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 عمل البوابة اإللكرتونيةفريق 

 



حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة، املعلم، املرشد  -1

 .من قبل املرشح الطالبي، املشرف الرتبوي، التميز اإلداري، الطالب( جلميع اجملاالت

 على مستوى إدارة التعليم )جلميع اجملاالت(.عن الفئة الفائز تعبئة القالب من قبل املرشح  -2

( ملنسق يف كل فئة )ملف لكل جمال الفائزة على مستوى إدارة التعليم تسليم امللفات النهائية -3

 إدارة التعليم.

 ملفات مجيع جماالت الفئات الفائزة على مستوى إدارة التعليم.رفع بيقوم منسق إدارة التعليم  -5

يقوم بتعبئة أربعة ملفات )ملف لكل جمال(  مكة املكرمةعلم الفائز على مستوى إدارة تعليم مثال: امل

 ، ليقوم املنسق برفعها على البوابة اإللكرتونية للجائزة.مكة املكرمة ويسلمها ملنسق إدارة تعليم

 مالحظة:

  املوجودة )اإلدارة واملدرسة، املعلم، املرشد الطالبي( االستفادة من قوالب  -اختياريا–ميكن

مدير املدرسة  يف مجيع الفئات على مستوى املدارس حبيث يستطيععلى املوقع االلكرتوني 

مكتب الرتبية حتكيمها  وتسليمها ملدير املدرسة ليستطيع حتميلها ويقوم املرشح بتعبئتها

تم الرفع على املوقع االلكرتوني يف هذه )ال ي )بعد استالمها يدويا( من مدير املدرسة

 .املرحلة(

 حبيث مكاتب الرتبية على مستوى املشرف الرتبوي  والباالستفادة من ق -اختياريا– ميكن

تحكيمها )بعد لكتب الرتبية املشرف الرتبوي املرشح حتميلها وتعبئتها وتسليمها مليستطيع 

يتم الرفع على املوقع االلكرتوني يف هذه )ال  املرتشح املشرف الرتبوياستالمها يدويا( من 

 .املرحلة(

 االجباري فقط للمرشحني واملرشحات الفائزات على مستوى  على املوقع االلكرتوني الرفع

 ادارة الرتبية والتعليم يف الفرتة املخصصة هلم.



وفيها يقوم املرشح بتجهيز احملتوى املطلوب حسب ما هو مذكور يف الدليل التفسريي لكل شاهد، مع 

 :رات التاليةااالعتببخذ اال

 الرتشح هلا.راد إنشاء جملد خاص بكل جمال من جماالت فئة اجلائزة امل -1

 :(JPGنوع ) رقمية صوركلفات الشواهد التالية مجتهيز  -2

 قرار، يقةوث، ةإفاد، خطاب. 

 .الصور الفوتوغرافية 

  بياناتقائمة. 

 جدول. 

 عدرة، شهاد. 

 رسائل الربيد اإللكرتوني. 

 وال.رسائل اجل 

 نتائج التحاليل اإلحصائية. 

 البيانات اخلام. 

 املدونات. 

 ملحوظة:

رقمية  يتم جتهيز صورةأكثر من صفحة؛ ويف هذه احلالة من  (خطاب مثاًل) قد يتكون الشاهد الواحد

   .لكل صفحة

روابط بعناوين ، مع االحتفاظ YouTube يوتيوب على موقع التسجيالت الصوتيةلفات مرفع  -3

 .امللفات املرفوعة (لنكات)

روابط بعناوين ، مع االحتفاظ YouTube يوتيوب على موقع املرئيةالتسجيالت لفات مرفع  -5

 .امللفات املرفوعة (لنكات)

روابط بعناوين ، مع االحتفاظ Google Drive جوجل درايف على موقع بحوثاللفات مرفع  -4

 .امللفات املرفوعة (لنكات)

روابط بعناوين ، مع االحتفاظ Google Driveجوجل درايف  على موقع كتباللفات مرفع  -1

 .امللفات املرفوعة (لنكات)

روابط بعناوين ، مع االحتفاظ Google Driveجوجل درايف  على موقعنشرات اللفات مرفع  -7

 .امللفات املرفوعة (لنكات)

، مع االحتفاظ Google Driveجوجل درايف  على موقع كتبعروض التقدميية اللفات مرفع  -8

 .امللفات املرفوعة (لنكات)روابط بعناوين 

 



مت جتهيز القوالب ورفعها على موقع اجلائزة افتح قالب اجملال األول للفئة املراد الرتشح هلا ) -1

 .(مسبقًا

 :، انظر اجلدول التاليقم بتعبئة البيانات املطلوبة -2

  ملعيارارقم وعنوان. 

  املؤشررقم وعنوان. 

  الشاهدرقم وعنوان. 

 :رقم )  ( عيارامل

 :رقم )  ( املؤشر 

 :)  (الشاهد 

 
 

  



، أنظر املثال قم بإدراج مكونات الشاهد األول واليت سبق جتهيزها وحفظها يف جملد اجملال األول -3

 التالي.

 شهادةصورة إدراج مثال: 

 .من التخصص العلمي التمكن :(1رقم ) عيارامل

 .ميتلك املؤهالت العلمية املناسبة :(1) رقم املؤشر 

 

صورة من  عمله التدريسي حيصل على درجة الدكتوراه معرتف بها يف جمال: (1) الشاهد

 .السعودية للجامعات غريالشهادة أو صورة معادلة الشهادة 

 
 



يتم لصق الرابط يف القالب  (URLيف حال كان الشاهد عبارة عن عنوان رابط إلكرتوني ) -5

 .مباشرة، أنظر املثال التالي

 ....................................................................................... :(؟رقم ) عيارامل

 ......................................................................... :(؟) رقم املؤشر 

 ......................................................................: (؟) الشاهد 

 
https://www.moe.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx  

 
 

 حلني االنتهاء من كامل اجملال.عًا اتبالشواهد اقي بإدراج كمل ا -4

 .(PDFيغة )وبص ،رقم اجملالباسم احفظ امللف  -1

 كرر مجيع خطوات املرحلة الثانية على باقي اجملاالت اخلاصة بالفئة املراد الرتشح بها. -7

 

 ملحوظة:

 جي( ب االلتزام باستخدام خط نوعSimplified Arabic)  نقطة يف كتابة  15وحجم خط

 النصوص داخل القالب.

 عدم التغيري على مسات القوالب من ألوان ورأس وتذييل الصفحات وترقيمها. 

 

https://www.moe.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
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