضيفة تنظيمات مطبوعات إعداد -5

.إعداد معايري حتكيم املنافسات وتصميم النماذ  اخلاصة بها بالتنسيق مع اإلدارات املستضيفة-6

.ترشيح أعضاء جلان التحكيم من خار  اإلدارة املستضيفة بالتنسيق مع إدارات التعليم اليت يتبعونها-7

.واإلشراف العام على املشروعاتاملتابعة -8

(.وفق تنظيم املشروع)بيان النتائج وإعالنها وتبليغ إدارات التعليم بذلك اعتماد -9

.الربنامج الزمين للفعاليات اخلتاميةاعتماد -10

.على تكريم الفائزات على مستوى الوزارة وأعضاء فرق العملاإلشراف -11

.حصر الصعوبات واملشكالت اليت تواجه التنفيذ ووضع احللول ومعاجلتها-12

.التقارير اخلتامية والرفع بها لصاحب الصالحيةاعتماد -13

.مهام أخرى ترد يف اإلطار التنظيمي للمشروعأي -14

 

 
 



 

:مهام إدارات التعليم املستضيفة
يث تتوىل وعضوية ممثالت من اإلدارات ذات العالقة، حببنات  / الطالبي رئيسة قسم النشاط /تشكيل جلنة تنظيمية برئاسة مديرة إدارة-1  

.حتتاجها االستضافةاللجنة التخطيط لالستضافة وتشكيل اللجان األخرى اليت 

.لالعتمادبنات  / الطالبيإعداد خطة االستضافة ورفعها لإلدارة العامة للنشاط -2

.بنات لالعتماد/ إعداد الربنامج الزمين للفعالية اخلتامية ورفعه لإلدارة العامة للنشاط الطالبي -3

.حول توزيع امليزانية على املشروع وآلية صرفهابنات /الطالبي التنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط -4

.تهيئة كافة مقرات تنفيذ الفعاليات مبختلف استخداماتها-5

مبتنقالتهوتأمني إعاشتهم واملواصالت اخلاصة ( بواقع غرفة لكل طالبة مع مرافقها)ومرافقيهن للطالبات السكن املناسب توفري -6  

. وذلك خالل فرتة تنفيذ الفعالية( ق واحد فقطمرافلكل طالبة )املناسبة لفعاليات 

. املستضيفة غري مكلفة بتوفري السكن للمدربات أو املشرفات املرافقات للطالباتاإلدارة -7  

.عقد اجتماع مع مجيع الوفود املشاركة لشرح اجلدول الزمين للفعالية وضوابط املشاركة بها-8

.املدخلضمن النماذ  الواردة يف نهاية هذا ( 1)النموذ  رقم من االستفادة ميكن استمارات املشاركة إعداد -9

. .على إدارات التعليم بتعليمات ومتطلبات املشاركة متضمنًا اجلدول الزمين للفعاليةالتعميم -10

(.ما مل ينص إطار املشروع على خالف ذلك)ومراجعة بيانات املشاركات وتدقيق استيفائهن لشروط وضوابط املشاركة تنظيم -11

.تأمني شهادات مشاركة جلميع الطالبات املشاركات على املستوى الوطين -12

. تأمني شهادات باملراكز املتحققة للطالبات الفائزات على املستوى الوطين-13  
بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل
املهام واملسؤوليات/ ثانيًا   
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Hot Tip

:إدارات التعليم املستضيفةتابع مهام ( ب

.بنات/ الطالبيتأمني جوائز الطالبات الفائزات بعد حتديد فئاتها وأنواعها بالتنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط -14

.اخلتامية نسخة من اجلدول الزمين وكتيب الفعاليةالفعالية تسليم مجيع املشاركات يف -15

.إعداد شهادات الشكر والتقدير جلميع أعضاء اللجان املشاركة  باسم مدير تعليم اإلدارة املستضيفة16  

.للمشروعاخلتامية الفعالية تنفيذ -17

.للفعاليةتنظيم احلضور واالنصراف اليومي -18

.تفعيل دور الطالبات يف اإلدارة املستضيفة يف تنظيم الفعالية واملشاركة يف اللجان-19  

.العناية بالطالبات املكرمات يف االستقبال والضيافة وأماكن اجللوس-20

.إشراك أسر الطالبات مبا يتناسب مع تنظيمات املشروع-21

.التغطية اإلعالمية املناسبة للفعالية مع ضرورة تضمينها لقاءات مع الطالبات املشاركات-22

.لوائح الوزارة وأنظمتهاللمشروعات وفق مع القطاع اخلاص واالتفاق مع رعاة أو داعمني الشراكات تفعيل -23

ورفعه إلكرتونيًا ( 2منوذ    )بنات / الطالبيإعداد التقرير اخلتامي للمشروع ورفعه لإلدارة العامة للنشاط -24  

.عرب الربيد اإللكرتوني املوضح يف نهاية كل برنامج  

مع االلتزام بنات /الطالبيإعداد العروض املرئية واملطبوعات اخلاصة باملشروع واعتمادها من اإلدارة العامة للنشاط -25  

(. 3) املطبوعات منوذ  رقمغالف مبكونات   

.متطوعة من الطالبات يف الفعاليات اخلتامية للمشروع 20إشراك ماال يقل عن -26  

.مهام أخرى ترد يف اإلطار التنظيمي للمشروعااللتزام بأي -27

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي  

مدخل الدليل اتتابع املهام واملسؤولي/ ثانيًا   
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

اتتابع املهام واملسؤولي/ ثانيًا   

:مهام إدارات التعليم املشاركة( جـ  

.املشروعات يف خطة إدارة التعليمإدرا  -1  

.املدارسعلى مجيع ( بنات)الطالبي تعميم خطة الربامج ومشروعات النشاط -2

.تسمية منسقة لكل مشروع من مشرفات النشاط-3

.تشكيل اللجان الالزمة لكل مشروع على مستوى إدارة التعليم وفق احلاجة-4

.االستفادة من القطاع اخلاص يف دعم تنفيذ مشروعات النشاط وفق لوائح الوزارة وأنظمتها-5

.الحتيا عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب الطالبات واملعلمات واملشرفات املشاركات يف املشروعات حسب ا-6

.متابعة املدارس لتحفيز الطالبات على املشاركة-7
وفق ما يرد يف ( لقاء)نظام االجتماع املرئية بربنامج منح شهادة مشاركة يف التدريب اإللكرتوني املركزي الذي ينفذ عرب -8

.أطر املشروعات 
فق األعداد ترشيح الطالبات للمشاركة على مستوى الوزارة وفق املعايري والضوابط والشروط احملددة لكل مشروع، و-9

، والتحقق من احملددة يف اإلطار التنظيمي للمشروع مع مراعاة العدالة يف الرتشيح وإشراك أكرب عدد ممكن من الطالبات
.عدم مشاركة الطالبة يف أكثر من مشروع

احملدد بنات وفق /بي للنشاط الطالأو اإلدارة العامة )االلتزام باملواعيد احملددة لرفع املشاركات إلدارة التعليم املستضيفة -10
(.يف اإلطار التنظيمي للمشروع
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.على املرشحات وإعدادهن وتدريبهن وفق ضوابط املشاركة ومتطلباتهااإلشراف -11
يفكون حضور الطالبات أن يعلى واحلرص ( وفق البيان الذي يرد من اإلدارة املستضيفة)اإلجراءات النظامية حلضور الطالبات للفعاليات اخلتامية اختاذ -12  

.ددةر من املدة احملالسابق لبدء الفعالية ومغادرتهن بعد نهاية الفعالية مباشرة، حيث ال تتحمل اإلدارة املستضيفة توفري السكن واإلعاشة ألكثاليوم   

بة، وال تتحمل اإلدارة على حضور مرافق واحد فقط مع كل طالبة مشاركة، حيث تتوىل اإلدارة املستضيفة تأمني غرفة واحدة فقط لكل طالالتأكيد -13
.املستضيفة تأمني غرف إضافية وال توفري مواصالت سوى للطالبة ومرافقها

(.اخلتاميةالفعالية ة يف من اإلداريف حال كان هناك طالبات مشاركات )مشرفة واحدة فقط ملرافقة الطالبات يف الفعالية اخلتامية لكل مشروع ترشيح -14

.مناذ  واستمارات املشاركة وفق التعليمات احملددة لكل مشروعاستيفاء -15

.اى االلتزام بهاجتماع مع أولياء أمور الطالبات املشاركات يف الفعاليات اخلتامية لشرح الضوابط والتعليمات اخلاصة باملشاركة والتأكيد علعقد -16

.روح التنافس الشريف لدى الطالبات املشاركات يف املنافسات، وبث املشاعر اإلجيابية بينهنتعزيز -17
ير التعليم   رقم اإللكرتوني الذي بدوره يوسع مداركهن وثقافتهن وذلك بناء على توجيه معالي نائب وزاملدارس على االستفادة من التدريب حث -18

.الذي حيث على التفعيل  واالستفادة  من منصة التدريب اإللكرتوني (  2)هـ تعميم 1439/ 10/ 10وتاريخ 134560  

. املرفق( 2)تقرير عن  تنفيذ الربامج ومشروعات النشاط املركزية وفق النموذ  رقم رفع -19  

.إتاحة فرص متكافئة ملشاركة الطالبات من املدارس احلكومية واألهلية-20  

.مهام أخرى ترد يف اإلطار التنظيمي للمشروعاإللتزام بأي -21

 
بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

تتابع  املهام واملسؤوليا/ ثانيًا   

:تابع مهام إدارات التعليم املشاركة( >
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

املهام واملسؤوليات/ ثانيًا   
 

:مهام املشرفة املرافقة للطالبات يف الفعالية اخلتامية( د
لتزام املشاركات متابعة تأمني الوسيلة املناسبة لنقل الطالبات ذهابًا إىل مقر املناسبة ومرجعًا منها والتحقق من ا-1

.باحلضور واملغادرة خالل  املدة الزمنية احملددة للفعالية   
.التحقق من وجود مرافق واحد فقط مع الطالبة-2
.املشاركة يف استيفاء مناذ  واستمارات املشاركات وفق التعليمات احملددة لكل مشروع-3
نفيذ املشروع وحتى اإلشراف املستمر على الطالبات املشاركات أثناء الفعاليات والتنقالت، من بداية السفر إىل مقر ت-4

.العودة  
مراعاة اجلوانب املهنية والرتبوية طوال مدة املشاركة-5  
.بث روح املنافسة الشريفة بني الطالبات املشاركات خالل مدة الفعالية ووقت إعالن النتائج-6  
.خالل مدة الفعاليةاملناشطمرافقة الطالبات يف مجيع -7  
.قدر اإلمكانمقر الطالبات نفسه السكنفي-8  
.أن تتمتع املشرفة املرافقة مع الطالبات بصفات قيادية ومهارات تواصل عالية -9  

.امج يف الوقت احملددتتوىل املشرفة املرافقة مع الطالبات مسؤولية حضور الطالبات املشاركات جلميع فعاليات الربن-10  
.التواصل مع أولياء أمور الطالبات والرد على استفساراتهم -11  
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Hot Tip

:مهام املدرسة(هـ
هـ بشأن اعتماد وختصيص أربع ساعات  أسبوعيًا لتنفيذ األنشطة 1438/12/1وتاريخ 108946تنفيذ مجيع ما ورد يف تعميم معالي وزير التعليم رقم : أواًل

:غري الصفية يف املدارس وفق التالي  

طةتصميم برامج إبداعية تليب احتياجات الطلبة وتنمي قدراتهم وتثري معارفهم وخرباتهم، على أن ترتبط باألهداف الواردة يف خ-1  

.2030وكالة التعليم العام احملققة لرؤية اململكة   

.يكون اإلشراف على تنفيذ األنشطة من قبل معلمات املدرسة وفق التنظيمات الواردة يف الدليل التنظيمي للمدرسة-2

. مراعاة تنوع الربامج مبا يشمل مجيع جماالت النشاط-3

.إدرا  مشروعات وبرامج النشاط ضمن اخلطة السنوية للمدرسة-4

.تهيئة املقرات الالزمة لفعاليات الربامج وتأمني احتياجات التنفيذ وفق متطلبات الربنامج-5
.الصرف على برامج النشاط وفق التعميم اخلاص بامليزانية التشغيلية للمدرسة-6  

.تنفيذ ساعات النشاط يف املدارس اليت يكون فيها دوام صباحي ومسائي وفق التنظيمات املتبعة يف إدارات التعليم-7

.االستفادة من القطاع اخلاص يف دعم تنفيذ برامج النشاط وفق لوائح الوزارة وأنظمتها-8

.اإلشراف على تنفيذ األنشطة من قبل معلمات املدرسة وفق التنظيمات الواردة يف الدليل التنظيمي للمدرسة-9

.حتفيز الطالبات للمشاركة يف األنشطة مبا يليب احتياجاتهن، وينمي مهاراتهن وقدراتهن-10

.إشراك مجيع الطالبات يف برامج النشاط، وتوزيعهن على الربامج وفق رغباتهن، ومبا حيقق العدالة بينهن-11

.تعريف أسر الطالبات بربامج النشاط مبختلف الوسائل لتحفيز بناتهم للمشاركة الفاعلة فيها-12

.إشراك أسر الطالبات يف بعض األنشطة وفقًا ملتطلبات وتنظيمات الربامج-13
.قسم النشاط بإدارة التعليم/ تقويم برامج النشاط وفق ما يرد من إدارة-14  

 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل
تتابع املهام واملسؤوليا/ ثانيًا   

.تعليمقسم النشاط يف إدارة ال/يرفع تقرير نهاية العام  الدراسي وفق ما يرد من إدارة-15
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:املدرسةتابع مهام (هـ

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مدخل الدليل

تتابع  املهام واملسؤوليا/ ثانيًا   

:وفق التاليالسنوية للمدرسةتنفيذ مدرسي للخطة اليت تتضمن وكالة التعليم العام إدرا  مشروعات النشاط الواردة يف خطة : ثانيًا  

.عن برامج و املشروعات املركزية جلميع الطالبات وأولياء أمورهناإلعالن -1   

.تشجيع الطالبات على املشاركة يف الربامج واملشروعات املركزية-2 

.تهيئة املقرات الالزمة لفعاليات املشروعات وتأمني احتياجات التنفيذ وفق املتطلبات الواردة يف كل مشروع-3
الصرف املالي على هذه املتضمن آلية هـ 1432/ 17/4يف  1/ 32171078اخلاص بامليزانية التشغيلية رقم وفق التعميم الصرف على الفعاليات -4

.الفعاليات

.لوائح الوزارة وأنظمتهاالنشاط ودعمها وفق االستفادة من القطاع اخلاص يف دعم تنفيذ مشروعات -5

.توزيع مهام األنشطة على معلمات املدرسة والتنسيق معهم حسب اختصاصاتهم ومهامهم-6

.حتكيم األعمال املرشحة على مستوى املدرسة-7

.اإلعالن عن األعمال واملشروعات والطالبات الفائزات على مستوى املدرسة وتكرميهن-8

.االلتزام باملواعيد احملددة لرفع املشاركات إلدارة التعليم-9
تدريب الطالبات املرشحات للمشاركة يف املشروع على مستوى إدارة التعليم-10  

".نافذة النشاط»يف نظام نور تنفيذ األنشطة توثيق -11

.اإللتزام بأي مهام أخرى ترد يف اإلطار التنظيمي للمشروع-12
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األسرة 

والمجتمع

 
 

ملشروعات: ثالثًا  

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المشروعات

3النشاط العلمي 2النشاط الفني والمهني النشاط الثقافي 
واالجتماعي

1
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للمشروعات وأعداد املشاركاتاخلتامية الفعاليات مواعيد / رابعًا   

م
املشروع/الربنامج 

موعد الفعاليات اخلتامية
املشاركاتعددةاإلدارة املستضيف

املنظماتاملنسقةاملرافقاتالطالبات

15060370اجلوفهـ1441/ 4/ 1–3/ 27املسرح املدرسي1

14147365مكة املكرمةهـ1441/ 3/ 24–20املهارات األدبية3

6047335الوزارةهـ1441/ 3/ 17منافسات اللغة العربية4

املهرجان الثقايف املدرسي للصغار5

6018360الطائف هـ1441/ 2/ 25–22

5015360األحساءهـ1441/ 3/ 3–2/ 29

5015360وادي الدواسرهـ1441/ 16/3–13

5454460املدينة املنورةهـ3/1441/ 2–2/ 29 ميةأوملبياد اخلط العربي والزخرفة اإلسال6

5050460الباحةهـ1441/ 17/2-15 ملتقى الفنون واملهن7

5454460الطائفهـ1441/2/10-8 أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي8

5454460جدةهـ2/1441/ 24-22 أوملبياد التصميم الفين9

19

.مدربة ترافق الطالبة/معلمة/ مشرفة: املرافقة * 



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مواعيد رفع املشاركات والفعاليات اخلتامية للمشروعات/ تابع رابعًا   

م
اإلدارة املستضيفةموعد الفعاليات اخلتاميةاملشروع/الربنامج 

املشاركاتعدد

املنظماتاملنسقةاملرافقاتالطالبات

6060330جازانهـ3/1441/ 24-20 املشروع الوطين للتصاميم التقنية11

3030330اجلوفهـ1441/ 3/ 17-13 تطبيقات وأحباث جلوب البيئي12

6030330مكة املكرمةهـ1441/ 3/ 16-13 الطلبةاملؤمتر العلمي الثالث عشر بقيادة13

7047320وزارة التعليمهـ1441/ 3/ 14 تلعلوم والرياضيالاألوملبياد الوطين14

6060330جدةهـ3/1441/ 24-20 لمعلوماتيةلاألوملبياد الوطين15

9030330ينبعهـ1441/ 3/ 10-6األوملبياد الوطين للروبوت16

20

.مدربة ترافق الطالبة/معلمة/ مشرفة: املرافقة * 



األسرة 

والمجتمع

 
 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

النشاط الثقافي واالجتماعي

1األطر التنظيمية لمشروعات النشاط الثقافي واالجتماعي

البرامج والمشروعات

.  
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بنات/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

خصية باشر يف تكوين شاملدرسي دور مهم يف تنمية القيم األخالقية والرتبوية والوطنية، وترمجة األهداف السلوكية إىل واقع ملموس ُيسهم بشكل  مللمسرح 

ة التعليمية لدى الطالبات  البيئالطالبة وبنائها البناء الوسطي املتزن، كما أن فن املسرح املدرسي أحد الفنون األدبية اليت تهدف إىل تنمية املهارات املسرحية يف

:  منها ة أساسيةوصقل مواهبهن لتقديم عروض مسرحية مدرسية هادفة يف خمتلف املوضوعات الوطنية والرتبوية واالجتماعية، ويعتمد على عدة عناصر أدبي

.   كاملالبس، واإلضاءة، واملؤثرات الصوتية، والديكورُمساِعدة  الدرامية، والشخصيات، واحلوار، وتقنيات احلبكة 

الوصف 1

 تعميق االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن.

تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطالبة والعمل بروح الفريق  .

 الطالبيةصقل املواهب املسرحية  .

إكساب الطالبة القدرة على التعبري بلغة عربية فصحى خالية من األخطاء  .

 متكني الطالبة من اإلسهام يف حل املشكالت بأسلوب مسرحي إبداعي.

تكوين شخصية الطالبة الواعية القادرة على مواجهة األفكار السلبية  .

اكساب الطالبة الثقة بالنفس والشجاعة األدبية  . 

 تنمية الذائقة الفنية واجلمالية لدى الطالبة. 

تنمية مهارات الطالبة احلركية واالنفعالية ومهارات التواصل اللغوي.

األهداف 2

المـسـرح المـدرسي
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(.البات الرتبية اخلاصةمبا فيهن ط)طالبات التعليم العام يف املرحلتني الثانوية واملتوسطة يف مجيع إدارات التعليم يف اململكة 
المستفيدات

آلية التنفيذ

3

4

 املخصص املالي  عدد املشاركات  اإلجراءات املدة الزمن املستوى

ة 
س
در
امل

 

م 
عا
ن 
 م
رم
حم

ر 
شه

14
41

هـ
 

عة
رب
أ

يع
اب
س
أ

 

 .املدرسةخطةيفاملدرسياملسرحبرنامجتضمني-

 .املدرسةداخلالربنامجعناإلعالن-

 .املدرسةيفاملسرحيالفريقتشكيل-

 .املدرسياملسرحمهاراتعلىالطالباتتدريب-

 .املدرسياملسرحبرنامجيفبفاعليةاملشاركة-

علىالعامنهايةيفةالطالبياألنشطةختامحفليفالطالباتتكريم-

.املدرسةمستوى

طالبات 5

فأكثر

الي  يتم ختصيص مبلغ م

للصرف على فعاليات

من املسرح املدرسي

امليزانية التشغيلية 

 .  اخلاصة باملدرسة

م 
لي
تع

 ال
رة

دا
/1إ
30

-
2/

9
14

41
هـ

 

وع
سب

أ
 

:باآلتيالنشاطإدارةتقوم

 .(املدرسياملسرح)باسمعملورشةتنظيم-

 .املسرحيةاملنافساتمسابقةعقد-

 .التعليميةاإلدارةمستوىعلىتصفياتعمل-

 .إلدارةالتمثيل(وأداًءنًصا)الفائزةاملسرحيةترشيح-

.باجلوفالنشاطإدارةإىلالفائزاملسرحيالنصرفع-

طالبتان من 

كل مدرسة 

مشاركة 

لكل  ورشة

الي  يتم ختصيص مبلغ م

للصرف على فعاليات

املسرح املدرسي من 

 .  دارةخمصص النشاط باإل

ناتب/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

المـسـرح المـدرسي
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المخصص المالي عدد المشاركات اإلجراءات المدة الزمن المستوى  

 

 

ربنامج يتم الصرف على ال

مد يف من  املخصص املعت

لعام       خطة وكالة التعليم ا

 للــعـــام الـمــالـي 

 هـ1440-1441

 وفق التعميم املرفق

نص مسرحي 

واحد من  كل 

إدارة تعليمية

التحكيميقفرقبلمناملسرحيةالنصوصمجيعُتحكم-

 .مسرحينص(47)بواقع،باجلوفاملركزي

 

شاركة يف نصًا وفريقًا مسرحيًا للم( ثالثون)يرشح -

 .التصفيات اخلتامية

أيام5

21-
25

/2
 /

14
41

هـ
 

رة
زا
لو
ى ا

تو
س
 م
ى
عل
ة 
مي
تا
خل

وا
ة 
لي
ألو

ت ا
يا
صف

لت
 ا

ف
جلو

م ا
لي
تع
ة 
ار
إد
 ب

ية
ول
أل
ت ا

يا
صف

لت
ا

 

طالبات على 5

األكثر يف كل 

فريق مسرحي

فريقًا ( 30)تستضيف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة اجلوف -

. ات األوليةمسرحيَا متثل اإلدارات التعليمية الفائزة يف التصفي  

. يتم التحكيم وفق التنظيمات املوضحة أدناه-  

ا يف إخرا  مجيع النصوص املسرحية املشاركة بعد حتكيمه-

.إصدار مناسب  

أيام5

27/
3

-
1

 /4
 /

14
41

هـ
 

ية
ام
خلت

ت ا
يا
صف

لت
ا

تابع آلية التنفيذ 4

بنات/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   
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.الدليلمدخليفوردماوفق5  

6 الشروط الفنية
 .مضمونهامعاملسرحيةعنوانيتفقأن- 

 .الفصحىالعربيةباللغةالنصيكونأن-

  .االجتماعيةواألعرافالشرعيةالضوابطمع مراعاة ،تربويةوأهدافًاقيمًااملسرحيوالعرضالنصحيملنأ-

 .تارخييةأو،اجتماعيةأوتربويةأووطنيةموضوعاتاملسرحيةعاجلُتأن-

 .دقيقة( 35)وال تزيد عن ، دقيقة ( 25)عناملسرحيالعرضمدةتقلالأن-

 .املسرحيالعرضبعناصريلتزمأن-

 .الدراميوالبناءاملسرحيةالكتابةأسسالنصيستويفأن-

  .األداءوصحةاملسرحياإلخرا جودةُيراعىأن-

 .طالبات يقمن بأدوار أساسية ( 5)عناملسرحيالفريقأفرادعدديزيدالأن-

 .للطالباتاملسرحيالعرضيفالفنيةاملهامبعضإسنادميكن-

 .، مع مراعاة شروط األمن والسالمةاملبالغةعدميشرتطلكن،الديكوراستخداميفاإلبداعيةاألفكارعلىاحلرص-

(pdf( )A4)صفحة وبصيغة 20عناملسرحيالنصصفحاتتزيدوال،فصولثالثةعناملسرحيةفصولتزيدالأن-

 (.16)مقاس –Traditional Arabicخط 

 .الطالبةتأليفمناملسرحيالنصيكونأنيشرتطال-

 .سابقةمسابقاتيففازتأوشاركتقداملقدمةالنصوصتكونالأن-

.إخل...الصوتيات،اإلضاءة:مثل،للمسرحوالثابتةاألساسيةاملستلزماتبتوفرياملستضيفةاإلدارةتقوم-

 شروط مشاركة الطالبات
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المهام و المسؤوليات 7

 .  وفق ما ورد يف مدخل الدليل:اتنب/ نشاط لاإلدارة العامة ل

 .  وفق ما ورد يف مدخل الدليل:إدارات التعليم املشاركة

 :  ما ورد يف مدخل الدليل إضافة إىلوفق : إدارة التعليم املستضيفة

 

 .دعم الفرق املسرحية املشاركة بالكوادر البشرية ذات األدوار الثانوية يف العرض املسرحي -1

 .  تنظيم جدول لرتتيب العروض املسرحية وتركيب الديكورات-2

 .بنات/ لنشاط لتنظيم احلفل اخلتامي بالتنسيق مع اإلدارة العامة -3

 :تنفيذ بعض الفعاليات املصاحبة، أبرزها-4

 .  جلسات نقدية وتقديم تغذية راجعة لألعمال املسرحية املقدمة-

 .(...عناصر العرض املسرحي):ورش عمل يف املسرح املدرسي -

ات بعد ختام نب/ نشاط لة العامة للإلدارورفعه إخرا  مجيع النصوص املسرحية املشاركة يف املرحلة اخلتامية بعد حتكيمها يف إصدار مناسب -5

.  الربنامج
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التـحـكـيـم 8

 :التحكيم يف اإلدارة التعليمية-اًلوأ

 .  مستوى اإلدارةلى ع(نصًا وأداًء )حتكم مجيع األعمال املسرحية املدرسية يف إداراتها التعليمية لرتشيح العمل املسرحي الفائز (أ

 .  قةمن خار  إدارة التعليم، بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط العامة للمساباتمتخصصاتميكن االستعانة مبحكِّم(ب

 :  ُيرشح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية( 

 (.معلمة أو مشرفة أو أكادميية )توفر اخلربة يف التعليم مبا ال يقل عن مخس سنوات، -1

 .التخصص يف اللغة العربية، وُيفضل من لديها خربة سابقة يف جمال حتكيم األعمال املسرحية-2

 .أدبية يول أو مناشطممن لديها ويفضل (التخصص الشرعي )أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة -3

 .مهارة االتصال الفعال، والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد -4
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 :  التحكيم على املستوى املركزي-اثانًي
مع اإلدارة العامة حمكمات متخصصات، أربع من داخل اإلدارة التعليمية، وثالث من خارجها، وذلك بالتنسيق( 7)ُيشكل فريق حتكيم مركزي يف اإلدارة املستضيفة مكون من  

 :  آلتيرئيسة جلان التحكيم، ويتم التحكيم وفق مرحلتني على النحو ا( اجلوف)بنات، وتكون مديرة النشاط باإلدارة املستضيفة / للنشاط 

 

مرحلة التصفية األولية  :-أ

 ( .أواًل)بواقع نص واحد مرشح من كل إدارة تعليم وفق ما ذكر يف ، نصًا مسرحيًا( 47)حتكيم -1

 (.  1)وفق استمارة التحكيم منوذ  رقم ( هـ1441/ 2/ 25-21)يتم التحكيم خالل أسبوع واحد -2

 .مسرحي فائز للمشاركة يف التصفية اخلتامية للمشروعوفريق نص ( 30)يرشح أفضل -3

ا نسخة من النصوص املسرحية بنات مرفق به/ ، وترفع صورة من النتيجة فور اعتمادها وإعالنها إىل اإلدارة العامة للنشاط (2)النتائج من قبل رئيسة جلنة التحكيم منوذ  رقم تعتمد -4

  j.rshoud@gmail.com: وذلك عرب الربيد الشبكياملرشحة للتصفية اخلتامية 
 

 :مرحلة التصفية اخلتامية-ب

 .إدارة تعليمية من قبل فريق التحكيم املركزي ( 30)حتكم األعمال والفرق املسرحية املرشحة من -1

 .وتعلن النتائج يف احلفل اخلتامي للمشروع ( 3)تعتمد اللجنة نتيجة التحكيم اخلتامية، وفق منوذ  رقم -2

 هـ1441/ 4/ 28بنات يف موعد أقصاه / ويرفع لإلدارة العامة للنشاط ( 5)تعد اإلدارة املستضيفة التقرير اخلتامي للمشروع وفق منوذ  رقم -3
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ضوابط المشاركة في مرحلة التصفيات النهائية 9

 .والتنسيق يف ذلك مع اإلدارة املستضيفة، طالبات على األكثر( 5)وتشارك اإلدارة التعليمية بوفد مكون من مشرفتني أو رائدتي نشاط•

على أن تزود جلنة ركة واملنافسةويد املشاحيق لإلدارة التعليمية إدخال بعض التحسينات اليسرية يف العناصر الفنية للعرض املسرحي الذي سيمثلها يف هذه املرحلة لدواعي جت•
 .قبل موعد التصفيات اخلتامية بأسبوعني-بعد التعديل -التحكيم يف اإلدارة املستضيفة بالنسخة النهائية للعرض املسرحي 

به نسخة من التقرير اخلتامي مرفقيف حال التعديل لإلدارة املستضيفة، آخر موعد إلرسال النص الذي ستشارك به اإلدارة التعليمية ( هـ1441/ 3/ 10)يعترب يوم اخلميس املوافق •
 (.4)للربنامج وفق النموذ  رقم 

 
التـكـريـم 10

 .وفقًا ألفضل عمل مسرحي متكاملثالثنيرتب املراكز من األول إىل الُت•

 .( داء فرديأفضل عرض، أفضل نص مسرحي، أفضل إخرا ، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أداء مجاعي، أفضل أ)خصص جوائز لــ ُت•

.  ُتمنح شهادات املشاركة والشكر وفقًا ملا ورد يف مدخل الدليل•

ات نب/ نشاط لفريق عمل المشروع في اإلدارة العامة ل

ابتسام بنت محمد الوهيبي–بنت إبراهيم الراشد هدى . أ-جواهر بنت راشد الرشود . د االسم

0114753000–تحويلة50144-51575 المكتبهاتف

hrashed@moe.gov.sa البريد االلكتروني
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(1) رقم منوذ   

  املدرسي املسرحي العمل حتكيم  استمارة

لعام

........................./.......

 هـ..............

 اإلدارة التعليمية اسم المسرحية كاتب النص المجموعة

مالحظات
توقيع 

المحكمة

الدرجة 

المكتسبة

الدرجة 

المقررة
المعايير  معناصر التقيي م

2

2

2

2

2

:محتوى النص

.محددهدف ومشتمل على موضوع -

.  معزز للمبادئ اإلسالمية واألهداف التربوية-

.التنفيذيالدليل خال مما يخالف ضوابط المشروعات المركزية الواردة في -

.  يجمع بين الفائدة المعرفية والمتعة الجمالية-

.  مالئم للفئة المستهدفة-

ي
حــ

ر
ســ

مــ
 ال

ص
نــ

ال

1
2

2

2

:  اللغة

.  ية الفصحىبااللتزام باللغة العر-

.وحيةمنائيةساليب حوارية  بطرائق فنية وكأواستعمال المباشر، اجتناب التعبير التقريري -

.  واألمثالأوالشعرأوالنبوية أتوظيف الشواهد القرآنية -

2

2

:  إحكام البناء الدرامي من حيث 

.للنص بداية ووسط ونهاية-أ

.  األحداث وترابطها بشكل متسلسلنمو -ب

درجة20 المجموع
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(1) رقم منوذ   

  املدرسي املسرحي العمل حتكيم استمارةتابع 

لعام

........................./...

 هـ..................

مالحظات
توقيع 

المحكمة

الدرجة 

المكتسبة

الدرجة 

المقررة
المعايير  عناصر التقييم م

2

3

3

3

3

3

3

3

.سالمة النطق و صحة التراكيب-

.  القدرة على االنسجام مع فريق العرض المسرحي-

.  جودة أداء الدور وأثره على العرض المسرحي-

.القدرة على استخدام لغة البدن-

.القدرة على التلوين الصوتي بحسب األحداث-

.  تحيوية األداء والتواصل الحركي بين الشخصيات دون ثغرا-

.ألحداثإسهام الحوار بين الشخصيات الرئيسة والثانوية في نمو ا-

.  تجسيد الحوار الصراع الداخلي والخارجي-

-أ
ت

يا
ص

خ
ش
 ال

اء
أد

2

3

3

3

3

.  مناسبة الحركة المسرحية للحدث-

.  توازن الحركة المسرحية وتوزيعها-

.  التمكن واإلبداع في الحركة المسرحية-

وار، التناسب بين التشخيص اللغوي القائم على الكلمة  والح-

.القائم على األداء الجسدي والبصريالحركي والتشخيص 

-ب
ة 

رك
ح
ال

ية
ح
ر
س
لم

ا

درجة35 المجموع
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(1) رقم منوذ   

  املدرسي املسرحي العمل حتكيم استمارةتابع 

لعام

......................../....

مالحظات هـ.................
توقيع 

المحكمة
الدرجة المكتسبة الدرجة المقررة الــمــعــايـــــيـــــر  عناصر التقييم م

4

3

3

3

3

3

3
3 

.مالءمة تجهيزات المسرح لموضوع المسرحية من حيث زمن الحدث ومكانه-

.  مناسبة المالبس والمكياج للشخصيات واألدوار التي تقوم بها-

.مناسبة المؤثرات الصوتية للحدث المسرحي-

.مناسبة اإلضاءة للحدث المسرحي-

.تناغم الديكور مع عناصر العرض المسرحي-

.  اإلبداع واالبتكار في إعداد ديكور العرض المسرحي-

.      السهولة والمرونة والبعد عن التكلف-

.توفر شروط األمن والسالمة-

س
لم

 ا
ت

يا
قن
وت

ت 
زا

هي
ج
ت

ح
ر

3

درجة25 المجموع

4

4

4

4
4 

.القدرة على المعالجة الدرامية واإلخراج الفني مع توفر الحس التربوي-

.القدرة على توزيع األدوار بشكل مناسب-

.يتقسيم العمل إلى فصول متناسبة، مع القدرة على ضبط الوقت المحدد للعرض المسرح-

. بتسلسل وبطريقة مشوقة للجمهور(البداية، الصراع، النهاية )عرض األحداث  -

. القدرة على توظيف جميع عناصر العرض المسرحي-

ي
ح
ر
س
لم

 ا
ج

را
خ
إل
ا

4

درجة20 المجموع

100 المجموع الكلي

بنات/الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   32



(1) رقم منوذ   

  املدرسي املسرحي العمل حتكيم استمارةتابع 

لعام

........................./...

التوقيع هـ.................. جهة العمل أعضاء لجنة التحكيم م

1

2

3

4

5

6

7

تبنا/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

 المساعدة للشؤون التعليميةالنشاط رئيسة لجنة التحكيمقسم/ إدارةمديرة 

االسم

التوقيع

مـعـتـمـد

33



(2) رقم منوذ   

..........(.................املستضيفةاإلدارة )نتيجة التحكيم على املستوى املركزي   

  هـ........./........لعامملشروع املسرح املدرسي ( التصفيات األولية)

 م اسم المسرحية اإلدارة التعليمية الدرجة  ملحوظات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 م اسم المسرحية اإلدارة التعليمية الدرجة ملحوظات

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

(2) رقم وذ تابع من  

....................(.................املستضيفةاإلدارة )نتيجة التحكيم على املستوى املركزي   

  هـ........./........لعامملشروع املسرح املدرسي ( التصفيات األولية)

 م أعضاء لجنة التحكيم جهة العمل التوقيع

1

2

3

4

5

6

7

/  نشاطالمديرة إدارة 

التحكيم رئيسة لجان 

 المساعدة للشؤون التعليمية

االسم

يعالتوق

 م اسم المسرحية اإلدارة التعليمية الدرجة ملحوظات

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

35



 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
بــ

هــ
لذ
 الثاني ا

 الثالث

 الرابع

 الخامس

(3) رقم منوذ   

...............(................املستضيفةاإلدارة )نتيجة التحكيم على املستوى املركزي   

  هـ......................./...لعامملشروع املسرح املدرسي ( التصفيات اخلتامية)

 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
ـــ

ض
ـــ

ــف
 ال

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
ز
ـــ

ون
ر
بــ

الـ
 

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع 

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 الحادي عشر

 الثاني عشر

 الثالث عشر

 الرابع عشر

 الخامس عشر
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(3) رقم منوذ   

..............(.............املستضيفةاإلدارة )التحكيم على املستوى املركزي تابع نتيجة   

(التصفيات اخلتامية)  

 ملشروع املسرح املدرسي

ـه  

...................../...........

 م أعضاء لجنة التحكيم جهة العمل التوقيع  لعام ..........

1

2

3

4

5

6

7

بنات/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي  

 المساعدة للشؤون التعليميةيم رئيسة لجنة التحك/ نشاطالمديرة إدارة 

االسم

يعالتوق
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(4) رقم منوذ   

 التقرير اخلتامي لتطبيق مشروع املسرح املدرسي

(على مستوى اإلدارة التعليمية)  

.....................هـ

 لعام.................../
البيانات: أوًلا

ةلصعوبات واملقرتحات التطويريا:ثالثًا 

 العدد المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية المجموع

 عدد المدارس المنفذة

 عدد الورش التدريبية المنفذة

 المسرحعدد الطالبات الالتي تم تدريبهن على مهارات

 التعليميةعدد الفرق المسرحية في اإلدارة

 على مستوى اإلدارةعدد المسرحيات المنافسة

 المقدمة على مستوى اإلدارةعدد النصوص

ةاإلدارة التعليمي  

 اسم المسرحية الفائزة على مستوى اإلدارة 

..............................................................................................................

اإلجيابيات: ثانيًا  ..............................................................................................................

ناتب/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

 المساعدة للشؤون التعليميةرئيسة قسم النشاط/ مديرة إدارة 

االسم

عالتوقي
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(5)منوذ  رقم   

 التقرير اخلتامي لتطبيق مشروع املسرح املدرسي

(..............................: على مستوى الوزارة يف اإلدارة املستضيفة)  

هـ......................./..............لعام   

المرحلة الثانوية المتوسطةالمرحلة
اإلدارة التعليمية 

المحافظة/المنطقة
م

عدد الفرق 

المسرحية

عدد الطالبات 

المشاركات

عدد المدارس 

المنفذة للبرنامج

عدد الفرق 

المسرحية

عدد الطالبات 

المشاركات

عدد المدارس 

المنفذة للبرنامج

:اإلدارات التعليمية املشاركة •أواًل  
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(5)منوذ  رقم   

 تابع التقرير اخلتامي لتطبيق مشروع املسرح املدرسي

  ..هـ........../......................لعام............... على مستوى الوزارة يف اإلدارة املستضيفة 

 

 

 

 
 

 

 

:ةنتائج املرحلة األولي-ثانيًا    

اسم المسرحية اإلدارة التعليمية  م

1
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بنات/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

 م اسم المسرحية اإلدارة التعليمية
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 تابع التقرير اخلتامي لتطبيق مشروع املسرح املدرسي

 هـ.............../.................لعام : ................. على مستوى الوزارة يف اإلدارة املستضيفة

:نتائج املرحلة اخلتامية-ثالًثا    

بنات/الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
بــ

هــ
لذ
 الثاني ا

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
ـــ

ض
ـــ

ــف
 ال

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 المستوى المركز اسم المسرحية إدارة التعليم

 األول

ي
ز
ـــ

ون
ر
بــ

الـ
 

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع 

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 الحادي عشر

 الثاني عشر

 الثالث عشر

 الرابع عشر

 الخامس عشر
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 تابع التقرير اخلتامي لتطبيق مشروع املسرح املدرسي

 ........................: على مستوى الوزارة يف اإلدارة املستضيفة)

لعام 

............../............

 هـ...

 م جلسات نقدية  ورش العمل أخرى

:الفعاليات املصاحبة–رابعًا  

:اإلجيابيات–خامًسا  ................................................................................................................

..........................................................................................................

:الصعوبات واملقرتحات التطويرية–سادًسا  
..............................................................................................................

..............................................................................................................

بنات/ الدليل التنفيذي ملشروعات وبرامج النشاط الطالبي   

 المساعدة للشؤون التعليميةكيم رئيسة لجان التح/ نشاطالمديرة إدارة  معدة التقرير

االسم

التوقيع

مـعـتـمـد

42



مدرسـي،  :)فـذ سـنويًا علـى مجيـع املسـتويات     يف مهارات الشعر العربي الفصيح، والقصة القصرية، والتلخيص واإللقاء، وتستهدف طالبات التعليم العـام، وتن مسابقة 

مـة  اللح: مثـل باإلضـافة إىل مـا يطـرأ علـى السـاحة مـن مسـتجدات        ، وتتنـاول املسـابقة خمتلـف املوضـوعات الوطنيـة والثقافيـة والتارخييـة واالجتماعيـة،        (حملي، وطين

اإلنرتنت، بر الوالدين وخماطر ل، األطفاومحاية االجتماعي، واالستخدام األمثل لوسائل التواصل اإللكرتونية واألمن الفكري، الثقافة الوطنية، واملواَطنة املسؤولة 

 .وغريهاوالعناية بكبار السن، والعفة واالحتشام 

الوصف

 املهارات األدبية

.االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطنتعميق -1
 .القيم واملهارات اساسيةتعزيز -2

.  الطالبات من األفكار السلبيةحتصني -3
 .األدبيةمواهب الطالبات صقل -4

.مهارات احلفظ واإللقاء والكتابة األدبية لدى الطالباتتنمية -5

.الطالبات على التعبري عن أفكارهن بأسلوب أدبي إبداعيتشجيع -6

(.مبا فيهن طالبات الرتبية اخلاصة)اإلنتا  األدبي لطالبات التعليم العام يف املرحلتني املتوسطة والثانوية تقدير -7

األهداف

أوالا 

ا  ثانيا
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اجملاالت

 املهارات األدبية

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة للمرحلة النهائية  املستضيفة اإلدارة 

(املركزية)موعد تنفيذ املرحلة اخلتامية  هـ1441/ /3/ 20-24 

طالبات املرحلةاملهارة األدبية

الشعر العربي الفصيح

الثانوية
القصريةالقصة 

املتوسطةالتلخيص واإللقاء 

ا ثالث ا

ا  رابعا

ا  خامسا
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: التنفيذآلية 

 املهارات األدبية

اإلجراءاتالمرحلةالمهارات األدبيةمستوى التنفيذ

سة
در

لم
ا

الشعر العربي الفصيح

ث

 .لشعريةاواألغراضالفصيحالعربيالشعرفنونعلىطالبة(20)عنيقلالماوتهيئةتأهيل-
.مشاركةمدرسةلكلالطالباتإنتا منقصائد(5)بواقعالطالبياإلنتا توثيق-

.القصريةوالقصةاألدبيةالكتابةمهاراتعلىطالبة(20)عنيقلالماوتهيئةتأهيل-القصة القصرية
.مشاركةمدرسةلكلقصريةقصص(5)بواقعالطالبياإلنتا توثيق-

.التلخيص واإللقاءمهارات طالبة على ( 20)تأهيل وتهيئة ما ال يقل عن مالتلخيص واإللقاء

ا  سادسا

على مستوى المدرسة التنفيذ آلية -أ

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 
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 املهارات األدبية

المرحلةالمهارات األدبيةمستوى التنفيذ
آلية التنفيذ 

م 
لي
تع
ال
ة 
ار
إد

يحالشعر العربي الفص

الثانوية

الشعريةواألغراضالفصيحالعربيالشعرفنونعلىطالبة(25)عنيقلالماوتهيئةتأهيل

.املسابقةيفطالبة(25)عنيقلالمامشاركة

.قصيدة(25)بواقعالطالبياإلنتا ونشرتوثيق

.واحدةبطالبةالنهائيةاملرحلةيفاملشاركة

القصة القصرية

.القصريةوالقصةاألدبيةالكتابةمهاراتعلىطالبة(25)عنيقلالماوتهيئةتأهيل

.املسابقةيفطالبة(25)عنيقلالمامشاركة

.قصريةقصة(25)بواقعالطالبياإلنتا ونشرتوثيق

.واحدةاملشاركة يف املرحلة النهائية بطالبة 

املتوسطةالتلخيص واإللقاء

التلخيص واإللقاءطالبة على مهارات ( 25) تأهيل وتهيئة ما ال يقل عن 

.املسابقةيفطالبة(25)عنيقلالمامشاركة

.بطالبة واحدةاملشاركة يف املرحلة النهائية 

على مستوى إدارة التعليم  التنفيذ آلية -ب
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 املهارات األدبية

على مستوى إدارة التعليم المستضيفة التنفيذ آلية -ج

آلية التنفيذ المرحلةالمهارات األدبيةمستوى التنفيذ

ة 
ار

وز
ال

(
م 

لي
تع

ة 
اف

ض
ست

با
مة

كر
لم

 ا
كة

م
)

يحالشعر العربي الفص

الثانوية

.تعليميةإدارةكلمنواحدةطالبةمشاركة

.الفصيحالعربيالشعرجماليفواحدةتدريبيةورشةعنيقلالماعلىتعليميةإدارةكلمناملتأهلةالطالبةحصول

.شعريديوانيفللطالباتاجليدالشعرياإلنتا طباعة

القصة القصرية

.تعليميةإدارةكلمنواحدةطالبةمشاركة

.القصريةالقصةجماليفواحدةتدريبيةورشةعنيقلالماعلىتعليميةإدارةكلمناملتأهلةالطالبةحصول

.قصصيةجمموعةيفللطالباتاجليدالقصصياإلنتا طباعة

املتوسطةالتلخيص واإللقاء

.تعليميةإدارةكلمنواحدةطالبةمشاركة

.التلخيص واإللقاءجمال يفتدريبية واحدة على ما ال يقل عن ورشة حصول الطالبة املتأهلة من كل إدارة تعليمية 
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 املهارات األدبية

:اآلتييشرتطالدليل،مدخليفالواردةالطالباتملشاركةاألساسيةوالضوابطالشروطإىلباإلضافة

:الضوابط الفنية-أ
أن ختلو املشاَركات من املخالفات الشرعية، ومما خيالف سياسة اململكة، أو سياسة التعليم. 1.

أن ُيراعى يف موضوع املشاركة املضمون الذي حيافظ على اهلوية اإلسالمية، ويقوي انتماء املشاركة لدينها ووطنها. 2  .

أن ُيلتزم باللغة العربية الفصحى. 3  .

أن تكون املشاَركات يف جماالت املسابقة، وأن ُترفع يف الوقت احملدد هلا. 4.

أن تكون املشاَركة من إنشاء الطالبة نفسها، وأن ال تكون منشورة من قبل يف أية وسيلة إعالمية، أو سبقت املشاركة بها يف. .لية أو دولية مسابقة أخرى، حم5

توجيه الطالبة للكتابة يف موضوعات وطنية أو تارخيية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية . .اخل ...6

أن يتميز العمل املشارك بالعناصر األساسية والفنية . الئية، باإلضافة إىل توفر األسلوب األدبي، وضوح العبارة، وترابط األفكار وتسلسلها، واخللو من األخطاء النحوية واإلم)7

...(.وضوح الفكرة، ومجال العبارة: من حيث

أن تشارك كل إدارة تعليمية يف املرحلة اخلتامية . .بطالبة واحدة يف كل جمال( على مستوى الوزارة)8

أن حتضر الطالبة مناذ  من نتاجها األدبي السابق . (ملخصات منوعة،قصائد شعرية، قصص قصرية )9

أن ال تكون الطالبة املرشحة قد سبق هلا الفوز يف الربنامج. 01  .

أن ال تكون الطالبة املرشحة قد سبق هلا املشاركة يف الربنامج على املستوى الوطين يف املرحلة الدراسية نفسها. 11  .

أن تكون الطالبة املتأهلة يف كل جمال من جماالت املسابقة قد خضعت لورشة تدريبية واحدة على األقل يف اجملال الذي تأهلت ل. .لمشاركة فيه21

(.3منوذ  رقم )يان الطالبات املشاركات إىل اإلدارة العامة لنشاط الطالبات، مع ب( نسخة الكرتونية وورقية)تعد اإلدارة املستضيفة التقرير اخلتامي للمشروع، ويرفع 31.

المسابقةوشروط تنظيمات  ا  سابعا
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 املهارات األدبية

:شروط املسابقة وفق كل جمال-ب
:الشعر العربي الفصيح-اجملال األول

أن يتوفر لدى املشاركة املوهبة واالستعداد النفسي. 1.

أن ختتار املشاركة لقصيدتها عنوانًا جيدًا يتفق مع مضمونها. 2.

أن يتوفر يف القصيدة سالمة الوزن، وصحة العروض والقافية واإلبداع الشعري. 3.

أن ال يقل عدد أبيات القصيدة عن عشرة أبيات، وأال تزيد على عشرين بيتًا. 4. 

أن تسلم الطالبة جلنة التحكيم مناذ  من نتاجها الشعري السابق . 5.

:القصة القصرية-اجملال الثاني
أن ختتار املشاركة عنوانًا جيدًا للقصة يتفق مع مضمونها. 1.

أن يتاح للمشاركة حرية اختيار موضوع القصة، على أن يكون وفق اجملاالت احملددة . (.، تارخيية، اجتماعيةوطنية، ثقافية)2

أن ُيلتزم بعناصر البناء الفين للقصة . ...(.احلكاية، الشخصيات، الزمان واملكان)3

أن ال تقل صفحات القصة عن . ، وأن A4، ومقاس الورقة (16)مقاس Traditional Arabicصفحات، على أن يكون اخلط ( 5)صفحات، وال تزيد عن ( 3)4
 .سم( 2,5)سم وبقية اهلوامش مبقدار( 3,5)يكون اهلامش األمين مبقدار 

أن . ...( .قصة قصرية ، أقصوصة )تسلم املشاركة جلنة التحكيم مناذ  من نتاجها القصصي السابق 5

:التلخيص واإللقاء-اجملال الثالث
أن تكون املشاِركة قادرة على اإللقاء، ومواجهة اجلمهور. 1.

أن تكون املشاركة متمكنة من اللغة العربية الفصحى، خالية من عيوب النطق اخللقية. 2.

أن تتميز بالقدرة على التحدث بطالقة، مع القدرة على التلوين الصوتي، برفع الصوت وخفضه، حسبما يقتضي احلال. 3.
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 املهارات األدبية

 التحكيم .  

:التعليميةاإلدارة التحكيم يف : أواًل

.  ،ب،أ( 2)يكون التحكيم وفق استمارات التحكيم املرفقة منوذ  رقم -

 .لتحكيم كل جمال من جماالت الربنامج يرشح ما ال يقل عن ثالثة أعضاء-

 :ُيرشح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية -

(.معلمة أو مشرفة تربوية أو أكادميية)توفر اخلربة يف التعليم مبا ال يقل عن مخس سنوات، -1

.التخصص يف اللغة العربية، وُيفضل من لديها خربة سابقة يف جمال التحكيم-2

مهارة االتصال الفعال، والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد-3

. أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة من حتمل مؤهل علوم شرعية، ويفضل من يتوفر لديها ميول أدبية-4

 .للنشاطلعامة ميكن االستعانة مبحكمات متخصصات من خار  إدارة التعليم، بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط العامة للمسابقة، وبالتنسيق مع اإلدارة ا-5

 : جلنة التحكيم اختبارًا حتريريًا للطالبات املشاركات يف كل جمال على النحو اآلتي جتري 

 .تنظم الطالبة املشاركة ما ال يقل عن ثالثة أبيات شعرية يف أحد املوضوعات وفق ما تراه اللجنة: يف جمال الشعر العربي الفصيح -1

. عناصر البناء الفين للقصة القصرية الطالبة املشاركة قصة ال تقل عن صفحة واحدة يف أحد املوضوعات اليت تقررها اللجنة مع االلتزام بتكتب : يف جمال القصة القصرية -2

 .تلخص الطالبة مقااًل تعده جلنة التحكيم مع مراعاة الشروط الفنية الواجب توفرها يف امللخصات:  يف جمال التلخيص -3

 .  دقائق3للطالبة اإللقاء يف موضوع ختتاره جلنه التحكيم يف مدة ال تزيد عن يتاح : يف جمال اإللقاء -4

جلنة تذر وتع، لإلدارة املستضيفة قبل موعد املشاركة بأسبوعني ( 1)الذي ستشارك به وبيانات الطالبات املشاركات وفق منوذ  رقم ( القصة القصرية، الشعر)ترسل اإلدارة التعليمية النص -

.التحكيم عن تقييم أي نص يصل بعد ذلك
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 املهارات األدبية

 :    التحكيم يف اإلدارة املستضيفة : ثانيًا 

 ( .تنظيمًا وإشرافا ومتابعة)التحكيم ومن ضمنها جلان ،تتوىل مديرة النشاط رئاسة اللجان -1

 .ويضاف البيان للتقرير اخلتامي للربنامج ( 3منوذ  رقم )ُتعد اإلدارة املستضيفة بيانًا بأمساء الطالبات املشاركات يف كل جمال من اجملاالت الثالثة وفق ما يردها من اإلدارات التعليمية -2

 .م بذلك وتبلغ إدارات التعلي،وُيحدد موعدها بالتنسيق مع الوزارة ، يتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ الربنامج على املستوى املركزي يف اإلدارة املستضيفة -3

 .إحداهن ختصص شرعي ،حمكمات من اإلدارة التعليمية املستضيفة ( 3)و، حمكمة خارجية ،حمكمات ( 4)تتكون جلنة التحكيم يف كل جمال من جماالت املسابقة من -4

 .أدبيةوأن يكون قد سبق للمحكمة حتكيم أعمال ، يشرتط جلميع احملكمات التخصص يف اللغة العربية -5

 :ُترشح احملكمات اخلارجيات بالتنسيق مع اإلدارة العامة لنشاط الطالبات، ويتم التحكيم من قبل اللجان على مرحلتني، هما-6

 :املرحلة األولية 

 (.أواًل)تلتزم جلان التحكيم بشروط التحكيم الواردة يف -1

 .التعليماليت ُرشحت من قبل إدارات املشاَركات ُتحكم اللجان -2

 .تقوم جلان التحكيم بدراسة املشاركات ومطابقتها بتنظيمات وشروط املسابقة -3

 .تستبعد جلان التحكيم املشاركات اليت ال تنطبق عليها تنظيمات وشروط املسابقة وفق كل جمال -4

 .املرشحات للمشاركة يف املرحلة اخلتاميةتعلن اإلدارة املستضيفة نتائج حتكيم املرحلة األوىل وأمساء الطالبات -5

 :املرحلة اخلتامية

 .اإلدارة املستضيفة الطالبات املرشحات يف املرحلة األوليةتستقبل -1

 (.  أواًل)جتري جلان التحكيم االختبارات التحريرية للطالبات املشاركات يف كل جمال من جماالت الربنامج وفق ما ورد يف -2

 .وتعلن النتائج يف احلفل اخلتامي ، (4)رئيسة اللجان بيانًا بأمساء الطالبات الفائزات يف مجيع جماالت الربنامج وفق منوذ  رقم ُتعد -3

 هـ1441/ 6/ 9قصاه من التقرير إىل اإلدارة العامة لنشاط الطالبات يف موعد أ( نسخة الكرتونية وورقية )ويرفع ، تعد اإلدارة املستضيفة التقرير اخلتامي للمشروع -4
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 املهارات األدبية

 

 

.ورش تدريبية للطالبات، بواقع ورشة واحدة يف كل جمال من جماالت املسابقة( 3)د عق•

(.  طالبات يف كل جمال من جماالت املسابقة يف هذه األمسية( 3)مشاركة ما ال يقل عن )أمسية شعرية وقصصية، •

الختاميةالفعاليات المصاحبة للمرحلة 

التكريم

.منح شهادات املشاركة والشكر وفق ما ورد يف مدخل الدليل•
 .تكريم اإلدارات التعليمية املشاركة والطالبات ومجيع اللجان املنظمة•

طالبـات يف  ( 5)، وعـدد  (رونـزي ذهيب، وفضي، وب)حبيث يكون التكريم على ثالثة مستويات طالبة يف املرحلة اخلتامية، ( 22)تكريم الطالبات الفائزات بواقع •

(.4)منوذ  رقم . طالبات يف املستوى الربونزي( 10)طالبات يف املستوى الفضي، و( 7)املستوى الذهيب، و
نقـيح وجتويـد املشـاَركات    ملناسـبة، مـع أهميـة ت   تقوم اإلدارة املستضيفة بالتنسيق مع إدارة النشاط الثقايف يف الوزارة بتوثيق األعمال الفائزة يف إصـدار خـاص بهـذه ا   •

. مناسبوإخراجها بشكل 

ا  ثامنا

ا تاسع ا
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لمياء العيسى-جواهر بنت راشد الرشود . د االسم

54228-51575تحويلة 0114753000 المكتبهاتف

j.rshod@moe.gov.sa البريد االلكتروني

بنات/ فريق عمل المشروع في اإلدارة العامة للنشاط 



الصفالمدرسةاسم الطالبةمجال المسابقة
عنوان المشاركة 

الورش التدريبية

العنوانالعدد

     حالشعر العربي الفصي

     القصة القصرية

     التلخيص واإللقاء

(1)نموذج رقم 
(المهارات األدبية)بيانات الطالبات المشاركات في مسابقة 

(اإلدارة التعليمية)على مستوى 

 
: ..................................المحافظة/ اسم المنطقة

معدة التقرير

: االسم 

يعتمد : التوقيع

ملساعدة للشؤون التعليميةارئيسة قسم النشاط                                                   / إدارة مديرة  

:السما:                                                                                            االسم
 :لتوقيعا: التوقيع
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 استمارات التقييم ( 2)منوذ  رقم 

تقييم الشعر العربياستمارة -أ

هـ.............../................لعام

الصف الدراسياسم الطالبةاإلدارة التعليميةعنوان النص

    

ملحوظاتالدرجة املكتسبةالدرجة املقررة البند

براعة االستهالل ومناسبته ملوضوع النص، وحسن اخلتام 10االستهالل واخلتام

الصحة، اجِلدة 10الفكرة

الصدق، قوة التأثري 10العاطفة

الوضوح، مناسبة املعاني 10األلفاظ والرتاكيب

سالمة النطق ، وحسن اإللقاء، والتمثل اجليد للمعاني 10اإللقاء

الوضوح والعمق واالبتكار 10املعاني

.والتشبيهوضوح العبقرية الشعرية واإلبداع يف رسم الصورة واألخيلة  15اخليال والصورة الشعرية

.صحة الوزن والقافية وااللتزام ببحور الشعر املعروفة 15الوزن والقافية

تقيم اللجنة االختبار وفق بنود االستمارة10االختبار التحريري للشعر

  100اجملموع

جلنة التحكيم

4العضو رقم 3العضو رقم 2العضو رقم 1العضو رقم 

:االسم:االسم:االسم:االسم

العملالعملالعمل:العمل

:التوقيع:التوقيع:التوقيع:التوقيع

ملساعدة للشؤون التعليميةاعتمد                                                          يرئيسة قسم النشاط        / إدارة مديرة 

:السما:                                                                                                                            االسم
 :                    لتوقيعا:                                                                                                                            التوقيع
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تقييم القصة القصريةاستمارة -ب 

هـ.............../................لعام
الصف الدراسياسم الطالبةاإلدارة التعليميةعنوان القصة

    

عناصر التقييم
الدرجة

املقررة

الدرجة

املكتسبة
مالحظات

هدف الكاتبة الذي تريد أن تبثه للقارئ 10الفكرة

أبعاد الشخصية ورمسها وتفاعلها مع احلدث 10الشخصيات

الزمان ،املكان، أمناط احلياة، الطبقات االجتماعية، املثل والقيم 10البيئة

قدرة الكاتبة على متلك مشاعر القارئ وتفاعله للوصول اىل نهاية القصة 10التشويق

(مقدمة، توتر، تأزم، هبوط، حل)سري األحداث والوصول للحبكة بصورة طبيعية، التسلسل  15احلبكة

 15األسلوب
شخصية والبيئة ومنو احلدث اللغة بصورها وتراكيبها ومفرداتها وإيقاعها وصورها البيانية، ومدى قدرة القاصة على استثمارها يف ال

واحلوار وما تضيفه على األحداث والشخصيات

نتائجالتدرجيية، مقدمات فومنطقتيها ارتباط الزمن باألحداث، وترتيبها إلبرازا ملوقف والوصول اىل العقدة  20الزمان و األحداث

تقيم اللجنة االختبار وفق بنود االستمارة 10االختبار التحريري للقصة القصرية  

  100اجملموع

جلنة التحكيم

4العضو رقم 3العضو رقم 2العضو رقم 1العضو رقم 

:االسم:االسم:االسم:االسم

:العمل:العمل:العمل:العمل

:التوقيع:التوقيع:التوقيع:التوقيع
ملساعدة للشؤون التعليميةايعتمد                                                                                        رئيسة قسم النشاط                   / إدارة مديرة 

:السما:                                                                                                                            االسم
 :                    لتوقيعا:                                                                                                                            التوقيع
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ـهـ../.............................التلخيص واإللقاء لعامتقييم استمارة -  

الصف الدراسياسم الطالبةاإلدارة التعليمية
اسم املدرسة

    

اإللقاء 
 ملحوظاتالدرجة املكتسبةالدرجة املقررةعناصر التقييم

أن يكون اإللقاء خالياً من األخطاء النحوية واألسلوبية 10سالمة اللغة

وضوح خمار  الصوت 10سالمة النطق

حاستخدام التنغيم والتلوين الصوتي يف مواطنها الصحيحة وبشكل صحي 10التلوين الصوتي

ويقصد به البداية والنهاية اإلبداعية اليت تعتمد أسلوب التشويق 10االستهالل واخلتام

توظيف حركات اجلسد حبسب املعاني الواردة فيما ُيلقى 5لغة اجلسد

تسلسل األفكار بشكل منطقي 5االسرتسال واخلتام

االلتزام بالوقت احملدد من قبل جلنة التحكيم 10الوقت

  60اجملموع

التلخيص
6حتديد اسم الكاتب والفكرة العامة للمقال

2اقرتاح عنوان مناسب للمقال

10يغطي التلخيص األفكار الرئيسة للمقال 

10التسلسل املنطقي يف عرض األفكار وجتنب التكرار

6جودة اخلط واخللو من األخطاء اإلمالئية والنحوية 

3مراعاة عالمات الرتقيم 

3امللخصات السابقة 

40اجملموع

100اجملموع الكلي 

جلنة التحكيم

4العضو رقم 3العضو رقم 2العضو رقم 1العضو رقم 

لتوقيعا:                                   االسملتوقيعا:                                     االسملتوقيعا:                                          االسملتوقيعا:                                     االسم

ملساعدة للشؤون التعليميةارئيسة قسم النشاط                                                                                                             / مديرة إدارة 

التوقيع:                                     السماعتمد                                                          التوقيع                                                          ي:             االسم
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(3)رقم نموذج 
هـ................/........................لعام ( المهارات األدبية)أسماء الطالبات المشاركات في مسابقة 

) ..............................(على مستوى الوزارة في اإلدارة المستضيفة 

إدارة التعليمم
املهارات األدبية

اإللقاء واالرجتالالقصة القصريةالشعر الفصيح

   الرياض1

   اخلر 2

   الزلفي3

   اجملمعة4

   الدوادمي5

   وادي الدواسر6

   القويعية7

   األفال 8

   احلوطة واحلريق9

   عفيف10

   شقراء11

   الغاط12

   مكة املكرمة13

   جدة14

   الطائف15

   الليث16

   القنفذة17

   املدينة املنورة18

   ينبع19

   العال20

   املهد21

   احلدود الشمالية22

   تبوك23

   حائل24

   اجلوف25

   القريات26

   الشرقية27
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م
املهارات األدبيةإدارة التعليم

اإللقاء واالرجتالالقصة القصريةالشعر الفصيح

   األحساء28

   حفر الباطن29

   القصيم30

   عنيزة31

   الرس32

   البكريية33

   املذنب34

   عسري35

   الباحة36

   املخواة37

   بيشة38

   النماص39

   حمايل عسري40

   سراة عبيدة41

   رجال أملع42

   جازان43

   صبيا44

   جنران45

   ظهران اجلنوب46

شروره47

   جمموع املشاِركات يف كل جمال

 اجملموع الكلي

(3)نموذج رقم 
هـ................/........................لعام ( المهارات األدبية)أسماء الطالبات المشاركات في مسابقة 

..............................() على مستوى الوزارة في اإلدارة المستضيفة 
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 ملساعدة للشؤون التعليمية                     اعتمد                           رئيسة قسم النشاط                                                                                ي/ مديرة إدارة 

 :                            السمااالسم                                                                                                                     

التوقيع التوقيع 



(4)رقم نموذج 
هـ................/ ........................لعام (المهارات األدبية)بيانات الطالبات الفائزات في مسابقة 

)................(  على مستوى الوزارة في اإلدارة المستضيفة 
...............................مجال 

اعدة للشؤون التعليميةملسمديرة  إدارة نشاط الطالبات يف اإلدارة املستضيفة                     يعتمد                                                   ا

:السما:                                                                                                                            االسم

:        لتوقيعا:                                                                                                                            التوقيع

 .ال تدخل الدرجات ضمن إعالن النتائج•

املركزاملستوىالدرجةاسم الطالبةإدارة التعليمم

1   

الذهيب

 

 

2    
3    
4    
5    
6   

الفضي

 
7    
8    
9    
10    
11    

12   
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(4)رقم نموذج 
هـ................/ ........................لعام (المهارات األدبية)بيانات الطالبات الفائزات في مسابقة 

)......................(  على مستوى الوزارة في اإلدارة المستضيفة 
...............................مجال 

ؤون التعليميةملساعدة للشمديرة  إدارة نشاط الطالبات يف اإلدارة املستضيفة                     يعتمد                                           ا

:السما:                                                                                                                        االسم

:        لتوقيعا:                                                                                                                       التوقيع

 .ال تدخل الدرجات ضمن إعالن النتائج•

اسم الطالبةإدارة التعليمم
الدرجة

املركزالمستوى

13   
 

 

 

 

الربونزي 
 

 

 

 

 

 

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip
 

 

طالبـات املـرحلتني   ويات الـتفكري العليـا لـدى    اللغة العربية مسابقة سنوية يف مادة اللغة العربية، تتضمن أسئلة عميقة غري منطيـة، وتقـيس مسـت   منافسات 

وتسهم الطالبات ، لنشاط رة العامة يف اإلداواالجتماعي التعليم العام احلكومي واألهلي، وتشرف عليها إدارة النشاط الثقايف الثانوية واملتوسطة مبدارس 

قة يف تطـوير  لطالبات، كمـا تسـهم املسـاب   املسابقة يف جتويد التحصيل الدراسي للطالبة يف جمال اللغة العربية ومهاراتها، وتشجيع التنافس اإلجيابي بني ا

 .تعليم اللغة العربية وتعلمها

 

الوصف

منافسات اللغة العربية

األهداف

.تعميق االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن•
 .تعزيز االنتماء للغة العربية باعتبارها من أهم أدوات تعزيز اهلوية الوطنية•

.تعزيز القيم واملهارات األساسية•

.اللغة العربية بدرجة عاليةالطالبات على مهارات تدريب •

.  بني الطالبات املتميزات يف جمال اللغة العربيةالتنافس اإلجيابي إذكاء روح •
 

2

المستفيدات3

(.الرتبية اخلاصةمبا فيهن طالبات)طالبات التعليم العام يف املرحلتني الثانوية واملتوسطة 

1

61
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 هـ1441/ 3/ 10-6(: املرحلتان املتوسطة والثانوية: )على مستوى اإلدارات التعليمية-1

هـ1441/ 3/ 17يوم (: املرحلتان املتوسطة والثانوية)على مستوى الوزارة -2

مواعيد التنفيذ

منافسات اللغة العربية

مجاالت المنافسات

4

5

62

:التحريري ويتضمن األداء 

مهارات الفهم القرائي

ا صاإلمالء وكتابة الهمزات كتابة صحيحة، وتوظيف ا عالمات الترقيم توظيفا حيحا

ا القواعد النحوية والصرفية  ا صحيحا وإعراب الكلمات والجمل إعرابا

والحكم على جماليات النص األدبياألدب والبالغة 

:الشفوي ويتضمناألداء 

التحدث باللغة العربية الفصحى

ا من اختيارها إلقا ا شعريا ء معبراا تلقي الطالبة نصا اإللقاء الشعري

ا  من اختيار اللج ا نثريا نة إلقاء معبراا تلقي الطالبة نصا
اإللقاء النثري



المخصص الماليعدد الطالباتاإلجراءاتالمستوى

المدرسة

.مشاركة جميع الطالبات الراغبات في المسابقة-

.ي العربية بداية كل عام دراسفريق من الطالبات المتميزات في مهارات اللغة تشكيل -

.ةتدريب الطالبات على إتقان جميع مهارات اللغة بإشراف منسقة البرنامج في المدرس-

.عليمية مجموعة من طالبات المدرسة لحضور برامج تدريبية على مستوى اإلدارة التترشيح -

. تكريم الطالبات في حفل ختام األنشطة الطالبية في نهاية كل عام-

طالبة في كل 20

مدرسة ثانوية

صرف يتم تخصيص مبلغ مالي لل-

المسىىىىىابقة داخىىىىىل علىىىىى فعاليىىىىىات 

لية المدرسىىة مىىن الميزانيىىة التشىىغي

.الخاصة بالمدرسة

اإلدارة 

التعليمية

.مشاركة الطالبات الفائزات على مستوى المدرسة-

بيىة فىي اإلدارة ورش عمىل تدريمركىز تىدريب الطالبىات فىي بالتنسىيق مىع تنظم إدارة النشىاط  -

.العربية للطالبات المرشحاتتنمية مهارات اللغة 

علىى للمنافسىة ائزة الطالبة الفإدارة التعليم لترشيح تعقد إدارة النشاط منافسات اللغة العربية في -

.مستوى الوزارة

.تكريم الطالبات في حفل ختام األنشطة الطالبية في نهاية كل عام-

طالبة من 25

المدارس  

الثانوية

رف يتم تخصيص مبلىغ مىالي للصى

المسىىىىىابقة داخىىىىىل علىىىىى فعاليىىىىىات 

المدرسىىىة مىىىن مخصىىىص النشىىىاط 

.  باإلدارةالثقافي 

الوزارة

.اللغة العربية لمنافسات اإلعداد والتخطيط -

.العربية على مستوى الوزارةاختبار منافسات اللغة وتنفيذ تصميم -

.النهاوإعالنتائج، لجنة إعداد األسئلة ولجنة التصحيح وتقدير الدرجات واعتماد تشكيل -

.تكريم الطالبات الفائزات في ملتقى منافسات اللفة العربية-

الطالبة التي 

حققت المركز 

األول في إدارات 

التعليم

ن يىىتم الصىىرف علىىى المسىىابقة مىى

المخصىىىىص المعتمىىىىد فىىىىي حطىىىىة 

-1440الوكالىىىىىىة للعىىىىىىام المىىىىىىالي 

.هـ1441

منافسات اللغة العربية
آلية التنفيذ 6
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منافسات اللغة العربية

:الشروط والتنظيمات

يتم. اجلامعاتأساتذةمنوأكادميياتأكادميينيأوالعربية،اللغةوإشرافالنشاطقسم/إدارةيفالعربيةاللغةيفمتخصصنيقبلمناالختباراتبناء1

.العربيةاللغةيفاملتخصصةالعلميةواجلمعيات

تلتزم. االلكرتونيالربيدعلى-لتعليميةااإلدارةمستوىعلى–مباشرةاالختبارعقدبعدللوزارةاالختباراتأسئلةمننسخةبإرسالنشاطقسم/إدارةكل2

(j.rshoud@ gmail.com).

يتكون. .(وشفويحتريري،):شقنيمناالختبار3

خيصص. .(وفنونهواألدبوالبالغة،وأساليبها،وتراكيبهاواللغةوالصرف،النحو):جماالتوتشملدرجة،(75)التحريريلالختبار4

خيصص. .(روالتذكواالستيعاب،واخلطابة،الشعر،إلقاءومهاراتبأنواعه،القرائيالفهم):جماالتوتشملدرجة،(25)الشفويلالختبار5

تتأهل. .الوزارةمستوىعلىاملنافسةيفإدارتهامتثلفقطواحدةطالبةإدارةكلمن6

:شروط بناء االختبارات-أ

:شروط ترشيح الطالبات-ب

 :اآلتييشرتطالدليلمدخليفالواردةالشروطإىلإضافة

يعد. .الطالبةلرتشيحاألولاملؤشرالعربيةاللغةمبواداخلاصةالدراسيالتحصيلدرجاتيفوالتميزالتفوق1

أن. .الذكرالسالفةالعربيةاللغةمنافساتجماالتجبميععميقإملاملديهايكون2

أن. .واإللقاءاحلفظووالشعرالعربيةاللغةمهاراتيفمتميزةالطالبةتكون3

أن. .(أشهروستةعامًاعشرمثانية)األوملبيادبدايةعندعمرهايتجاوزوأالطبيًا،والئقةسعودية،الطالبةتكون4

7

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي  64



منافسات اللغة العربية

:التحكيم

(:على مستوى الوزارة)التحكيم في المرحلة الثانية . ب

(:ي اإلدارات التعليميةف)التحكيم في المرحلة األولى . أ

 اللغة العربية وتقدير الدرجات يف كل إدارة تعليميةمنافسات يرشح ما ال يقل عن ثالثة أعضاء لتحكيم.
   ط الثقـايف واالجتمـاعي يف   ليهـا إىل إدارة النشـا  تعتمد نتيجة املنافسات، ثم يرفع اسم الطالبة الفائزة على مستوى اإلدارة التعليمية يف بيان مع الدرجـة الـيت حصـلت ع

(.j.rshoud@ gmail.com)اإلدارة العامة لنشاط الطالبات، عرب الربيد االلكرتوني 

اآلتيةاملعايريوفقالتحكيمجلنةأعضاءيرشح:

(أكادمييةأوتربوية،مشرفةأومعلمة،)سنوات،مخسعنيقلالمباالعاليأوالعامالتعليميفاخلربةتوفر.

التحكيمجماليفسابقةخربةلديهامنويشرتطالعربيةاللغةيفالتخصص.

الواحدالفريقضمنالعملعلىوالقدرةالفعال،االتصالمهارة.

 توى الوزارةبنات بإعداد اختبار موحد لتنفيذ منافسات اللغة العربية على مس–تقوم إدارة النشاط الثقايف يف اإلدارة العامة للنشاط.

يستهدف هذا االختبار الطالبات احلاصالت على املركز األول يف إداراتهن التعليمية .

 لواردة يف املرحلة األوىلبنات وفق شروط التحكيم ا-العامة للنشاطاإلدارة املنافسات من قبل فريق من احملكِّمات، ويتم ترشيحهن من قبل ُتحكَّم .

 اعتمادها، وتكريم الطالبات الفائزاتإعالن النتائج بعد.
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منافسات اللغة العربية

التكريم

.ملتقدمةللمراكز اوبرونزية ذهبية، وفضية، : ُتكرم الطالبات احلاصالت على املراكز املتقدمة يف املنافسات، وُتخصص ميداليات-

.ُترشح الطالبات احلاصالت على املراكز األوىل لتمثيل اململكة يف الفعاليات الثقافية اخلليجية والعربية-

.ُتمنح شهادات مشاركة معتمدة جلميع الطالبات املشاركات، وجلان التحكيم-

اإلعالمية الخطة 

.تغطية مجيع فعاليات املنافساتخطة إعالمية متكاملة لبنات بعمل –واإلدارة العامة للنشاط اإلدارات املنفذة ملشروع منافسات اللغة العربية تقوم 

جواهر بنت راشد الرشود. د االسم

0114753000–تحويلة51575 هاتف المكتب

j.rshoud@gmail.com البريد االلكتروني

.بنات-نشاط لفريق عمل املشروع يف اإلدارة العامة ل

9
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

الوصف 1

األهداف 2

العلميةاملوضوعاتخمتلفيفاحلوارمهاراتعلىالطالباتتدريبخاللمنالتعليميةالبيئةيفاحلوارثقافةبتعزيزعينُيبرنامج

  . ، باإلضافة إىل التدريب على مهارات االتصالوالثقايفواالجتماعية

للوطنواالنتماءللملكوالوالءبالديناالعتزازتعميق. 
تعزيز القيم واملهارات األساسية. 

حالناجاحملاور ومهاراتاحلوارعلىالقدرةالطالباتإكساب. 

رخاآلالرأيواحرتاماحلوارأدبعلىالطالباتتدريب. 

التعليمياجملتمعيفاحلوارثقافةنشر. 

السلبيةاألفكارمنالطالباتحتصني. 

الفئة المستهدفة 3

 .والثانويةاملتوسطةاالبتدائية وحلااملرطالبات

الحوار الطالبي
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موضوعات الحوار  4

الحوار الطالبي

 :توجه الطالبات املشاركات يف الربنامج لكتابة أوراق عمل يف احملاور اآلتية

 .االعتزاز بتاريخ اململكة العربية السعودية-1
 .جهود اململكة العربية السعودية يف مواسم احلج والعمرة ودور الطلبة يف إجناح هذه املواسم-2

 .اإلعالم وتأثريه يف اهلوية اللغوية والثقافية واألمن الفكري للطلبة-3

الضوابط العلمية والفنية لكتابة األوراق العلمية 5 

 
 .احملددةاحلوارموضوعاتأحديفالعملورقةتكونأن-1

 .(...واإلمالئيةوالنحويةاألسلوبية)والفنيةالعلميةاألخطاءمنالكتابةختلوأن-2

 .للطالبةالرصنيوالرأيالعلمياجلهدالورقةيفيربزأن-3

 .التعليميةواإلدارةالورقةعلىاملشرفـــةقبلمنوُتعتمدالورقةُتقيمأن-4

 .هـ30/3/1441وهوللربنامجاخلتاميوالتقريرالعملأوراقرفعمبوعدُيلتزمأن-5

،(A4)حجمصفحات(10)عنالعلميةرقةالوصفحاتعددتزيدوأالواملالحقواملراجعاهلوامشذلكيفمباومعايريهاالعلميةالورقةشروطاملشاركةالورقةيفتتوفرأن-6

Traditional)بخطالعربيةباللغةالمكتوبةالعلميةالورقةتكونوأن Arabic)بخطاإلنجليزيةباللغةالمكتوبةالعلميةوالورقة،(18)مقاسRoman

Times(16)مقاسMicrosoft Word.سم(3,5)اليمينومن(2,5)واليسارواألسفلاألعلىمنتكونالصفحةوهوامش.



الحوار الطالبي

آلية التنفيذ 6 

 :اآلتيوتنفيذالربنامجمتابعةالنشاطإدارةتتوىل

 .تعليميةإدارةكليفالنشاطإدارةمنللربنامجمنسقةتسمية1)

 .ومهارات االتصالدابهآواحلوارثقافةعلىوالتدريبللتأهيلللطالباتالعملوورشالتأهيليةالربامجتنفيذ2)
 .وجود برامج للحوار الطالبي يف خطة النشاط باإلدارة3)

 .الربنامجدعميفالرحبيوغرياخلاصوالقطاعالوطينللحوارالعزيزعبدامللكمركزمناالستفادة4)

 .التنفيذيفللحواراملركزياتاملدرباتمناالستفادة5)
تشكيل )  .فريق احلوار الطالبي يف اإلدارة6

تدريب ما ال يقل عن )  .  طالبة على ثقافة احلوار( 40)7

التوجيه إلعداد أوراق عمل من قبل الطالبات يف موضوعات احلوار املذكورة يف )  (.  5)، ووفق الضوابط املذكورة يف ( 4)8

عقد) باإلضافة،الثانويةوواملتوسطةاالبتدائيةاملدارسمنواملعلماتالطالباتمنعددمبشاركةواستعراض أوراق العمل املذكورة الربنامجنهايةيفملتقى احلوار الطالبي 9

 .افظةاحمل/املنطقةيفاالعتباريةوالشخصياتالتعليمقياداتبعضوحبضور،الطالباتأمهاتمنعددإىل
يف ( رقة عمل واحدة و)أوراق باللغة العربية بواقع ورقة عمل واحدة يف كل موضوع من موضوعات احلوار و( 3)أوراق عمل من كل إدارة تعليمية، ( 4)حتكيم أوراق العمل، بعدد ( 10

 .هـ1441/ 3/ 30بنات بتاريخ -أحد موضوعات احلوار باللغة اإلجنليزية، ورفعها إىل اإلدارة العامة للنشاط

ewehaibi@moe.gov.saعلى الربيد االلكرتوني 
ewehaibi@moe.gov.saبريد إلكرتوني –اإلدارة العامة للنشاط بنات إىلورفعه،للربنامج وفق النموذ  املرفق اخلتاميتقريرالإعداد( 11
 .للربنامجاإلعالميةبالتغطيةاالهتمام( 12

 .وجدإنوالداعمةالراعيةواجلهات،التدريبوجلان،التنظيميةواللجان،املشاركاتالطالبات :منلكلتذكاريةوهدايامشاركةشهاداتُتمنح:التكريم
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:التعليميةاإلدارةمستوىعلىآلية التنفيذ -أ
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 :تتوىل إدارة النشاط متابعة الربنامج وتنفيذ اآلتي 

 .مدرسةكليفللربنامجمنسقةتسمية-1

 واثنتنيومعلمتني،،طالبات(5)و،احلواربرنامجمنسقةوعضويةاملدرسة،قائدةبرئاسةدراسيعامكلبدايةالطالبياحلوارجملستشكيل-2

 .اجمللسمقررةهيالطالباتإحدىتكونأنعلىالطالبات، أمهاتمن   

 بإشرافنوتكوالنشاطورائدةاملدرسةيفالربنامجومنسقةالطالباتتنفيذهايفيشرتكحواريةبرامجملدرسةايفالنشاطخطةتضمني-3

 .املدرسةقائدة

 .احلوارثقافةعلىطالبة(20)عنيقلالماوتدريبمدرسة،كليفالطالبياحلوارفريقتشكيل-4

 .الربنامجفعالياتعلىللصرفللمدرسةالتشغيليةامليزانيةمناالستفادة-5

 .(وغريهاالندوات،الزيارات،امللتقيات،املسابقات،اإلذاعة،املسرح)واالتصالاحلوارمهاراتالطالباتإلكساباملختلفةالنشاطاستثمارأوعية-6

 .للربنامجاملعتمدةاخلطةوفق(ثقافيةاجتماعية،علمية،)خمتلفةموضوعاتيفالطالبيةاحلوارجلساتمنجمموعةعقد -7

 .التعليميةواإلدارةاملدرسةمستوىعلىتدريبيةبرامجحلضورالطالباتمنجمموعةرشيحت-8

حاليفميةالتعلياإلدارةمستوىعلىالطالبياحلوارملتقىيفاملشاركةو،(4)يفاملذكورةاحلوارموضوعاتيفالربنامجيفاملشاركاتالطالباتقبلمنعملأوراقإعداد-9

 .التعليميةاإلدارةيفالنشاطقسم/إدارةقبلمنلذلكالرتشح

 .دراسيعامكلنهايةاألنشطةختامحفليفاملشاركاتالطالباتتكريم-10

 .التعليمإدارةإىلورفعهإجنازه،متماألبرزختاميتقريرإعداد-11

 .للربنامجاإلعالميةبالتغطيةاالهتمام-12

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

:المدرسةمستوىعلىآلية التنفيذ -ب 

الحوار الطالبي
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

هـ............./................الطالبي على مستوى المدرسة لعام برنامج الحوار تقرير 

هـ........../...........الطالبي على مستوى اإلدارة التعليمية لعام برنامج الحوار تقرير 

ملحوظات 

 ومقرتحات

 

الدورات 

 التدريبية

 

 عدد أوراق العمل تبعًا ملوضوعات احلوار
عدد الطالبات

 املشاركات

عدد اجللسات 

 احلوارية
املنسقةاسم   اسم املدرسة املرحلة 

ويةتأثير اإلعالم في اله جهود المملكة في الحج والعمرة االعتزاز بتاريخ المملكة

يةباإلنجليز ةبالعربي باإلنجليزية بالعربية باإلنجليزية بالعربية

ملحوظات 

 ومقرتحات

 

اجلهات 

 املشاركة

 عدد عدد أوراق العمل تبعًا ملوضوعات احلوار

 اإلدارة التعليمية
 االعتزاز بتاريخ اململكة  جهود اململكة يف احلج والعمرة هلويةتأثري اإلعالم يف ا

الدورات 

 التدريبية

الطالبات 

 املشاركات

اجللسات 

 احلوارية

املدارس 

 املشاركة

زيةباإلنجلي بالعربية باإلنجليزية بالعربية يةباإلنجليز بالعربية

7

8

التوقيع...................................: التوقيع                                 اسم مديرة المدرسة: ...............................     اسم معدة التقرير

 المساعدة للشؤون التعليميةرئيسة لجان التحكيم/ نشاطالقسم / إدارةمديرة 

:االسم والتوقيع:والتوقيعاالسم
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ابتسام بنت محمد الوهيبي. أجواهر بنت راشد الرشود. د االسم

0114753000–تحويلة51443-51575 المكتبهاتف

ewehaibi@moe.gov.sa البريد االلكتروني

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

بنات-فريق العمل باإلدارة العامة للنشاط الطالبي 

الحوار الطالبي
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التحكيم9

 .حتكم أوراق العمل املتميزة وختر  يف إصدار مناسب



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

نيـة واحـدة ذات وحـدة موضـوعية واحـدة      يف لوحـة ف ( املشـاهد احلواريـة والعـرض املسـرحي واإللقـاء واإلنشـاد      ) عمل أدبي ثقايف جيمـع بـني فنـون األدب    
 .بانسجام ومتاسك، وتكون هذه اللوحة يف أحد املوضوعات الوطنية أو التارخيية أو االجتماعية

الوصف

 ملهرجان الثقايف املدرسي للصغارا

األهداف

 .للوطناالعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء تعميق -1

 .  تنمية مهارات الطالبات يف جماالت احلفظ واإللقاء واملشاهد احلوارية-2

 .اإلسهام يف بناء الشخصية املتكاملة للطالبات علميًا وسلوكيًا وثقافيًا-3

 .تعزيز االجتاهات اإلجيابية لدى الطالبات والعمل بروح الفريق-4

 .تنمية قدرة الطالبات على اإللقاء واحلوار بلغة عربية فصحى خالية من األخطاء-5

.للغويمساعدة الطالبات يف القدرة على ضبط االنفعال واالتزان النفسي والنشاط احلركي واالتصال ا-5

أوالا 

ا  ثانيا

ا  املستفيداتثالثا

 .البات املرحلة االبتدائيةط
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 املهرجان الثقايف املدرسي للصغار

آلية التنفيذ ا  رابعا

على مستوى اإلدارة التعليميةالتنفيذ آلية -ب 

على مستوى املدرسة التنفيذ آلية -أ 

 .تضمني الربنامج يف خطة املدرسة-1

 .طالبات( 10)عن يق عدد أعضاء الفرال يقل ما ال يقل عن فريق ثقايف مسرحي واحد يف كل مدرسة، وحبيث تشكيل -2

 (.  املشاهد احلوارية والعرض املسرحي واإللقاء واإلنشاد) الالزمة ألداء تدريب الطالبات على املهارات -3

 .العمل يف لوحة أدبية متكاملة وذات وحدة عضوية متماسكةلفريق يف عمل موحد لتنفيذ ادمج مشاركات -4

 .تضمني الربنامج يف خطة اإلدارة التعليمية-1

 .تنظيم الورش التدريبية الالزمة لتنفيذ الربنامج-2

 .مستوى اإلدارة التعليميةتنفيذ املهرجان الثقايف املدرسي على -3

 (.  إدارة تعليمية عامة16)ترشيح فريق واحد من كل إدارة تعليمية عامة للمشاركة يف املرحلة اخلتامية -4
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 املهرجان الثقايف املدرسي للصغار

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

(اإلدارات املستضيفة)على مستوى الوزارة يف التنفيذ آلية -  

 . إدارة تعليمية عامة( 16)تنفذ املرحلة اخلتامية لربنامج املهرجان الثقايف املدرسي للصغار يف نسخته األوىل حبيث تضم -1

 .طالبات على األكثر، والتنسيق يف ذلك مع اإلدارة املستضيفة( 10)مشرفات أو رائدات نشاط، و( 3)تشارك اإلدارة التعليمية بوفد مكون من -3

 :  جمموعات وفق اجلدول اآلتيإدارات تعليم اإلدارات املشاركة على شكل ( 3)تستضيف -2
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العدد الكلي

للطالبات

عدد الطالبات من كل 

إدارة تعليمية مشاركة

اإلدارات المشاركة
فةالمستضياإلدارة تاريخ التنفيذ المجموعة

طالبة( 70) طالبات( 10) -المدينة المنورة –مكة المكرمة -الطائف

جدة-تبوك-الباحة-الجوف

الطائف هـ1441/ 2/ 15-18 األولى

طالبة( 50) طالبات( 10) -الحدود الشمالية-الرياض-األحساء

المنطقة الشرقية-حائل-

األحساء هـ1441/ 3/ 29/2-3 الثانية

طالبة( 50) طالبات( 10) -جازان–نجران -عسير-الدواسروادي

القصيم

وادي الدواسر هـ1441/ 3/ 13-16 الثالثة



 املهرجان الثقايف املدرسي للصغار

:اآلتييشرتطالدليل،مدخليفالواردةالطالباتملشاركةاألساسيةوالضوابطالشروطإىلباإلضافة

أن .  . ُيراعى يف موضوع املشاركة املضمون الذي حيافظ على اهلوية اإلسالمية، ويقوي انتماء املشاركة لدينها ووطنها١

أن يتضمن العمل املشارك قيمًا وأهدافًا تربوية مراعيًا الضوابط الشرعية واألعراف االجتماعية. 2.

أن ُيلتزم باللغة العربية الفصحى. ٣ .

أن ال . .املشاركة بها يف مسابقة أخرى، حملية أو دوليةاملشاركة قد سبقت تكون ٤

أن يتفق عنوان املشاركة مع مضمونها.  . املتميز للطالباتوشروط العرض املسرحي والتدريب جودة اإلخرا  وأن يراعى . 5

أن حتتوي املشاركة .  .سجمةمتناغمة ومنيف لوحة فنية واحدة ذات وحدة موضوعية واحدة ( إنشاد-إلقاء-عرض مسرحي-مشاهد حوارية:) على 6

أن .  .ن القرآن أو احلديث أو الشعر أو األمثالاالستشهاد مباإلضافة إىل واألسلوبية، العبارة، وترابط األفكار وتسلسلها، واخللو من األخطاء النحوية بوضوح يتميز العمل املشارك ٧

أن ال تقل مدة العرض عن .  دقيقة( 35)دقيقة، وال تزيد عن ( 25)٨

أن . جلنة التحكيم عن استقبال وتعتذر ، أسبوعني اإلدارات التعليمية املشاركة األعمال اليت ستشارك بها وبيانات الطالبات املشاركات لإلدارة املستضيفة قبل موعد املشاركة بترسل ٩

.أي مشاركة تصل بعد ذلك

أن . .اجلمهورعلى اإللقاء، ومواجهة اخللقية، وقادرة متمكنة من اللغة العربية الفصحى، خالية من عيوب النطق املشاِركة تكون ٠١

أن تتميز بالقدرة على التحدث بطالقة، مع القدرة على التلوين الصوتي، برفع الصوت وخفضه، حسبما يقتضي احلال. ١١.

إعداد خطة إعالمية للربنامج على مستوى اإلدارة التعليمية واإلدارات املستضيفة. 2١. 

تعد اإلدارة التعليمية التقرير اخلتامي للمشروع، ويتضمن. درسـية املنفـذة، وأبـرز موضـوعاتها،     عـدد الطالبـات املشـاركات، عـدد املهرجانـات الثقافيـة امل      عدد املدارس املشاركة، : )٣١

 .يفةاملستضيفة، حبيث يدخل هذا التقرير ضمن التقرير اخلتامي لإلدارة املستضإىل اإلدارة منه ( نسخة الكرتونية)وترفع (. املقرتحات 

تعد اإلدارات . شـاركة، عنـوان   اإلدارات التعليميـة امل ): ويتضـمن التقريـر  . بنات-اإلدارة العامة للنشاطإىل (الكرتونية وورقية) نسخة منهاملستضيفة التقرير اخلتامي للمشروع، ويرفع ٤١

.باإلضافة إىل امللحوظات واإلجيابيات واملقرتحات التطويرية( اجلهات املشاركة أو املساندة-املشاركة، عدد الطالبات املشاركات

املسابقةوشروط تنظيمات 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

ا  خامسا
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:التعليميةاإلدارة التحكيم يف : أواًل

 التحكيم وفق استمارات حتكيم موحدة وخاصة بالربنامجيكون. 

يرشح ما ال يقل عن مخسة أعضاء للتحكيم، يتوفر لديهن اآلتي: 

o ،(.معلمة أو مشرفة تربوية أو أكادميية)اخلربة يف التعليم مبا ال يقل عن مخس سنوات

o ولديها خربة سابقة يف جمال التحكيمأدبيةختصص شرعي، واثنتان لغة عربية ويفضل من يتوفر لديها ميول إحداهن تكون ،.

oمهارة االتصال الفعال، والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد. 
 

 :    التحكيم يف اإلدارة املستضيفة : ثانيًا 

 ( .تنظيمًا وإشرافا ومتابعة)ضمنها جلنة التحكيم ومن ، تتوىل مديرة النشاط رئاسة اللجان 

 لربنامج تامي لاإلدارة املستضيفة بيانًا باإلدارات التعليمية املشاركة وأمساء الطالبات املشاركات وعناوين املشاركات ويضاف البيان للتقرير اخلتعد. 

 بنات–اختيار مقر مالئم لتنفيذ الربنامج على املستوى املركزي يف اإلدارة املستضيفة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط يتم. 

 بنات –ُترشح احملكمات وفق ما ذكر يف أواًل وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط 

 ضوابط الواردة يف الدليل التنفيذي أو شروط املشاركات اليت ال تنطبق عليها الشروط والالربنامج، وتستبعد جلنة التحكيم بدراسة املشاركات ومطابقتها بتنظيمات وشروط تقوم

 .وضوابط الربنامج

 (.أفضل عرض متكامل، أفضل إخرا ، أفضل أداء مجاعي، أفضل أداء فردي: )ختصص جوائز لـ... 

 

ا   التحكيم سادسا

 املهرجان الثقايف املدرسي للصغار
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(.املشاهد احلوارية، املسرح، اإللقاء، اإلنشاد)يف جماالت املهرجان تدريبية عقد ورش •

.  جولة سياحية أو ترفيهية وفق الضوابط واألنظمة•

(املركزية)املصاحبة للمرحلة اخلتامية الفعاليات 

التكريم

.منح شهادات املشاركة والشكر جلميع املشاركات من الطالبات واملعلمات واملنظمات ومنسقات الربنامج•
إصـدار مناسـب، مـع أهميـة تنقـيح      إلخراجهـا يف األعمـال املشـاركة   بتوثيـق  الثقايف النشاط -اإلدارة العامة للنشاط تقوم اإلدارات املستضيفة بالتنسيق مع •

.هـ1441/ 4/ 22بنات يف موعد أقصاه –العامة للنشاط ورفع املشاركات إىل اإلدارة . املشاَركاتوجتويد 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

 املهرجان الثقايف املدرسي للصغار

ا  سابعا

ا  ثامنا

جواهر بنت راشد الرشود.د االسم

0114753000–تحويلة51575 المكتبهاتف

j.rshoud@moe.gov.sa البريد االلكتروني

بنات -للنشاط العامةفريق عمل المشروع في اإلدارة 
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كتابة المقالة

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

الوصفأوالا 

ا ثاني األهدافا

ا  المستفيداتثالثا
 .االبتدائية واملتوسطةاملرحلتني طالبات التعليم العام يف

 .للوطناالعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء تعميق -1

 .  التعرف على عناصر البناء الفين للمقالة-2

 .  تنمية مهارات الطالبات يف جمال كتابة املقالة بأنواعها املتعددة-3

 .   الكتابةتدريب الطالبة على العناية جبودة اخلط مما يسهم يف تنمية الذوق الفين واجلمالي يف-4

 .اإلمالئيةتزويد الطالبات باملهارات الالزمة لكتابة صحيحة خالية من األخطاء األسلوبية والنحوية و-5

 .تعزيز ثقة الطالبة يف نفسها وقدراتها ومهاراتها-6

.سلوكيًااإلسهام يف بناء شخصية الطالبة املتكاملة املتوازنة فكريًا وعلميًا وثقافيًا ونفسيًا و-7

ي يعمد فيـه الكاتـب إىل إقنـاع القـارئ بفكـرة      فن نثر: مسابقة يف جمال كتابة املقالة تستهدف طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، واملقالة

ة،  وتظهـر يف املقالـة عنايـة الكاتـب     حمدد أو قضية معينة بأسلوب شيق وجاذب، وللمقالة عناصر فنية تبدأ باملقدمـة، فـالعرض، وتنتهـي باخلامتـ    

تنـوع موضـوعاتها، فهنـاك املقالـة     باختيار األلفاظ، ودقة الوصف، وتنوع الصور، ووضـوح األفكـار، وتتعـدد املقالـة وتتنـوع خصائصـها وأسـاليبها ب       

لكل كاتب مقالة أسـلوبه اخلـاص يف   و. الدينية، واملقالة األدبية، واملقالة النقدية، واملقالة العلمية، واملقالة التارخيية، واملقالة االجتماعية وغريها

 .اإلمتاع واإلقناع

بنات-اإلدارة العامة للنشاط-وكالة التعليم

كتابة المقالة

بنات-اإلدارة العامة للنشاط-وكالة التعليم

كتابة المقالة

بنات-اإلدارة العامة للنشاط-وكالة التعليم

كتابة المقالة

79



Hot Tip

كتابة المقالة

ا  آلية التنفيذرابعا

اإلجراءات تنفيذ المهارات الالزمة ل

البرنامج

عدد الطالبات

على مستوى 

المدرسة

.قراءةمكثفة ومشوقة في القراءة حتى تتقدم الطالبة في مستوى الفردية وجماعيةإعداد تدريبات وأنشطة-1

.  ةمجموعات وإعداد أنشطة جماعية لمعالجة أوجه الضعف المتشابهة عند كل مجموعالطالبات إلىتقسيم-2

المهارة األولى 

تدريب الطالبات على مهارات 

.القراءة الصحيحة

تدريب ما ال يقل

طالبة ( 25)عن 

على مهارات 

كتابة المقالة  
.تنمية مهارات االستماع وجودة اإلصغاء لدى الطالبات لتمييز األصوات المتقاربة لبعض الحروف-1

ا، مع مراعاة صحة الكتابة اإلمالئية-2 .تدريب الطالبات على رسم الحروف والكلمات رسماا صحيحا

عناية بعالمات مع الإعداد تدريبات وأنشطة كتابية مكثفة حتى تعتاد الطالبة السرعة في الكتابة مع صحتها-3

.الترقيم

.تدريب الطالبة على جودة الخط مما يسهم في تنمية الذوق الفني والجمالي في الكتابة-4

الثانية المهارة

تدريب الطالبات على مهارات 

جودة الخط وصحة اإلمالء

.تشجيع الطالبات على ارتياد مكتبة المدرسة للقراءة-1

(.الخاتمة-العرض-المقدمة)التعرف على عناصر البناء الفني للمقالة -2

.تدريب الطالبات على كتابة المقالة بأنواعها المختلفة-3

وال كتابة مقالة ال تقل عن صفحة وال تزيد عن صفحة ونصف للمرحلة االبتدائية، ومقالة ال تقل عن صفحتين-4

.تزيد عن ثالث صفحات للمرحلة المتوسطة

الثالثة المهارة

تدريب الطالبات على مهارات 

الكتابة 
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تابع آلية التنفيذ

كتابة المقالة

.تضمين البرنامج في خطة اإلدارة التعليمية-

.تنظيم الورش التدريبية الالزمة لتنفيذ البرنامج-

.اإلعالن عن البرنامج وتشجيع الطالبات على المشاركة-

على ( توسطةمن المرحلة االبتدائية، وطالبة من المرحلة المطالبة: من كل مكتبطالبتان)ترشيح عدد من المقاالت للطالبات المشاركات -

.  مستوى اإلدارة التعليمية

ة أفضل مقالة للمرحلة االبتدائية ، وأفضل مقالة للمرحلة المتوسطة على مستوى اإلدارة التعليميالمقاالت وترشحتُحكم-

هـ1441/ 22/6بنات في موعد أقصاه –وترفع لإلدارة العامة للنشاط 

على مستوى اإلدارة التعليمية 

.إعداد اإلطار العام للبرنامج ومتابعة تنفيذه-

.جمع مقاالت الطالبات الواردة من اإلدارات التعليمية وإخراجها في إصدار مناسب-
على مستوى الوزارة 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

ا  تنظيمات وشروط المسابقةخامسا

:اآلتييشترطالدليل،مدخلفيالواردةالطالباتلمشاركةاألساسيةوالضوابطالشروطإلىباإلضافة.

أن ال تتضمن املقالة ما خيالف العقيدة اإلسالمية واألعراف االجتماعية والتعاميم املنظمة. 1.

أن تكون املقالة باللغة العربية الفصحى. 2 .

أن ال تكون املقالة قد سبقت املشاركة بها يف مسابقة أخرى حملية أو دولية. 3.

أن تتوفر عناصر البناء الفين للمقالة. 4. 

أن تكون املقالة يف موضوع واحد .  ...ديين، أو اجتماعي، أو أدبي، أو علمي، أو تارخيي: 5
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وشروط المسابقةتابع تنظيمات 

كتابة المقالة

بنات-الدليل التنفيذي لمشروعات اإلدارة العامة للنشاط 

 .أن تتميز املقالة بوضوح العبارة، وترابط األفكار وتسلسلها، واخللو من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية. 6

من اجلانب سم 3,5سم من كل جانب، وبهامش مقداره 2,5مقداره وبهامش A4صفحات للمرحلة املتوسطة، مقاس ( 3)أن ال تزيد املقالة عن صفحة ونصف للمرحلة االبتدائية ، وال تزيد عن . 7
 .  األمين

هـ عرب الربيد الشبكي أو االمييل  1441/ 6/ 22اه بنات يف موعد أقص–ترسل اإلدارات التعليمية املقالة املرشحة للمرحلة االبتدائية واملقالة املرشحة للمرحلة املتوسطة إىل اإلدارة العامة للنشاط .  8

j.rshoud@gmail.com) نسخة خبط الطالبة ونسخةword )(.املقالةنوان ع-اسم املدرسة-الصف الدراسي-اسم الطالبة-اسم اإلدارة التعليمية: ) ومدون على املقالة 
ملرشحة على مستوى اإلدارة التعليمية، وأبرز عدد الطالبات املشاركات، عدد املقاالت اعدد املدارس املشاركة، : )ويتضمن التقرير( نسخة الكرتونية وورقية)يرفع التقرير اخلتامي للربنامج، . 9

(.  التطويريةباإلضافة إىل امللحوظات واإلجيابيات واملقرتحات اجلهات املشاركة أو املساندة ، ،موضوعاتها

بنات -للنشاط العامةفريق عمل المشروع في اإلدارة 

جواهر بنت راشد الرشود.د االسم

0114753000–تحويلة51575 المكتبهاتف

j.rshoud@gmail.com البريد االلكتروني

ا  التكريمسادسا

 .  نظيمات املعتادة ة وفق التيميُتكرم الطالبات املشاركات ومنسقة الربنامج واملعلمات واملنظمات املشاركات يف الربنامج على مستوى املدرسة وعلى مستوى اإلدارة التعل

82

mailto:j.rshoud@gmail.com


بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

هـ1441-1440لعام -العمل التطوعي لطالبات التعليم العام 

.يف امليدان الرتبويالتطوعي ينفذ وفق ما ورد يف الدليل التنظيمي للعمل 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

،  ذها من قبل معلمات متخصصاتويتم تنفي، يتضمن الربنامج جمموعة من األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية اليت يتم اختيارها وفق خطة معدة سابقًا مبا حيقق أهداف الربنامج 

. البدني مدى احلياة لنشاطة اويشتمل املشروع على ألعاب فردية و مجاعية وهي توفر للطالبات فرصًا متعددة ومتنوعة لفهم العالقة الصحيحة بني الرياضة والصحة وممارس  

للصحة التربية البدنية المعززة 
الطالبات 

الوصف 1

التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات 

األهداف 2

 تعميق االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن  .

 توفري فرص متعددة ومتنوعة لفهم العالقة الصحيحة بني الرياضة والصحة وممارسة النشاط البدني مدى احلياة.

 ترسيخ ثقافة املمارسات الرياضية وأهمية اللياقة البدنية من أجل الصحة واحلياة.

رفع مستوى وعي أولياء األمور واجملتمع التعليمي وتصحيح املفاهيم اخلاطئة لديهم عن النشاط البدني والرياضة املدرسية.

 توفري بيئة آمنة ملمارسة أنشطة الرياضة املدرسية حتت إشراف معلمات متخصصات.
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 ( .الثانوية–املتوسطة –االبتدائية )طالبات التعليم العام يف مجيع املراحل الدراسية

المستفيدات

التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

3

الشروط والضوابط  4
 باإلضافة إىل ما ورد يف الدليل التنفيذي ملشروعات النشاط يلتزم بالضوابط اآلتية  :

 مناسبة األرضية ملمارسة األنشطة واأللعاب الرياضية.

 موافقة األنشطة واأللعاب الرياضية لشروط األمن والسالمة.

 مناسبة األنشطة واأللعاب الرياضية للمرحلة العمرية وخصائص منو الطالبات.

 تنفيذ األنشطة البدنية يف وقت الطابور الصباحي وساعة النشاط  .

 هـ8/1439/ 8وتاريخ ( 112134)تقيد الطالبات بالزي الرياضي وقت تنفيذ األنشطة وفق التعميم رقم.

 تنفيذ األنشطة وفق التجهيزات واإلمكانيات املتوفرة يف املدرسة. 

للصحة التربية البدنية المعززة 
الطالبات 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

 بنات -للنشاط الطالبيفريق عمل املشروع يف اإلدارة العامة

لمياء العيسى/ األستاذة  االسم

0114753000–تحويلة45228 المكتبهاتف

loloalessa@Hotmail.com البريد االلكتروني
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التربية البدنية المعززة لصحة 
الطالبات  البدنية المعززة لصحة الطالبات تقرير برنامج التربية 

: .......................اإلدارة التعليمية 
األوليةالبيانات:أواًل

العدد اإلجمالي للطالباتالعدد اإلجمالي للمدارس

المجموعتمبالمجموعتمب

املطبقة للربنامجاملدارسعدد : ثانيًا

المجموعثمبالمرحلة

المدارسعدد

الطالباتعدد

عدد الطالبات املمارسات لألنشطة البدنية املعززة للصحة: ثالثًا

م
نوع النشاط

عدد الطالبات 
المقترحاتأسباب عدم التنفيذ

المجموعثمب

الصباحيالطابورفيتنفذبدنيةتمرينات1

النشاطحصصفيتنفذأساسيةحركيةمهارات2

الصباحيالطابورفيينفذللصحةمعززبدنينشاط3

النشاطحصصفيينفذللصحةمعززبدنينشاط4

النشاطحصصفيتنفذحركيةألعاب5

 التعليميةللشؤوناملساعدةاعتماد  يعتمد  التعليمبإدارةالبدنيالنشاطمشرفة/إعداد

 /السما /االسم

       /لتوقيعا/التوقيع

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي      86



األسرة 

والمجتمع

 
 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

النشاط الفني والمهني

2األطر التنظيمية لمشروعات النشاط الفني والمهني

البرامج والمشروعات

.اإلسالميةاخلط العربي والزخرفة أوملبياد -1  

.الرسم والتصوير التشكيليأوملبياد -2

.التصميم الفينأوملبياد -3

.الفنون واملهنملتقى -4  
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وتنفذ ( عملي ونظري)يسني هما من املسابقات الفنية التنافسية تنمي مهارات اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية لدى طالبات التعليم العام ،تشتمل على مسارين رئحزمة 

من ( ، إدارة التعليم، الوزارةدرسةامل) من خالل ورش تأهيليه تدريبية متسلسلة تتضمن على املعارف واملهارات األساسية واخلربات العلمية، ويتم حتكيم النتائج على مستوى 

.قبل خنبة من األكادمييني واملختصني وفق معايري علمية حمددة

سالميةاخلط العربي والزخرفة اإلأوملبياد 

الوصف 1

اإلسالميةالخط العربي والزخرفة أولمبياد 

األهداف 2

تعميق  االعتزاز بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطن  .

 (.ذلكعلى حتقيق األول أن تكون بالدنا منوذجًا ناجحًا ورائدًا يف العامل على كافة األصعدة، وسأعمل معكمهديف )ورعاهحتقيق رؤية خادم احلرمني الشر يفني حفظه اهلل

العناية باخلط العربي ومجالياته الذي رمست  حروف القرآن الكريم به  .

إكساب املعارف الفنية الالزمة نظريا وعمليًا للخط العربي والزخارف اإلسالمية.

االستفادة من اإلرث العلمي واحلضاري للفنون اإلسالمية يف برامج النشاطات الفنية  .

إبراز اجلماليات الفنية والقيم التشكيلية للحرف العربي والزخرفة اإلسالمية.

تقدير اإلنتا  الفكري الفين باستخدام مصادر معلومات خمتلفة للوصول إىل نتائج جديدة.

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لألداء الفعال.

توفري البيئة التنافسية الشريفة.

 اخلربات الفنية يف جماالت الفنون اإلسالميةتبادل.

 املشرف للمملكة يف املنافسات اإلقليمية والدوليةالتمثيل  .
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سالميةاخلط العربي والزخرفة اإلأوملبياد 

:وفق التقسيم اآلتي( بما فيهن طالبات التربية الخاصة)جميع طالبات التعليم العام 

المرحلةالوصفالمجالالمسار 

مسار عملي

مصابيح الهدى 

النظام البنائي التكراري في الخط العربي مستوحاة من أسماء أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابيات باستخدامتنافسية مسابقة فنية 

يتم إنتاج خطوط عربية األسود بحيثوالحبر ( القصبة)القلم وإبراز جماليتها من خالل ورش تدريبية على تقنيات الخط الكوفي، الديواني، والثلث باستخدام 

.جمالية إبداعية

الثانوية 

المتوسطة

من وحي الحرمين 

سس الزخرفة وأنماطها وإبراز جمالياته من خالل ورش تأهيلية يتم التدريب على أ( زخارف الحرمين الشريفين)مسابقة فنية تنافسية في الزخرفة اإلسالمية 

المية ارف إسويتم تصميم وحدة زخرفية مستوحاة من صورة لزخارف الحرم المكي أو النبوي باستخدام ظاهرة النظام التكراري الزخرفي ومن ثم إنتاج زخ

.إبداعية مبتكرة في المرحلة النهائية

الثانوية 

المتوسطة

نفحات قرآنية
ن خالل ورش باستخدام خط النسخ أو الرقعة وإبراز جماليات الخط م( المكية والمدنية)فنية تنافسية في الخط العربي مستوحاة من سور القرآن مسابقة 

.بحيث يتم إنتاج خطوط عربية جمالية إبداعية مع إمكانية إضافة زخارف إسالمية( قلم الخطاط أو القصبة)تأهيلية تدريبية باستخدام 
االبتدائية

بحث علميمسار نظري

ي المنظم والقيام مجال الخط العربي والزخرفة اإلسالمية بقصد حلها وفق الخطوات العلمية للدراسات البحثية باستخدام التفكير العلمفي دراسة مشكلة 

:بالتجارب واثبات النتائج والفرضيات أو نفيها في المواضيع التالية

.جماليات الخط العربي والزخرفة اإلسالمية-

.ظاهرة التكرار في الفنون اإلسالمية-

(.أحد خطاطي المملكة العربية السعودية أو خطاطاتها)رموز خالدة في الخط العربي -

.تحليل الوحدات الزخرفة اإلسالمية-

الثانوية

المستفيدات 3
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الميةاخلط العربي والزخرفة اإلسأوملبياد 

القيمة المقررةمؤشرات التحققالمرحلةالمساريذمستوى التنف

سة
در

لم
ا

ث+م +ب عملي
50.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد

50(على مستوى اإلدارة التعليمية)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 

100المجموع

يم
عل

لت
 ا
رة

دا
إ

ث+م +ب عملي
15.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد في المسار العملي

10.نسبة األعمال المنفذة في الورش التدريبية

ثنظري
15.عدد الطالبات المتدربات على مهارات البحث العلمي

10.  تحكيمهاعدد البحوث التي تم 

+  علمي 

نظري 
ث+م +ب 

لكل إدارة وفق العدد المخصص( على مستوى الوزارة)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 
.تعليمية

10

20تحقيق النسبة المئوية من تنفيذ األولمبياد

10عدد الفعاليات المصاحبة لألولمبياد

10.نسبة توثيق األولمبياد

100المجموع

مؤشرات التحقق 4
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سالميةاخلط العربي والزخرفة اإلأوملبياد 

مستوى 

التنفيذ
القيمة المقررةمؤشرات التحققالمرحلةالمسار

ة 
ار

وز
ال

(
رة

نو
لم

ة ا
ين
مد

 ال
يم

عل
 ت
فة

ضا
ست

با
)

علمي 

+

نظري

ث+م +ب 

10.عدد الطالبات المرشحات للمنافسة النهائية لكل مجال من مجاالت المسار

15.الوزارة لكل مجال من مجاالت المسارمستوى عدد الطالبات المتدربات على 

15.األولمبيادترتيب المراكز الحاصلة عليه الطالبات على مستوى المملكة في 

10(.لقاء)ية عبر نظام برنامج االجتماعات المرئعدد المتدربات على األولمبياد من جميع إدارات التعليم لكل مجال من مجاالت المسار 

20.لألولمبيادعدد الفعاليات المصاحبة 

20.األولمبيادتحقيق النسبة المئوية من تنفيذ 

10.نسبة توثيق األولمبياد

100المجموع
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الميةاخلط العربي والزخرفة اإلسأوملبياد 

التنفيذآلية  5

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى

سة
در

لم
ا

ي
س
را

لد
ل ا

ألو
 ا
ل
ص
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1
4
4
0

-
1
4
4
1

هـ

 املدرسةوتوضيح أهدافه وآلية املشاركة فيه خالل ساعة النشاط يف ألوملبياد اعناإلعالن.

 هـ داخل املدرسة1441-1440للعام على تدريبهم من خالل ورش تأهيلية من بداية الدراسةفنيًا والعمل يتم ترشيح الطالبات املتميزات.

 الطالبة املتميزة حلضور برامج تدريبية للمنافسة على مستوى إدارة التعليمترشح.

تبليغ املرشحـة مبوعد تنفيذ األوملبياد على مستوى إدارة التعليم.

 األوملبيادتكريم الطالبات املشاركات يف.

قسم نشاط الطالبات/تعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص املدرسة ورفعها إلدارة.

ت مجيع الطالبا

الراغبات يف 

املشاركة

 

غ يتم ختصيص مبل

مالي للصرف على 

زانية  األوملبياد من املي

التشغيلية اخلاصة 

.باملدرسة
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الميةاخلط العربي والزخرفة اإلسأوملبياد 

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى

ية
يم

عل
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ة ا
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م 
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ل
ألو
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-
1
4
4
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هـ

التعميم على املدارس باإلطار التنظيمي لألوملبياد.

 (.عن بعد)ترشيح مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية

عقد ورش عمل ملدربات األوملبياد يف اإلدارة التعليمية.
 التعليمية املستضيفةالعامة للنشاط الطالبي واإلدارة ترشيح حبث واحد متميز ورفعه لإلدارة  . 

 نسخ لكل طالبة( 2)البحوث الطالبية بواقع طباعة.

 لعرض نتائج الورش التخصصية وحتكيمهاألوملبياد اعقداختيار وتهيئة مقر.
ل األعمال الفنية واألحباث اليت متت تنظيم وتنفيذ ورش تأهيلية تنافسية يشارك فيها الطالبات املتأهالت من املدارس لرتشيح أفض

.مناقشتها لدخول املرحلة التالية

 معتمدة جلميع الطالبات املشاركات واللجان العاملة( متيز، مشاركة)إعداد شهادات.

اعتماد النتائج، وتكريم الفائزات على مستوى إدارة التعليم.
 لفين واملهين ونسخة لإلدارة النشاط ا/ العامة للنشاط الطالبي رفع أمساء الفائزات يف األوملبياد ورقيا وإلكرتونيا لإلدارة

(.  2)املستضيفة وفق النموذ  رقم 

إرسال املشاركات املتأهلة إىل اإلدارة املستضيفة.

االطالع املستمر على املوقع اإللكرتوني لألوملبياد.

 ورفعه الكرتونيًا إىل اإلدارة املستضيفة((3)وفق النموذ  رقم )توثيق األوملبياد وإعداد تقرير موجز ،.
تضيفة لألوملبيادتعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية، وترفع إلدارة نشاط الطالبات يف اإلدارة املس.

 

الطالبات  

املرشحات على

ةمستوى املدرس

 
 

غ يتم ختصيص مبل

مالي للصرف على 

ص األوملبياد من خمص

.النشاط باإلدارة
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المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى
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صصية ويتم اإلشراف على هذه  التنافس يف هذه املرحلة يتم بني الطالبات املتأهالت على مستوى الوزارة عن طريق ورش تأهيلية خت

.طالبة( 54)ترشيح وتنفيذ اإلدارة املستضيفة حبيث يتم العامة للنشاط الطالبي املرحلة من قبل اإلدارة 
 حيدد فيها بالتفصيل آلية  ....( ةالتأهيل والتدريب التحكيم، سري احلفل اخلتامي املعرض، إعالمي)إعداد خطة تنفيذية لألوملبياد خطة

.التنفيذ واملهام املطلوبة

متابعة تنفيذ األوملبياد يف إدارات التعليم.

إنشاء موقع الكرتوني لألوملبياد وحتديثه.

التخطيط واإلشراف على الورش التأهيلية املركزية لألوملبياد على النحو التالي:

.املدربات من اإلدارات التعليمية عن طريق برنامج لقاء-

.الطالبات املتأهالت للمشاركة الوطنية-

اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد.

 جلميع املشاركات( السكن واإلعاشة واملواصالت)توفري متطلبات التصفية النهائية.

 لوزارةامستوىعلى معتمدة جلميع املشاركات والفائزات، واللجان العاملة والتكريم( مشاركة، فائزة)إعداد ميداليات وشهادات.

تنفيذ معرض التصفية النهائية ملدة مخسة أيام.

 العامة للنشاط الطالبيإعداد تقرير ختامي والرفع به لإلدارة.
 يالعامة للنشاط الطالبتعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية املستضيفة، وترفع لإلدارة. 

زات  الطالبات الفائ

رة على مستوى إدا

لعدد التعليم  وفق ا

ة احملدد لكل إدار

 تعليمية

لى يتم الصرف ع

األوملبياد من 

د املخصص املعتم

يف خطة وكالة

  التعليماألداء 
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الزمنيالبرنامج  6

التاريخالبياناتم

(.لقاء)نظام برنامج االجتماعات املرئية اجتماع منسقات األوملبياد عرب 1
ول لعام بداية الفصل الدراسي األ

1441
.التعليميف إدارات بعد للمدربات ورش عمل تفاعلية عن 2

هـ1441خالل شهر حمرم لعام .وترشيح املتميزة فنيًااملدرسة مستوى للطالبات على ورش عمل تفاعلية 3

هـ1441خالل شهر صفر لعام .مستوى اإلدارة التعليمية وعرض اإلنتا  وحتكيمهتفاعلية للطالبات على عمل ورش4

(.ملنورةاملدينة ا)إلدارة التعليم املستضيفة ( النظري-العملي )ارسال بيانات الفائزات واألعمال واألحباث للمسارين 5

خالل شهر ربيع أول لعام
هـ1441

(.املدينة املنورة)إلدارة التعليم املستضيفة ( النظري-العملي )نهاية استقبال بيانات الفائزات واألعمال واألحباث للمسارين 6

.التحكيم على مستوى اإلدارة املستضيفة وإعالن النتائج وجتهيز املعرض7

.سيتم حتديده الحقا(.املدينة املنورة)املركزية النهائية وحتكيم نتائجها وحتديد املراكز وإعالن النتائج والتكريم للورش حضور الطالبات الفائزات 8
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

 

:املرحلة النهائيةأنشطة 

المرحلة النهائية 7

 (.مصابيح اهلدى)مسابقة فنية 

 (. من وحي احلرمني)مسابقة فنية 

 (. نفحات قرآنية)مسابقة فنية 

مسابقة البحوث العلمية للخط العربي والزخرفة اإلسالمية. 

معرض التصفية النهائية. 
ورش عمل تفاعلية. 

حفل تكريم للمشاركات واللجان العاملة. 

:النهائيةالعدد احملدد لألوملبياد يف املرحلة 

اإلدارات التعليمية
البحوث العلميةنفحات قرآنيةمن وحي الحرمينمصابيح الهدى

ممرافقة من إدارة التعلي
ثبمثمث

2222311اإلدارة العامة للتعليم

1111211إدارة التعليم  
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لألوملبيادالتعليمات والضوابط العامة 

التنظيمات العامة لألولمبياد 8

 :باإلضافة إىل الشروط الرئيسية الواردة يف مدخل الدليل، يشرتط اآلتي

االشرتاك يف األوملبياد يعين االلتزام التام بهذه الشروط واألحكام وما يرتتب عليهما. 

أن ختلو املشاَركات من املخالفات الشرعية، ومما خيالف سياسة اململكة، أو سياسة التعليم. 

 بشكل مباشرالطالبات أهمية تشجيع التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والرتكيز على مصلحة. 

تتوىل اإلدارات التعليمية متابعة املدارس لتحفيز الطالبات لالشرتاك يف األوملبياد. 

أهمية االطالع املستمر على املوقع االلكرتوني لألوملبياد. 

مسبقحيتفظ املنظمون يف الوزارة حبق إلغاء أو تعديل جمريات األوملبياد أو شروطه أو أحكامه من دون إشعار. 

حملققة لشروط املشاركةتعرض مجيع املشاركات على جلنة للفرز والتحكيم وهلا حق القرار بقبول األعمال أو رفضها واستبعادي ا. 
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مشاركة الطالبةشروط ومعايري 

تلتحق الطالبة يف أحد األوملبيادات الفنية ويف جمال واحد فقط . 

االلتحاق بالدورة التدريبية لألوملبياد يف املدرسة واإلدارة التعليمية. 

أن تكون املشاركة عمل فردي يف املسار العملي والنظري. 

 وحتكيمها( املدرسة، إدارة التعليم، الوزارة)يتم املشاركة بنتائج الورش التأهيلية املنفذة للطالبات على مستوى. 

 أو توضع  بشكل مسطح يتم تغليفها ل خشب بترسل املشاركات اليت ستدخل املنافسة دون زخرفة أو تذهيب أو ثين أو ضغط ودون إلصاقها على ورق مقوى أو

 .داخل اسطوانة مبا يضمن وصوهلا إىل اإلدارة املستضيفة لألوملبياد دون تلف

 ومل يسبق له الفوز يف مشروع أخر(غري منسوخ أو مقلد)أن يكون العمل املشارك به أصليا ،. 

تتقيد بالشروط والضوابط أو ختل مبفهوم  سيتم استبعاد اللوحات اليت ملما يتم تقييم املشاركات اليت ُرشحت من إدارات التعليم وفقًا الستمارات التقييم، ك

 . األدب العام أو تتضمن إي شعارات أو كتابة سياسية

يتم حتكيم املشاركات من قبل خمتصني وخمتصات وسيكون قرار التحكيم نهائيا ال يقبل االعرتاض. 

ية املستضيفةلن تعاد األعمال الفائزة وحيق للمشاركـة استعادة العمل املشارك به الذي مل يفز بالتواصل املباشر مع اإلدارة التعليم  . 

 كاملة وتلصق خلف نتائج الورش التأهيلية والبحوث املشاركة( 1منوذ  )يتم تعبئة البطاقة التعريفية. 

أال حتمل املشاركات أي اسم أو إشارة تبني هوية االدارة التعليمية أثناء التحكيم ويكتفى بتوقيع الطالبة. 

 يداملستضيفة غري مسئوله بأي شكل من األشكال عن تأخر وصول األعمال أو تعرضها للضياع أو التلف يف الرباإلدارة. 

 للورشة التفاعلية على املستوى الوزارة تلغى مشاركتها( املرشحة)عدم حضور الطالبة  . 

إقرار املشاركــة باالطالع على الشروط واألحكام املنظمة للمشاركة واملوافقة عليها  . 
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مستوى اإلدارة التعليميةعلى شروط املشاركة 

للمرحلتني املتوسطة والثانوية( مصابيح اهلدى)مسابقة 

شروط عامة

 يف األعمال( األسود)ويشرتط استخدام احلرب التقليدي (القصبة)يستخدم القلم.

 الكوشيةو ورق أ( املصقول يدويا)املقهرأن تكون اللوحات مكتوبة على ورق فاتح اللون عدا األبيض املصقول مبا يناسب فن اخلط ويستحسن استخدام الورق.

االلتزام بقواعد وأسس وكتابة النصوص لكل نوع من األنواع املدرجة.

استخدام النظام البنائي التكراري.

(  .سم60×40)أو ( سم40×40)مقاس الورق

 األعمال اليت ختل مبفهوم العبارة والتسلسل يف الرتاكيب أو تتضمن أخطاء إمالئية بارزة بعني االعتبارتستبعد.

النص املطلوب كتابتهالشروطنوع اخلط

يف
كو

ال

فر
ظ
امل

(.مم5ــ 3)يكتب بقلم ال يتجاوز عرض سنه 
وبنات  أمساء أمهات املؤمننييتم كتابة 

الصحابيات الرسول صلى اهلل عليه وسلم و

إلدارة بالتنسيق مع ااهلل عنهن رضي 

التعليمية املستضيفة
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للمرحلتني املتوسطة والثانوية( من وحي احلرمني)مسابقة 

 (.سم40×40)أو ( سم50×30)قياس اللوحة

ينفذ العمل من املوروث يف الزخرفة اإلسالمية للحرمني الشريفني ويتاح اجملال للطالبة إلبداع التصاميم الزخرفية.

استخدام ظاهرة النظام البنائي التكراري الزخريف.

تستخدم املواد األصلية من ألوان، وأحبار، وذهب حقيقي يف التنفيذ.

عدم ترك فراغ حبيث تكون اللوحة قطعة زخرفية إبداعية.

 الكوشيةأو ورق املقهرتكون الزخرفة على ورق فاتح، عدا األبيض املصقول، ويستحسن استخدام الورق..

إرفاق صورة من الزخرفة اليت مت استلهامها من احلرمني الشريفني.

النص املطلوب كتابتهللمرحلة االبتدائية" نفحات قرآنية" مسابقة 

 وترتك احلرية للطالبة باستخدام اللون املناسب يف العمل( اخلطاط أو القصبة)يستخدم قلم.

 (.يهالكوش)أوورقاملقهرأن تكون اللوحات مكتوبة على ورق فاتح اللون عدا األبيض املصقول أو الورق

 يف كتابة األمساء، ويرتك اجملال للطالبة إبداع التصاميم( النسخ أو الرقعة)استخدام خط.

 مقاس الورقةA4(21x 29,7 )سم وتكتب بشكل عرضي.

تستبعد األعمال اليت ختل بشروط املسابقة أو تتضمن أخطاء إمالئية.

عدم ترك أي فراغ حبيث تكون اللوحة قطعة فنية .

القرآن يتم كتابة اسم سورة من سور

تعليمية بالتنسيق مع اإلدارة الالكريم 

املستضيفة
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للمرحلة الثانوية( البحث العلمي)مسابقة 

 يكون البحث قد سبق نشره أو تقدميه يف مؤمتر أو ندوة أو مسابقة أو أي مشاركة أخرىأال.

أن يتاح للمشاركة حرية اختيار موضوع البحث على أن يكون من املواضيع اليت مت حتديدها يف إطار األوملبياد.

التقيد مبعايري البحث العلمي.

 صفحة( 35-25)عدد صفحات البحث ما بني.

 بقواعدها على ورق مقاس وملتزمًا العربية مطبوعًا باللغة أن يقدم(A4 ) خبط((Simplified Arabic عريض للعناوين الفرعية، ( 14)عريض للعناوين الرئيسة، ( 16)للمنت، ( 14)حبجم

.لبقية اجلهات( سم2)للجهة اليمنى و( سم3)واملسافة بني السطور سطر واحد للفقرة الواحدة وسطر ونصف بني الفقرات، وتكون اهلوامش

لتحليالت وااللتزام باألمانة العلمية ايسمح بإعداد البحث حتت إشراف متخصص من الوزارة أو اجلامعات املعتربة بعد التنسيق مع إدارة التعليم مع مراعاة حضور شخصية الباحثة يف.

يسمح برعاية البحث من قبل إحدى الشخصيات أو القطاعات احلكومية أو اخلاصة بعد التنسيق مع إدارة التعليم.

توى احمللي والوطينملسختضع الباحثة ملقابلة شخصية من قبل جلنة التقييم حيث تتم املناقشة يف إجراءات البحث ونتائجه وتوصياته وأهميته للميدان الفين على ا.

 من رسالة علمية أو تسلم عنه جائزة سابقة أو من غري عمل الباحثة( منسوخ)أن البحث الفائز الحقًا تسحب اجلائزة من الفائزة إذا تبني.

 الطبع والنشر والتوزيع باألسلوب الذي تراه مع حفظ حق الباحثة األدبي والفكريالعامة للنشاط الطالبي يف تعد البحوث من حق اإلدارة.
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:التدريب والتأهيل-أواًل
 اد اإلدارة املستضيفةمن إشراف وإعد( عن بعد)ترشح كل إدارة تعليم مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية. 

 التدريب ووقته ومكانه، وحل املشكالت قسم النشاط يف كل إدارة تعليمية، لتنظيم العمل، وحتديد آلية التأهيل و/ ُتكون جلنة برئاسة مديرة إدارة

 .وتذليل الصعوبات، والتواصل مع إدارة النشاط الفين واملهين بالوزارة وإدارة نشاط الطالبات باإلدارة املستضيفة

 املرشـحة مـن   )كات يف األوملبيـاد  ، لتـدريب الطالبـات املشـار   (مشـرفات أو رائـدات نشـاط أو معلمـات    )يتم تدريب أكرب عدد ممكن من املتخصصات

 . النتائجوحتكيم ( مدرستها

توثيق ورش العمل اليت تقدمها اللجنة يف سجل خاص. 

 

:معايري ترشيح املدربات-ثانيًا 
 يف الفنون، وُيفضل من لديه خربة سابقة يف جمال التدريب على فنون اخلط والزخرفة اإلسالميةالتخصص. 

القدرة على التواصل مع الطالبات وتعزيزهن لتنمية املهارات، وحتقيق اإلجنازات. 

القدرة على التواصل الفّعال مع اآلخرين. 

والتأهيلالتدريب  9
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

التحكيم 10

يرشح ما ال يقل عن ثالثة أعضاء لكل مسار. 

يادميكن االستعانة مبحكمني من خار  إدارة التعليم أومن اإلدارات التعليمية األخرى وفق الضوابط العامة لألوملب. 

يرفع العدد املطلوب من األعمال املرشحة وفق مؤشرات التحقق. 

ُيرشح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية  : 

 .سنواتمخسعنيقلالمبا(اجلامعيأوالعام)التعليميفاخلربةتوفر-

 .حكيموالتاإلسالميةوالزخرفةالعربياخلطجماالتيفسابقةخربةلديهمنوُيفضلالفنون،يفالتخصص-

 .الواحدالفريقضمنالعملعلىوالقدرةالفعال،االتصالمهارة-
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

التعليميةمستوى اإلدارة على التحكيم 

ة بذلكيتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على مستوى اإلدارة التعليمية، وتبلغ املدارس املشارك. 

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى اإلدارة التعليمية  . 

(.  د/ /ب/أ)منوذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارات يف 
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

الوزارةمستوى على التحكيم 

.األوليةالمنافسة مرحلة :  أوالً

(.  د/ /ب/أ)وذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارات يف من 

 النتائج للمشاركة يف مرحلة املنافسة النهائية الوطنية وفقأ للتاليإعالن: 

العدداملرحلةاملسار

مصابيح اهلدى 
9ث

9م

من وحي احلرمني
9ث

9م

9بنفحات قرآنية

9ثالبحث العلمي

طالبة54إمجالي عدد الطالبات
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

.النهائيةمرحلة المنافسة : ثانياً

العامة للنشاط تنسيق مع اإلدارة يتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على املستوى الوطين يف اإلدارة املستضيفة، بال

 .وتبلغ إدارات التعليم املشاركة بذلكالطالبي، 

ستوى الوزارةسيتم طرح آلية جديدة الكتشاف املتميزين من املرشحات يف أثناء الورشة التفاعلية على امل. 

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى الوزارة. 

 التيوفقًا لالعامة للنشاط الطالبي ُيحكم األوملبياد من قبل جلنة التحكيم بالتنسيق مع اإلدارة  :

اجملموع الكلييفةجلنة التحكيم من اإلدارة التعليمية املستضجلنة التحكيم من الوزارة

 الوزارةدرجة وتعتمد من جلنة التحكيم يف100درجة40درجة 60
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

على مستوى الوزارةالمكافآت والجوائز  11

شهادات املشاركة والشكر وفق ما ورد يف مدخل الدليل. 

توثيق أمساء الفائزات واألعمال الفائزة يف إصدار خاص حيمل اسم األوملبياد. 

 السعودية وفقا ملتطلبات املشاركةاخلليجية أو الدولية لتمثيل اململكة العربية( اوملبياد اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية)ترشيح األعمال الفائزة يف . 

 سار من املساراترئيسة النشاط واملنسقة واملدربة للطالبة الفائزة يف املركز األول باجملموعة الذهبية بوسام لكل م/ تكريم مديرة. 

تكريم الفائزات يف املرحلة النهائية وتقديم جوائز مناسبة وفقا لالتي: 

اجملموعة الربونزيةاجملموعة الفضيةاجملموعة الذهبيةاملسار

مصابيح اهلدى 
ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

وائز التميز ذهبية وج

تقديرية

ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

التميز فضية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

التميز برونزية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

من وحي احلرمني 
ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكزنفحات قرآنية

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكزالبحث العلمي
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الميةاإلساخلط العربي والزخرفة أوملبياد 

العامة للنشاط الطالبي فريق عمل األولمبياد اإلدارة 

االسم

إدارة النشاط الفني والمهنيمديرة -الرويشد منال بنت عبدالكريم . د

مشرفة العموم -الرزوقوردة بنت علي . أ 

مشرفة العموم -محاسن بنت حسن ثقة . أ 

مشرفة العموم-سارة بنت عبدالرحمن العتي  . أ 

51579/51580/ 51577تحويلة –0114753000هاتف المكتب

nashatfm2014@gmail.comالبريد اإللكتروني
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

اإلسالميةالخط العربي والزخرفة نماذج أولمبياد 
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(1)نموذج 

بطاقة تعريفية

بة
ال
ط
 ال

ت
نا
يا
ب

 1٭اجلنسية االسم رباعي

 العمر تاريخ امليالد

 العنوان الصف

 الربيد االلكرتوني اهلاتف

 الربيد االلكرتوني اسم املدرسةبيانات المدرسة

بيانات اإلدارة 

التعليمية
 الربيد االلكرتوني اسم اإلدارة التعليمية

ة 
رك

شا
لم
 ا
ت
نا
يا
ب

(
مل

لع
ا

)

اجملال

:     املسار العملي

□فحات قرآنيةن□من وحي احلرمني□مصابيح اهلدى 

(:حبث علمي)النظري املسار 

 □يل الوحدات الزخرفة اإلسالمية حتل□اإلسالميةظاهرة التكرار يف الفنون 

□اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية مجاليات 

□(أحد خطاطي اململكة العربية السعودية أو خطاطاتها)رموز خالدة يف اخلط العربي 

 تاريخ تسليم املشاركة املشاركةعنوان 

 نبذة خمتصرة عن العمل

.قبول استمارة املشاركة من خالل إرساهلا بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني إلدارة نشاط الطالبات بتعليم املدينة املنورةميكن ٭ 

أن تكون الطالبة سعودية اجلنسيةجيب ٭ 

ركةيف خانة نبذة خمتصرة عن املشا( الكويف املظفر، الديواني اجللي ، الثلث املزخرف)ذكر نوع اخلط املشارك به يتم 1٭
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(2)نموذج رقم 

(أولمبياد الخط العربي والزخرفة اإلسالمية)بيانات الطالبات المرشحات للمشاركة في 

.........في إدارة تعليم

المسارالمجالالصفاسم المدرسةالمرحلة الدراسيةاسم الطالبة

مصابيح الهدى 

عملي من وحي الحرمين

نفحات قرآنية

نظريبحث علمي

:المساعدة للشؤون التعليمية:                                                                                     نشاط الطالباترئيسة /مديرة :منسقة األولمبياد

:التوقيع:التوقيع:التوقيع
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(3)نموذج رقم 

(أولمبياد الخط العربي والزخرفة اإلسالمية)تقرير موجز عن 

...................في إدارة تعليم 

 

 

التأهيل/ برامج التدريبالطالباتاملدارس
نسبة حتقق 

املؤشرات

يف% 100الكلي من 

اإلدارة التعليمية

ملحوظات

ة 
حل
ملر
ا

الفئة املستهدفة نوع الربنامجالعدد العدد 

املشاركاتالكلياملشاركةالكلي
عدد 

الورش

عدد 

الدورات

حمكماتمدربات
طالبات

معلمةمشرفةمعلمةمشرفة

مصابيح اهلدى 
    م

         
    ث

من وحي احلرمني
    م

         
    ث

             بنفحات قرآنية

             ثحبث علمي

 :املساعدة للشؤون التعليمية :                                                                                نشاط الطالباترئيسة / مديرة 

 التوقيع :                                                                                                                  التوقيع

.يزود بصور ورسوم بيانية[1]
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(أ)نموذج 

للمرحلتين المتوسطة والثانوية( مصابيح الهدى)استمارة التقييم النهائية لمسابقة الخط العربي 

:المرحلة الدراسية:                                                                الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

20االلتزام بأصالة الخط وقواعده1

20جمال التنسيق باللوحة2

20الوحدة في التصميم الخطي3

20اإلخراج الفني وتناسق األلوان4

20االبتكار والتجديد باللوحة5

درجة100المجموع
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(ب)نموذج 

للمرحلتين المتوسطة والثانوية( من وحي الحرمين)استمارة التقييم النهائية لمسابقة الزخرفة اإلسالمية 

:المرحلة الدراسية:                                                                   الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

20االلتزام بأصالة الزخرفة اإلسالمية وقواعدها1

20جمال التنسيق باللوحة2

20الوحدة في التصميم الخطي3

10اإلخراج الفني 4

10تناسق األلوان5

20االبتكار والتجديد باللوحة6

درجة100المجموع
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(ج)نموذج 

للمرحلة االبتدائية( نفحات قرآنية)استمارة التقييم النهائية لمسابقة 

:الصف الدراسي:                                                                      الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون العمل الفني بموضوع المسابقة1

10المهارة في التوزيع اللوني2

20االبتكار والتجديد 3

20القيم الجمالية في التكوين الفني للحروف4

20التوازن بين جماليات الشكل واألرضية5

20(تطابق الشروط)تكامل إنتاج العمل الفني 6

درجة100المجموع
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

 الدرجة المستحقة درجة المعيار معيار التقييم العنصر م

1 
  3 .معبر عن موضوع البحث عنوان البحث

  2 .محدد ودقيق وواضح
  5 مجموع درجات العنصر

2 
 ملخص البحث

  1 .ال يقل عن صفحة وال يزيد عن صفحتين
النتائج يشمل توضيح الهدف من البحث والمنهج المتبع فيه وأدواته وتلخيص

  5 .الرئيسة التي توصل إليها

  2 .لغته واضحة وعباراته مركزة ومختصرة
  1 .ال يتضمن أي صور أو إشكال أو جداول

  1 .ال يتضمن أي معلومة جديدة لم ترد في متن البحث
  10 مجموع درجات العنصر

3 
 المقدمة

  2 .واضحة الصياغة ومترابطة األفكار
  2 .مهيئة للمشكلة

  2 .تستعرض الجهود السابقة التي أبرزت أهمية موضوع البحث
  2 .تبين الجهات التي يمكن أن تستفيد من البحث

  8 مجموع درجات العنصر

4 

 مشكلة البحث

  3 .قابلة للبحث
  3 .مرتبطة بالموضوع بشكل دقيق
  2 .مصاغة بشكل تقريري أو أسئلة
  3 .األسئلة واضحة ودقيقة ومحددة
  3 .متغيرات البحث فيها واضحة

  2 .موضحة في ضوء األساس النظري لها

  16 مجموع درجات العنصر
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

5
أهداف البحث

2.صياغتها واضحة ومفهومة
2.دقيقة وقابلة للقياس

2(.مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
6مجموع درجات العنصر

2(.مشكلته)مرتبطة بأهداف البحث وأسئلته أهمية البحث6
2.مصاغة على شكل نقاط محددة

4مجموع درجات العنصر

فروض البحث7

3.بشكل مباشر( مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
3.مجيبة عن األسئلة بشكل دقيق

2.مصاغة بأسلوب واضح ومباشر
2.واقعية وال تخالف أي حقائق

ا  2.قابلة لالختبار والتحقق من صحتها إحصائيا
3.متسقة مع منهج البحث ومتغيراته

15مجموع درجات العنصر

حدود البحث8
2.مصاغة بشكل دقيق

2.متضمنة الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية
4مجموع درجات العنصر

مصطلحات البحث9
2.دقيقة وموضوعية ومحددة

2.مقتصرة على ذكر معنى المصطلح المقصود والمحدد في الدراسة
2.شاملة لجميع متغيرات الدراسة

6مجموع درجات العنصر
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

10

اإلطار )أدبيات البحث 
النظري والدراسات 

(السابقة

3.مرتبطة بموضوع البحث
3.معروضة بأسلوب منظم ومنطقي ومقنع

3.مبرزة ألهمية البحث
2.استخدام دراسات حديثة

3.وضوح االستفادة من الدراسات السابقة

14مجموع درجات العنصر

11
2.تحديد الخصائص الرئيسة للمجتمعمجتمع البحث

2.تحديد حجم المجتمع
4مجموع درجات العنصر

12
عينة البحث

2.تحديد طريقة اختيار العينة
2.مالءمة طريقة اختيار العينة لطبيعة المجتمع

2.وضوح معايير اختيار حجم العينة

2.مناسبة حجم العينة لمنهج البحث

8مجموع درجات العنصر

13

تصميم )منهج البحث 
(البحث

3.لألسئلة والفرضيات( التصميم)مناسبة المنهج 
3.دقة وصف إجراءات البحث
2.ضبط المتغيرات الدخيلة

8مجموع درجات العنصر
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                             البحثعنوان 

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

14
أدوات البحث

3.وصف األدوات من حيث األهداف والمحتوى وطريقة التصميم

3.التحقق من صدق األدوات

3.التحقق من ثبات األدوات

9مجموع درجات العنصر

15
األسلوب اإلحصائي

3.مناسب لإلجابة عن األسئلة
3.مناسب لنوعية البيانات

6مجموع درجات العنصر

16
النتائج

3.عرض النتائج في جداول أو أشكال واضحة ودقيقة

3.تغطية النتائج ألسئلة الدراسة

3.مناقشة النتائج في ضوء اتفاقها أو اختالفها مع نتائج لدراسات أخرى

3.ةتفسير النتائج منطقي ومرتبط باألسباب المذكورة والنظريات العلمي

3.وضوح بصمة الباحث في عرض النتائج وتفسيرها

15مجموع درجات العنصر
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ميةاخلط العربي والزخرفة اإلسالأوملبياد 

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 
:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

اتالمقترحات والتوصي17
3.مرتبطة بنتائج البحث

2.دقيقة وواضحة
3.موضوعية وقابلة للتطبيق

8مجموع درجات العنصر

المراجع18
2.مرتبة بشكل علمي صحيح

2.حديثة وكافية العدد
2.مكتملة البيانات

6مجموع درجات العنصر

19

ير العناصر العامة لتقر
البحث

2.ترتيب عناصر البحث بشكل صحيح
3.توثيق المعلومات بدقة داخل متن البحث

2.فهرسة الموضوعات بشكل واضح وسهل االستخدام
2.وضوح المالحق ودقتها
2.االلتزام بقواعد الطباعة

3.خلو البحث من األخطاء العلمية
2.خلو البحث من األخطاء النحوية واإلمالئية

2.خلو البحث من األخطاء الشرعية

18مجموع درجات العنصر

170مجموع الدرجات لجميع العناصر

100النسبة المئوية لمجموع الدرجات
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املختلفةباأللوانوالتلوينلتشكيلكاالتشكيليوالتصويرامللونة،واألقالموالفحمالرصاصبأقالمكالرسمالرسممهاراتتنميالتنافسيةالفنيةاملسابقاتمنحزمة

املعارفتتضمنمتسلسلةتدريبيةتأهيليةورشلخالمنوتنفذ(ونظريعملي)همارئيسنيمسارينعلىتشتمل.العامالتعليمطالباتلدىوغريها،واألكريليك،والزيتيةكاملائية

 .حمددةعلميةمعايريوفقواملختصنينياألكادمييمنخنبةقبلمن(الوزارةالتعليم،إدارةاملدرسة،)مستوىعلىالنتائجحتكيمويتمالعلمية،واخلرباتاألساسيةواملهارات

ليأوملبياد الرسم والتصوير التشكي

الوصف 1

أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي

األهداف 2

  االعتزاز بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطنتعميق . 

 لى كافة األصعدة، وسأعمل معكم هديف األول أن تكون بالدنا منوذجًا ناجحًا ورائدًا يف العامل ع)حتقيق رؤية خادم احلرمني الشر يفني حفظه اهلل ورعاه

 (.على حتقيق ذلك 

إبراز املبادئ اإلسالمية والعادات والتقاليد يف اجملتمع السعودي . 

نشر الوعي بدور الرسم والتصوير التشكيلي يف اجملتمع احمللي . 

إكساب املعارف واملهارات الفنية الالزمة نظريا وعمليًا للرسم والتصوير التشكيلي. 

توفري البيئة التنافسية الشريفة. 

 اخليال الفين اإلبداعي وتنميته لإلسهام يف تطور احلركة الفنية التشكيلية يف اململكةإطالق. 

اإلسهام يف بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العامل بلغة فنية. 

 دراسات حبثية للقضايا املعاصرةإعداد تنمية مهارات البحث العلمي من خالل. 

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لألداء الفعال. 

التمثيل املشرف للمملكة يف املنافسات اإلقليمية والدولية  . 
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يليأوملبياد الرسم والتصوير التشك

المستفيدات

:وفق التقسيم اآلتي( بما فيهن طالبات التربية الخاصة)جميع طالبات التعليم العام 
المرحلةالوصفالمجالالمسار 

ي
مل

ع
ر 

سا
م

السكب

مىن اإلنسىان وتها ومىا يخىالج معبرة عن جمالها وكمالها وقاألصيلة و التي خلدتها ذاكرة التاريخ ، مسابقة فنية تنافسية في التصوير التشكيلي مستوحاة من الخيل العربية 

األلىوان الزيتيىة واألكرليىك أو أبيات قصيدة وإبرازها على سطح لوحة من خىالل ورش تأهيليىة يىتم التىدريب علىى تقنيىة ألىوان ربطها بأمثال شعور وانطباع تجاهها مع 

.والمائية ويمكن استخدام الوسائط

الثانوية 

المتوسطة

حركة وحياة
مىن خىالل ورش جمالياتىهاألرجىل وغيرهىا وإبىراز حركة األمواج أو حركة بأنواعها مثل مسابقة فنية تنافسية في الرسم مستلهمة من صورة فوتوغرافية ترمز للحركة 

ا ( الرصاص، الفحم، الملونة)تدريبية على تقنيات الرسم بأقالم  .إبداعيةيتم إنتاج رسومات جمالية بحيث يدويا

الثانوية 

المتوسطة

أزاهيري 

من خالل ورش تأهيلية يىتم . ..مسابقة فنية تنافسية في الرسم والتصوير التشكيلي، لتسليط الضوء على العالقة بين الفتاة والزهور وما ترمز له من فرح وحب وصدق 

ول فىي مخيلتهىا بطريقىة بحيث يترك للطالبة التعبير بشكل حر عن ما يج...( أو مائية أكريلك) أو ألوان ...( الرصاص، الملونة،)التدريب على الرسم والتصوير بأقالم 

.إبداعية

االبتدائية

ي
ظر

 ن
ار

س
م

بحث علمي

النتىائج وإثبىات قيام بالتجىارب مجال الرسم والتصوير التشكيلي بقصد حلها وفق الخطوات العلمية للدراسات البحثية باستخدام التفكير العلمي المنظم والفي دراسة مشكلة 

:والفرضيات أو نفيها في المواضيع التالية

.  الكاريكاتير والسخرية-

.التلوث البصري-

.والمنمنماتالتصوير التشكيلي -

.  المملكةوالرسوم الجدارية والنقوش في األثرية الكهوف -

.  التشكيليالمرأة في تاريخ الفن -

الثانوية

3
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يأوملبياد الرسم والتصوير التشكيل

مؤشرات التحقق

مؤشرات التحققالمرحلةالمسارذمستوى التنفي
القيمة 
المقررة

سة
در

لم
ا

عملي
م +ب 
ث+

50.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد

50(.على مستوى اإلدارة التعليمية)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 

100المجموع

يم
عل

لت
 ا
رة

دا
إ

عملي
م +ب 

ث+

15.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد في المسار العملي

10.نسبة األعمال المنفذة في الورش التدريبية

ثنظري
15.عدد الطالبات المتدربات على مهارات البحث العلمي

10.  تحكيمهاعدد البحوث التي تم 

+  علمي
نظري 

م +ب 
ث+

ل إدارة وفق العدد المخصص لك( على مستوى الوزارة)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 
.تعليمية

10

20تحقيق النسبة المئوية من تنفيذ األولمبياد

10عدد الفعاليات المصاحبة لألولمبياد

10.نسبة توثيق األولمبياد

100المجموع

4
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ليأوملبياد الرسم والتصوير التشكي

القيمة المقررةمؤشرات التحققالمرحلةالمساريذمستوى التنف

ة 
ار

وز
ال

(
ة 

اف
ض

ست
با

ف
ائ
ط
 ال

يم
عل

ت
)

+  علمي 
نظري

ث+م +ب 

10.عدد الطالبات المرشحات للمنافسة النهائية لكل مجال من مجاالت المسار

15.الوزارة لكل مجال من مجاالت المسارمستوى عدد الطالبات المتدربات على 

15.األولمبيادالطالبات على مستوى المملكة في التي حصلت عليها ترتيب المراكز 

10.عدد المتدربات على األولمبياد من جميع إدارات التعليم لكل مجال من مجاالت المسار عبر برنامج لقاء

20.لألولمبيادعدد الفعاليات المصاحبة 

20.األولمبيادتحقيق النسبة المئوية من تنفيذ 

10.نسبة توثيق األولمبياد

100المجموع

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي  124



يأوملبياد الرسم والتصوير التشكيل

آلية التنفيذ 5

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى

سة
در

لم
ا

ي
س
را
لد
ل ا

ألو
ل ا

ص
لف
ة ا
اي
بد

م 
عا
ل

14
40

-
14

41
هـ

 ملدرسة وتوضيح أهدافه وآلية املشاركة فيه خالل ساعة النشاط يف ااألوملبياد اإلعالن عن.

 1440ن بداية الدراسة للعام من خالل ورش تأهيلية متدريبهن يتم ترشيح الطالبات املتميزات فنيًا والعمل على-

.هـ داخل املدرسة1441

ُترشح الطالبة املتميزة حلضور برامج تدريبية للمنافسة على مستوى إدارة التعليم.

تبليغ املرشحـة مبوعد تنفيذ األوملبياد على مستوى إدارة التعليم.

 األوملبيادتكريم الطالبات املشاركات يف.

 النشاطقسم /مؤشرات التحقق فيما خيص املدرسة ورفعها إلدارةتعبئة.

ت مجيع الطالبا

الراغبات يف 

املشاركة

لغ يتم ختصيص مب

مالي للصرف على

يزانية  األوملبياد من امل

التشغيلية اخلاصة

.باملدرسة
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يأوملبياد الرسم والتصوير التشكيل

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى

ية
يم

عل
لت
ة ا

ار
إلد

ا

م 
عا
 ل
ول
أل
ي ا

س
را
لد
ل ا

ص
لف
ا

14
40

-
14

41
هـ

التعميم على املدارس باإلطار التنظيمي لألوملبياد.

 (.عن بعد)ترشيح مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية

عقد ورش عمل ملدربات األوملبياد يف اإلدارة التعليمية.
 البحوث  ملستضيفة ،طباعة اواإلدارة التعليمية العامة للنشاط الطالبي  ترشيح حبث واحد متميز ورفعه لإلدارة

.لكل طالبةنسختني الطالبية بواقع 

اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد لعرض نتائج الورش التخصصية وحتكيمها.
لرتشيح أفضل األعمال الفنية  تنظيم وتنفيذ ورش تأهيلية تنافسية يشارك فيها الطالبات املتأهالت من املدارس

.واألحباث اليت متت مناقشتها لدخول املرحلة التالية

 معتمدة جلميع الطالبات املشاركات واللجان العاملة( متيز، مشاركة)إعداد شهادات.

اعتماد النتائج، وتكريم الفائزات على مستوى إدارة التعليم.
 النشاط الفين واملهين / العامة للنشاط الطالبيرفع أمساء الفائزات يف األوملبياد ورقيا وإلكرتونيا لإلدارة

(.  2)ونسخة لإلدارة املستضيفة وفق النموذ  رقم 

إرسال املشاركات املتأهلة إىل اإلدارة املستضيفة.

 املستمر على املوقع اإللكرتوني لألوملبياداالطالع.

 ة، ورفعه الكرتونيًا إىل اإلدارة املستضيف((3)وفق النموذ  رقم )توثيق األوملبياد وإعداد تقرير موجز.

 ة املستضيفة لألوملبياديف اإلدارالنشاط تعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية، وترفع إلدارة.

 

الطالبات  

املرشحات على

ةمستوى املدرس

 

 

لغ يتم ختصيص مب

مالي للصرف على

ص األوملبياد من خمص

.النشاط باإلدارة

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي  126



يأوملبياد الرسم والتصوير التشكيل

اإلجراءاتالزمنالمستوى
عدد 

المشاركات
المخصص المالي

ة 
ار

وز
ال

(
ة 

اف
ض

ست
با

ف
ائ
ط
 ال

يم
عل

ت
)

م 
عا
 ل
ول
أل
ي ا

س
را
لد
ل ا

ص
لف
ا

14
40

-
14

41
هـ

ة ختصصية ويتم اإلشراف على هذه  التنافس يف هذه املرحلة يتم بني الطالبات املتأهالت على مستوى الوزارة عن طريق ورش تأهيلي

.طالبة( 54)ترشيح وتنفيذ اإلدارة املستضيفة حبيث يتم العامة للنشاط الطالبي املرحلة من قبل اإلدارة 
 حيدد فيها بالتفصيل ....( عالميةالتأهيل والتدريب التحكيم، سري احلفل اخلتامي املعرض، إ)إعداد خطة تنفيذية لألوملبياد خطة

.آلية التنفيذ واملهام املطلوبة

متابعة تنفيذ األوملبياد يف إدارات التعليم.

 لألوملبياد وحتديثهإلكرتوني إنشاء موقع.

التخطيط واإلشراف على الورش التأهيلية املركزية لألوملبياد على النحو التالي:

(.لقاء)نظام برنامج االجتماعات املرئية من اإلدارات التعليمية عن طريق املدربات -

.املتأهالت للمشاركة الوطنيةالطالبات -

اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد.

 جلميع املشاركات( السكن واإلعاشة واملواصالت)توفري متطلبات التصفية النهائية.
 ريم على مستوى معتمدة جلميع املشاركات والفائزات، واللجان العاملة والتك( مشاركة، فائزة)إعداد ميداليات وشهادات

.الوزارة

تنفيذ معرض التصفية النهائية ملدة مخسة أيام.

 العامة للنشاط الطالبيإعداد تقرير ختامي والرفع به لإلدارة.
 البيالعامة للنشاط الطالتحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية املستضيفة، وترفع لإلدارة تعبأ مؤشرات.

 

الطالبات  

الفائزات على

مستوى إدارة 

فق التعليم  و

العدد احملدد 

لكل إدارة 

تعليمية

 

ى يتم الصرف عل

األوملبياد من 

املخصص املعتمد

يف خطة وكالة 

العامالتعليم
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يأوملبياد الرسم والتصوير التشكيل

الزمنيالبرنامج  6

التاريخالبـيـانـاتم

(.لقاء)نظام برنامج االجتماعات املرئية اجتماع منسقات األوملبياد عرب 1
عام بداية الفصل الدراسي األول ل

1441
.التعليميف إدارات بعد للمدربات ورش عمل تفاعلية عن 2

هـ1441خالل شهر حمرم لعام .وترشيح املتميزة فنيًااملدرسة مستوى للطالبات على ورش عمل تفاعلية 3

هـ1441خالل شهر صفر لعام .مستوى اإلدارة التعليمية وعرض اإلنتا  وحتكيمهتفاعلية للطالبات على عمل ورش4

(.الطائف)يفة إلدارة التعليم املستض( النظري-العملي )بيانات الفائزات واألعمال واألحباث للمسارين رسال إ5

هـ1441خالل شهر ربيع أول لعام  (.الطائف)م املستضيفة إلدارة التعلي( النظري-العملي )نهاية استقبال بيانات الفائزات واألعمال واألحباث للمسارين 6

.التحكيم على مستوى اإلدارة املستضيفة وإعالن النتائج وجتهيز املعرض7

.سيتم حتديده الحقا (.الطائف)ائج والتكريم املركزية النهائية وحتكيم نتائجها وحتديد املراكز وإعالن النتللورش حضور الطالبات الفائزات 8
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:املرحلة النهائيةأنشطة 

المرحلة النهائية 7

 (.السكب)فنية مسابقة 

 (.  حركة وحياة)فنية مسابقة 

 (.  أزاهريي)فنية مسابقة 

 للرسم والتصوير التشكيليالبحوث العلمية مسابقة. 
 التصفية النهائيةمعرض. 

 عمل تفاعليةورش. 

 تكريم للمشاركات واللجان العاملةحفل. 

احملدد لألوملبياد يف املرحلة النهائيةالعدد 

اإلدارات التعليمية
مرافقة من إدارة البحوث العلميةأزاهيريحركة وحياةالسكب

التعليم  ث ب م ث م ث

 1 1 4 2 2 2 2اإلدارة العامة للتعليم

 1 1 2 1 1 1 1إدارة التعليم  
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التعليمات والضوابط العامة لألوملبياد

التنظيمات العامة لألولمبياد 8

 :باإلضافة إىل الشروط الرئيسية الواردة يف مدخل الدليل، يشرتط اآلتي

االشرتاك يف األوملبياد يعين االلتزام التام بهذه الشروط واألحكام وما يرتتب عليهما. 

 ختلو املشاَركات من املخالفات الشرعية، ومما خيالف سياسة اململكة، أو سياسة التعليمأن. 

 بشكل مباشرالطالبات أهمية تشجيع التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والرتكيز على مصلحة. 

تتوىل اإلدارات التعليمية متابعة املدارس لتحفيز الطالبات لالشرتاك يف األوملبياد. 

أهمية االطالع املستمر على املوقع االلكرتوني لألوملبياد. 

حيتفظ املنظمون يف الوزارة حبق إلغاء أو تعديل جمريات األوملبياد أو شروطه أو أحكامه من دون إشعار مسبق. 

 ملشاركةالشروط تعرض مجيع املشاركات على جلنة للفرز والتحكيم وهلا حق القرار بقبول األعمال أو رفضها واستبعاد غري احملققة. 
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مشاركة الطالبةشروط ومعايري 

تلتحق الطالبة يف أحد األوملبيادات الفنية ويف جمال واحد فقط . 

االلتحاق بالدورة التدريبية لألوملبياد يف املدرسة واإلدارة التعليمية. 

أن تكون املشاركة عمل فردي يف املسار العملي والنظري. 

 وحتكيمها( املدرسة، إدارة التعليم، الوزارة)يتم املشاركة بنتائج الورش التأهيلية املنفذة للطالبات على مستوى. 

   بـل يـتم تغليفهـا بشـكل  مسـطح أو      . بترسل املشاركات اليت ستدخل املنافسة دون زخرفة أو تذهيب أو ثين أو ضغط ودون إلصاقها علـى ورق مقـوى أو خشـ

 .توضع داخل اسطوانة مبا يضمن وصوهلا إىل اإلدارة املستضيفة لألوملبياد دون تلف

 ومل يسبق له الفوز يف مشروع أخر(غري منسوخ أو مقلد)أن يكون العمل املشارك به أصليا ،. 

         ط أو ختـل   تتقيـد بالشـروط والضـواب   يتم تقييم املشاركات اليت ُرشحت من إدارات التعلـيم وفقـًا السـتمارات التقيـيم، كمـا سـيتم اسـتبعاد اللوحـات الـيت مل

 . مبفهوم األدب العام أو تتضمن إي شعارات أو كتابة سياسية

يتم حتكيم املشاركات من قبل خمتصني وخمتصات وسيكون قرار التحكيم نهائيا ال يقبل االعرتاض. 

يمية املستضيفةلن تعاد األعمال الفائزة وحيق للمشاركـة استعادة العمل املشارك به الذي مل يفز بالتواصل املباشر مع اإلدارة التعل . 

 كاملة وتلصق خلف نتائج الورش التأهيلية والبحوث املشاركة( 1منوذ  )يتم تعبئة البطاقة التعريفية. 

 التعليمية أثناء التحكيم ويكتفى بتوقيع الطالبةاإلدارة حتمل املشاركات أي اسم أو إشارة تبني هوية ال. 

 ربيداملستضيفة غري مسئوله بأي شكل من األشكال عن تأخر وصول األعمال أو تعرضها للضياع أو التلف يف الاإلدارة. 

 للورشة التفاعلية على املستوى الوزارة تلغى مشاركتها( املرشحة)عدم حضور الطالبة . 

إقرار املشاركــة باالطالع على الشروط واألحكام املنظمة للمشاركة واملوافقة عليها . 
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مستوى اإلدارة التعليميةعلى شروط املشاركة 

 للمرحلتني املتوسطة والثانوية( السكب)مسابقة 

 (.  سم40×40)وال يقل عن ( سم70×100)ال يتجاوز املقاس ( مربع أو مستطيل)مقاس اللوحة 

 (.  فربينو ، الكانفس، كانسون ) مراعاة اختيار نوع السطح املناسب 

 مع إمكانية استخدام الوسائط( االكريلك، الزييت، املائي)األلوان التلوين باستخدام  . 

 اللوحةاستلهامها يف أرفاق أبيات القصيدة اليت مت. 

 للمرحلتني املتوسطة والثانوية( حركة و حياة )مسابقة 

 (.  سم40×40)وال يقل عن ( سم70×100)ال يتجاوز املقاس ( مربع أو مستطيل)اللوحة مقاس 

 (.  فربينو ، الكانفس، كانسون )مراعاة اختيار نوع السطح املناسب 

 أو الفحم التلوين باستخدام أقالم الرصاص واألقالم امللونة  . 

أرفاق الصورة الفوتوغرافية اليت مت استلهامها يف اللوحة. 

 للمرحلة االبتدائية ( أزاهريي ) مسابقة 

 اللوحة مقاس(A3  )(.سم 30×42)ويعادل 

 ( .  فربينو، كانسون ) مراعاة اختيار نوع السطح املناسب 

الرسم باستخدام أقالم الرصاص والفحم واألقالم امللونة واأللوان املائية. 
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مستوى اإلدارة التعليميةعلى شروط املشاركة 

للمرحلة الثانوية( البحث العلمي)مسابقة 

 يكون البحث قد سبق نشره أو تقدميه يف مؤمتر أو ندوة أو مسابقة أو أي مشاركة أخرىأن ال. 

أن يتاح للمشاركة حرية اختيار موضوع البحث على أن يكون من املواضيع اليت مت حتديدها يف إطار األوملبياد. 

التقيد مبعايري البحث العلمي. 

 صفحة( 35-25)عدد صفحات البحث ما بني. 

 أن يقدم مطبوعا باللغة العربية وملتزما بقواعدها على ورق مقاس(A4 )خبط((Simplified Arabic (  14)عريض للعناوين الرئيسة، ( 16)للمنت، ( 14)حبجم

 .لبقية اجلهات( سم2)للجهة اليمنى و( سم3)عريض للعناوين الفرعية، واملسافة بني السطور سطر واحد للفقرة الواحدة وسطر ونصف بني الفقرات، وتكون اهلوامش

لتحليالت وااللتزام باألمانة ية الباحثة يف ايسمح بإعداد البحث حتت إشراف متخصص من الوزارة أو اجلامعات املعتربة بعد التنسيق مع إدارة التعليم مع مراعاة حضور شخص

 .العلمية

يسمح برعاية البحث من قبل إحدى الشخصيات أو القطاعات احلكومية أو اخلاصة بعد التنسيق مع إدارة التعليم. 

توى احمللي والوطينن الفين على املسختضع الباحثة ملقابلة شخصية من قبل جلنة التقييم حيث تتم املناقشة يف إجراءات البحث ونتائجه وتوصياته وأهميته للميدا. 

 عمل الباحثةمن رسالة علمية أو تسلم عنه جائزة سابقة أو من غري( منسوخ)تسحب اجلائزة من الفائزة إذا تبني الحقا أن البحث الفائز . 

 دبي والفكرييف الطبع والنشر والتوزيع باألسلوب الذي تراه مع حفظ حق الباحثة األالعامة للنشاط الطالبي  تعد البحوث من حق اإلدارة. 
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 :والتأهيلالتدريب -أواًل
 املستضيفةمن إشراف وإعداد اإلدارة( عن بعد)كل إدارة تعليم مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية ترشح. 

 وقته ومكانه، وحل املشـكالت وتـذليل   قسم النشاط يف كل إدارة تعليمية، لتنظيم العمل، وحتديد آلية التأهيل والتدريب و/ ُتكون جلنة برئاسة مديرة إدارة

 .باإلدارة املستضيفةالطالبات الصعوبات، والتواصل مع إدارة النشاط الفين واملهين بالوزارة وإدارة نشاط 

 ( املرشـحة مـن مدرسـتها   )األوملبيـاد  ، لتـدريب الطالبـات املشـاركات يف   (مشـرفات أو رائـدات نشـاط أو معلمـات    )يتم تدريب أكرب عدد ممكن من املتخصصات

 . وحتكيم النتائج

توثيق ورش العمل اليت تقدمها اللجنة يف سجل خاص. 

 :معايري ترشيح املدربات-ثانيًا 

 يف الفنون، وُيفضل من لديه خربة سابقة يف جمال التدريب على فنون الرسم والتصوير التشكيلي التخصص. 

القدرة على التواصل مع الطالبات وتعزيزهن لتنمية املهارات، وحتقيق اإلجنازات. 

القدرة على التواصل الفّعال مع اآلخرين. 

التدريب والتأهيل 9
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التحكيم  10

يرشح ما ال يقل عن ثالثة أعضاء لكل مسار. 

ألوملبيادميكن االستعانة مبحكمني من خار  إدارة التعليم أومن اإلدارات التعليمية األخرى وفق الضوابط العامة ل. 

يرفع العدد املطلوب من األعمال املرشحة وفق مؤشرات التحقق. 

ُيرشح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية  : 

 .سنواتمخسعنيقلالمبا(اجلامعيأوالعام)التعليميفاخلربةتوفر-

 .تحكيموالالتشكيليوالتصويرالرسمجماالتيفسابقةخربةلديهمنوُيفضلالفنون،يفالتخصص-

 .الواحدالفريقضمنالعملعلىوالقدرةالفعال،االتصالمهارة-
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التعليميةمستوى اإلدارة على التحكيم 

ذلكيتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على مستوى اإلدارة التعليمية، وتبلغ املدارس املشاركة ب. 

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى اإلدارة التعليمية  . 

(.  د/ /ب/أ)وذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارات يف من 
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المستوى الوطنيعلى التحكيم 

.األوليةالمنافسة مرحلة :  أوالً

(. د/  /ب/أ)  منوذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارات يف 

إعالن النتائج للمشاركة يف مرحلة املنافسة النهائية الوطنية وفقأ للتالي: 

العددالمرحلةالمسار

السكب 
9ث

9م

حركة وحياة
9ث

9م

9بأزاهيري

9ثالبحث العلمي

طالبة54إجمالي عدد الطالبات
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.النهائيةالمنافسة مرحلة : ثانياً 

يق مع اإلدارة العامة للنشاط الطالبي،  يتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على املستوى الوطين يف اإلدارة املستضيفة، بالتنس

 .وتبلغ إدارات التعليم املشاركة بذلك

 ى الوزارةمن املرشحات يف أثناء الورشة التفاعلية على املستواملتميزات سيتم طرح آلية جديدة الكتشاف. 

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى الوزارة. 

ُيحكم األوملبياد من قبل جلنة التحكيم بالتنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط الطالبي وفقًا لالتي: 

المجموع الكليلجنة التحكيم من اإلدارة التعليمية المستضيفةلجنة التحكيم من الوزارة

درجة وتعتمد من لجنة التحكيم في الوزارة100درجة40درجة 60
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المستوى الوطنيالمكافآت والجوائز على  11

شهادات املشاركة والشكر وفق ما ورد يف مدخل الدليل. 

توثيق أمساء الفائزات واألعمال الفائزة يف إصدار خاص حيمل اسم األوملبياد. 

 طلبات املشاركةاخلليجية أو الدولية لتمثيل اململكة العربية السعودية وفقا ملت( اوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي)ترشيح األعمال الفائزة يف . 

 رئيسة النشاط واملنسقة واملدربة للطالبة الفائزة يف املركز األول باجملموعة الذهبية بوسام لكل مسار من املسارات/ تكريم مديرة. 

تكريم الفائزات يف املرحلة النهائية وتقديم جوائز مناسبة وفقا لالتي: 

اجملموعة الربونزيةاجملموعة الفضيةاجملموعة الذهبيةاملسار

السكب 
ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

ئز التميز ذهبية وجوا

تقديرية

ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

جوائز التميز فضية و

تقديرية

ثالثة مراكز

وأومسة شهادات

التميز برونزية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

حركة وحياة 
ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكزأزاهريي

مراكزثالثة ثالثة مراكز ثالثة مراكزالبحث العلمي
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العامة للنشاط الطالبي فريق عمل األولمبياد اإلدارة 

االسم

إدارة النشاط الفني والمهنيمديرة -الرويشدمنال بنت عبدالكريم . د

مشرفة العموم -وردة بنت علي الرزوق . أ 

مشرفة العموم -محاسن بنت حسن ثقة . أ 

مشرفة العموم-سارة بنت عبدالرحمن العتي  . أ 

51579/51580/ 51577تحويلة –0114753000هاتف المكتب

nashatfm2014@gmail.comالبريد اإللكتروني
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نماذج أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي
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(1)نموذج 

بطاقة تعريفية

بة
ال
ط
ال
ت 

نا
يا
ب

 1٭اجلنسية   االسم رباعي

 العمر  تاريخ امليالد

 العنوان  الصف

 الربيد االلكرتوني  اهلاتف

 الربيد االلكرتوني  اسم املدرسةبيانات املدرسة

 الربيد االلكرتوني  اسم اإلدارة التعليميةيةبيانات اإلدارة التعليم

ة 
ك

ار
ش
امل
ت 

نا
يا
ب

(
مل

لع
ا

)

 اجملال

:  املسار العملي

□زاهريي أ□اة حركة وحي□السكب 

 (:  البحث العلمي)املسار النظري 

□لتصوير التشكيلي واملنمنمات ا□الكاريكاتري والسخرية 

 □الكهوف االثرية والرسوم اجلدارية والنقوش يف اململكة 

 □لتلوث البصري ا□املرأة يف تاريخ الفن التشكيلي 

 تاريخ تسليم املشاركة املشاركةعنوان 

 نبذة خمتصرة عن العمل

.بتعليم الطائفقبول استمارة املشاركة من خالل إرساهلا بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني إلدارة نشاط الطالبات ميكن ٭

 اجلنسيةأن تكون الطالبة سعودية جيب ٭
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(2)نموذج رقم 

(الرسم والتصوير التشكيليأوملبياد )بيانات الطالبات املرشحات للمشاركة يف 

.........يف إدارة تعليم

 المسار المجال الصف اسم المدرسة المرحلة الدراسية اسم الطالبة

 السكب     

 حركة وحياة     عملي

 أزاهيري    

 نظري بحث علمي    

 :المساعدة للشؤون التعليمية:                                                                                     نشاط الطالباترئيسة / مديرة  :منسقة األولمبياد

:  االسم

 : التوقيع

:االسم

 :التوقيع

:االسم

 :التوقيع
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(3)نموذج رقم 

(الرسم والتصوير التشكيليأولمبياد )تقرير موجز عن 

...................في إدارة تعليم 

 التأهيل/ برامج التدريب الطالبات المدارس

تنسبة تحقق المؤشرا

في % 100الكلي من 

اإلدارة التعليمية

ملحوظات

ة 
حل

ر
لم

ا

الفئة المستهدفة نوع البرنامجالعدد العدد 

المشاركاتالكليالمشاركةالكلي
عدد 

الورش

عدد 

الدورات

محكماتمدربات
طالبات

معلمةمشرفةمعلمةمشرفة

السكب 
م

ث

حركة وحياة
م

ث

بأزاهيري

ثبحث علمي

:المساعدة للشؤون التعليمية:                                                                                رئيسة نشاط الطالبات/مديرة 

:التوقيع:                                                                                                                 التوقيع

.يزود بصور ورسوم بيانية[1]
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(أ)نموذج 

استمارة التقييم النهائية لمسابقة السكب للمرحلتين المتوسطة والثانوية

:المرحلة الدراسية:                                                         الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون العمل الفني بموضوع المسابقة1

20القيم الجمالية في التكوين الفني 2

20المهارة في التوزيع اللوني 3

15التوازن بين جماليات الشكل واألرضية4

10االبتكار والتجديد في الفكرة 5

10الحس الفني المرتبط بين القيم الفنية ومعالجتها في العمل الفني6

10(  تطابق الشروط)تكامل إنتاج العمل الفني 7

5الملهمة وارتباطها بالموضوع( األمثال أو األبيات)مناسبة 8

درجة100المجموع
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(ب)نموذج 

استمارة التقييم النهائية لمسابقة حركة وحياة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

:المرحلة الدراسية:                                                                       الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون العمل الفني بموضوع المسابقة1

20مراعاة أسس التكوين وعناصره2

20المهارة في توزيع الضوء والظل   3

15التوازن بين جماليات الشكل واألرضية 4

10االبتكار والتجديد في العمل الفني 5

10الحس الفني المرتبط بين القيم الفنية ومعالجتها في العمل الفني6

10(  تطابق الشروط)تكامل إنتاج العمل الفني 7

5وارتباطها بالموضوعالملهمة مناسبة الصورة 8

درجة100المجموع
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(ج)نموذج 

استمارة التقييم النهائية لمسابقة أزاهيري للمرحلة االبتدائية

:الصف الدراسي:                                                                       الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون العمل الفني بموضوع المسابقة1

10المهارة في التوزيع اللوني2

20االبتكار والتجديد 3

20القيم الجمالية في التكوين الفني4

20التوازن بين جماليات الشكل واألرضية5

20(تطابق الشروط)تكامل إنتاج العمل الفني 6

درجة100المجموع
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(د)نموذج 
للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:مجال البحث 

:الطالبة المشاركة:                                                                   عنوان البحث

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

1
عنوان البحث

3.معبر عن موضوع البحث
2.محدد ودقيق وواضح

5مجموع درجات العنصر

2
ملخص البحث

1.ال يقل عن صفحة وال يزيد عن صفحتين
ائج الرئيسة يشمل توضيح الهدف من البحث والمنهج المتبع فيه وأدواته وتلخيص النت

5.التي توصل إليها

2.لغته واضحة وعباراته مركزة ومختصرة
1.ال يتضمن أي صور أو إشكال أو جداول

1.ال يتضمن أي معلومة جديدة لم ترد في متن البحث
10مجموع درجات العنصر

3
المقدمة

2.واضحة الصياغة ومترابطة األفكار
2.مهيئة للمشكلة

2.تستعرض الجهود السابقة التي أبرزت أهمية موضوع البحث
2.تبين الجهات التي يمكن أن تستفيد من البحث

8مجموع درجات العنصر

4
مشكلة البحث

3.قابلة للبحث
3.مرتبطة بالموضوع بشكل دقيق
2.مصاغة بشكل تقريري أو أسئلة
3.األسئلة واضحة ودقيقة ومحددة
3.متغيرات البحث فيها واضحة

2.موضحة في ضوء األساس النظري لها
16مجموع درجات العنصر
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:مجال البحث 
:الطالبة المشاركة:                                                                   عنوان البحث

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

5
أهداف البحث

2.صياغتها واضحة ومفهومة
2.دقيقة وقابلة للقياس

2(.مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
6مجموع درجات العنصر

6
أهمية البحث

2(.مشكلته)مرتبطة بأهداف البحث وأسئلته 
2.مصاغة على شكل نقاط محددة

4مجموع درجات العنصر

7
فروض البحث

3.بشكل مباشر( مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
3.مجيبة عن األسئلة بشكل دقيق

2.مصاغة بأسلوب واضح ومباشر
2.واقعية وال تخالف أي حقائق

ا  2.قابلة لالختبار والتحقق من صحتها إحصائيا
3.متسقة مع منهج البحث ومتغيراته

15مجموع درجات العنصر

8
حدود البحث

2.مصاغة بشكل دقيق
2.متضمنة الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية

4مجموع درجات العنصر

9
مصطلحات البحث

2.دقيقة وموضوعية ومحددة
2.مقتصرة على ذكر معنى المصطلح المقصود والمحدد في الدراسة

2.شاملة لجميع متغيرات الدراسة
6مجموع درجات العنصر
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:مجال البحث 

:الطالبة المشاركة:                                                                   عنوان البحث

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

10
اإلطار النظري)أدبيات البحث 

(والدراسات السابقة

3.مرتبطة بموضوع البحث

3.معروضة بأسلوب منظم ومنطقي ومقنع

3.مبرزة ألهمية البحث

2.استخدام دراسات حديثة

3.وضوح االستفادة من الدراسات السابقة

14مجموع درجات العنصر

11
مجتمع البحث

2.تحديد الخصائص الرئيسة للمجتمع

2.تحديد حجم المجتمع

4مجموع درجات العنصر

12
عينة البحث

2.تحديد طريقة اختيار العينة

2.مالءمة طريقة اختيار العينة لطبيعة المجتمع

2.وضوح معايير اختيار حجم العينة

2.مناسبة حجم العينة لمنهج البحث

8مجموع درجات العنصر

13
(تصميم البحث)منهج البحث 

3.لألسئلة والفرضيات( التصميم)مناسبة المنهج 

3.دقة وصف إجراءات البحث

2.ضبط المتغيرات الدخيلة

8مجموع درجات العنصر
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:مجال البحث 

:الطالبة المشاركة:                                                                   عنوان البحث

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

14
أدوات البحث

3.وصف األدوات من حيث األهداف والمحتوى وطريقة التصميم

3.التحقق من صدق األدوات

3.التحقق من ثبات األدوات

9مجموع درجات العنصر

15
األسلوب اإلحصائي

3.مناسب لإلجابة عن األسئلة

3.مناسب لنوعية البيانات

6مجموع درجات العنصر

16
النتائج

3.عرض النتائج في جداول أو أشكال واضحة ودقيقة

3.تغطية النتائج ألسئلة الدراسة

3.خرىمناقشة النتائج في ضوء اتفاقها أو اختالفها مع نتائج لدراسات أ

3.لعلميةتفسير النتائج منطقي ومرتبط باألسباب المذكورة والنظريات ا

3.وضوح بصمة الباحث في عرض النتائج وتفسيرها

15مجموع درجات العنصر
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أوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:مجال البحث 

:الطالبة المشاركة:                                                                   عنوان البحث

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم

17
المقترحات والتوصيات

3.مرتبطة بنتائج البحث

2.دقيقة وواضحة

3.موضوعية وقابلة للتطبيق

8مجموع درجات العنصر

18
المراجع

2.مرتبة بشكل علمي صحيح

2.حديثة وكافية العدد

2.مكتملة البيانات

6مجموع درجات العنصر

19
العناصر العامة لتقرير

البحث

2.ترتيب عناصر البحث بشكل صحيح

3.توثيق المعلومات بدقة داخل متن البحث

2.فهرسة الموضوعات بشكل واضح وسهل االستخدام

2.وضوح المالحق ودقتها

2.االلتزام بقواعد الطباعة

3.خلو البحث من األخطاء العلمية

2.خلو البحث من األخطاء النحوية واإلمالئية

2.خلو البحث من األخطاء الشرعية

18مجموع درجات العنصر

170مجموع الدرجات لجميع العناصر

100النسبة المئوية لمجموع الدرجات
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الداخلي،األزياء،الزخريف،،"رافيكياجل"الطباعي)كالتصميمالعامالتعليمطالباتلدىالفينالتصميممهاراتلتنميةالفنيةالتنافسيةاملسابقاتمنحزمة

ويتمالعلمية،واخلرباتاألساسيةواملهاراتعارفاملتتضمنمتسلسلةتدريبيةتأهيليهورشخاللمنوينفذ(ونظريعملي)همارئيسنيمسارينعلىيشتمل(..الرقمي،

.ددةحمعلميةمعايريوفقواملختصنياألكادميينيمنخنبةقبلمن(الوزارةالتعليم،إدارةاملدرسة،)مستوىعلىالنتائجحتكيم

أوملبياد التصميم الفين

الوصف 1

أولمبياد التصميم الفني

األهداف 2

تعميق االعتزاز بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطن. 

 (.ة، وسأعمل معكم على حتقيق ذلك هديف األول أن تكون بالدنا منوذجًا ناجحًا ورائدًا يف العامل على كافة األصعد)حتقيق رؤية خادم احلرمني الشر يفني حفظه اهلل ورعاه

إبراز املبادئ اإلسالمية والقيم اإلنسانية يف اجملتمع السعودي .

نشر الوعي بدور جماالت التصميم الفين وتقنياته .

إكساب املعارف واملهارات الفنية الالزمة نظريا وعمليًا للتصميم الفين.

توفري البيئة التنافسية الشريفة.

إطالق اخليال الفين اإلبداعي وتنميته لإلسهام يف تطور احلركة الفنية يف اململكة.

نشر ثقافة االستخدام االمن والفاعل لألنرتنت ووسائل التقنية.

العمل بروح الفريق الواحد.

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لألداء الفعال.

تبادل اخلربات الفنية يف جمال التصميم الفين.

إشراك أولياء األمور لتحفيز أبنائهم و بناتهم املبدعني للمشاركة يف املسابقات الفنية التنافسية.

التأهيل املشرف للمملكة يف املنافسات اإلقليمية والدولية .

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي  153



أوملبياد التصميم الفين

:وفق التقسيم اآلتي( بما فيهن طالبات التربية الخاصة)جميع طالبات التعليم العام 

المرحلةالوصفالمجالالمسار 

مسار عملي

تصميم أضواء

خيالية

ية دور التصاميم الضـوئ لتعزيز (  Adobe After Effects) خيالي باستخدام الربامج اإللكرتونية مثلمسابقة تنافسية يف تصميم ضوئي 

لتحـاق بـورش تأهيليـة وتدريبيـة     مـن خـالل اال  وتـتم  معتمـد علـى اخليـال واإلبـداع    املبتكرة يعرض على املسرح يصـاحبه مـؤثرات صـوتية وحركيـة     

.للمشاركات يف جمال التصميم الضوئية

الثانوية

املتوسطة

تصميم معامل 

سعودية

...( ، معـادن ، 3Dطباعـة  )، وتنفذ خبامة مناسـبة مثـل   2030مسابقة تنافسية يف تصميم معامل سعودية ذات هوية أصيلة ومواكبة لرؤية اململكة 

.من خالل ورش تدريبية على تقنيات التصميم

الثانوية  

املتوسطة

دمييتتصميم 
م ل االلتحـاق بـورش تأهيليـة وتدريبيـة تصـم     مسابقة تنافسية يف تصميم الدمى وهي أحد أنواع األلعاب لألطفال لربط الرتفيـه بـالتعلم تـتم مـن خـال     

.ألقمشة أو اخلشب أو الورقفيها الطالبة دميتها اخلاصة وملحقاتها وتتعلم تصنيعها مع وضع ملستها اخلاصة عليها باستخدام اخلامات كا
االبتدائية

حبث علميمسار نظري

كري العلمي املنظم والقيام بالتجارب جمال التصميم الفين بقصد حلها وفق اخلطوات العلمية للدراسات البحثية باستخدام التفيف دراسة مشكلة 

:.واثبات النتائج والفرضيات أو نفيها يف املواضيع التالية

.لتصميم املعاصرا-.                                   التصميم اجلرافيكي-

.العروض االفرتاضية-.               الرمزية يف تصميم الشعاراتالدالالت -

الثانوية

المستفيدات 3
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أوملبياد التصميم الفين

مستوى 
التنفيذ

ةالقيمة المقررمؤشرات التحققالمرحلةالمسار

سة
در

لم
ا

ث+م +ب عملي
50.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد

50.(على مستوى اإلدارة التعليمية)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 

100المجموع

يم
عل

لت
 ا
رة

دا
إ

ث+م +ب عملي
15.عدد الطالبات المتدربات على األولمبياد في المسار العملي

10.نسبة األعمال المنفذة في الورش التدريبية

ثنظري
15.عدد الطالبات المتدربات على مهارات البحث العلمي

10عدد البحوث التي تم تحكيمها 

علمي 

نظري + 
ث+م +ب 

المخصص وفق العدد( على مستوى الوزارة)نسبة الطالبات المتميزات المرشحات للمشاركة في األولمبياد 
.لكل إدارة تعليمية

10

20تحقيق النسبة المئوية من تنفيذ األولمبياد

10عدد الفعاليات المصاحبة لألولمبياد

10.نسبة توثيق األولمبياد

100المجموع

مؤشرات التحقق 4
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مستوى 

التنفيذ
مؤشرات التحققالمرحلةالمسار

القيمة 

المقررة

ة 
ار

وز
ال

(
م 

لي
تع

ة 
اف
ض

ست
با

دة
ج

)

علمي

 نظري+ 
 ث+م +ب 

10.عدد الطالبات المرشحات للمنافسة النهائية لكل مجال من مجاالت المسار

 15 .عدد الطالبات المتدربات على المستوى الوزارة لكل مجال من مجاالت المسار

 15 ترتيب المراكز الحاصلة عليه الطالبات على مستوى المملكة في األولمبياد

 10 .قاءعدد المتدربات على األولمبياد من جميع إدارات التعليم لكل مجال من مجاالت المسار عبر برنامج ل

 20 عدد الفعاليات المصاحبة لألولمبياد

 20 تحقيق النسبة المئوية من تنفيذ األولمبياد

 10 .نسبة توثيق األولمبياد

 100 المجموع
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آلية التنفيذ 5

اإلجراءاتالزمنالمستوى
عدد 

المشاركات
المخصص المالي

سة
در

لم
ا

ل 
ص
لف
ة ا
اي
بد

س
را
لد
ل ا

ألو
ا

ي

م 
عا
ل

14
40

-
14

41
هـ

درسة اإلعالن عن ألوملبياد وتوضيح أهدافه وآلية املشاركة فيه خالل ساعة النشاط يف امل.
1440ن بداية الدراسة للعام يتم ترشيح الطالبات املتميزات فنيًا والعمل على تدريبهم من خالل ورش تأهيلية م-

.هـ داخل املدرسة1441

ُترشح الطالبة املتميزة حلضور برامج تدريبية للمنافسة على مستوى إدارة التعليم.

تبليغ املرشحـة مبوعد تنفيذ األوملبياد على مستوى إدارة التعليم.

تكريم الطالبات املشاركات يف ألوملبياد.

قسم نشاط الطالبات/تعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص املدرسة ورفعها إلدارة.

مجيع 

الطالبات  

الراغبات 

يف 

املشاركة

 

يتم ختصيص 

مبلغ مالي  

للصرف على 

األوملبياد من 

غيلية امليزانية التش

اخلاصة 

.باملدرسة
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اإلجراءاتالزمنالمستوى
عدد 

المشاركات
المخصص المالي

ية
يم

عل
لت
ة ا

ار
إلد

ا

م 
عا

 ل
ل
ألو

 ا
ي

س
را

لد
 ا
ل
ص

لف
ا

1
4
4
0

-
1
4
4
1

هـ

التعميم على املدارس باإلطار التنظيمي لألوملبياد.

 (.عن بعد)ترشيح مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية

عقد ورش عمل ملدربات األوملبياد يف اإلدارة التعليمية.
 طباعة البحوث الطالبية  . يفةالتعليمية املستضالعامة للنشاط الطالبي واإلدارة ترشيح حبث واحد متميز ورفعه لإلدارة

.نسخ لكل طالبة( 2)بواقع 

اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد لعرض نتائج الورش التخصصية وحتكيمها.
شيح أفضل األعمال الفنية  تنظيم وتنفيذ ورش تأهيلية تنافسية يشارك فيها الطالبات املتأهالت من املدارس لرت

.واألحباث اليت متت مناقشتها لدخول املرحلة التالية

 معتمدة جلميع الطالبات املشاركات واللجان العاملة( متيز، مشاركة)إعداد شهادات.

اعتماد النتائج، وتكريم الفائزات على مستوى إدارة التعليم.
 لنشاط الفين واملهين ونسخة ا/ العامة للنشاط الطالبيرفع أمساء الفائزات يف األوملبياد ورقيا وإلكرتونيا لإلدارة

(.  2)لإلدارة املستضيفة وفق النموذ  رقم 

إرسال املشاركات املتأهلة إىل اإلدارة املستضيفة.

االطالع املستمر على املوقع اإللكرتوني لألوملبياد.

 ورفعه الكرتونيًا إىل اإلدارة املستضيفة((3)وفق النموذ  رقم )توثيق األوملبياد وإعداد تقرير موجز ،.

إلدارة املستضيفة لألوملبيادتعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية، وترفع إلدارة نشاط الطالبات يف ا.

الطالبات  

املرشحات 

على مستوى

املدرسة

 

 

بلغ يتم ختصيص م

ى مالي للصرف عل

األوملبياد من 

خمصص النشاط 

.باإلدارة
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عدد المشاركاتاإلجراءاتالزمنالمستوى
المخصص 

المالي

ة 
ار

وز
ال

(
م 

لي
تع

ة 
اف
ض

ست
با

دة
ج

)

م 
عا
 ل
ول
أل
ي ا

س
را
لد
ل ا

ص
لف
ا

14
40

-
14

41
هـ

ورش تأهيلية ختصصية ويتم التنافس يف هذه املرحلة يتم بني الطالبات املتأهالت على مستوى الوزارة عن طريق

.طالبة( 54)ترشيح يث يتم اإلدارة املستضيفة حباإلدارة العامة للنشاط وتنفيذ اإلشراف على هذه املرحلة من قبل 
 (  ي املعرض، إعالميةالتأهيل والتدريب التحكيم، سري احلفل اخلتام)إعداد خطة تنفيذية لألوملبياد خطة....

.حيدد فيها بالتفصيل آلية التنفيذ واملهام املطلوبة

متابعة تنفيذ األوملبياد يف إدارات التعليم.

إنشاء موقع الكرتوني لألوملبياد وحتديثه.

التخطيط واإلشراف على الورش التأهيلية املركزية لألوملبياد على النحو التالي:

.املدربات من اإلدارات التعليمية عن طريق برنامج لقاء-

.الطالبات املتأهالت للمشاركة الوطنية-

اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد.

 جلميع املشاركات( السكن واإلعاشة واملواصالت)توفري متطلبات التصفية النهائية.
 العاملة والتكريم معتمدة جلميع املشاركات والفائزات، واللجان( مشاركة، فائزة)إعداد ميداليات وشهادات

.على مستوى الوزارة

تنفيذ معرض التصفية النهائية ملدة مخسة أيام.

 للنشاط الطالبيإعداد تقرير ختامي والرفع به لإلدارة العامة.

للنشاط الطالبيتعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية املستضيفة، وترفع لإلدارة العامة.

الطالبات  

الفائزات على 

مستوى إدارة 

ق التعليم  وف

العدد احملدد 

لكل إدارة 

تعليمية

 

لى يتم الصرف ع

األوملبياد من 

املخصص 

طة املعتمد يف خ

وكالة األداء 

التعليمي
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الزمنيالبرنامج  6

التاريخالبياناتم

اسي  بداية الفصل الدر(.لقاء)نظام برنامج االجتماعات املرئية اجتماع منسقات األوملبياد عرب 1
1441األول لعام 

.التعليميف إدارات بعد للمدربات ورش عمل تفاعلية عن 2

.وترشيح املتميزة فنيًااملدرسة مستوى للطالبات على ورش عمل تفاعلية 3
ام خالل شهر حمرم لع

هـ1441

.مستوى اإلدارة التعليمية وعرض اإلنتا  وحتكيمهتفاعلية للطالبات على عمل ورش4
عام خالل شهر صفر ل

هـ1441

(.جدة)إلدارة التعليم املستضيفة ( النظري-العملي )ارسال بيانات الفائزات واألعمال واألحباث للمسارين 5

ول  خالل شهر ربيع أ
هـ1441لعام  6

ــات الفــائزات واألعمــال واألحبــاث للمســارين       ــة اســتقبال بيان ــي )نهاي ــيم املستضــيفة  إل( النظــري-العمل دارة التعل
(.جدة)

.التحكيم على مستوى اإلدارة املستضيفة وإعالن النتائج وجتهيز املعرض7

8
إعــالن النتــائج   املركزيــة النهائيــة وحتكــيم نتائجهــا وحتديــد املراكــز و     للــورش  حضــور الطالبــات الفــائزات   

.قاسيتم حتديده الح(.جدة)والتكريم 
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:املرحلة النهائيةأنشطة 

المرحلة النهائية 7

 (.تصميم أضواء خيالية)مسابقة فنية 

 (.  تصميم معامل سعودية)مسابقة فنية 

 (.  تصميم دمييت)مسابقة فنية 

 للتصميم الفينمسابقة البحوث العلمية. 

معرض التصفية النهائية. 

ورش عمل تفاعلية. 

حفل تكريم للمشاركات واللجان العاملة.

العدد احملدد لألوملبياد يف املرحلة النهائية

اإلدارات التعليمية
مرافقة من إدارة البحوث العلميةتصميم   دميتيتصميم معالم سعوديةةتصميم أضواء خيالي

التعليم ثبمثمث

2222411اإلدارة العامة للتعليم

1111211إدارة التعليم  
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التعليمات والضوابط العامة لألوملبياد

التنظيمات العامة لألولمبياد 8

:باإلضافة إىل الشروط الرئيسية الواردة يف مدخل الدليل، يشرتط اآلتي

االشرتاك يف األوملبياد يعين االلتزام التام بهذه الشروط واألحكام وما يرتتب عليهما.

 ختلو املشاَركات من املخالفات الشرعية، ومما خيالف سياسة اململكة، أو سياسة التعليمأن.

 بشكل مباشرالطالبات أهمية تشجيع التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والرتكيز على مصلحة.

تتوىل اإلدارات التعليمية متابعة املدارس لتحفيز الطالبات لالشرتاك يف األوملبياد.

أهمية االطالع املستمر على املوقع االلكرتوني لألوملبياد.

شعار مسبقحيتفظ املنظمون يف الوزارة حبق إلغاء أو تعديل جمريات األوملبياد أو شروطه أو أحكامه من دون إ.

 احملققة لشروط املشاركةد واستبعاتعرض مجيع املشاركات على جلنة للفرز والتحكيم وهلا حق القرار بقبول األعمال أو رفضها.
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مشاركة الطالبةشروط ومعايري 

الفنية ويف جمال واحد فقطاألوملبياداتتلتحق الطالبة يف أحد أن تكون ال . 

االلتحاق بالدورة التدريبية لألوملبياد يف املدرسة واإلدارة التعليمية.
مشاركة عمل فردي يف املسار العملي والنظري.
 وحتكيمها( زارةاملدرسة، إدارة التعليم، الو)املشاركة بنتائج الورش التأهيلية املنفذة للطالبات على مستوى يتم.
بل يتم تغليفها . رق مقوى أو خشبترسل املشاركات اليت ستدخل املنافسة دون زخرفة أو تذهيب أو ثين أو ضغط ودون إلصاقها على و

.لفبشكل  مسطح أو توضع داخل اسطوانة مبا يضمن وصوهلا إىل اإلدارة املستضيفة لألوملبياد دون ت
 ومل يسبق له الفوز يف مشروع أخر(غري منسوخ أو مقلد)أن يكون العمل املشارك به أصليا ،.
اد اللوحات اليت مل تتقيـد بالشـروط   يتم تقييم املشاركات اليت ُرشحت من إدارات التعليم وفقًا الستمارات التقييم، كما سيتم استبع

. والضوابط أو ختل مبفهوم األدب العام أو تتضمن إي شعارات أو كتابة سياسية
يتم حتكيم املشاركات من قبل خمتصني وخمتصات وسيكون قرار التحكيم نهائيا ال يقبل االعرتاض.
ر مع اإلدارة التعليمية املستضيفةلن تعاد األعمال الفائزة وحيق للمشاركـة استعادة العمل املشارك به الذي مل يفز بالتواصل املباش .
 كاملة وتلصق خلف نتائج الورش التأهيلية والبحوث املشاركة( 1منوذ  )يتم تعبئة البطاقة التعريفية.
الطالبةأال حتمل املشاركات أي اسم أو إشارة تبني هوية االدارة التعليمية أثناء التحكيم ويكتفى بتوقيع.
 و التلف يف الربيداملستضيفة غري مسئوله بأي شكل من األشكال عن تأخر وصول األعمال أو تعرضها للضياع أاإلدارة.
 للورشة التفاعلية على املستوى الوزارة تلغى مشاركتها( املرشحة)عدم حضور الطالبة .
إقرار املشاركــة باالطالع على الشروط واألحكام املنظمة للمشاركة واملوافقة عليها .
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مستوى اإلدارة التعليميةعلى شروط املشاركة 

تصميم أضواء خيالية للمرحلتني املتوسطة والثانوية

 دقائق5دقائق وال يزيد عن 3ال تقل مدة التصميم الضوئي عن .

وضوح الفكرة واستلهام التصميم من اجملتمع السعودي.

 العرض على املسرحاالنتا  بتصميم الضوء مبا يوافق.

  بهندسة الصوت والصورةالتصميم مونتا.

توثيق احلقوق الفكرية.

 مثل نوع الربامج املستخدمةحتديد(Adobe After Effects  )التقنيات و. 

 (.اجلمالية، والنفعية)واالصالة واالبتكار يف فكرة التصميم مع وضوح احملددات الوظيفية البساطة

حتقق أسس وعناصر التصميم الضوئي مراعاة توافق األلوان ودقة اإلضاءة مع مراعاة اجلودة يف التصميم.

 الوطيناهلوية وأصالة الرتاث مع احملافظة على 2030ان يكون التصميم قابل للتنفيذ ويتواكب مع متطلبات رؤية.

 جيب إرسال التصميم على نسخDV CAM أوMINI DV أوDVD.

 نسخ من التصميم على ( 3)جيب إرسالCD.

 االدارة التعليمية املشاركة يف املسابقة تتحمل مصاريف إنتا  التصميم وإرساله.
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للمرحلتني املتوسطة والثانوية( معامل سعودية)تصميم 

أمكانية استخدام أقالم الرصاص وامللونة يف التصميم اليدوي أو االكتفاء بالتصميم الرقمي.

أال يقل مقاس الورقة عن(A4 ) وال يزيد عن(A3.)

 (.والنفعية ، اجلمالية )البساطة واالصالة واالبتكار يف التصميم مع وضوح الفكرة واحملددات الوظيفية

(.النسب، االتزان، اإليقاع، امللمس، اللون: )حتقق أسس وعناصر تصميم البوابات أو املعامل كقيم مجالية مثل

  مراعاة توافق مواصفات اخلامات لتصميم بوابات ومعامل املدن

الدقة واإلتقان مع مراعاة اجلودة يف التصميم.

 (.اهلوية وأصالة الرتاث الوطين)مع احملافظة على 2030يكون التصميم قابل للتنفيذ ويتواكب مع متطلبات رؤية أن 

 3تنفيذه باستخدام اخلامات املختلفة أو طباعته بتقنية ترشيح التصميم على مستوى الوزارة يتم عندD  من قبل االدارة التعليمية. 
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أوملبياد التصميم الفين

للمرحلة االبتدائية( دمييت)تصميم 

 

 زيد عن مقاس الورقة ورق ال يقل وال يالطباعة على أقالم الرصاص واألقالم امللونة واأللوان املائية يف التصميم اليدوي أو استخدام(A4 )  يف حالة
 .التصميم اإللكرتوني

 مناسب للدمية أسم اختيار.

تنفيذ التصميم باستخدام اخلامات واألدوات املناسبة.

 أواني وغريهاأو أثاث تصميم دمية واحدة وميكن يكون معها ملحقاتها من مالبس أو.

امكانية االستفادة من الربامج والتطبيقات االلكرتونية بالتصميم الرقمي للتخطيطات األولية للدمية.

التقيد بتصميم دمية مستوحى من البيئة واجملتمع السعودي، ويظهر عليها قيمنا اإلسالمية وعاداتنا األصيلة.

تقدم املشاركات يف صندوق مناسب للدمية  .

مراعاة أسس وعناصر التصميم يف التكوين للدمية وجودة التنفيذ واالخرا  النهائي.

استخدام األلوان املناسبة واخلامات املتألفة  . 

 فكريةهلا حقوق ملكية وال يسمح تقليد دمى . الدميةالتجديد واالبتكار يف تصميم مراعاة.
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أوملبياد التصميم الفين

للمرحلة الثانوية( البحث العلمي)مسابقة 

يكون البحث قد سبق نشره أو تقدميه يف مؤمتر أو ندوة أو مسابقة أو أي مشاركة أخرىال أ.

أن يتاح للمشاركة حرية اختيار موضوع البحث على أن يكون من املواضيع اليت مت حتديدها يف إطار األوملبياد.

التقيد مبعايري البحث العلمي.

 صفحة( 35-25)عدد صفحات البحث ما بني.

 العربية وملتزما بقواعدها على ورق مقاس مطبوعًا باللغة أن يقدم(A4 ) خبط((Simplified Arabic عريض للعناوين الرئيسة،  ( 16)للمنت، ( 14)حبجم
لبقية  ( سم2)للجهة اليمنى و( سم3)شعريض للعناوين الفرعية، واملسافة بني السطور سطر واحد للفقرة الواحدة وسطر ونصف بني الفقرات، وتكون اهلوام( 14)

.اجلهات
لتحليالت وااللتزام خصية الباحثة يف ايسمح بإعداد البحث حتت إشراف متخصص من الوزارة أو اجلامعات املعتربة بعد التنسيق مع إدارة التعليم مع مراعاة حضور ش

.باألمانة العلمية

يسمح برعاية البحث من قبل إحدى الشخصيات أو القطاعات احلكومية أو اخلاصة بعد التنسيق مع إدارة التعليم.

توى احمللي والوطينلميدان الفين على املسختضع الباحثة ملقابلة شخصية من قبل جلنة التقييم حيث تتم املناقشة يف إجراءات البحث ونتائجه وتوصياته وأهميته ل.

 ن غري عمل الباحثةمن رسالة علمية أو تسلم عنه جائزة سابقة أو م( منسوخ)تسحب اجلائزة من الفائزة إذا تبني الحقا أن البحث الفائز.

 ألدبي والفكريالطبع والنشر والتوزيع باألسلوب الذي تراه مع حفظ حق الباحثة ااإلدارة العامة للنشاط الطالبي يف تعد البحوث من حق.
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أوملبياد التصميم الفين

 :التدريب والتأهيل-أواًل

 راف وإعداد اإلدارة املستضيفةمن إش( عن بعد)ترشح كل إدارة تعليم مدربــات للتدريب على األوملبياد عرب ورش تأهيلية تفاعلية.

 لتأهيل والتدريب ووقته ومكانه، وحل قسم النشاط يف كل إدارة تعليمية، لتنظيم العمل، وحتديد آلية ا/ ُتكون جلنة برئاسة مديرة إدارة

.اإلدارة املستضيفةاملشكالت وتذليل الصعوبات، والتواصل مع إدارة النشاط الفين واملهين بالوزارة وإدارة نشاط الطالبات ب

  املشــاركات يف األوملبيــاد ، لتــدريب الطالبــات(مشــرفات أو رائــدات نشــاط أو معلمــات)يــتم تــدريب أكــرب عــدد ممكــن مــن املتخصصــات

. وحتكيم النتائج( املرشحة من مدرستها)

توثيق ورش العمل اليت تقدمها اللجنة يف سجل خاص. 

 :املدرباتمعايري ترشيح -ثانيًا 

 يف الفنون، وُيفضل من لديه خربة سابقة يف جمال التدريب على التصميم الفينالتخصص.

القدرة على التواصل مع الطالبات وتعزيزهن لتنمية املهارات، وحتقيق اإلجنازات.

القدرة على التواصل الفّعال مع اآلخرين.

التدريب والتأهيل 9
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أوملبياد التصميم الفين

التحكيم 10

 مسارثالثة أعضاء لكل يرشح ما ال يقل عن. 

ألوملبيادميكن االستعانة مبحكمني من خار  إدارة التعليم أومن اإلدارات التعليمية األخرى وفق الضوابط العامة ل. 

يرفع العدد املطلوب من األعمال املرشحة وفق مؤشرات التحقق. 

ُيرشح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية  : 

 .سنواتمخسعنيقلالمبا(اجلامعيأوالعام)التعليميفاخلربةتوفر-

 .والتحكيمالفينالتصميمجماالتيفسابقةخربةلديهمنوُيفضلالفنون،يفالتخصص-

 الواحدالفريقضمنالعملعلىوالقدرةالفعال،االتصالمهارة-
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أوملبياد التصميم الفين

التعليميةمستوى اإلدارة على التحكيم 

شاركة بذلكيتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على مستوى اإلدارة التعليمية، وتبلغ املدارس امل.

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى اإلدارة التعليمية  .

(.  د/ /ب/أ)يف منوذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارات
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أوملبياد التصميم الفين

المستوى الوطنيعلى التحكيم 

.األوليةالمنافسة مرحلة : أوالً

(.  د/ /ب/أ)ت يف منوذ  ُتحكم املشاركات اليت ُرشحت من قبل إدارات التعليم يف املرحلة الثانية وفقًا لالستمارا

إعالن النتائج للمشاركة يف مرحلة املنافسة النهائية الوطنية وفقأ للتالي: 

العدداملرحلةاملسار

تصميم أضواء خيالية
9ث

9م

تصميم معامل سعودية
9ث

9م

9بتصميم   دمييت

9ثالبحث العلمي

طالبة54إمجالي عدد الطالبات
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أوملبياد التصميم الفين

(المستوى الوطنيعلى )التحكيم في المرحلة الثانية 

.النهائيةاملنافسة مرحلة : ثانيًا

التنسيق مع اإلدارة العامة للنشاط، وتبلغ يتم اختيار مقر مالئم لتنفيذ األوملبياد على املستوى الوطين يف اإلدارة املستضيفة، ب

.إدارات التعليم املشاركة بذلك

ملستوى الوزارةسيتم طرح آلية جديدة الكتشاف املتميزين من املرشحات يف أثناء الورشة التفاعلية على ا.

يتم حتكيم نتائج أعمال املرشحات يف الورشة التفاعلية على املستوى الوزارة.

 لالتياإلدارة العامة للنشاط وفقًا ُيحكم األوملبياد من قبل جلنة التحكيم بالتنسيق مع  :

اجملموع الكليملستضيفةجلنة التحكيم من اإلدارة التعليمية اجلنة التحكيم من الوزارة

درجة40درجة 60
يم يف  درجة وتعتمد من جلنة التحك100

الوزارة
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أوملبياد التصميم الفين

على مستوى الوزارةالمكافآت والجوائز  11

شهادات املشاركة والشكر وفق ما ورد يف مدخل الدليل. 

توثيق أمساء الفائزات واألعمال الفائزة يف إصدار خاص حيمل اسم األوملبياد. 

 تطلبات املشاركةاخلليجية أو الدولية لتمثيل اململكة العربية السعودية وفقا مل( التصميم الفيناوملبياد )ترشيح األعمال الفائزة يف . 

 ار من املساراترئيسة النشاط واملنسقة واملدربة للطالبة الفائزة يف املركز األول باجملموعة الذهبية بوسام لكل مس/ تكريم مديرة.

تكريم الفائزات يف املرحلة النهائية وتقديم جوائز مناسبة وفقا لالتي:

اجملموعة الربونزيةاجملموعة الفضيةاجملموعة الذهبيةاملسار

ةتصميم أضواء خيالي
ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

التميز ذهبية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

التميز فضية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكز

شهادات وأومسة 

التميز برونزية  

وجوائز تقديرية

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ة تصميم معامل سعودي
ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكز

ثالثة مراكز ثالثة مراكزثالثة مراكزتصميم  دمييت

ثالثة مراكزثالثة مراكزثالثة مراكزالبحث العلمي
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أوملبياد التصميم الفين

اإلدارة العامة للنشاط فريق عمل األولمبياد 

االسم

إدارة النشاط الفني والمهنيمديرة -الرويشدمنال بنت عبدالكريم . د

مشرفة العموم -الرزوقوردة بنت علي . أ 

مشرفة العموم -محاسن بنت حسن ثقة . أ 

مشرفة العموم-سارة بنت عبدالرحمن العتي  . أ 

51579/51580/ 51577تحويلة –0114753000هاتف المكتب

nashatfm2014@gmail.comالبريد اإللكتروني
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أوملبياد التصميم الفين

نماذج أولمبياد التصميم الفني
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أوملبياد التصميم الفين

(1)منوذ  

بطاقة تعريفية

بة
ال
ط
ال
ت 

نا
يا
ب

 1٭اجلنسية االسم رباعي

 العمر تاريخ امليالد

 العنوان الصف

 الربيد االلكرتوني اهلاتف

بيانات 

املدرسة
 الربيد االلكرتوني اسم املدرسة

بيانات 

اإلدارة 

التعليمية
 الربيد االلكرتوني اسم اإلدارة التعليمية

ة 
ك

ار
ش
امل
ت 

نا
يا
ب

(
مل

لع
ا

)

اجملال

:     املسار العملي

□صميم  دمييتت□مل سعوديةتصميم معا□تصميم أضواء خيالية

(:حبث علمي)املسار النظري 

 □لتصميم املعاصر ا□اجلرافيكي التصميم

□الدالالت الرمزية يف تصميم الشعارات □العروض االفرتاضية 

 تاريخ تسليم املشاركة عنوان اُلمشاركة

 نبذة خمتصرة عن العمل

.جدةقبول استمارة املشاركة من خالل إرساهلا بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني إلدارة نشاط الطالبات بتعليم ميكن ٭ 

.اجلنسيةأن تكون الطالبة سعودية جيب ٭ 
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أوملبياد التصميم الفين

(2)منوذ  رقم 

(أوملبياد التصميم الفين)بيانات الطالبات املرشحات للمشاركة يف 

............يف إدارة تعليم

المسارالمجالالصفاسم المدرسةالمرحلة الدراسيةاسم الطالبة

تصميم أضواء خيالية

عملي تصميم معالم سعودية

تصميم دميتي

نظريبحث علمي

:المساعدة للشؤون التعليمية:                                                                                     نشاط الطالباترئيسة / مديرة :منسقة األولمبياد

:التوقيع:التوقيع:التوقيع
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أوملبياد التصميم الفين

(3)منوذ  رقم 

(أوملبياد التصميم الفين)تقرير موجز عن 

...................يف إدارة تعليم 

 

 

التأهيل/ برامج التدريبالطالباتاملدارس

نسبة حتقق 

املؤشرات

%  100الكلي من 

ليميةيف اإلدارة التع

ملحوظات

ة 
حل
ملر
ا

الفئة املستهدفة نوع الربنامجالعدد العدد 

املشاركاتالكلياملشاركةالكلي
عدد 

الورش

عدد 

الدورات

حمكماتمدربات
طالبات

معلمةمشرفةمعلمةمشرفة

تصميم أضواء 

خيالية

    م
         

    ث

تصميم معامل 

سعودية

    م
         

    ث

             بدمييتتصميم

             ثحبث علمي

 :املساعدة للشؤون التعليمية :                                                                                رئيسة نشاط الطالبات/مديرة 

 :التوقيع :                                                                                                                 التوقيع

.يزود بصور ورسوم بيانية[1]
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أوملبياد التصميم الفين

(ا)منوذ  

للمرحلة املتوسطة والثانوية( تصميم أضواء خيالية )استمارة التقييم النهائية ملسابقة 

:ملرحلة الدراسيةا:                                                                            اسم الطالبة

ةالدرجة املستحقدرجة املعيارمعيار تقييم األداءم

 10ارتباط مضمون التصميم مبوضوع املسابقة1

 10مراعاة أسس عناصر التصميم2

 10.    الدقة واالتقان يف التصميم3

 15للتصميم ( ة النفعي،اجلمالية ) حتقق احملددات الوظيفة 4

 10صميم االبتكار واجلدة مع البساطة واألصالة يف الت5

 10قابلية التصميم للتطبيق 6

 25ة واحلركيةمناسبة العروض الضوئية مع املؤثرات الصوتي7

 10تكامل النظام البنائي يف التصميم8

 درجة100اجملموع

لمشروعات اإلدارة العامة للنشاط الطالبيالدليل التنفيذي  179بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 



أوملبياد التصميم الفين

(ب )نموذج 

للمرحلة المتوسطة والثانوية( معالم سعودية)استمارة التقييم النهائية لمسابقة تصميم 

:المرحلة الدراسية:                                                                              اسم الطالبة
ةالدرجة المستحقدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون التصميم بموضوع المسابقة1

15مراعاة أسس عناصر التصميم2

10.    الدقة واالتقان في التصميم3

15ميم للتص( النفعية ،الجمالية ) تحقق المحددات الوظيفة 4

10االبتكار والجدة مع البساطة واألصالة في التصميم 5

10قابلية التصميم للتطبيق 6

10مناسبة الخامة للتصميم7

10دقة وجودة المخرج النهائي8

10تكامل النظام البنائي في التصميم 9

درجة100المجموع
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أوملبياد التصميم الفين

(ج )نموذج 

للمرحلة االبتدائية( دميتي)استمارة التقييم النهائية لتصميم 

:المرحلة الدراسية:                                                                    الطالبة المشاركة

الدرجة المستحقةدرجة المعيارمعيار تقييم األداءم

10ارتباط مضمون التصميم بموضوع المسابقة1

10مناسبة اسم الدمية2

15تصميم شخصية الدمية3

15ارتباط شخصية الدمية بالهوية الوطنية  4

10البساطة في التصميم مع وضوح الفكرة5

10تحقق أسس وعناصر التصميم6

20الخامة المناسبة لصناعة الدمية7

10دقة وجودة المخرج النهائي8

درجة100المجموع
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أوملبياد التصميم الفين

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة درجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم
المستحقة

1
3.معبر عن موضوع البحثعنوان البحث

2.محدد ودقيق وواضح
5مجموع درجات العنصر

ملخص البحث2

1.ال يقل عن صفحة وال يزيد عن صفحتين
يص يشمل توضيح الهدف من البحث والمنهج المتبع فيه وأدواته وتلخ

5.النتائج الرئيسة التي توصل إليها

2.لغته واضحة وعباراته مركزة ومختصرة

1.ال يتضمن أي صور أو إشكال أو جداول

1.ال يتضمن أي معلومة جديدة لم ترد في متن البحث
10مجموع درجات العنصر

3
المقدمة

2.واضحة الصياغة ومترابطة األفكار
2.للمشكلةمهيئة

2.تستعرض الجهود السابقة التي أبرزت أهمية موضوع البحث

2.تبين الجهات التي يمكن أن تستفيد من البحث
8مجموع درجات العنصر

4
مشكلة البحث

3.قابلة للبحث
3.مرتبطة بالموضوع بشكل دقيق
2.مصاغة بشكل تقريري أو أسئلة
3.األسئلة واضحة ودقيقة ومحددة
3.متغيرات البحث فيها واضحة

2.موضحة في ضوء األساس النظري لها
16مجموع درجات العنصر
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أوملبياد التصميم الفين

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 
:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة درجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم
المستحقة

5
أهداف البحث

2.صياغتها واضحة ومفهومة
2.دقيقة وقابلة للقياس

2(.مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
6مجموع درجات العنصر

6
2(.مشكلته)مرتبطة بأهداف البحث وأسئلته أهمية البحث

2.مصاغة على شكل نقاط محددة
4العنصردرجات مجموع 

فروض البحث7

3.بشكل مباشر( مشكلة البحث)مرتبطة بأسئلة البحث 
3.مجيبة عن األسئلة بشكل دقيق

2.مصاغة بأسلوب واضح ومباشر
2.واقعية وال تخالف أي حقائق

ا  2.قابلة لالختبار والتحقق من صحتها إحصائيا
3.متسقة مع منهج البحث ومتغيراته

15مجموع درجات العنصر

حدود البحث8
2.مصاغة بشكل دقيق

2.متضمنة الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية
4مجموع درجات العنصر

9
مصطلحات البحث

2.دقيقة وموضوعية ومحددة
2.ةمقتصرة على ذكر معنى المصطلح المقصود والمحدد في الدراس

2.شاملة لجميع متغيرات الدراسة
6مجموع درجات العنصر
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أوملبياد التصميم الفين

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة درجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم
المستحقة

10

اإلطار)أدبيات البحث 
النظري والدراسات 

(السابقة

3.مرتبطة بموضوع البحث
3.معروضة بأسلوب منظم ومنطقي ومقنع

3.مبرزة ألهمية البحث
2.استخدام دراسات حديثة

3.وضوح االستفادة من الدراسات السابقة
14مجموع درجات العنصر

11
مجتمع البحث

2.تحديد الخصائص الرئيسة للمجتمع
2.تحديد حجم المجتمع

4مجموع درجات العنصر

12
عينة البحث

2.تحديد طريقة اختيار العينة

2.مالءمة طريقة اختيار العينة لطبيعة المجتمع

2.وضوح معايير اختيار حجم العينة
2.مناسبة حجم العينة لمنهج البحث

8مجموع درجات العنصر

13
تصميم)منهج البحث 
(البحث

3.لألسئلة والفرضيات( التصميم)مناسبة المنهج 
3.دقة وصف إجراءات البحث
2.ضبط المتغيرات الدخيلة

8مجموع درجات العنصر
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أوملبياد التصميم الفين

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة درجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم
المستحقة

14
أدوات البحث

3.وصف األدوات من حيث األهداف والمحتوى وطريقة التصميم
3.التحقق من صدق األدوات
3.التحقق من ثبات األدوات

9مجموع درجات العنصر

15
األسلوب اإلحصائي

3.مناسب لإلجابة عن األسئلة

3.مناسب لنوعية البيانات

6مجموع درجات العنصر

16
النتائج

3.عرض النتائج في جداول أو أشكال واضحة ودقيقة
3.تغطية النتائج ألسئلة الدراسة

3.أخرىمناقشة النتائج في ضوء اتفاقها أو اختالفها مع نتائج لدراسات

3.العلميةتفسير النتائج منطقي ومرتبط باألسباب المذكورة والنظريات

3.وضوح بصمة الباحث في عرض النتائج وتفسيرها
15مجموع درجات العنصر
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أوملبياد التصميم الفين

(د)نموذج 

للمرحلة الثانوية( للبحث العلمي)استمارة التقييم النهائية 

:البحث مجال 

:الطالبة المشاركة:                                                                   البحثعنوان 

الدرجة درجة المعيارمعيار التقييمالعنصرم
المستحقة

اتالمقترحات والتوصي17
3.مرتبطة بنتائج البحث

2.دقيقة وواضحة
3.موضوعية وقابلة للتطبيق

8مجموع درجات العنصر

المراجع18
2.مرتبة بشكل علمي صحيح

2.حديثة وكافية العدد
2.مكتملة البيانات

6مجموع درجات العنصر

19
ير العناصر العامة لتقر

البحث

2.ترتيب عناصر البحث بشكل صحيح
3.توثيق المعلومات بدقة داخل متن البحث

2.فهرسة الموضوعات بشكل واضح وسهل االستخدام
2.وضوح المالحق ودقتها
2.االلتزام بقواعد الطباعة

3.خلو البحث من األخطاء العلمية
2.خلو البحث من األخطاء النحوية واإلمالئية

2.خلو البحث من األخطاء الشرعية
18مجموع درجات العنصر
170مجموع الدرجات لجميع العناصر
100النسبة المئوية لمجموع الدرجات
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فيه الطالبات ومشرفات األنشطة يف جو تفاعلي نشط تشاركمشروع تعرض فيه األفكار اإلبداعية والتجارب واملنجزات النوعية لألنشطة الفنية واملهنية 

.حمددةمعايري اإلدارات التعليمية لنشر الثقافة واملعرفة وتبادل الرؤى التطويرية استشرافًا للمستقبل وفق والقيادات يف 

لتقى الفنون  والمهنم

الوصف 1

ملتقى الفنون والمهن 

األهداف 2

تعميق االعتزاز بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطن  .

 احملافظاتاخلربات بني اإلدارات التعليمية يف املناطق وليحقق تبادل الثقافة واملعرفة الفنية واملهنية نشر.

 2030ية اململكة واملشاريع واملبادرات الفنية واملهنية يف امليدان التعليمي مما يساهم يف حتقيق رؤعرض الربامج.

 واملهنيةالفنية "للملتقيات تنمية املهارات والقدرات يف التخطيط والتنفيذ والتنظيم."

 الشاملة يف األنشطة الفنية واملهنيةالنهضة توفري مناخ تعليمي يعمل على حتقيق.

طنيةإبراز الفنون واملهن املناسبة للفتاة السعودية لالرتقاء بتطوير الذات مما يساهم يف التنمية الو  . 

 بتنشيط السياحة يف اململكةواآلثار وعالقته دور التعليم يف التعريف بالرتاث الوطين إبراز.
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النشاط الفني والمهني 

المستفيدون 3

 (.يةواملتوسطة والثانواإلبتدائية)طالبات مجيع املراحل التعليمية

قائدات املدارس ورائدات النشاط  يف اإلدارات التعليمية  .

التعليميةاإلدارات مديرات ورئيسات النشاط و مشرفات  النشاط الفين واملهين يف.

 مبجاالت الفنون واملهناملهتمني. 

مسار الملتقى 4

 الوصف املسار

 

 نظري

وتطويره ملواكبة اظ على أصالتهندوة وحلقات نقاش لتبادل اآلراء حول اهتمام  اململكة العربية السعودية برتاثها الوطين يف مجيع مناطقها وحمافظاتها، للحف

عروضيصاحبهوُمقِوَماتها املتميزِةيف ظل ِقَيِمهااإلقتصاديواإلزدهارالداخلية  املستدامة، لتحقيق التنوع الثقايف واإلثراء الفيناملستقبل وعالقته بالسياحة

 .لكرتونية وخيتتم بالتوصياتإ

 

 

 تطبيقي

ورش عمل  احة يف اململكة تتضمنعرض منجزات وجتارب إدارة النشاط الفين واملهين  يف تطبيق مشروع أو برنامج أو مبادرة يف جمال الرتاث الوطين والسي

ذة للملتقى  اإلدارات التعليمية املنف، يصاحبه معرض نوعي يشارك فيه اجلامعات واجلهات ذات العالقة وبعض من إدارات وإقسام النشاط الفين واملهين يفمتخصصة

ليم  ومديرات ومشرفات النشاط يف اإلدارات ، ويكون على شرف شخصية وطنية أو تعليمية وحضور عدد من منسوبي وزارة التع( لقاء)عرب نظام  االجتماعات املرئية 

 .التعليمية واألكادمييات ومنسوبات إدارة التعليم

ملتقى الفنون والمهن

 :يشمل مسارين وفق التالي و( تراثنا هويتنا)الرتاث الوطين والسياحة يف اململكة العربية السعودية حتت شعار 
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النشاط الفني والمهني 

مؤشرات التحقق 5

مستوى
 التنفيذ

 رةالقيمة املقر مؤشرات التحقق املرحلة 

سة 
در
امل

 

 60 ( .الفنية واملهنية)عدد الطالبات املتدربات على تنفيذ وتنظيم امللتقيات  ث+م +ب 

 40 (.يةعلى مستوى اإلدارة التعليم)نسبة الطالبات املتميزات املرشحات  للمشاركة يف امللتقى 

 100 اجملموع

 

يم
عل
لت
ة ا
ار
إد

 

 30 ( .الفنية واملهنية)عدد الطالبات املتدربات على تنفيذ وتنظيم امللتقيات  ث+م +ب 

 70 ( .لقاء)حتقيق النسبة املئوية من فعاليات امللتقى املنفذ عرب نظام االجتماعات املرئية  

 100 اجملموع

 

فة
ضا

ست
با
رة 

زا
لو
ا

 

م 
لي
تع

 (
ح
با
ال

ة 
  )

 50.النسبة املئوية لتنفيذ امللتقىحتقيق  ث+م +ب 

 30املصاحبة للملتقى الفعاليات عدد 

 20.نسبة توثيق فعاليات امللتقى

 100 اجملموع

ملتقى الفنون والمهن
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املخصص املالي عدد املشاركات اإلجراءات الزمن املستوى

يتم ختصيص مبلغ 

مالي للصرف على 

امللتقى  من 

امليزانية التشغيلية 

.اخلاصة باملدرسة

الطالبات  

الراغبات يف 

 املشاركة

 النشاطاملشاركة فيه خالل ساعة وآلية وتوضيح أهدافهاإلعالن عن امللتقى. 

ةاألفكار اإلبداعية والتجارب واملنجزات داخل املدرسيتم ترشيح الطالبات املتميزات مهنيًا وفنيًا لعرض.

يتم ترشيح الطالبات املتميزات للمشاركة يف امللتقى على مستوى اإلدارة التعليمية.
 تبليغ الطالبات مبوعد تنفيذ امللتقى على مستوى إدارة التعليم. 

الطالبات املشاركات يف ملتقى الفنون واملهنتكريم. 

 قسم نشاط الطالبات/ تعبأ مؤشرات التحقق مبا خيص املدرسة ورفعها إلدارة.

ي 
س
را
لد
ل ا

ص
لف
ا

ول
أل
ا

 

م 
عا
ل

14
40

-
14

41
هـ

سة
در
امل

غ  يتم ختصيص مبل

مالي للصرف على  

امللتقى من خمصص  

النشاط يف اإلدارة  

.التعليمية

الطالبات  

املرشحات على 

ة  املدرسمستوى 

ليم  التعومنسوبي

واجلهات ذات  

العالقة الراغبني

 يف املشاركة 

 فيها بالتفصيل آلية التنفيذ واملهام املطلوبةتنفيذية للملتقى حيدد إعداد خطة.
التعميم على املدارس باإلطار التنظيمي للملتقى. 

دعوة اجلهات ذات العالقة للمشاركة يف امللتقى.

 امللتقىمقر عقد اختيار وتهيئة.

 امللتقىوتنفيذ تنظيم.
 مستوى إدارة التعليمعلى تكريم املشاركات يف امللتقى. 

كمال اإلجراءات اإلدارية للمشاركةالتواصل مع اإلدارة املستضيفة يف حالة ترشيح أحد منسوبيها للمشاركة يف امللتقى الوزاري واست.

 التعليمية املستضيفةإرسال املشاركات املتأهلة إىل اإلدارة.

 االطالع املستمر على املوقع اإللكرتوني للملتقى.
 الكرتونيًا إىل اإلدارة املستضيفة، ورفعه ((3)وفق النموذ  رقم) توثيق امللتقى وإعداد تقرير موجز عن امللتقى. 

تعبأ مؤشرات التحقق مبا خيص اإلدارة التعليمية ورفعها لإلدارة املستضيفة.

ول
أل
ي ا

س
را
لد
ل ا

ص
لف
ا

 

م 
عا
ل

14
40

-
14

41
هـ

ية
يم
عل
لت
ة ا
ار
إلد

ا
 

آلية التنفيذ 6

ملتقى الفنون والمهن
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المخصص المالي عدد المشاركات اإلجراءات الزمن المستوى

الصرف على يتم 

خصص امللتقى  من امل

املعتمد يف خطة 

وكالة األداء 

 .التعليمي

املرشحات على الطالبات 

 مستوى إدارة التعليم 

ات ذات التعليم واجلهومنسوبي

 اركة العالقة الراغبني يف املش

عليمية مع اإلدارة التبالتنسيق 

 املستضيفة

 

ام املطلوبةللملتقى حيدد فيها بالتفصيل آلية التنفيذ واملهإعداد خطة تنفيذية. 

إنشاء موقع إلكرتوني للملتقى. 

تصميم شعار امللتقى وتزويد اإلدارات التعليمية املشاركة يف امللتقى. 

اختيار وتهيئة مقر عقد امللتقى وتبليغ إدارات التعليم املشاركة بذلك. 

 ع املشاركاتجلمي( السكن واإلعاشة واملواصالت)توفري متطلبات التصفية النهائية. 

وى الوزارةإعداد شهادات معتمدة جلميع املشاركات، واللجان العاملة والتكريم على مست. 

 دور التعليم يف الرتاث »تنفيذ املسار التطبيقي والنظري للملتقى من خالل معرض وندوة بعنوان

 .وورش عمل وجفل تكريم«الوطين والسياحة 

تنفيذ امللتقى ملدة يومان. 

 (.بنات)إعداد تقرير ختامي والرفع به لإلدارة العامة للنشاط الطالبي 

ع لإلدارة العامة للنشاط تعبأ مؤشرات التحقق فيما خيص اإلدارة التعليمية املستضيفة، وترف

 (.بنات) الطالبي

ي 
اس
در

ال
ل 

ص
لف
ا

ل
ألو

ا

م 
عا
ل

14
40

-
14
41

هـ

رة
زا
لو

ا
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التاريخ البيانات م

مت تنفيذه (.لقاء)اجتماع مديرات ورئيسات النشاط ومنسقات امللتقى عرب نظام االجتماعات املرئية برنامج  1

هـ1441خالل شهر حمرم لعام  (حيدد الحقًا ) لتعليمية على مستوى اإلدارة ا( لقاء)تنفيذ ملتقى الفنون واملهن  عرب نظام االجتماعات املرئية برنامج  2

هـ1441خالل شهر صفر لعام  .(الباحة)إدارة التعليم املستضيفة -استقبال  املشاركات  يف امللتقى على مستوى الوزارة  3

هـ1441خالل شهر ربيع أول  4 .تنفيذ امللتقى على مستوى الوزارة يف تعليم الباحة

البرنامج الزمني للملتقى  7

( على مستوى الوزارة)المرحلة النهائية  8

 ( .تراثنا هويتنا) ندوة عن 

معرض ختامي.

ورش عمل تفاعلية.

حفل تكريم للمشاركني واملشاركات واللجان العاملة  .

ملتقى الفنون والمهن
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:  التعليمات والضوابط العامة للملتقى-أ

:باإلضافة إلى الشروط الرئيسية الواردة في مدخل الدليل ، يشترط اآلتي

االشرتاك يف امللتقى يعين االلتزام التام بهذه الشروط واألحكام وما يرتتب عليهما.

 التقيد بلوائح وأنظمة وزارة التعليم يف امللتقيات.

 بشكل مباشرالطالبات تشجيع التكامل والعمل بروح الفريق الواحد والرتكيز على مصلحة أهمية.

حيتفظ املنظمون يف الوزارة حبق إلغاء أو تعديل جمريات امللتقى أو شروطه أو أحكامه من دون إشعار مسبق. 

تعرض مجيع املشاركات  على جلنة علمية  وهلا حق القرار بقبول األعمال أو رفضها واستبعاد غري احملققة لشروط املشاركة  .

التنسيق مع اجلهة املختصة يف االعالم إلعداد التغطيات املختلفة لفعاليات امللتقى  .

إعداد عروض مرئية عن منجزات النشاط الفين واملهين يف اإلدارة التعليمية املنفذة للملتقى  .

 (.يف كل إدارة تعليمية)إعداد البيانات اخلاصة بتسجيل احلضور وتوثيقها 

إمكانية تنفيذ امللتقى برعاية شخصية اعتبارية.

ميكن االستفادة من القطاع اخلاص يف دعم امللتقى  .

 إدارة النشاط الفين واملهين–(بنات)الطالبي توثيق فعاليات امللتقى ورفع تقرير موجز عنه لإلدارة العامة للنشاط.

التنظيمات العامة للملتقى 9

ملتقى الفنون والمهن
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شهادات مشاركة معتمدة يف مجيع املراحل لكل من  : 

 ، لراعية والداعمةجلان التدريب والتحكيم، ومنسقات امللتقى يف اإلدارات التعليمية، اجلهات االتنظيمية ، اللجان املشاركات. 

توثيق املشاركات يف إصدار خاص حيمل اسم امللتقى. 

ملتقى الفنون والمهن

:العلمية اللجنة -ب 

يرشح ما ال يقل عن ثالثة أعضاء. 

 العامة بط اإلدارات التعليمية األخرى وفق الضواأو من ( العام ، اجلامعي )ميكن االستعانة بأعضاء من خار  إدارة التعليم. 

 وفق املعايري اآلتيةاللجنة ُيرشح أعضاء  : 

 مبا ال يقل عن ثالث سنوات( العام أو اجلامعي)توفر اخلربة يف التعليم. 

 امللتقيات وُيفضل من لديه خربة سابقة يف الفنون واملهن، التخصص يف. 

مهارة االتصال الفعال، والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد. 

: التكريم –جـ 
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 :(لقاء) برنامج الرتشيح للملتقى عرب نظام االجتماعات املرئية معايري -أواًل

ارتباط فكرة مشروع اإلدارة التعليمية مبوضوع امللتقى. 

أن ختلو املشاَركات من املخالفات الشرعية، ومما خيالف سياسة اململكة، أو سياسة التعليم. 

ربط املوضوع احملدد يف امللتقى باملنطقة أو احملافظة ومتيزه. 

 2030األصالة واالبتكار والوضوح يف عرض املشروع وارتباطه برؤية. 

تسليم املشروع لإلدارة العامة للنشاط الطالبي يف الوقت احملدد. 

 (:يف الباحة)معايري الرتشيح املشاركة يف امللتقى على مستوى اململكة –ثانيًا 

 (.لقاء) برنامج أن تكون اإلدارة التعليمية منفذة للملتقى عرب نظام االجتماعات املرئية 

 يمية املستضيفةالتعليمية من قبل اللجنة العلمية باإلدارة التعللإلدارات ( تطبيقي-نظري)اختيار وحتديد املسار. 

املستضيفةة ارسال املشاركات مع السرية الذاتية والعروض وملخصات أوراق العمل يف التاريخ احملدد لإلدارة التعليمي. 

 (.بنات)املشاركات من قبل إدارة النشاط الفين واملهين باإلدارة العامة للنشاط الطالبي اعتماد 

المعايير

الدليل التنفيذي لمشروعات اإلدارة العامة للنشاط الطالبي

ملتقى الفنون والمهن
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ملتقى الفنون والمهن

الملتقى في اإلدارة العامة للنشاط الطالبي فريق عمل 

االسم

.واملهينإدارة النشاط الفينمديرة -الرويشدمنال بنت عبدالكريم . د

 .  مشرفة العموم-الرزوقوردة بنت علي . أ 

 .  مشرفة العموم-حماسن بنت حسن ثقة .  أ

.مشرفة العموم-بنت عبدالرمحن العيت  سارة . أ 

45158/ 51579/51580/ 51577حتويلة –0114753000هاتف المكتب

nashatfm2014@gmail.comالبريد اإللكتروني
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ملتقى الفنون والمهن

ملتقى الفنون والمهن  نماذج 
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(1)نموذج 

بيانات المرشحات للمشاركة في ملتقى الفنون والمهن في اإلدارة التعليمية بــ

التواصل
جهة العمل  السجل المدني اسم المرشحة  نوع المشاركة م

البريد االلكتروني  هاتف جوال

: المساعدة للشؤون التعليمية :رئيسة نشاط الطالبات /مديرة :منسقة الملتقى 

:التوقيع :التوقيع :التوقيع 

ملتقى الفنون والمهن
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( 2)نموذج 

في االدارة التعليمية بــــ* تقرير موجز عن ملتقى الفنون والمهن 

ملحوظات
نسبة تحقق المؤشرات 

في % 100الكلي من 
اإلدارة التعليمية 

الجهة الداعمة في 
حال وجودها

ى برامج تهيئة المشاركات للملتقى عل
مستوى إدارة التعليم

الطالبات المدارس م

العدد العدد

نوع البرنامج المرحلة 
...(ورش، دورات،) 

المشاركات الكلي  المشاركات الكلي 

الملتقى بلغة األرقام على مستوى االدارة التعليمية

عدد المستهدفين
عدد المشاركات في المعرض

أوراق العمل حلقات نقاش ةجلسات العمل متخصص
الجهات الخاصة  الجهات الحكومية  اإلدارات التعليمية 

: موعد عقد الملتقى على مستوى إدارة التعليم

األول-اسم ملتقى الفنون والمهن

:المساعدة للشؤون التعليمية :رئيسة نشاط الطالبات/مديرة 

:التوقيع  :التوقيع

ملتقى الفنون والمهن
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األسرة 

والمجتمع

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

النشاط العلمي

3األطر التنظيمية لمشروعات النشاط العلمي
البرامج والمشروعات

.األخضر مشيناعلى -1
.البيئيتطبيقات وأبحاث جلوب -2
.المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية-3
.الطلبةالثالث عشر بقيادة العلمي المؤتمر -4
. الوطني للعلوم والرياضيات االولمبياد -5
.الوطني للروبوت األولمبياد -6
.األولمبياد الوطني للمعلوماتية -7
.الوطني للتوعية البيئية المستدامةالبرنامج -8
.العالمي للفضاءاألسبوع -9

.للكيمياءالعربي األسبوع -10
. يوم البيئة اإلقليمي -11
(بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة واالبداع). مسابقة موهوب-12

(واالبداعمع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة بالتعاون ). للرياضيات الكنجارومسابقة -13
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

حمتوىفيهيعرضمرسومةعلميةقصصأوفيديوعمقطأوعلميةمقالةاملشاركخالهلامنيقدمالسابعةدورتهايفتعدالبيئة،جماليفالعامالتعليمطلبةبنيسنويةمنافسة

 .للمسابقةاحملددةاحملاوروفقالبيئيةالقضاياإحدىحولحرًا

على األخضر مشينا 

على األخضر مشينا 

املساهمة. .البيئةمبشكالتالواعياإلجيابياملواطنبناءيف1

مساندة. .الوطنمستوىعلىالبيئةخدمةجماليفاملقدمةاجلهود2

زيادة. .ومكوناتهاالبيئةمبفهومالطالبوعي3

تزويد. .البيئيالوعيتنميةيفبدورهمللقيامواخلرباتباملهاراتالطالب4

تنمية. .ومشاكلهابالبيئةالطالبإحساس5

تهيئة. .جمتمعهمداخلالبيئةحنوالسلبيةاملمارساتمعاجلةيفاملسؤوليةلتحملالطالب6

حتفيز. .واستدامتهاالطبيعيةاملواردحلمايةاجيابيةتفاعليةمبادراتلتقديماملسابقةحماورأحديفالطالب7

:األهداف

:الوصف

.العام يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطةطالبات التعليم : لمستفيدات ا  

.الطالبيالعامة للنشاط اإلدارة : الجهة اإلشرافية
.مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية جبامعة امللك عبدا لعزيز: الجهة الشريكة  

.اإلدارات التعليمية : الجهة المنفذة
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

على األخضر مشينا 

:الضوضائيالتلوث .     1

-والتكييفاملنزليةالكهربائيةاألجهزة-واملواصالتلنقلاوسائل-الصناعيةواآلالتاملكائن)أصواتمثلواحليواناإلنسانعلىواألذىاالزعا ويسببحتديدًاالبشريةاألنشطةمصدرهصوتمستوىاومنطهو

:يفالضوضائيللتلوثالفرعيةاحملاورتتلخصو.(احلروبيفاالنفجاراتاصوات-الصوتيةالتنبيهاالت-األطفالبكاء-والصراخالعاليوالكالماحلديثصوت-الصاخبةواحلفالتالصوتومكرباتاملوسيقيةاآلالت

مصادره يف حياتنا اليومية.

كيف يؤثر على صحتنا وعلى سلوكياتنا وأدائنا.

كيف ممكن أن نتعامل معه كبارا وصغارا ونسلم من خطورته.

:اإللكرتونيةالنفايات .     2

.(اخل...الرقميةوالذاكرةالكمبيوتروشرائحاجلواالت-لتصويراآالت-السرتيو-التلفزيون-الكمبيوتر)أجهزةمثلمنهاالتخلصمتاليتالقدميةأواملكسورةاإللكرتونيةواألدواتواملعداتاألجهزةبهاويقصد

:يفاإللكرتونيةللنفاياتالفرعيةاحملاوروتتلخص

 (.اخل.... -الشركات-املصانع-املنازل)مصادرها مثل

هل تؤثر على بيئتنا سلبا؟ وكيف؟

كيف نستفيد منها ونستثمرها؟

:البالستيك.     3

سجني، ال ميكن االستغناء عنه ألنه داخل يف صناعات ومنتجات يرتوجني واالوكيطلق عليها أيضا بوليمر وهي مادة مصنعة من مواد أساسية مشتقة من البرتول النفطي والغاز الطبيعي، مثل الكربون واهليدروجني والن

.  منتجات بديلة عنه صديقة للبيئة/كثرية يومية، وله تأثريات خطرية على البيئة وجيب أجياد حلول

:وتتلخص احملاور الفرعية للبالستيك يف

تأثريه على الرتبة.

تأثريه على املاء.

املشكلةهلذهللتصدياالبتكاريةاحللول.

على األخضر مشينا 

:المسابقةمحاور

202



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

على األخضر مشينا 

الشروطمجال المسابقةالمرحلة

المقالة العلميةالمرحلة المتوسطة

.تحديد موضوع المقالة وذلك من خالل تعريف المشكلة ووضوح الفكرة وتسلسل الفقرات. 1

ا بها أهمية المقالة وسبب اختيارها وطرح األسئلة وجمع المعلومات وتشكيل الفرضيات. 2 .مقدمة موضحا

.تحليل المعلومات واستخالص النتائج  والوصول للتوصيات. 3

.الخاتمة وتتضمن مقارنة ما توصل اليه مع ما توصل اليه غيره. 4

.المراجع على أن ال تقل عن ثالثة مراجع وال تزيد عن خمسة مراجع. 5

.ال تزيد المقالة العلمية عن ثالثة صفحات. 6

قصص علمية مرسومةالمرحلة االبتدائية الصفوف األولية

أن تكون القصة عبارة عن رسوم يدوية تعبر عن أحد محاور المسابقة. 1.

.وضع عنوان للقصة2.

أن تكون الرسوم مترابطة وواضحة الهدف وتعكس أحداث القصة. 3.

أال يقل عدد صفحات القصة عن . صفحات46

تنفيذ العمل على ورق رسم ابيض من فئة قياس. 5A4.

يسمح باستخدام أي نوع من أنواع األلوان . .أقالم الرصاص، أو الفحم أو األلوان الشمعية، أو الخشبية على أن تتناسب مع نوع الورق المستخدم)6

مراعاة وضوح الرسومات عند تصويرها او نسخها على أحد برامج الماسح الضوئي. 7.

يمكن استخدام النصوص لدعم الصور بحيث أال يزيد النص عن . .كلمات في الصفحة810

يمكن معالجة الرسوم ببرامج الحاسب اآللي. 9.

تصوير فيديوالمرحلة االبتدائية الصفوف العليا

ال تتجاوز مدة مقطع الفيديو . .دقيقة11:30

تقديم الفيديو بأحد الصيغ التالية. 2 :Flv ,Avi, Wmv(يمكن الرجوع للدليل التعليمي على موقع المركز.)

احتواء مقدمة المقطع على اسم اإلدارة التعليمية والمدرسة وكذلك اسم وشعار المركز . 3http://cees.kau.edu.sa.

مجاالت المسابقة والشروط الخاصة بكل مجال

على األخضر مشينا 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

على األخضر مشينا 

على األخضر مشينا 

:المشاركةوضوابطشروط
أن. .املستهدفةالفئةضمناملشاركيكون1

التقيد. .املقدمةاألعماليفوالعرفوالعاداتاإلسالميةالشريعةمبعايري2

ال. .مشاركةمنبأكثرالتقدمللمشاركحيق3

التقيد. .جمالبكلاخلاصةبالشروط4

.املوقععلىاملشاركةوعرضاملسابقةيفاملشاركتسجيلعلىاألمروليموافقة5.

ُترسل. (بنني)أعمالثالثةبإمجاليمرحلةلكلواحدةمشاركةوترشيححتكيمهاويتم(بناتـبنني)العلمي/الطالبيالنشاطإدارة/التعليميةاإلدارةاىلاملشاركاتواالبتدائيةاملتوسطةاملدارس6

.األوليةالصفوفملرحلةواحدجمالاختيارمالحظةمع،(بنات)أعمالوثالثة

تزود. .العلميللنشاطالرمسيالربيدعلىاالعتمادهالبحثيالبيئيالتميزملركزإرساهلاقبلأعماهلموجماالتالطالببأمساء(بناتــبنني)العلمي/الطالبيللنشاطالعامةاإلدارة7

األعمال. .ـcstu.cees@hotmail.com:البحثيالتميزملركزااللكرتونيالربيدعلىترفعالتعليميةاإلدارةمناملرشحة8

الفائزون. .عينيةوجوائزمطبوعةشكرشهاداتعلىحيصلونجمالكليفاألوائلالعشرة9
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

على األخضر مشينا 

على األخضر مشينا 

رقم المشتركالمرحلة

معــاييـــر  التــحـكـيــم

المالحظات100الدرجة النهائية من 

درجة70معايير نوعية 
تناسب العمل مع 

10المرحلة للمشارك

درجة

20جودة االخراج 

درجة وضوح فكرة العمل

درجة30المقدم 

ارتباط العمل المقدم 

بمحاور المسابقة

درجة30

10( التفرد)األصالة 

درجة

ية
ائ
تد

الب
 ا
لة

ح
مر

ال
 ب
ـة

ـــ
ليـ

ألو
ف ا

فو
ـــ

صـ
ال

:نماذج استمارات تقييم المسابقة
استمارة تقييم

"7على األخضر مشينا"مسابقة 

(القصص العلمية املرسومة)

: ................................التخصص: ............................................... اسم احملكم
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

على األخضر مشينا 

على األخضر مشينا 

رقم المشتركالمرحلة

معــاييـــر التــحـكـيــم

المالحظات100الدرجة النهائية من 

درجة70معايير نوعية 
تناسب العمل مع 

الفئة العمرية 

10للمشارك 

درجة

أن ال تتجاوز مدة 

ثر مقطع الفيديو اك

دقيقة 1:30من 

درجة20

وضوح فكرة 

30العمل المقدم 

درجة

ر ارتباط العمل بمحاو

30المسابقة 

درجة

درجة10المونتاج 

ة 
حل

مر
بال

ا 
لي
لع

 ا
ف

فو
ـــ

صـ
ال

ية
ائ
تد

الب
ا
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

على األخضر مشينا 

على األخضر مشينا 

رقم المشتركالمرحلة

معــاييـــر التــحـكـيــم

المالحظات100الدرجة النهائية من 

درجة70معايير نوعية 

جودة النتائج

درجة20

المراجع العلمية

درجة10

وضوح عنوان 

المقالة وارتباطه 

بالمحاور

درجة20

تسلسل أفكار المقال

درجة20

ط تحقيق المقال لضواب

درجة30المقال العلمي  

ة 
ــل

ـــ
ـــ

حـ
مر

ال

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

طـ
س

تو
لم

ا

استمارة تقييم

"7على األخضر مشينا"مسابقة 

(مقالة علمية)

: ..................................التخصص: ......................................... اسم احملكم

للنشاط الطالبيفريق عمل المشروع في اإلدارة العامة 

بدويبنت حمود محمد آل صالحة -شيخة بنت مقرن الشيخ  االسم

0114753000 – 51574تحويلة  هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.net نيالبريد اإللكترو
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

منجمموعةبإشرافاململكةمستوىىعلجلوببرنامجطلبةينفذهااملناطقإحدىيفمعنيملوقعالبيئيةاخلصائصمنجملموعةميدانيةعلميةدراسة:احلقليةالدراسات

.املختصني
صياغةثمومنللزراعة،املناسبةبالقيمنتهاومقاراملزارع،إحدىعلىوالرتبةاملاءحبثيفجلوببرنامجيفاملتبعةالقياساتمنجمموعةتنفيذسيتمللربنامجالدورةهذهويف

.بشأنهاتوصيات

.الرتبة والغطاء النباتيبرنامج تأهيلي ملنسقي ومعلمي برنامج جلوب يف الربوتوكوالت األساسية للربنامج يف أحباث الغالف اجلوي واملاء و: الورش التأهيلية

:الوصف
املختلفة من خالل عقد فذ الربنامج يف الدولوين( ناسا)أحد الربامج العلمية الدولية اليت تدعمها اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة اجلوية والفضاء : البيئي (GLOBE)جلوب برنامج 

.اتفاقيات ثنائية بني الواليات املتحدة األمريكية وتلك الدول
ياسـات البيئيـة وتسـجيلها يف قاعـدة بيانـات      عـة مـن الق  وهو برنامج علمي تعليمي دولي يهدف لتكوين األجيال القادمة من علماء املستقبل يف جمال البيئة من خالل قيام الطلبة مبجمو

.ء ليتحقق هلم فهم األرض كنظام متكاملالمالربنامج واالستفادة منها يف إجراء دراسات علمية بيئية، كما يتبادلون اخلربات مع نظرائهم على مستوى العامل ويتواصلون أيضًا مع الع
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 
:األهداف

.تعميق االنتماء الوطين يف نفوس الطالبات

.  إكساب الطالبات اخلربة واملعرفة عن طريق املشاهدة واملالحظة والتجربة

.  تعريف الطالبات ببيئات املناطق اليت تتم زيارتها

.تدريب الطالبات على منهجية البحث العلمي

.  إجياد صالت اجتماعية سليمة وثيقة بني طالبات برنامج جلوب على مستوى اململكة

.تنمية املهارات العلمية الالزمة لتنفيذ الربوتوكوالت األساسية ألحباث برنامج جلوب البيئي لدى املتدربات من املعلمات واملنسقات
:المستفيدون

(.ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي)معلمات ومنسقات  وطالبات برنامج جلوب يف املراحل الثالث 

المخصص الماليعدد الطالباألسلوبالزمن والمدةالمستوى

عام دراسي المدرسي

دورات تدريبة لجميع البروتوكوالت الخاصة بالبرنامج. 1.

تطبيق على البروتوكوالت وتسجيل البيانات بالموقع. 2.

تحديد بروتوكول معين إلجراء الدراسة عليه. 3.

ي فريق برنامج جلوب ف

.المدرسة 

يتم الصرف على البرنامج من 

المخصص المعتمد للنشاط في 

.ميزانية المدرسة

اإلدارة التعليمية 
تنفيذ دراسة حقلية

.البرنامجبروتوكوالتأحدفيحقليةدراسةتنفذ
طالبة40

معلمات5

يىىىتم الصىىىرف علىىىى البرنىىىامج مىىىن 

للنشاطالمخصص المعتمد 

الوطني

تنفيذ الدراسات الحقلية

هـ1441/ 17/3-12من 
.تنفيذ الدراسة الحقلية بجميع بروتوكوالت البرنامج للطلبة. 1

ورشة تأهيلية لمعلمي ومنسقي برنامج جلوب. 2

معلمة

منسقة

طالبة

يتم الصرف على البرنامج من 

وكالة المخصص المعتمد في خطة 

التعليم العام

:آلية التنفيذ
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

:الفنية واإلدارية العامةالتنظيمات 
.هـ1435/5/30وتاريخ  35817520ق التنظيمات املعتمدة بالتعميم رقم وف

:شروط وضوابط المشاركات 

:للمشاركة في الدراسة الحقليةالطالبات ترشيح شروط -1
.  ترشح كل إدارة تعليمية منفذة لربنامج جلوب عدد طالبات الربنامج من املرحلة املتوسطة والثانوية•

:يشرتط يف الطالبة املرشحة توفر اآلتي•

.أن تكون من الطالبات املشاركات بفاعلية يف برنامج جلوب البيئي•

.أن تكون متميزًة علميًا وخلقيًا•

.يفضل أن تكون ممن سبق له إعداد حبث علمي ضمن برنامج جلوب•

.موافقة ولي األمر على املشاركة•

.يشرتط تعبئة استمارة املشاركة لكل طالبة مرشحة للمشاركة•
:شروط ترشيح المشرفين والمعلمين للمشاركة في الورش التدريبية-2
.التخصص األكادميي علمي•

.توفر اخلربة اجليدة يف التعامل مع احلاسب اآللي ويفضل اإلملام باللغة االجنليزية•

.األولوية ملن لديها خربة سابقة يف النشاط العلمي•
 .(استمارة بيانات املنسقة بالنسبة للمشرفات واستمارة بيانات املدرسة بالنسبة للمعلمات)تعبئة استمارة البيانات للمرشحات اجلدد •
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي 

:التكريم
.خطابات شكر لإلدارات املشاركة يف الدراسات احلقلية والورش التأهيلية•

.التعليم جوائز لإلدارات اليت تقدم مناذ  مميزة للدراسات احلقلية املنفذة بإدارات 

بدويبنت حمود محمد آل صالحة -شيخة بنت مقرن الشيخ  االسم

0114753000 – 51574تحويلة  هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.net نيالبريد اإللكترو
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

:الوصف
املدرسة ، إدارة ) ويتم حتكيمها على مستوىالتعليم العام وتنفذ خالل ورش تأهيلية تدريبية متسلسلة ،طالباتمسابقات علمية تنافسية تنمي مهارات البحث العلمي واالبتكار لدى 

.وفق معايري حمددة ( التعليم ، الوزارة 

:األهداف
تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات. 1

إعادة صياغة اهتمامات . ،مليادين التعلم واملعرفة الطالبات2

منح فرصة للتفكري والتخطيط للقيام مبشاريع علمية مستقبلية . 3

صقل املهارات العلمية وتطويرها عرب التنافس الشريف بني . .الطالبات4

إعداد الطالبات للتفاعل العلمي والرتبوي واالجتماعي يف اللقاءات العلمية. 5.

التمثيل املشرف للملكة يف املنافسات اإلقليمية والدولية . 6.

المستهدفون
.التعليم العام يف كافة اإلدارات التعليميةطالبات الرحلتني املتوسطة والثانوية مبدارس 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

المتطلباتمجاالت المشروعم

تطويرها  و، ومحايتها تصميم املواقع االلكرتونية 1

- ++Cبلغات  C# - Java–Vb.net-ASP-

ASP.NET – PHP-Python

يف ذاكرة ختزين ورابط املوقع (Source Code)مع املوقع ب عرض فيديو للموقع

طباعة تقنية الطباعة ثالثية االبعاد لتصميم و2

دمة وسائل تعليمية مساعدة، ادوات  وأجهزة خل)

(  اجملتمع

صميموتدوين اسم الربنامج املستخدم يف التيف ذاكرة ختزين طباعة اجملسم مع عرض فيديو ملراحل تصميم العمل 

ات املبدعات الروبوت تقديم مشاريع  الروبوت للطالب3

ة عصرية  يف جمال الروبوت وتوجيه الروبوت كوسيل

ة يف لالبتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم العلمي

عة  حل املشكالت باستخدام اجهزة روبوت متنو

دقمائ  لعمرض املشماريع    5سمم للطالبمة املشماركة  يف منطقمة العمرض لعمرض الروبموت اخلماو بهما ، و من            200× 200ختصيص مكان مناسب مبساحة 

.للعرض مسبقا وتشغيلها أمام جلنة التحكيم لتقييمها وجيب على كل طالبة االلتزام بهذا الوقت مع ضرورة إعداد املشروع وجتهيزه
ة املوجهمة ممن جلنمة    رول أب  ثمم إجابمة الطالبمة علمى ا سم ل     البنمر دقائ  حسمب جمدول دمدد ممع عمرض      5كما يتم تقديم املشروع نظريا للجنة خالل 

.التحكيم  بعد االنتهاء من العرض
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

214

عدد الطالباألسلوبالزمن والمدةالمستوى

عام دراسي المدرسي
تدريب الطالبات على المسابقات حسب ميولهن وتقديم الدعم والمساندة لهن. 1.

ترشيح افضل مشروع على مستوى المدرسة . 2.
-

هـ1441/ 2/ 25هـ إلى 1441/ 15/1ة اإلدارة التعليمي

ترشيح. .التدريبيةالورشلحضورالمدربات1

تدريب. .المدارسفيللطالباتالمدربات2

.الوطنيةللمشاركةالمتميزةالمشاريعلتأهيلمحليةتصفيةتنفيذ3.

مشروع لكل مسار من

المدارس المشاركة

الوطني
هـ1441/ 3/ 24هـ إلى 1441/ 3/ 20

يحدد الحقاتنفيذ المرحلة الختامية 

الية التنفيذ



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

Hot Tip

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

التقنيةالمشروع الوطني للتصاميم العلمية 

:الضوابط العامة للمشاركة

االلتزام باألخالقيات العلمية للمشاركني خالل مراحل املشروع. 1.

أن  تكون املشاركات يف املشاريع فردية . 2.

أن يكون موضوع املشاركة ضمن  . .املشروع جماالت 3

توفر . بيانـات الطالـب   -ليـة التطبيـق   قاب–اجلـدوى االقتصـادية   –مراحـل التنفيـذ   -لغة الربجمـة  –الفكرة -املشكلة -عنوان املشروع)يشمل ( مرت 2سم  وارتفاع 80عرض  )رول اب بنر4
 (.واالدارة التعليمية 

عدم االعتماد على القوالب اجلاهزة يف بعض الربامج املستخدمة يف الطابعات ثالثية االبعاد . 5. 

مشاركة اإلدارة التعليمية مبجال واحد على األقل . 6. 

االلتزام بضوابط وشروط كل . .مسابقة7
 

:التكريم

مجيع  الطالبات  املشاركات يف املرحلة اخلتامية . (شهادات مشاركة .)1

اإلدارات التعليمية واحملكمات . (شهادات  شكر وتقدير )2

الطالبات  الفائزات باملراكز الثالثة األوىل يف كل مسار  .  (.درع+ هدايا عينية  )3

للنشاط الطالبيفريق عمل المشروع في اإلدارة العامة 

بدويبنت حمود محمد آل صالحة -شيخة بنت مقرن الشيخ  االسم

0114753000 – 51574تحويلة  هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.net نيالبريد اإللكترو
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

ددة، ومن ثم مناقشتها حملاجتمع تربوي علمي للطالبات يف اململكة العربية السعودية يعرضون فيه تقارير مشروعاتهم البحثية، وفق حماور حمددة يف عدد من املوضوعات

.وتبادل اآلراء واالستماع لوجهات النظر املختلفة حوهلا يف حوار مفتوح يستمر ملدة ثالثة أيام وخيتتم بالتوصيات  

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

الوصف 1

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

األهداف 2

.مهارات البحث العلمي لدى الطالباتتنمية -1   

.يف املؤمترات لدى الطالباتاألحباث العلمية مهارات عرض تنمية -2   

.مهارات تنظيم املؤمترات لدى الطالباتتنمية -3   

مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالباتتنمية -4   

.لدى الطالبات يف املوضوع احملدد للمؤمترواملهارياجلانب املعريف إثراء -5   

.الطالبة للتفاعل الرتبوي واالجتماعي والثقايف يف اللقاءات العلميةإعداد -6   

المستفيدات 3

.ململكةيف مجيع إدارات التعليم يف ا( الثانوية واملتوسطة والصفوف العليا من املرحلة االبتدائية)طالبات التعليم العام يف املراحل الثالث 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

آلية التنفيذ4

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمن المستوى

سة
در

لم
اا

من

هـ 1441/ 1/ 9

إلى

هـ1441/ 2/ 4

اإلعالن عن المؤتمر المدرسي.

 نشر ثقافة المؤتمر وتدريب

لمي الطالبات في مجال البحث الع

.على المستوى المدرسي

 إعداد الطالبات لألبحاث تحت

.إشراف ومتابعة المدرسة

بحث واحد 

األقل من على 

كل مدرسة

في بند النشاط غير الصفي

ميزانية المدرسة
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المخصص الماليعدد المشاركاتاإلجراءاتالزمن المستوى

يم
عل

لت
 ا
رة

دا
إ

من

هـ 1441/ 1/ 9

إلى

هـ1441/ 2/ 18

اإلعالن عن المؤتمر على مستوى إدارة التعليم.

هارات نشر ثقافة المؤتمر وتدريب الطالبات في مجال البحث العلمي وم

.ارحل المشكالت واالبتك–التواصل –التعاون : القرن الحادي والعشرين

تحكيم أبحاث الطالبات المرشحة من المدارس.

اتعقد المؤتمر على مستوى إدارة التعليم وتكريم الطالبات المتميز  .

 ملف )ورفع األبحاث المرشحة ( 1ملحق رقم )إعداد تقرير تنفيذ المؤتمر

هـ 1441/ 2/ 18في موعد أقصاه ( pdfوآخر بصيغة Wordبصيغة 

وذلك للبريد اإللكتروني 

scientific.conferences2@gmail.com.

عن للمرحلة الوطنية يُطلب من الطالبات إعداد ملصق علميبعد التأهل

.فةالبحث ليتم عرضه في معرض مصاحب للمؤتمر في اإلدارة المستضي

عشرة أبحاث  على

األقل على مستوى

اإلدارة التعليمية

بند النشاط في

اإلدارة )ميزانية 

(التعليمية
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

اإلجراءاتالزمن المستوى
عدد 

المشاركات
المخصص المالي

ي 
طن

لو
ا

(
مة

كر
لم

 ا
كة

 م
يم

عل
 ت

فة
ضا

ست
با

)

من

هـ 1441/ 1/ 9

إلى

هـ1441/ 3/ 16

.اإلعالن عن المؤتمر على مستوى الوزارة•

التحكيم األولي لألبحاث المرشحة من إدارات•

(.  2مرفق )التعليم 

عقد المؤتمر على مستوى الوزارة وتكريم •

وذلك خالل المدة)الطالبات المتميزات 

(هـ 1441/ 3/ 16–12)

.إعداد التقرير النهائي•

ث ثالثون بح

على األقل 

على مستوى

الوزارة

يتم الصرف على 

البرنامج من المخصص

المعتمد في خطة 

/  ينبن)وكالتي التعليم 

(  بنات

219



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

ضوابط  وشروط المسابقة5

 .(االبتدائيةاملرحلةمنالعلياوالصفوفواملتوسطةالثانوية)العامالتعليمطالباتمنسعوديةاملشاِركةتكونأن•

 .طالبتانالواحدالعلميالبحثيفتتشاركأن•

.الدراسيةاملرحلةنفسيفاملؤمتريفالوطنيةللمرحلةالرتشحللطالبةسبققديكونأال•
 .العلميةاألحباثإعداديفالعلمياملنهجمراعاة•

.الفرعيةالبحثجماالتأحديفوالكتابةاملؤمترمبوضوعااللتزام•

.صفحة(18-10)منالبحثفيكوناالبتدائيةاملرحلةأما،صفحة(35–25)بنيماوالثانويةاملتوسطةللمرحلتنياملقدمالبحثتقريرحجميرتاوحأن•
 .بقواعدهاوملتزمًاالفصحىالعربيةباللغةمطبوعًاالبحثيقدمأن•
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Simplified)خبط(A4)مقاسورقعلىالطباعةتكونأن• Arabic)للعناوينعريض14الرئيسة،للعناوينعريض16للمنت،14:حبجم
لبقيةسم2.5اليمنى،للجهةسم3.5اهلوامشوتكونالفقرات،بنيونصفوسطرالواحدةللفقرةواحدسطرالسطوربنياملسافةوتكونالفرعية،

.اجلهات
يفالباحثةشخصيةحضورمراعاةمعالتعليمإدارةمعالباحثةتنسيقبعداملعتربةاجلامعاتأوالوزارةمنمتخصصإشرافحتتالبحثبإعداديسمح•

.العلميةباألمانةوااللتزامالتحليالت

.التعليمإدارةمعالتنسيقبعداألهليةاجلهاتأوالشخصياتإحدىقبلمنالبحثبرعايةيسمح•

.أخرىمشاركةأيأومسابقةأوندوةأومؤمتريفتقدميهأونشرهسبققدالبحثيكونأال•

.والقانونياألدبيالباحثةقححفظمعتراهالذيباألسلوبوالتوزيعوالنشرالطبعيفالطالبيللنشاطالعامةاإلدارةحقمناألحباثتعد•



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

معايير تحكيم البحوث6

(:2ملحق )للتحكيم األبحاث معايير قبول : أوالا 
(.3-1)املشاركة  من االلتزام بضوابط وشروط •

.      أن يدخل موضوع البحث حتت  املوضوع احملدد للمؤمتر•

(.            السرقة العلمية) أن ال يكون البحث مأخوذًا من باحث آخر •
شكلة البحث، العنوان، م: أن يتضمن تقرير البحث العناصر التالية بشكل أساسي•

 .الفرضيات، إجراءات البحث، النتائج، املراجع

ا  :األبحاثمعايير تحكيم : ثانيا
(  3ملحق رقم )ويتم وفق استمارات املعايري املرفقة 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

التكريم والجوائز7

.املرشحة للمشاركة يف املؤمتر جائزة مالية أو ما يعادهلا مع شهادة تقديراألحباث متنح 

المهام والمسؤوليات8

 :  مهام اإلدارة العامة للنشاط الطالبي: أواًل•

ا من ِقبل خمتصني ومن ثم أخذ متوسط ما ورد يف مدخل الدليل، باإلضافة إىل تعيني ثالث إدارات تعليمية يتم حتكيم األحباث فيهوفق 

.الدرجة 
 :  مهام إدارات التعليم املشاركة: ثانيًا•

.ما ورد يف مدخل الدليلوفق 

222



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

 :مهام إدارة التعليم املستضيفة: ثالثًا

:  للمهام الواردة يف مدخل الدليل تقوم إدارة التعليم املستضيفة للمرحلة النهائية مبا يليباإلضافة 
 .يةاستالم بيانات الطالبات املشاركات والتنسيق مع إدارات النشاط املعنية الستالم عروضهن املصاحبة وسريهن الذات•

(.2ملحق )التحكيم األولي لألحباث •

.ترشيح مديرات جلسات املؤمتر من طالبات إدارة التعليم املستضيفة وتدريبهن•

.إعداد العروض التقدميية املصاحبة•
إلدارات التعليمية مبقاسات امللصق ويتم تزويد االوطنية، إقامة معرض مصاحب للمؤمتر تعرض فيه امللصقات العلمية جلميع األحباث املتأهلة للمرحلة •

 .العلمي

التواصل –ملشكالت واالبتكار حل ا–التعاون والتشارك : )تكوين جلنة حتكيم أثناء عرض الطالبات، لتحكيم الطالبات يف املهارات التالية•
 .أومسة مبسمى هذه املهارات ، ثالثة أومسة لكل مرحلة دراسية تسع ومنح ( والعرض

.تنظيم رحالت لطالبات املدارس حلضور املؤمتر ُبغية نشر ثقافة املؤمتر العلمي يف اإلدارة التعليمية•
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

:فريق عمل المشروع في اإلدارة العامة للنشاط الطالبي

الشثريبنت عبدالعزيز أمل –شيخة بنت مقرن الشيخ االسم

51701/  2تحويلة 51569/  1تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netيالبريد اإللكترون
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

تنفيذ المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبةعن تقرير اإلدارة التعليمية ( 1)ملحق 

:منسقة المؤتمر:إدارة التعليم

عدد الطالبات المشاركاتعدد المدارس المشاركةالمرحلة

االبتدائية

المتوسطة

الثانوية

للمشاركة في المؤتمر على مستوى الوزارةالمرشحة بيان األبحاث 

المرحلة
المدرسةلرقم هاتف جوال  للتواصالسجل المدنيالطالبات المشاركاتموضوع البحث

الجهة الداعمة في حال 

وجودها

الشخص المشرف في حال / الجهة 

وجوده

االبتدائية

المتوسطة

الثانوية
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

:رئيسة قسم النشاط الطالبي                       المساعدة للشؤون التعليمية/ إدارة مديرة 

:االسم:                                                            االسم

:                                                                                                         التوقيع:                                                          التوقيع

:التاريخ:                                                          التاريخ

الختم

227

:برامج تهيئة الطالبات للمؤتمر على مستوى إدارة التعليم

:برامج تهيئة الطالبات للمؤتمر على مستوى المدرسة

:موعد عقد المؤتمر على مستوى إدارة التعليم

:أبرز الصعوبات

:مقترحات لتطوير المشروع

:موضوع مقترح لمشروع المؤتمر العام القادم



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة
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(2ملحق )

األولي للبحثالتحكييم

:المرحلة الدراسية

:عنوان البحث

:الطالبات  المشاركات

                                                ال○ نعم      ○تطابق موضوع البحث مع الموضوعات المحددة  في المؤتمر

                ا ال○نعم      ○تم البحث في اإلنترنت وقواعد البيانات المختصة وتبين أن البحث غير موجود مسبقا

                                                                                ال              ○نعم       ○عناصر تقرير البحث  مكتملة

(.العنوان، مشكلة البحث، الفرضيات، إجراءات البحث، النتائج، المراجع)

.في أحد فقرات التقييم يتم استبعاد البحث عن التحكيم التالي( ال)في حالة كانت االجابة ب : ملحوظة

:اللجنةأعضاء 

التاريخالتوقيععضويتها في اللجنةاالسمم

رئيسة1

عضوة2

عضوة3



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

( 3)ملحق 

استمارة تحكيم أبحاث المرحلة االبتدائية

درجة معيار التقييمالعنصر

المعيار

الدرجة 

المستحقة

أهمية الموضوع

3.أن يكون للبحث هدف واضح يعالج قضية علمية مهمة

2.أن يكون المشروع قابل للتطبيق

.أن تكون الحلول تساعد في تبسيط أو تطوير منظومة موجودة أو تحسن من كفاءة منتج موجود
5

10مجموع درجات العنصر

ث
ح
تقرير الب

صفحة العنوان

/  ية االدارة التعليم)تخصيص صفحة غالف تـحتوي على عنوان البحث ، اسم معدة البحث ، اسم الجهة 

ث فيه، ، تاريخ إعداد البحث، اسم المشرفة على البحث، عنوان المؤتمر الذي سيتم تقديـم البح( المدرسة

.وتاريخ التنفيذ

3

3.أن يكون العنوان مختصر و محدد ودقيق وواضح ومعبر عن البحث

6مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المحتوياتصفحة 
4لصفحاتتـحتوي صفحة المحتويات على قائمة توضـح محتويات البحث مع أرقام ا

4مجموع درجات العنصر

ملخص البحث

1.ال يزيد عن صفحة واحدة 

ائج بشكل يشمل كل ما قامت به الباحثة بدءاا من تحديد المشكلة وحتى تحليل النت

مختصر
3

1.ال يتضمن أي معلومة جديدة لم ترد في متن البحث

5مجموع درجات العنصر

المقدمة
وع أن تحوي مشكلة البحث وحدوده وفروضه والهدف منه وأسباب اختيار الموض

والعالقة بالدراسات السابقة والفوائد التي ممكن أن تنتج عن هذه الدراسة
7

7مجموع درجات العنصر

مشكلة البحث

3.قابلة للبحث

2.األسئلة واضحة ومحددة

5مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

الدراسةمصطلحات 

ا  ا واضحا 2تعريف المصطلحات الواردة في البحث تعريفا

2أن تكون شاملة لجميع المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح

4مجموع درجات العنصر

3أن تكون قابلة لإلثبات أو النفي نهاية البحثالفرضية

3مجموع درجات العنصر

البحثخطة 

2تحديد المنهج المتبع في البحث، والعينة التي أجريت عليها الدراسة

احل البحث صور لمر/ استبانات/تجارب /مقابالت )تحديد األدوات التي تم استخدامها في البحث 

...(أو التجربة 

5

2الوضوح في ذكر جميع اإلجراءات المتبعة في البحث

2أن تكون المعلومات التي جمعت وافية

11مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

النتائج

2.النتائج تجيب عن أسئلة مشكلة البحث ومرتبطة بالفرضية

2أن يتم عرضها بشكل واضح سواء في جداول أو رسوم بيانية

2.وضوح بصمة معدة الورقة في عرض النتائج وتفسيرها

6مجموع درجات العنصر

االستنتاج

3أن يكون مرتبط ارتباط وثيق بالفرضية

3مجموع درجات العنصر

التوصيات

1أن تكون واضحة ومختصرة

1.أن تكون المقترحات مرتبطة بآراء الباحثة والنتائج التي توصلت إليها

2مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المراجع

3.موضح اسم المرجع واسم المؤلف وتاريخ النشر

3.حديثة وكافية العدد

.جميع المراجع الموثقة في متن الورقة موجودة، والعكس
3

.....(.عدم استخدام مراجع مثل ويكيبيديا، المنتديات، )جميع المراجع موثوقة 
5

14مجموع درجات العنصر

م العامة لتحكيالعناصر 

البحث

.ترتيب عناصر البحث بشكل صحيح
2

.توثيق المعلومات بدقة داخل متن البحث
4

3.االلتزام بقواعد الطباعة

3.خلو البحث من األخطاء العلمية

.خلو البحث من األخطاء النحوية واإلمالئية
4

2.خلو البحث من األخطاء الشرعية

2اإلخراج الفني

20مجموع درجات العنصر

100المجموع
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

استمارة تحكيم أبحاث المرحلة المتوسطة والثانوية

معيار التقييمالعنصرم
درجة 

المعيار

الدرجة 

ةالمستحق

أهمية الموضوع1

4.أن يكون للبحث هدف واضح يعالج قضية علمية مهمة

3.أن يكون المشروع قابل للتطبيق

فاءة أن تكون الحلول تساعد في تبسيط أو تطوير منظومة موجودة أو تحسن من ك

.منتج موجود

3

10مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

2
صفحة العنوان

هة تخصيص صفحة غالف تـحتوي على عنوان البحث ، اسم معدة البحث ، اسم الج

نوان ، تاريخ إعداد البحث، اسم المشرفة على البحث، ع( المدرسة/ االدارة التعليمية )

.المؤتمر الذي سيتم تقديـم البحث فيه، وتاريخ التنفيذ

2

2.أن يكون العنوان مختصر و محدد ودقيق وواضح ومعبر عن البحث

4مجموع درجات العنصر

صفحة المحتويات
2حاتتـحتوي صفحة المحتويات على قائمة توضـح محتويات البحث مع أرقام الصف

2العنصردرجاتمجموع

235



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

3
ملخص البحث

1ال يزيد عن صفحة واحدة 

1كل مختصريشمل كل ما قامت به الباحثة بدءاا من تحديد المشكلة وحتى تحليل النتائج بش

1.ال يتضمن أي معلومة جديدة لم ترد في متن البحث

3مجموع درجات العنصر

4

المقدمة

قةوالعالالموضوعاختياروأسبابمنهوالهدفوفروضهوحدودهالبحثمشكلةتحويأن

الدراسةهذهعنتنتجأنممكنالتيوالفوائدالسابقةبالدراسات
7

1.األفكارناحيةمنومترابطةالصياغةناحيةمنواضحة

8مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

5

البحثمشكلة 

2.للبحثقابلة

1.أسئلةأوتقريريبشكلمصاغة

1.ومحددةودقيقةواضحةاألسئلة

1.واضحةفيهاالبحثمتغيرات

5مجموع درجات العنصر

6

أهداف البحث

1.ومفهومةواضحةصياغتها

1.للقياسوقابلةدقيقة

1.(البحثمشكلة)البحثبأسئلةمرتبطة

3مجموع درجات العنصر

.إذا كانت صياغة المشكلة بصورة تقريرية يجب أن يلي المشكلة فقرة أسئلة البحث ويتم تقييمها ضمن هذا العنصر[1]
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

7
أهمية البحث

1.(مشكلته)وأسئلتهالبحثبأهدافمرتبطة

1.مصاغة على شكل نقاط محددة

2مجموع درجات العنصر

8
فروض البحث

2.مباشربشكل(البحثمشكلة)البحثبأسئلةمرتبطة

1.دقيقبشكلاألسئلةعنمجيبة

1.ومباشرواضحبأسلوبمصاغة

1.إحصائياا صحتهامنوالتحققلالختبارقابلة

1.ومتغيراتهالبحثمنهجمعمتسقة

6مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

9
حدود البحث

1.دقيقبشكلمصاغة

2.والزمانيةوالمكانيةالموضوعيةالحدودمتضمنة

3مجموع درجات العنصر

10
مصطلحات البحث

1.ومحددةوموضوعيةدقيقة

1.الدراسةفيوالمحددالمقصودالمصطلحمعنىذكرعلىمقتصرة

1.الدراسةمتغيراتلجميعشاملة

3مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

11

ي اإلطار النظر)أدبيات البحث 

(والدراسات السابقة

2.البحثبموضوعمرتبطة

1.ومقنعومنطقيمنظمبأسلوبمعروضة

1.البحثألهميةمبرزة

1.حديثةدراساتاستخدام

1.السابقةالدراساتمناالستفادةوضوح

6مجموع درجات العنصر

12
مجتمع البحث

1.للمجتمعالرئيسةالخصائصتحديد

1.المجتمعحجمتحديد

2مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

13
عينة البحث

1.العينةاختيارطريقةتحديد

1.المجتمعلطبيعةالعينةاختيارطريقةمالءمة

1.العينةحجماختيارمعاييروضوح

1.البحثلمنهجالعينةحجممناسبة

4مجموع درجات العنصر

14
(تصميم البحث)منهج البحث 

1.والفرضياتلألسئلة(التصميم)المنهجمناسبة

1.البحثإجراءاتوصفدقة

2.الدخيلةالمتغيراتضبط

4مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

15
أدوات البحث

1.التصميموطريقةوالمحتوىاألهدافحيثمناألدواتوصف

1.التحقق من صدق األدوات

1.التحقق من ثبات األدوات

3مجموع درجات العنصر

16
األسلوب اإلحصائي

1.األسئلةعنلإلجابةمناسب

1.البياناتلنوعيةمناسب

2مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

17
النتائج

2.ودقيقةواضحةأشكالأوجداولفيالنتائجعرض

1.الدراسةألسئلةالنتائجتغطية

1.أخرىلدراساتنتائجمعاختالفهاأواتفاقهاضوءفيالنتائجمناقشة

1.العلميةوالنظرياتالمذكورةباألسبابومرتبطمنطقيالنتائجتفسير

2.وتفسيرهاالنتائجعرضفيالباحثةبصمةوضوح

7مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

18
المقترحات والتوصيات

1.البحثونتائجالباحثةبآراءمرتبطة

1.وواضحةدقيقة

1.للتطبيقوقابلةموضوعية

3مجموع درجات العنصر

19

المراجع

2.البياناتومكتملةصحيحعلميبشكلمرتبة

2.العددوكافيةحديثة

موجودة،البحثمتنفيالموثقةالمراجعجميع

والعكس
2

مثلمراجعاستخدامعدم)موثوقةالمراجعجميع

.(.....المنتديات،ويكيبيديا،
2

8مجموع درجات العنصر
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة

20

العناصر العامة 

لتقرير البحث

1.صحيحبشكلالبحثعناصرترتيب

2.البحثمتنداخلبدقةالمعلوماتتوثيق

1.ودقتهاالمالحقوضوح

2.الطباعةبقواعدااللتزام

2.العلميةاألخطاءمنالبحثخلو

2.خلو البحث من األخطاء النحوية واإلمالئية

1.خلو البحث من األخطاء الشرعية

1اإلخراج الفني

12مجموع درجات العنصر

100مجموع الدرجات لجميع العناصر
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Hot Tip

ملراحل االبتدائية طالبات ادف حزمة من املسابقات السنوية يف جماالت العلوم والرياضيات، متعددة املراحل واملستويات وفق خطة زمنية حمددة خالل العام الدراسي وتسته

.واملتوسطة والثانوية جبميع اإلدارات التعليمية( الصفوف العليا)  

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

الوصف 1

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

األهداف 2
.باملبادئ والقيم اإلسالمية اليت حثت على العلم والتعلم االعتزاز -1  

.تعزيز االنتماء الوطين والسمع والطاعة لوالة األمر-2  

.السعوديةاإلسهام يف حتقيق أهداف السياسة التعليمية باململكة العربية -3  

.2030اململكة   ورؤية 2020اإلسهام يف حتقيق برنامج التحول الوطين -4  

.غرس امليول واالجتاهات اإلجيابية حنو العلوم والرياضيات-5

. والتميز يف مناخ تربوي آمناملنافسة الشريفة بث روح -6

.حتقيق التكامل بني النشاط واملقررات الدراسية-7  

.  تنمية املهارات العلمية التطبيقية لدى الطلبة-8

.التمثيل املشرف للمملكة يف احملافل الدولّية مبشاركات متميزة-9

.اإلسهام يف بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العامل بلغة علمية-10

.تنمية التفكري الرياضي واملهارات احلسابية، والتدرب على استعمال لغة األرقام واإلفادة منها يف اجملالني العلمي والعملي-11
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Hot Tip

 .اململكةعليم يف يف مجيع إدارات الت( املرحلة االبتدائيةوالصف اخلامس والسادس من الثانوية واملتوسطة )طالبات التعليم العام يف املراحل الثالث 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

المستفيدات

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

فروع األولمبياد

3

4

(.علوم ، رياضيات) ملرحلة االبتدائية ا-1
(.علوم ، رياضيات ) املرحلة املتوسطة -2  

(.رياضيات فيزياء، كيمياء، ) املرحلة الثانوية -3

5
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

ضوابط وشروط المشاركة

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

:محتوى األولمبياد وضوابط األسئلة والتقييم  

7
.أن تكون الطالبة سعودية اجلنسية-

.أن تكون الطالبة املشاركة يف كل فرع من طالبات املرحلة املستهدفة بذلك الفرع-
 .  أن تكون الطالبة من املدارس التابعة إلدارة التعليم-

 .أن تكون الطالبة من املنتظمات دراسيًا-

 

 

: يتكون األوملبياد من ثالثة أقسام هي
ملراحل الدراسية و حتى ، يف كافة ا(ذات العالقة مبادة األوملبياد)اجلانب النظري ويشمل احملتوى املعريف الذي تناولته املواد الدراسية -1

.موعد تنفيذ املسابقة
تى موعد تنفيذ األوملبياد، ح( ذات العالقة مبادة األوملبياد)اجلانب العملي ويشمل التجارب واألنشطة العملية اليت تناولتها املواد الدراسية -2

. إضافة إىل بعض التجارب خار  املقرر املدرسي

.الثقافة العلمية العامة يف مادة  األوملبياد-3

:العامة يف وضع األسئلةالضوابط 

. أن تكون ذات مستوى علمي رفيع بنوعيها املقالي واملوضوعي-

.أن تقيس مستويات األهداف العليا كالتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم-

. أن حتفز الدافعية لتوظيف املعلومة-

.أن تضع الطالبة يف مواقف جديدة-

8

248



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

آلية التنفيذ

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

9
المخصص الماليعدد الطالباتاإلجراءاتالزمن المستوى

سة
ر
مد

ال

هـ 1441/1/5

المدرسةيفالعلميةلألولمبيادالتنظيميةاللجنةقبلمناألولمبيادمسابقةأسئلةإعداد.

وتهيئتهنالمشاركةفيالراغباتالطالباتأسماءوحصراألولمبيادعناإلعالن

.لألولمبياد

المدرسياألولمبيادمسابقةتنفيذ.

األولبالمراكزالفائزاتالطالباتأسماءوتحديدالتصحيح.

المحددةالنسبةوفقالتعليمإلدارةالفائزاتالطالباتأسماءرفع.

العامةلعلميةاوالثقافةاألولمبيادألسئلةالعلميالمحتوىعلىالفائزاتالطالباتتدريب

.المادةمجالفي

المدرسةمستوىعلىالفائزاتالطالباتتكريم.

ي جميع الطالبات الراغبات ف

المشاركة

ة بند النشاط غير الصفي في ميزاني

المدرسة

يم
عل

الت
ة 

ر
دا
إ

هـ 1441/2/20

التعليمإدارةيفالعلميةلألولمبيادالتنظيميةاللجنةقبلمناألولمبيادمسابقةأسئلةإعداد.

األولمبيادعناإلعالن.

التعليمإدارةمستوىعلىاألولمبيادتنفيذبموعدالطالباتتبليغ.

التعليمإدارةمستوىعلىاألولمبيادتنفيذ.

تعليمالإدارةمستوىعلىاألولبالمراكزالفائزاتالطالباتأسماءوتحديدالتصحيح.

التعليمإدارةمستوىعلىالفائزاتالطالباتتكريم.

الطالبات الفائزات على 

مستوى المدرسة بمعدل 

طالبة 100طالبة واحدة لكل 

من مجمل عدد طالبات 

المدرسة في كل فرع

ة  اإلدارة بند النشاط غير الصفي في ميزاني

التعليمية

رة
زا

لو
ا

هـ1441/3/14

األولمبيادلمسابقةالوطنيةاألسئلةإعداد.

لمرحلةابهذهالخاصةالتعليماتكافةيتضمناإللكترونيالبريدعبرتبليغإرسال..

النتائجواعتمادتحكيم..

الطالبات الفائزات على 

مستوى إدارة التعليم وفق

العدد المحدد لكل إدارة 

.تعليمية

ميزانية مبادرة تعزيز المشاركة في 

المسابقات العلمية الدولية
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

:العامة يف وضع األسئلةتابع الضوابط 

.أن تغطي مجيع فروع مادة األوملبياد اليت درستها الطالبات قدر اإلمكان--

.ألساسيةااملهاريةتقديم جتارب علمية مناسبة للتطبيق، حبيث تكون موحدة جلميع الطالبات، وحمققة الشرتاطات السالمة، وفيها قياس اجلوانب -

.باللغة اإلجنليزية( كاملة)تكتب املسابقة باللغة العربية، وجيوز إدرا  الرموز واملصطلحات العلمية األجنبية املستخدمة دوليًا كما جيوز كتابة بعض الفقرات -
ا يفسح اجملال إلبداعات مبوإدرا  مجلة من األسئلة واملواقف العلمية ذات اإلطار الثقايف العام يف جمال األوملبياد مبا يتناسب وتسارع األحداث العلمية والتقنية-

. الطالبات وأفكارهن

. .القدرة على توخي قواعد األمن والسالمة العامة أثناء إجراء التجارب –
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

:الطالباتتقييم جهد   

:اآلتيةتتفاضل الطالبات املتسابقات فيما بينهن وفق العناصر : اجلانب النظري.أ

(. اإلجابة األدق)صحة اإلجابات املعرفية -

. اإلجابة عن املسائل احلسابية بطريقة علمية صحيحة وسليمة-

. اإلجادة يف تعبريات الرسم والتعبريات البيانية-

. التميز واإلبداع واالبتكار يف اإلجابات-

. التقيد بالوقت احملدد لإلجابة-

: تتفاضل الطالبات املتسابقات فيما بينهن وفق العناصر اآلتية: اجلانب العملي.  ب
مصدر اخلطأ واالحتياطات للتجربة وحساب النتائج وحتديد( إن وجد)كتابة التقرير النهائي للتجربة حبيث يشتمل على األدوات وخطوات العمل والرسم التخطيطي -

. الواجب مراعاتها

.أثناء إجراء التجربةهنييمإجادة احلد األدنى من املهارات التطبيقية الالزمة إلجراء التجربة العلمية املقررة، ويتم تقييم ذلك من خالل إجابات الطالبات أو بتق-

. استخالص العالقات العلمية، واالستفادة منها يف حساب النتائج و(إن تطلب ذلك)إنشاء وإدرا  اجلداول والرسوم البيانية واألشكال التوضيحية وكتابة بياناتها -

. التقيد بالوقت احملدد لإلجابة-
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

تشكيل لجان العمل ومهامها

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات
10

:اللجنة التنظيمية على مستوى الوزارة-1
يف مدخل الدليل للنشاط الطالبي لعامة ، وتتوىل اللجنة املهام املنوطة باإلدارة ا(بنات-بنني)وتشكل برئاسة مدير عام النشاط وأعضاء من النشاط العلمي 

:إضافة ملا يلي
قبل اجلهات صحيح منتشكيل اللجان العلمية لفروع األوملبياد اليت تتوىل حتديد مفردات األوملبياد وإعداد وضع أسئلة املسابقة على مستوى الوزارة والت

.املختصة واستخرا  النتائج

:اللجنة التنظيمية على مستوى اإلدارة التعليمية-2
اط العلمي شرفة تربوية للنشوتشكل برئاسة مساعدة مدير التعليم للشئون التعليمية وبعضوية كل من مديرة إدارة النشاط، رئيسة النشاط العلمي، م

.لكل ختصص، مشرفة تربوية للمادة لكل ختصص  

:وتتوىل اللجنة املهام التالية  

.استخرا  النتائج من قبل اجلهات املختصة-  

.تشكيل اللجان الالزمة-

.التوعية واإلعالم باألوملبياد العلمي على مستوى إدارة التعليم-

.التعميم على املدارس خبطة األوملبياد السنوية-

.متابعة تنفيذ املدارس للخطة-

.اختاذ ما يلزم حيال إعداد أسئلة األوملبياد-

.اختيار وتهيئة مقر عقد املسابقات-

.تنفيذ املسابقات واختاذ ما يلزم حيال تصحيحها واستخرا  النتائج-

.العملاإلعالن عن النتائج وتكريم الفائزين على مستوى إدارة التعليم وأعضاء فرق -

.إعداد تقرير عن األوملبياد-
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

:التنظيمية على مستوى املدرسةاللجنة -3
. وكيلة املدرسة، رائدة النشاط، معلمات التخصصات العلمية: وتشكل برئاسة مديرة املدرسة وعضوية كاًل من  

:وتتوىل اللجة املهام التالية

.إعداد خطة تنفيذية لألوملبياد العلمي يف املدرسة وفق خطة إدارة التعليم-

.وأولياء األمور( طالبات ومعلمات)املدرسة التوعية واإلعالم باألوملبياد العلمي ملنسوبات -

.اإلعالن للطالبات عن موعد عقد املسابقة، جماالت االختبارات وحمتوى مادتها ومكانها وطريقة التسجيل-

.اختاذ ما يلزم حيال إعداد أسئلة األوملبياد-

. اختيار وتهيئة مقر عقد املسابقة-

.تنفيذ املسابقات وتصحيحها واستخرا  النتائج-

.اإلعالن عن النتائج وتكريم الفائزات وأعضاء فرق العمل-

.رفع تقرير عن األوملبياد إلدارة النشاط يف إدارة التعليم-

.تبليغ الطالبات املرشحات للمشاركة يف مسابقة األوملبياد احمللي وفق العدد احملدد لكل مدرسة-

.تدريب الطالبات املرشحات للمشاركة يف مسابقة األوملبياد احمللي-
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

علوم والرياضياتللالوطني ولمبياداأل

لألولمبيادالضوابط العامة 

األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

.تعد أسئلة األوملبياد املدرسي من قبل  املدرسة وميكن إعدادها من قبل اإلدارة التعليمية-

.منهميقّيم رئيس كل جلنة أداء العاملني معه يف اللجنة والرفع بذلك لصاحب الصالحية ملكافأة املتميزين -

.العلمي باإلدارات التعليمية متابعة رائدات النشاط لتحفيز الطالبات للمواصلة واالستمرارية يف مجيع مراحل املسابقة/ تتوىل إدارة النشاط-

. مناسبًايكلف مدير التعليم اللجان  التنظيمية والعلمية الالزمة إلجناح األوملبياد على مستوى اإلدارة التعليمية وفقًا ملا يقدره ويراه -

.ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة يف مدخل الدليل -

11

للنشاط الطالبياملشروع يف اإلدارة العامة فريق عمل 

ريالزكحميدة بنت أحمد . أ/شيخة بنت مقرن الشيخ . أاالسم

51567تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

 فكرة المسابقة
 

الل جمموعة من التحديات حبيث جتتمع فيه الطالبات بشكل فرق تنافسية من خ، هي مسابقات علمية تنافسية مجاعية متز  بني العلوم والتكنولوجيا والتعليم

ومن خالل ( ، حملي، وطينمدرسي)ويستهدف طالبات التعليم العام يتم تنفيذها سنويًا ضمن خطة النشاط العلمي مبستويات متعددة . ومسابقات الروبوت املتعددة

يف اإلدارات التعليمية وفق طبيقه تويتم . نتائجها يتم الرتشيح للتصفيات النهائية ومن ثم للمشاركات اإلقليمية والدولية يف حال اعتمادها من قبل صاحب الصالحية

.املتوفرةاإلمكانات املادية والبشرية 
وهناك موضوع . م ويتم فيها برجمة الروبوت للقيام بعدد من املها. ، وملحقاته NXTروبوت من نوع واليت تعتمد فكرتها على استخدام ليقوالفريستومنها مسابقة 

 (.اهلندسة املعمارية) للمسابقة كل عام حيث سيكون موضوع املسابقة هذا العام حمدد 

1

FLL ليغوالفريست
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مجاالتها

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

.أهداف سياسة التعليم باململكة العربية السعوديةحتقيق -

.التالحم واالنتماء الوطين وطاعة والة األمر واحرتام العلماءتقوية -

.صياغة اهتمامات الطلبة مليادين التعلم واملعرفةإعادة -

. اخلربات العلمية والعملية يف جمال الروبوت وتوظيفها خلدمة املواد العمليةتنمية -

.فرصة للتفكري والتخطيط للقيام مبشاريع مستقبليةمنح -

.وربط  التطبيقات اهلندسية والفيزيائية بعمل تقين متكاملبلورة -

(. التحليل –التجربة –املالحظة –االستقصاء ) مهارات البحث العلمي تنمية -

.املهارات العلمية وتطويرها عرب التنافس الشريفصقل -

الطلبة لتمثيل اململكة بشكل مشرف يف املنافسات اإلقليمية والدوليةتأهيل -

األهداف

ويقدمه الفريق . علمي الصحيحة ويقدم فيه املتسابقون حبثا علميا ذو عالقة مبوضوع املسابقة على أن يكون البحث وفق خطوات البحث ال:البحث العلمي 2

. كاماًل بأي طريقة عرض مناسبة

ملهام ، وكذلك عالقتهم مع الفرق ويتم فيها تقييم الطالب بناء على روح الفريق اليت يظهرونها ، ووسائل التعاون اليت يستخدمونها ألداء ا:  القيم األساسية 

.األخرى  

ض اليت يتم تركيبها بطريقة ويعرض فيه املتسابقون الطريقة اليت متت بها برجمة الروبوت للقيام باملهام املطلوبة منه على طاولة العر: تصميم الروبوت 

.علمية 
متثل املوضوع الليغوع من ويقوم فيها الطالب عن طريق الروبوت بأداء عدد من املهام على طاولة معدة لذلك ، ويتم تركيب قط: أداء املهام على الطاولة 

.املقرر للمسابقة ، ومن ثم حتتسب النقاط بناء على املهام اليت يؤديها الروبوت بشكل صحيح  

3

FLL ليغوالفريست
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

الفئة المستهدفة

األولمبياد الوطني للروبوت

 آلية التسجيل

4

6

ضوابط المسابقة 6

.طالبات التعليم العام يف مجيع املراحل
 

اط يف املنطقة التعليمية بعد استكمال البيانات قسم النش-يتم التعميم على املدارس باألوملبياد ومرفق به استمارة تسجيل للطالبة املرفقة ويتم الرفع بها إلدارة

.للطالبات الراغبات باملشاركة
 .املشاركة متضمنًا أعداد الفرق للنشاط الطالبي ثم الرفع بتقرير خمتصر عن املسابقة بعد إقامتها لإلدارة العامة 

.تكون املشاركة للطالبات السعوديات فقطأن -

.  باململكة وفق إلمكانات اإلدارة التعليم  جلميع إدارات املشاركة -

. مشاركحاسب آلي حممول لكل فريق إحضار جهاز -

.  وباآللية اليت تقررهاي للنشاط الطالبما يرد من اإلدارة العامة وفق من الفرق يف التصفيات الوطنية بعدد اإلدارة التعليمية تشارك -

.اركةوالفريق الذي ال يلتزم  بقوانني املسابقة ال يسمح له باملشاحملددة اللعب وألية بقوانني املشاركة االلتزام -
 . بيادللجنة املركزية للروبوت بالوزارة التعديل على الضوابط واملواصفات مبا حيقق التطلعات املستقبلية لألوملحيق -

مراعاة الضوابط والتعليمات اخلاصة باملسابقة والواردة يف املالحق-

FLL ليغوالفريست

.أو غريهاالعلمي الشريف إدارة املسابقة احلق يف عدم تأهيل أي مشاركة ختر  عن أخالقيات التنافس متتلك -

.قرار جلنة التحكيم قرارًا نهائيًا غري قابل لالعرتاضيعد -

.

5
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

 7 مراحل التنفيذ

 
(:تصفية املدارس)األوىل املرحلة •

وخيصص ركـن بـارز يف املدرسـة    ، تمعهنيتم يف هذه املرحلة إجراء العديد من اخلطوات اإلعالنية اليت ختدم انتشار ثقافة األوملبياد يف أوساط الطالبات وجم

ة والعمل على تدريبهن وإجراء مسابقة على ويتم فيها ترشيح أفضل الفرق املقدمة من الطالبات داخل املدرس، لإلعالن عن أهداف األوملبياد وآلية املشاركة فيه

.قسم النشاط يف اإلدارة التعليمية/مستوى املدرسة ثم الرفع بها إلدارة

(:تصفية اإلدارات التعليمية)املرحلة الثانية •
فضلها يشارك فيها الفرق املتأهلة من املدارس لرتشيح أ، هـ1441-1440تنظم كل إدارة تعليمية مسابقة تنافسية خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

. لدخول املرحلة التالية

:باإلدارة التعليمية القيام باملهام التاليةالنشاط الطالبي قسم /وتتوىل إدارة

. وفق خطة الوزارةالتعليم إعداد خطة لألوملبياد الوطين للروبوت يف إدارة •

.آلية املسابقةحول عقد لقاء تعريفي للمعلمني املشرفني على األندية العلمية املدرسية أو معلمي العلوم والرياضيات •

.التعليمالتوعية واإلعالم باألوملبياد الوطين للروبوت على مستوى إدارة •

.التعميم على املدارس باخلطة التفصيلية لألوملبياد الوطين للروبوت•

.عقد ورش تدريبية تأهيلية للمعلمني يف اإلدارة التعليمية•
للـرد علـى   ) املتخصصـات   لكـل ثـالث أو أربـع أسـابيع حلـل املشـكالت العلميـة  إن وجـدت يف وجـود الطالبـات واملعلمـات و           (مـرات  3-2) عقد ورش عمل من•

(.االستفسارات 

.ترشيح مدربني  ومدربات  لكل جمال من جماالت الروبوت وفق الشروط واملعايري•

. ترشيح أعضاء جلنة التحكيم من قبل اإلدارة التعليمية وفق حاجة كل جمال•

FLL ليغوالفريست
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

(:تصفية اإلدارات التعليمية)الثانية تابع املرحلة 

.التعليمعمل اللجان العاملة  يف إدارة متابعة •

.للخطةاملعنية متابعة تنفيذ املدارس •

.ثم تنفيذه، اختيار وتهيئة مقر عقد األوملبياد•

.التعليماعتماد النتائج وتكريم الفائزات على مستوى إدارة •

.يف الوزارة للنشاط الطالبي رفع تقرير عن األوملبياد الوطين للروبوت لإلدارة العامة •

.تقييم اخلطة بصورة مستمرة وعقد اجتماعات لذلك•

(:النهائيةالتصفية )املرحلة الثالثة 
 بع يف الفرتة منيتم مشاركة الفرق املتأهلة على مستوى اإلدارة التعليمية يف األوملبياد الوطين للروبوت املقام يف إدارة تعلم ين

( حتدد أعداد الفرق املتأهلة للمستوى الوطين الحقًا حسب الفرق املشاركة من كل إدارة تعليمية ) هـ6-1441/3/10

:مرحلة املشاركات اإلقليمية والدولية
وافقـة صـاحب    املنظمـة لـذلك بعـد م   يتم اإلعداد والتجهيز للطلبة املتأهلني من املرحلة الوطنية بشكل نهـائي للمشـاركات اإلقليميـة والدوليـة وفـق املعـايري      •

.الصالحية

FLL ليغوالفريست
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HotTip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

التحكيم 8

FLL ليغوالفريست

:ترشيح  واختيار احملكمنيمعايري •

:تتم عملية ترشيح أعضاء جلنة التحكيم وفق املعايري اآلتية

.  اإلملام بالروبوتات من حيث املواصفات ومعايري التحكيم•

.  ماال يقل عن مخس سنوات يف اجملال العلمي أو التقين(  سواء تعليم أو إشراف ) اخلربة يف التعليم  •

.سابقة يف جمال التحكيمويفضل من لديها خربة، (آلي أو رياضياتعلوم طبيعية أو علوم تطبيقية أو حاسب ) أن يكون ختصصها •

.اخللفية العلمية مع متابعة املستجدات التقنية والتطورات العلمية•

.التفاعل مع الطالبات يف أنشطتهن املختلفة•

.تقبل وجهات النظر والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد•

:آلية التحكيم -2

(احمللية)التحكيم يف املرحلة الثانية

:يتم وفق اخلطوات التالية

.  ترشيح رئيس للجنة التحكيم يف كل ادارة تعليمية•

.يفضل أن يتم الرتشيح ممن سبق هلا التحكيم مبثل هذه املسابقات ولديها ما يؤهلها لذلك•

.اط يف اإلدارة التعليميةقسم النش/يتم تدريب احملكمات من خالل إقامة ورش تدريبية تقيمها رئيسة التحكيم  بعد التنسيق مع إدارة•
بينهم لية ومعايري التحكيم وتوزيع املهامتقوم رئيسة جلنة التحكيم يف كل إدارة تعليمية بعقد ورشة تدريبية جلميع  احملكمني املرشحني لتوضيح آ•

.ومناذ  استمارات التحكيم
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HotTip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت

تابع التحكيم 9

FLL ليغوالفريست

(:الوطنية)التحكيم يف املرحلة الثالثة والنهائية-3

ع االدارة العامة التحكم هلذه املرحلة عن طريق فريق من احملكمات يتم ترشيحهن من قبل اإلدارة التعليمية املستضيفة بالتنسيق ميتم 

.  للنشاط الطالبي

:مشاركة معتمدة يف مجيع املراحل لكل منشهادات •

.ة بذلكاجلهات الراعية والداعمة يف اإلدارات املعني،التنظيمية اللجان ،واملدربات املدربني ، املشاركني واملشاركات

:تكريم الفائزات من خالل التصفيات النهائية وفق اآلتي•

.االت الروبوت بالتوالي احلاصلني على جمموع أعلى درجات يف مجيع جم( الثالث–الثاني –االول )تكريم اصحاب الثالث مراكز : بطل املسابقة 

:الفروع األتية جوائز ويضاف كذلك 

المكافآت والجوائز 10

.  تصميم وبناء روبوت ذكي وعالي األداء متنح هذه اجلائزة للفريق الذي يستخدم ممارسات هندسية متينة واسرتاتيجية متطورة ل.: االسرتاتيجية واإلبداع جائزة -

حة واملختصرة والقابلة إلعادة االستخدام     الواضاألكوادالربجمة املتميزة مبا يف ذلك مباديءالذي يستخدم متنح هذه اجلائزة للفريق .: الربجمةجائزة -

.بأداء مهام التحدي بشكل مستقل باستمرار لروبوتهمواليت تسمح 

. .بوت الذي حيرز أكرب عدد من النقاط خالل لعبة الرومتنح هذه اجلائزة للفريق .: أداء الروبوت املركز األولجائزة -

. .عبة الروبوت الذي حيرز ثاني أكرب عدد من النقاط خالل لمتنح هذه اجلائزة للفريق .: أداء الروبوت املركز الثانيجائزة -

.فعااًل وقادرًا على أداء مهام التحدي  سليمًا ميكانيكيًا دائمًا وروبوتًاالذي يصمم ويطور متنح هذه اجلائزة للفريق .: التصميم امليكانيكيجائزة -
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للروبوتالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للروبوت
FLL ليغوالفريست

تابع المكافآت والجوائز 10

للنشاط الطالبياملشروع يف اإلدارة العامة فريق عمل 

.ليقوالفريستقات متنح هذه اجلائزة للفريق الذي يالحظه احلكام ويتوقع منه نتائج رائعة يف مستقبل مساب.: جائزة الفريق الصاعد-
وهم يدركون أن كل من املنافسة الودية الذي حيرتم أعضاءه بعضهم البعض والفرق األخرى يف مجيع األوقات ،متنح هذه اجلائزة للفريق .: جائزة االحرتاف الكريم-

.  واملكاسب املتبادلة ممكنة  داخل وخار  امللعب 

.يدة حلل املشكلة اليت مت حبثها الذي قدم حل يعترب جيدًا بشكل استثنائي وإبداعي ، مع إمكانية جمتنح هذه اجلائزة للفريق .: احلل اإلبداعيجائزة -

ألهداف املشرتكة والتواصل القوي وحل القادر على إجناز املهام معًا وبشكل أفضل من العمل كأفراد من خالل امتنح هذه اجلائزة للفريق .: العمل اجلماعيجائزة -

. .املشكالت بشكل فعال وإدارة وقت ممتازة 

ملقرتح لكل من احلكام وغريهم من الذي يعمل على إيصال فعال للمشكلة اليت حددها واحلل امتنح هذه اجلائزة للفريق .: التقدمييالعرض جائزة -

.الداعمني احملتملني

.عمل بروح الفريق وأبدى محاسًا غري عادي وأصبح متمكن ، وكان يليقوالفريستالذي تطورت خربته يف مسابقة هذه اجلائزة للفريق متنح .: اإلهلام جائزة -

.ليت قاموا بتحديدها الذي يستخدم موارد متنوعة لصياغة فهم شامل وعميق للمشكلة امتنح هذه اجلائزة للفريق .: البحث العلميجائزة -

ريالزكحميدة بنت أحمد . أ/شيخة بنت مقرن الشيخ . أاالسم

51567تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني
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HotTip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

للمعلوماتيةالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للمعلوماتية

فكرة المسابقة

2

.االعتزاز باملبادئ والقيم اإلسالمية اليت حثت على العلم والتعلم -1  

.تعزيز االنتماء الوطين والسمع والطاعة لوالة األمر-2  

.2030اإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة   -3-4  

.غرس امليول واالجتاهات اإلجيابية حنو مهارات الربجمة وتقنية املعلومات -5

.بث روح املنافسة الشريفة والتميز يف مناخ تربوي آمن-6

.حتقيق التكامل بني النشاط واملقررات الدراسية-7  

. لدى الطلبة. تنمية املهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات-8  

.التمثيل املشرف للمملكة يف احملافل الدولّية مبشاركات متميزة-9

.اإلسهام يف بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العامل بلغة علمية-10
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البات التعليم العام يتم ويستهدف ط. برجمة تنافسية سنوية تعتمد على برجمة مسائل عرب لغات الربجمة وحل املشكالت ذات الطبيعة اخلوارزمية مسابقات هي 

ائية ومن ثم للمشاركات ومن خالل نتائجها يتم الرتشيح للتصفيات النه( مدرسي، حملي، وطين)تنفيذها سنويًا ضمن خطة النشاط العلمي مبستويات متعددة 

. اإلقليمية والدولية يف حال اعتمادها من قبل صاحب الصالحية

األهداف

1



مراحل التنفيذ

.اململكةمجيع إدارات التعليم يف للمرحلة املتوسطة والثانوية يف طالبات التعليم العام 

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المستفيدات

4

3

(:تصفية املدارس)األوىل املرحلة •
ليت ختدم انتشار ثقافة األوملبياد يف العديد من اخلطوات اإلعالنية االيت تبدأ من بداية الفصل الدراسي األول إجراء يتم يف هذه املرحلة 

ويـتم فيهـا ترشـيح    ، ركة فيـه وخيصص ركن بارز يف املدرسة لإلعالن عن أهداف األوملبياد وآلية املشـا ، أوساط الطالبات وجمتمعهن

ة الدراسـية الـيت تعتمـد علـى     تدريبهن على حمتوى مقررات احلاسب الدراسية لنفس املرحلـ داخل املدرسة والعمل على الطالبات أفضل 

إجـراء مسـابقة علـى مسـتوى     والقدرات الذهنية يف حل املسـائل الرياضـية املختلفـة واخلوارزميـات  والثقافـة العامـة يف جمـال الربجمـة،         

. هـ 1441/2/4التعليمية يف موعد أقصاه قسم النشاط يف اإلدارة /املدرسة ثم الرفع بها إلدارة

(:تصفية اإلدارات التعليمية)املرحلة الثانية •
الطالبـات مـن   يشـارك فيهـا   ، هــ 1441-1440الفصـل الدراسـي األول للعـام الدراسـي     تصـفيات مرحليـة خـالل    تنظم كل إدارة تعليميـة  

يتم الرفع ثم ( ثانوي متوسط، )يمية  التالية حيث يعد منوذجني أسئلة حسب املرحلة التعللدخول املرحلة املتأهالت فيها املدارس لرتشيح 

. هـ 1441/2/25بنات يف موعد أقصاه / بنتائج الطالبات لإلدارة العامة للنشاط الطالبي

للمعلوماتيةالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للمعلوماتية
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تابع مراحل التنفيذ

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

5

للمعلوماتيةالوطني ولمبياداأل

األولمبياد الوطني للمعلوماتية

(:النهائيةالتصفية )املرحلة الثالثة 
 ة يف يتم مشاركة الطالبات املتأهالت على املستوى الوطين يف األوملبياد الوطين للمعلوماتية املقام يف إدارة تعليم جد

.ـه1441/ 24/3-20الفرتة من 

االسم
ريالزكحميدة بنت أحمد . أ/شيخة بنت مقرن الشيخ . أ

51567تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني

للنشاط الطالبييف اإلدارة العامة فريق عمل املشروع 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

البرنامج الوطني للتوعية البيئية المستدامة

البرنامج الوطني للتوعية البيئية المستدامة

الوصف 1

.هااية البيئة واحلد من تلوثبرنامج وطين لنشر املعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخها وتعزيز املمارسات اإلجيابية اليت تكفل مح  

األهداف 2

.رفع مستوى الوعي البيئي بني الطالب والطالبات . 1  

.ترسيخ الشعور باملسؤولية الفردية واجلماعية للمحافظة على البيئة وتعزيزها. 2  

.تعزيز املمارسات اإلجيابية اليت تكفل محاية البيئة واحلد من تلوثها. 3  
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

البرنامج الوطني للتوعية البيئية المستدامة

البرنامج الوطني للتوعية البيئية المستدامة

المستفيدات 3

(ثانوي–متوسط –ابتدائي ) طالبات التعليم العام جبميع املراحل   

آلية التنفيذ 4

. يتم تنفيذه وفق التنظيمات اليت تتم بالتنسيق مع اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة  

فريق عمل المشروع  5

الشثريبنت عبدالعزيز أمل –شيخة بنت مقرن الشيخ االسم

51701-51569تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

داخل ومستحدثاته  فضاء العلمي باملدرسة، يشارك يف حتمل مسؤولية حتقيق التفاعل الواعي مع  علوم المنسوبات النادي املدرسة ضمن الطالبات داخل تشكيل فريق من 

. املدرسة وخارجها من خالل أداء مهام عمل حمددة حبيث يتم رفع املشاركة إلكرتونيًا  يف منصة املنظمة العاملية للفضاء  

األسبوع العالمي للفضاء

الوصف 1

األسبوع العالمي للفضاء

األهداف 2

.تنمية الوعي بأهمية علم الفضاء والفلك على احلياة باألرض•

.                                   تنمية القيم االجتماعية •

.دراسة الظواهر الفلكية وحتليلها•

المستفيدات3

والرتبيــة ( أهلــي/حكــومي) طالبــات مجيــع املراحــل الدراســية يف مــدارس التعلــيم العــام  

.اخلاصة
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

األسبوع العالمي للفضاء

4

األسبوع العالمي للفضاء

آلية التنفيذ 5

الجهة المساندة

.العزيزمكتب مسو األمري امللكي سلطان بن سلمان بن عبد –مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية   

     الـدليل اإلرشـادي الـواردة مبوقـع     متابعة موقع املنظمة ملعرفة حمور وعنوان األسبوع السنوي وتنفذ مجيـع الفعاليـات وفـق املعـايري احملـددة و

. أكتوبر بعد تسجيل عنوان احلدث قبل موعد التنفيذ بوقٍت كاٍف( 10-4) املنظمة خالل أسبوع كامل 

ترفع  مادة التوثيق على مواقع حفظ الصور والفيديوهات  ومواقع التواصل االجتماعي واإلعالم الرمسي.

ألسبوع الفضاء العاملي استكمال التقرير مع وضع روابط التوثيق يف صفحة احلدث لكل مدرسة  على منصة املنظمة العاملية

http://www.worldspaceweek.org/events/add-event
تقوم كل مدرسة برفع تقرير عن مشاركتها للنشاط العلمي باإلدارة التعليمية.

تقوم كل إدارة تعليمية مبراجعة وتقويم مشاركة كل مدرسة وفق املعايري وتوجيهها مبا يلزم .

لتقويم األوليتقوم كل إدارة تعليمية برفع تقرير عن مشاركة املدارس ورقم احلدث للمدارس اليت اجتازت املعايري ل.
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

األسبوع العالمي للفضاء

األسبوع العالمي للفضاء

فريق عمل المشروع 5

الشثريبنت عبدالعزيز أمل –شيخة بنت مقرن الشيخ االسم

51701-51569تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني
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األهداف

Hot Tip يف مجيع إدارات التعليم يف اململكة ( االبتدائيةو الثانوية واملتوسطة )طالبات التعليم العام يف املراحل الثالث 

(.مبا فيهن طالبات الرتبية اخلاصة)

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

المستفيدات

3

2

األسبوع العربي للكيمياء

األسبوع العربي للكيمياء

الوصف ياء لشرائح اجملتمعيعد تفعيل االسبوع العربي للكيمياء من الربامج اهلامة إلبراز دور علم الكيمياء وأهميته يف حياتنا ونشر ثقافة الكيم1

والذي ، كشافواكساب الطالب والطالبات مهارات ومعارف علمية يف جمال الكيمياء من خالل أنشطة حتفزهم على التعلم واالست، املختلفة

.ينفذ بشراكة مع اجلمعية الكيميائية السعودية جبامعة امللك سعود

تنمية. .العلميةوالتجاربالبحوثعرضمهارات1

إثراء.  .الكيمياءعلمباملتعلقةاملوضوعاتيفالطلبةلدىواملهارياملعريفاجلانب2

تنمية. .الكيمياءجماليفالعلميالبحثمهارات3

تاريخ التنفيذ 4

جهة الشراكة

هـ2-8/2/1441

سعودامللكجبامعةالسعوديةالكيميائيةاجلمعية

2

5
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الجهة المنفذة

الجهة المسئولةآلية التنفيذ

1
ن بداية العام م.) تعميم االسبوع  على المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية ونشر ثقافة االسبوع وتشجيع المدارس على المشاركة فيها•

(الدراسي
إدارة التعليم

هـ 1441/2/8-2األسبوع تنفيذ فعاليات متعددة خالل •

.....(زيارات علمية –تجارب علمية -ندوات–محاضرات ) 
المدرسة 2

3

.اعداد تقرير ختامي عن الفعاليات المنفذة •

رفع التقرير الختامي للوزارة•
إدارة التعليم

تكريم االدارات المتميزة •
الوزارة والجمعية 

الكيميائية السعودية

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

6

للمعلوماتيهالوطني ولمبياداأل

األسبوع العربي للكيمياء

.مجيع اإلدارات التعليمية

الزكريحميدة بنت أحمد . أ/شيخة بنت مقرن الشيخ . أاالسم

51567تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني

للنشاط الطالبييف اإلدارة العامة فريق عمل املشروع 

آلية التنفيذ 7
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

رها ترشح  عشرين لوحًة بدوليتاملشاركة برمسة أو مقالة عن البيئة حسب الشعار احملدد لكل عام  وترسل املشاركة عرب الربيد للهيئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة وا

. البحريةحلماية البيئة وعشرين مقااًل للمشاركة يف معرض تقيمه املنظمة اإلقليمية   

يوم البيئة اإلقليمي

الوصف 1

يوم البيئة اإلقليمي

األهداف 2

.البحريةالبيئةبقيمةواعيليكونإجيابيبشكلالنشءبناء/1

.الحقًايصدرالذيالتعميميفاحملددبالشعاراملتعلقباملفهومالطالباتوعيزيادة/2

.ومقاومتهاالبيئيةالتغرياتمعالتكيفيفالطالباتلدىواملسؤوليةالبيئياحلستنمية/3

المستفيدات3

(ثانوي–متوسط –ابتدائي ) طالبات التعليم العام جبميع املراحل   
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

يوم البيئة اإلقليمي

يوم البيئة اإلقليمي

آلية التنفيذ4

274

. التنظيمات اليت تتم بالتنسيق مع اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئةوفق يتم تنفيذه   

الشروط والضوابط5

."2020لعاماحملددبالشعارالتقيد•

 .املستهدفةالفئةضمناملشاِركــةتكونأن•

 .(فرديةاملشاركة)مقالةأورسملوحةكليفمتسابقـــةمنبأكثرباملشاركةيسمحال•

.مشاَركةمنبأكثرالتقدمللمشاِركـــةحيقال•

.فقطوتوجيهإشرافشكليفتكوناملقدمةواملساعداتاملشاركني،الطلبةمبجهوداملقدمةاألعمالتكونأن•

ب.ص)البيئةومحايةلألرصادالعامةهليئةابريدعلىوترسلالحقًايصدرالذيالتعميميفاملقرتحالتاريخوفقواملقاالتاللوحاتكافةتسلمأنجيب•

.(21431جدة1358

التكريم 6

.  االحتفاليةخالل املقاالت يف كتيب للتوزيعوجتمع البيئة اإلقليمي يف يوم ـ  تعرض الرسوم الفائزة يف معرض مسابقة الرسوم 1

 .لبيئة البحريةمتنح جوائز للمراكز الثالثة األوىل ملسابقة الرسوم وكذلك املقالة البيئية على مستوى املنظمة االقليمية حلماية اـ  2



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

يوم البيئة اإلقليمي

يوم البيئة اإلقليمي

فريق عمل المشروع7

الشثريبنت عبدالعزيز أمل –شيخة بنت مقرن الشيخ االسم

51701-51569تحويلة –0114753000هاتف المكتب

ailmy2@ailmy.netالبريد اإللكتروني
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مسابقة موهوب

مسابقة موهوب 

276

(بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة واالبداع)

(لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على)



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

مسابقة موهوب

للرياضيات  الكانجارومسابقة 

277

(بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة واالبداع)

(لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على)



بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

نماذج

المالحق
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

نماذج

النماذج
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

(1)نموذج 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

1تابع نموذج 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

تقرير اإلدارة المستضيفة

البرنامج/ اسم المشروع 

اإلدارة المستضيفة

البرنامج / منسقة المشروع

 عدد الطالبات المشاركات على المستوى الوطني
عدد الطالبات 

المشاركات

العدد الكلي 

للطالبات

عدد المدارس 

المشاركة

العدد الكلي 

للمدارس

المتأهالت المشاركات المرحلة االبتدائية

 المرحلة المتوسطة

موعد عقد التصفيات الوطنية   المرحلة الثانوية

 اإلجمالي

برامج تهيئة الطالبات على مستوى 
 المدرسة

برامج تهيئة الطالبات على مستوى 

اإلدارة التعليمية

 أبرز اإليجابيات

 أبرز الصعوبات

 مقترحات تطويرية

(2) نموذج 
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

(3)نموذج 

وكالة التعليم العام 

النشاط الطالبي

3
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

تعاميم

التعاميم
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

تعميم  معالي النائب للخطة التشغيلية
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Hot Tip

بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

منصة التدريب اإللكتروني
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

تعميم وكيل األداء التعليمي للخطة التشغيلية 

45194

هـ1440/ 8/ 3
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بنات/ الدليل التنفيذي لمشروعات وبرامج النشاط الطالبي 

نماذج

مت حبمد اهلل
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