
 مسابقة ضمن مبادرات إدارة التقويم والامتحاهات 
 لحملة الاختبارات الدولية 



 مسابقة أفضل املمارسات املدرسية التطويرية 
 في مجال الاختبارات الدولية 



 

 مقدمة 
 

تعمل وزارة التربٌة والتعلٌم على مبادرات ومشاارٌ   تدادإ ىلاى 

وفً ظل وجاود مباادرات تقاوم . تطوٌر النظام التعلٌمً فً الدولة

بدا  المدارس  وٌجدر تسلٌط الضوء علٌدا وتحفٌزها؛ تم اقتارا  

مسابقة متعلقاة باختتباارات الدولٌاة  تشامل المادارس والمعلماٌ  
ٌّة   تحت مظلة بوابة التقوٌم الذك



 

 أهداإ المسابقة
  
 

 تحفٌز المدارس على القٌام بالمبادرات التطوٌرٌة ومشاركتدا م  المجتم  التربوي .1

تشااجٌ  الماادارس التااً تطباار اختتبااارات الدولٌااة علااى اخرتقاااء بمسااتو  الطلبااة  .2

 المشاركٌ  

 . اخرتقاء بمستو  معارإ ومدارات الطلبة المشاركٌ  فً اختتبارات الدولٌة  .3

 . حث المدارس على اإلبداع و طر   األفكار المبتكرة  فً مجال اختتبارات الدولٌة  .4



 املستهدفون 

المدارس: أوخ   

 

تتسابر مدارس الحلقة األولى والثانٌة  ومدارس التعلٌم الثانوي على المشاركة فً  

اختتبارات الدولٌة فٌما بٌندا بإعداد برامج أو مشروعات ترف  م  مستو  معارإ 

.وتسلط الضوء على  أهمٌة اختتبارات الدولٌة . ومدارات الطالب  

 

المعلمو  : ثانٌا  
( القراءة  –العلوم  –الرٌاضٌات ) ٌتسابر معلمو المجاخت الرئٌسة لالتتبارات الدولٌة   

على تطبٌر  أفضل الممارسات لتطوٌر أداء الطلبة فً المجاخت السابقة  على وجه  

 التحدٌد



 معايير وشروط املسابقة 

 
 .  جدٌدة وغٌر منفذة فً مكا  آتر ( مشروعات  -برامج ) أ  تكو  الممارسات . 1

 .  أ  ٌشمل البرنامج المجاخت الرئٌسة فً اختتبارات الدولٌة . 2

 .أ  ٌشمل المشروع أفكارا ىبداعٌة  .3

 أ  تكو  نتائج المبادرة قابلة للقٌاس .4

 ىٌجابً وٌقٌس تطور الطلبة فً المدارات التً تقٌسدا اختتبارات الدولٌة  |أ  ٌكو  للمشروع أثر  .5

 أ  تكو  الفكرة قابلة للتبنً والتطبٌر  .6

 15خ تزٌد مدته ع  "البرامج والفعالٌات بشكل ٌومً على هٌئة صور فوتوغرافٌة أو فٌدٌو ىرسال .  7
 . moe_uaestudentsواخنستغرام   @   MoE_Studentsتوٌتر  على حساب الطلبة " ثانٌة 

فً جمٌ  الفعالٌات التً ترسل عبر وسائل  دولٌة _اتتبارات#" هشتار"ٌجب استتدام الوسم     . 8

 .التواصل اخجتماعً 

 

 

 

 



 آلية العمل

 

 .  إدارة التقويم واالمتحانات بطرح المسابقة على جميع مدارس التعليم العامتقوم 

تقوم المدرسة بتوثيق البرامج ،و المشروعات التي تم تنفيذها لالرتقاء بمستوى .  1

 .  طلبة االختبارات الدولية 

يتم إرسال األعمال الكترونيا إلى إدارة التقويم واالمتحانات الكترونيا على البريد .  2

 assessment.dept@moe.gov.ae:  االلكتروني اآلتي
   2015أبريل  30موعد أقصاه في 

 
إدارة التقويم واالمتحانات بتشكيل لجنة تحكيم على مستوى الدولة واختيار تقوم . 3

 .  المدارس الفائزة

 يتم إعالن النتائج وتكريم الفائزين في بداية شهر مايو .  4

 



 معايير التقييم 

 م المعٌار الدرجة

 1 عدد المشارٌ  المنفذة 20

 2 مد  مناسبة المشروع لفكرة المسابقة 10

 3 اخبتكار والتطوٌر 20

 4 مد  تأثٌر المشروع على الطالب 40

 5 تنوع وسائل التوثٌر 10

 6 المجموع الكلً          درجة    100



 الجوائز

تتصص جوائز ممٌزة للفائزٌ  م  المعلمٌ   
 والمدارس المشاركة


