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-٤-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  

  

  قدمةامل

حيث  ،ي وزارة الرتبية والتعليم إىل النهوض بالعملية الرتبوية يف مجيع جماالهتاتسع            

تعددة  اليت هتدف إىل االهتمام باملعلمني تعمل على التنويع يف الربامج املقدمة واألنشطة امل

وتنمية إبداعاهتم ومهاراهتم العلمية واألدبية اليت  ،يف احلقل الرتبويالعمانيني والعاملني 

  .وتطوير العملية التعليمية التعلميةتنصب يف خدمة احلقل الرتبوي 

حلقل الرتبوي فقد اوالعاملني يف من وزارة الرتبية والتعليم بقدرات املعلمني وإمياناً

حلقل الرتبوي على كافة مستوياته يف ا وفاعال مهماً م مسابقة سنوية تعد رافداًخصصت هل

منها إىل  سعياًفقد أتاحت هلم فرصة املشاركة يف هذه املسابقة السنوية  ،وختصصاته

  .يف اال الرتبوي عرض جتارهبم وإبراز قدراهتم 

يل وزير الرتبية والتعليم فقد أعلن معا ؛حلقل الرتبويوالعاملني يف انيللمعلم وتكرمياً

 ودعمم،٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسي يف كلمته االفتتاحية مبناسبة العام ميالد هذه املسابقة

 والعاملنيسابقة املعلمني الذي يعنى مب) ١٦٢/٢٠٠٣(ذلك صدور القرار الوزاري رقم 

  .يف احلقل الرتبوي  العمانيني

من قبل املعلمني كبرياًهذه املسابقة إقباالًىقتلأن  ية والتعليمليه تأمل وزارة الرتبوع

  .مبخرجاهتا يف خمتلف ااالت الفكرية وغريهاللرقي ووالرتبويني لصاحل العملية الرتبوية 

  



-٥-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  ل الرتبوييف احلق العمانيني العاملنيومسابقة املعلمني 

  

  أهداف املسابقة: أوالً 

          إىل تطوير قدرات املعلمني والعاملني يف احلقل الرتبوي  ىالتعليم كدأهبا تسعوزارة الرتبية وإن

هتدف من خالل هذه اّمن خالل األنشطة الثقافية والربامج التعليمية واملسابقات اهلادفة، حيث أهن

  :املسابقة إىل

  

تشجيع إجراء البحوث الرتبوية خاصة اإلجرائية منها اليت تعنى بدراسة التحديات اليت 

  .إضافة إىل دراسة كل ما من شأنه تطوير العمل الرتبوي تواجه العملية التعليمية التعلمية 

 عرض أهم املستجدات والتجارب ذات الصلة مبختلف اجلوانب الرتبوية كعملية التعليم

  .والتعلم واإلدارة الرتبوية واملناهج التعليمية والسياسات الرتبوية وغريها

العاملني يف احلقل الرتبوي وتشجيع تأليف أعمال ذات جودة عالية حفز إبداعات املعلمني و

.ختدم عمليات التطوير الرتبوي اليت تعنى هبا الوزارة

  

 األهداف اخلاصة بصورةومن خالل األهداف العامة للمسابقة ميكن اشتقاق جمموعة من 

  :باجلوانب املختلفة اليت تغطيها املسابقة، وهي تعنى وتفصيالأكثر دقةً

  

املعلمني والعاملني العمانيني يف احلقل الرتبوي على إجراء البحوث الرتبوية  تنمية قدرات

  .بطريقة علمية تتبع خطوا ت البحث العلمي 

وي على تقديم املقرتحات واحللول لبعض التحديات اليت تواجه العملية تشجيع احلقل الرتب

  .يقومون هباالتعليمية التعلمية من خالل البحوث والدراسات اليت 

على إبراز إبداعاهتم يف جمال تأليف الكتب  نيإثراء الفكر الرتبوي من خالل تشجيع الرتبوي

  .العلمية والرتبوية مبا خيدم العملية التعليمية التعلمية 

ال الرتبوي من خاللطرح العديد من األفكار والرؤى والتجديدات يف ا  تأليف الكتب

  .ةالرتبوي



-٦-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

ال الرتبوي والعلمي من آبوي يف إظهار م احلقل الرتاهإسخر املستجدات والتطورات يف ا

  .األجنبية احلديثة واإلفادة منها)واملقاالت والدراسات الكتب (خالل ترمجة 

األجنبية واملقاالت والدراسات كتب ترمجة الم يف صقل مهارات املرتمجني من خالل اهاإلس

  .إىل اللغة العربية

ةيف جمال تصميم الربامج اإللكرتوني املعلمني والرتبوينيمهاراتيةيف صقل وتنم امسهاإل 

  .واملشاريع احملوسبة 

 تشجيع عملية اإلبداع يف تقديم املادة التعليمية إىل املتعلمني بطرق تدريسية حديثة تعتمد

  .على التعلم اإللكرتوني 

صوص طفل يف السلطنة بوجه عام واحلقل الرتبوي على وجه اخلتشجيع أدب ال.  

 رعاية إبداعات احلقل الرتبوي يف إبراز كتاباهتم لألطفال يف جمال كتابة النشيد واملسرحية

  . والقصة

  

  حماور املسابقة: ثانياً

 والعلمية راسات الرتبويةوالدالبحوث.  

 العلمية و الرتبوية الكتبتأليف.  

 دراسات، مقاالتكتب(الرتمجة ،.(  

ةوسباحملةيوناإللكرتربامجوالةعلميالع اريشامل.  

 النشيد املسرحية،القصة،(الطفل أدب(.  

  شروط املسابقة: ثالثاً

، ال بد أن تتوافر يف األعمال واملشاركات املقدمة  اليت ساسيةاألشروط الهناك جمموعة من

  :وهي، د هبا لقبول املشاركة جيب التقيواليت

مية إىل تطوير العملية االعصر الر ة واحلداثة ومواكبة ملتطلباتأن تتسم املشاركة باجلد

. الرتبوية

فيكل حمور لألسس العلمية املتبعة وفقاً العمل املقدم معداً كونأن ي.

 وتوجهات الوزارةالعمل املقدم يتوافق أن.



-٧-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

سواء  وفعاليات أخرىأغري منشورة ومل يتم املشاركة هبا يف مسابقات  املشاركة أن تكون

.داخل السلطنة أو خارجها

حبيث وينبذة تعريفية عنه وعن إسهاماته يف جمال عمله باحلقل الرتبصاحب العمليرفق  أن

.مرفقة مع العملتكون يف ورقة مستقلة  

 أن ال يتضمن حمتوى العمل املقدم  أي إشارة تدل على شخصية صاحب العمل كإمسه أو

املستقلة املقدمة  تعريفيةوأن يقتصر على النبذة الأو بريده االلكرتوني  عنوانه أو رقم هاتفه 

. عن صاحب العمل

 منه يتضمن بأنه صاحب العمل وأن العمل غري منقول أو موقعاً اًإقرار صاحب العملأن يرفق

كما يتعهد فيه يف حال فوزه يف املسابقة أن يتنازل عن حقوق نشره للوزارة اليت يصبح ؛مقتبس

وبالطريقة اليت تراها مناسبة سواء  ،هلا حق إصدار العمل وفق خطتها السنوية يف النشر

.)تعهدإقرار و  مرفق استمارة(داخل السلطنة أو خارجها

من حيث يطة أن يتطلب العمل ذلك، ألكثر من مشارك شرمجاعي ميكن أن يتم تقديم عمل

.لذي يتطلبهوالفائدة الكبرية اليت حيققها، واجلهد الكبري ا األمهية

 ويف حالـة تقـديم   مـن حمـاور املسـابقة اخلمسـة     واحد فقطحيق للمشارك أن يشارك يف حمور ،

.أكثر من مشاركة سيتم استبعادها مجيعاً

 نسخ ورقيـة  للعمـل املقـدم  و نسـخة واحـدة الكرتونيـة يف       ) ٣(أن يرفق صاحب العمل عدد

).CD( مدمج قرص

تقبل الدواوين احلقل الرتبوي  وال ذات صلة وثيقة باملرتمجة األعمال أن تكون الكتب املؤلفة و

.وكتب األدب واخلواطر

ًأهنا برامج حموسبة وال ميكن املشاركة  ال ميكن اعتبار الكتب والبحوث احملفوظة الكرتونيا

.يف حمور املشاريع العلمية والربامج اإللكرتونية احملوسبة هبا

هناية شهر  أن يتم تقديم العمل إىل املكتب الفين للدراسات والتطوير بالوزارة يف موعد أقصاه

. من كل عامنوفمرب

  

  

  



-٨-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  لطباعةالفنية  ل واصفاتامل:رابعاً

 مواصفات فنية عامة:  

 تكون الطباعة على ورق أبيضأن)A4( ة، وعلى وجه واحد فقط من الورق.

خطأن يتم استخدام)Simplified Arabic(  أو)Traditional Arabic(  للعمل

.املقدم باللغة العربية

 خط أن يتم استخدام)Times New Roman ( أو)Courier(  للعمل املقدم باللغة

.اإلجنليزية

ما عدا  )١٤(للمنت  و) ١٦(للعناوين الفرعيةو )١٨(للعناوين الرئيسية اخلط   حجم

.األعمال املقدمة حتت حمور أدب الطفل

باقي اجلهاتعلى ) سم ٢(على اجلهة اليمنى و ) سم ٣(رتك هوامش مقدارها ت.

ملسافة بني األسطر مبقدار سطر ونصفتباعد ا.

  

 مواصفات فنية حملور أدب الطفل:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حجم اخلط  حجم العمل  اال  الفئة العمرية

  سنوات ٥–٣

  القصة

  كلمة        ١٥٠–٥٠

  املسرحية  ٣٦-٣٠

  أبيات          ١٠–٥  النشيد

  سنوات ١٠–٦

  القصة

  كلمة      ٥٠٠–١٥٠

  يةاملسرح  ٣٠- ٢٥

  بيتاً                ١٥–١١  النشيد

  سنة ١٤–١١

  القصة

  كلمة      ٧٠٠–٥٠٠

  املسرحية  ٢٥-٢٢

  بيتاً                ١٨–١٦  النشيد

  سنة ١٨–١٥

  القصة

  كلمة    ١٠٠٠–٨٠٠

  املسرحية  ٢٢-١٨

  بيتاً                ٢٢–١٩  النشيد



-٩-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  عمل املسابقةآلية : امساًخ

 البوابة موقع اإلعالن عن املسابقة والفرتة الزمنية احملددة الستالم املشاركات من خالل

.وكذلك التعميم على احملافظات واملناطق التعليميةللوزارة واملنتدى الرتبوي التعليمية 

 باستالم  ملعينا فريق الفرزمتخصصة لتفعيل عمل املسابقة حبيث تتكون من  جلنةتشكيل

املشاركات خالل الفرتة احملددة وفرزها حسب احملاور  املختلفة واستبعاد املشاركات اليت 

 الفرقوهذه جلميع حماور املسابقة ، التقييم وفرقال تلتزم بالشروط واملواصفات املطلوبة ، 

اركات تعنى بتقييم املش، وتربويني ومتخصصني من داخل الوزارة وخارجها كادميينيأتضم 

.باملسابقة ألعمال الفائزةاوتوثيق بعمليات نشر  يعنىالذيالتوثيقوفريقواختيار الفائزين 

 األعمالل الفرتة احملددة لتقديم خالالفرز، فريققبل  مناستالم مجيع املشاركات.

م للمحاور املختلفة للمسابقة حبيث يت الفرز بفرز األعمال املشاركة وتنظيمها وفقاً فريقموقي

التقييم  فرقإىل  هاميتقدل لألعمال املقدمة  متهيداًسرية التامة ال اختاذ كافة التدابري اليت تضمن 

.كل حسب حموره

ومواصفاهتا  واملشاركات اليت ال ختضع لشروط املسابقة األعمالالفرز باستبعاد  فريققيام

.الفنية

للمعايري الرتبوية  وفقاًلتقييمها التقييم متهيداً فرقمن  فريقكل  مقررم املشاركات إىل تسل

بشأن مواعيد االجتماعات  الفريقمبهمة التنسيق بني أعضاء  مقرركما يعنى كل ،والعلمية

. بينهم تواللقاءا

من إجراءات  عهإتباوما مت  حول آلية التقييم ياًواف اًالتقييم تقرير فرقمن  فريقكل م دقي 

.ييم اخلاصة بكل مشاركة التق اً استماراتمرفق واألعمال الفائزة

عن سري املسابقة  التقييم بإعداد تقرير متكامل فرقبالتنسيق مع مقرري  التوثيقفريققوم ي

.عتمادهالإىل معايل الوزير املوقر  ئزة ورفعهواألعمال الفا

موقع البوابة التعليمية واملنتدى الرتبوي وبعض الصحف احمللية  علىأمساء الفائزين  إعالن

.اليومية



-١٠-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  املسابقة  جلنةمهام : سادساً

، وتضم هذه اللجنة جمموعة ملسابقة يف خمتلف مراحلهاملتابعة سري أعمال ا جلنةيتم تشكيل 

 ،مبجموعة من املهام الفرق، حيث تقوم هذه وفريق التوثيقالتقييم، فرق الفرز ،  فريق: هي  من الفرق،

  :وذلك حسب اآلتي 

 الفرز  فريقمهام:

  :رز األعمال املشاركة يف املسابقة باملهام اآلتية ف فريققوم ي

استالم املشاركات فور وصوهلا من احملافظات واملناطق التعليمية وحفظها .

  تـوى احملالواردة من احملافظات واملناطق التعليميـة  مـع   املشاركات كشوف التأكد من مطابقة 

. املرفق هبا

 حملافظات واملناطق التعليمية لشروط املسابقةالتأكد من مطابقة املشاركات الواردة من ا.

 عـدم   -إقـرار صـاحب العمـل     -نسخ ورقيـة  ٣-نسخة إلكرتونية للعمل( التأكد من وجود

). نبذة تعريفية لصاحب العمل  –وجود نقص بأوراق املشاركة 

  ةإعداد كشوف تفريغية باملشاركات  وفق احملافظات واملناطق التعليمية وحماور املسابق.

 مـن كـل    نسـخ  ٣( نسخ حبيث تكون على األقـل  التنسيق مع أصحاب األعمال غري مكتملة ال

).مشاركة 

اإلعداد الفين للمشاركات وإخفاء هوية املشارك بالطرق اآلمنة.

  ــاركات ــرق ا إىل تســليم املش ــاور     مقــرري ف ــور مــن حم ــددة لكــل حم ــوف حم ــق كش ــيم وف لتقي

.املسابقة

لق بالفرزأعمال أخرى تتع يةجناز أإ.

  

 التقييم  فرقمهام:  

  :يف املسابقة باملهام اآلتية  تقوم فرق التقييم

الفرز فريقمن  كشوف مجيع املشاركات  استالم حملور املعين بتقييمه، حسب ا كال

.  والتأكد من عددها من خالل مطابقتها مع الكشوف اخلاصة بتلك املشاركات

ر حلضـور اجتماعـات الفريـق وخاصـة مـع      تقييم كـل حمـو   فريقبني أعضاء  قالتنسي

. األعضاء من خارج الوزارة
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    ًاالتفاق على آلية سري العمل وكيفية إدارته وآلية التقييم الـيت سـيتم إتباعهـا إضـافة 

. إىل الوقت املقرتح إلجناز املهام املوكولة لكل عضو من أعضاء اللجنة

     ٣( لعـدد عـن   القيام بعملية التقييم مـن قبـل األعضـاء حبيـث ال يقـل ا ( مني لكـل  مقـي

وضع استمارة تقييم هنائية لكـل مشـاركة تتضـمن متوسـط تقيـيم      (عمل بعدها يتم 

اســتمارات تقيــيم كــل  إضــافةً إىل املشــاركة موقــع عليهــا مــن مجيــع أعضــاء الفريــق 

). ممن قبل املقي ةمشاركة من قبل أعضاء التقييم موقع

     كات يف كـل حمـور مـن حمـاور املسـابقة      إعداد تقرير هنـائي حـول تقيـيم مجيـع املشـار

ــدير املكتـــب الفـــين      ــه إىل مـ ــائزة، ورفعـ ــاركات الـــثالث الفـ ــاء املشـ متضـــمنا أمسـ

. لتطويرللدراسات وا

 التقييم متابعة تنفيذ املهام الواردة أعاله  فرقمن  فريقيتوىل مقرر كل.

  

 فريق التوثيقمهام:  

   مـن فريـق الفـرز     ةور املسـابق استالم كشوف جبميع املشاركات يف كل حمـور مـن حمـا

والتأكـــد مـــن عـــدد املشـــاركات الـــيت مت تســـليمها لفـــرق التقيـــيم حســـب حمـــاور   

.املسابقة

 استالم مجيع املشاركات واستمارات التقييم اخلاصة بتقييم كل مشاركة وتقرير كل

.فريق من فرق التقييم  واإلفادة منها يف إعداد التقرير النهائي للمسابقة 

مسابقة ورفعه إىل معايل الوزير املوقر العتماد النتائجلير النهائي لإعداد التقر.

تقييمالق املسابقة من فر استالم األعمال الفائزة يف.

طباعة األعمال الفائزة باملركز األول يف كل حمور من حماور ق مع دائرة املوازنة لالتنسي

.املسابقة

مـال الفـائزة بـاملركز األول يف كـل     متابعة دور النشر والتنسيق معها حول طباعة األع

.حمور من حماور املسابقة

  

  

  

  



-١٢-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  األعمالقييم ت  معايري: سابعاً

  

، األعمال املقدمة لشروط املسابقة واملواصفات الفنية هلا مطابقةبعد أن يتم التأكد من 

لمعايري  اآلتية لوفقاًم األعمال املشاركة وحتديد احملور الذي تنتمي إليه، ستقي:  

عايري العامة امل:  

وتعمل على حتقيق أهداف ، جتمع املسابقة بني مخسة حماور هادفة ومرتابطة فيما بينها

أن  ارك الذي يرغب يف  تقديم عمل مافعلى املش.العمل الرتبوي وغايات تسعى من خالهلا إىل تطوير 

  :، وهييراعي جمموعة من املعايري العامة اليت سيتم تقييم األعمال املقدمة يف ضوئها

فائدة العمل املقدم للحقل الرتبوي بالسلطنة.  

اتصاف العمل باجلدة واحلداثة.  

الصياغة اللغوية السليمة.  

تسلسل األفكار وترابطها.  

اإلخراج  املناسبالتنسيق و.

مراعاة حقوق امللكية الفكرية.  

  

البحوث والدراسات الرتبوية والعلمية  رحموتقييم  معايري:  

 بناء، املتخصصني والرتبويني األكادميينيعدد من  من قبلركات البحثية املشا تقييمسيتم 

  :، باإلضافة إىل املعايري اخلاصة  اآلتية العامة للتقييم املعايريعلى 

:الدراسة / عنوان البحث 

يتضمن أهم متغريات الدراسة.  

مصاغ صياغة علمية دقيقة.  

 مةكل) ٢٠( كلمات وال يتجاوز ) ١٠( أن ال يقل عن.  

مصاغ صياغة من العام إىل اخلاص.  
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  :الصفحات األوىل 

تتضمن فهرس احملتويات.  

تتضمن فهرس اجلداول.  

تتضمن فهرس املالحق.  

أن ترقم ترقيما أجبديا.  

  

  :ملخص الدراسة 

 باللغة العربية ملخصاً الدراسة تتضمن.  

باللغة اإلجنليزية  ملخصاً تتضمن الدراسة.  

كلمة) ٢٥٠( تني عن ال يتجاوز امللخص باللغ.  

وأهدافه وأهم النتائج والتوصياتالدراسة / مللخص عنوان البحث يتضمن ا.  

  :مقدمة الدراسة 

تعمل على شد انتباه القارئ ملشكلة البحث واهتمامه هبا.  

ستعرض الوصف العام ملشكلة الدراسةت.  

تصاغ صياغة علمية متسلسلة.  

معيةص بصورة قُتصاغ صياغة دقيقة من العام إىل اخلا.  

  

  : خطة الدراسة 

وضوح مشكلة الدراسة  ودقتها.  

 الدراسة/ تتضمن مربرات منطقية إلجراء البحث.  

مناسبة األهداف واألسئلة املوضوعية ومشوليتها.  

 املكانية ، الزمانية ، البشرية ، املوضوعية ( مشولية احلدود.(  

وضوح متغريات الدراسة ومستوياهتا.  

الدراسة/ البحث  حتديد مصطلحات.  

 الدراسة/ وضوح اخلطوات اإلجرائية للبحث.  



-١٤-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  

    :اإلطار النظري 

النظري  والدراسات السابقة اإلطارحداثة.  

دراسات السابقة من حيث العددكفاية ال.  

 الدراسة / مشولية اإلطار النظري  ملوضوع البحث.  

 تنوع الدراسات السابقة.  

  

  :املنهجية العلمية 

مع الدراسة وعينتهااستعراض جمت.  

مناسبة جمتمع الدراسة وعينتها.  

وضوح كيفية اختيار العينة بطريقة علمية.

ينة الدراسة بالنسبة للمجتمعمناسبة ع.  

وضوح كيفية إعداد أدوات الدراسة.  

وضوح كيفية إجراء عملية صدق األدوات.  

مناسبة األساليب اإلحصائية  إلجراء عملية ثبات األدوات.  

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة الدقة يف.  

الدراسة/ املنهج العلمي املتبع يف البحث  مناسبة.

 النتائج الستخراجمناسبة األساليب اإلحصائية املستخدمة.

  

  :ومناقشتها نتائج الدراسة

دقة النتائج ومالءمتها ألسئلة الدراسة.  

التسلسل يف عرض النتائج.  

منطقية املناقشة  ومربراهتا.  

نتائج بالدراسات السابقةربط ال.  

وضوح شخصية الباحث يف مناقشة النتائج.  
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  :التوصيات واملقرتحات 

 الدراسة/ مالئمة التوصيات لنتائج البحث.  

 الدراسة/  مشولية التوصيات لنتائج البحث.  

الدراسة/ دراسات تتالئم ونتائج البحث / تضمن مقرتحات بإجراء حبوث ت.

  

  :التوثيق العلمي 

اد على مراجع علمية حديثةاالعتم.  

 الدراسة/ اتباع أسلوب توثيقي موحد يف مجيع أجزاء البحث.  

 اتباع نظام اجلمعية األمريكية لعلم النفس)APA (يف عملية التوثيق.  

 العربية ، اإلجنليزية ( تنوع املراجع واملصادر املستخدمة.(  

التسلسل اهلجائي يف كتابة قائمة املراجع.

  

  العلمية وأالكتب الرتبوية تأليف معايري تقييم حمور : لثاني احملــــور ا

سيتم عرض الكتب الرتبوية والعلمية على متخصصني يف اجلانب الرتبوي واألكادميي على أن 

  :، باإلضافة إىل املعايري اخلاصة اآلتية العامة للتقييم  املعايريعلى  بناءيتم تقييمها 

  

:عنوان الكتاب 

لكتاب مرتبط مبحتوى ا.  

مصاغ صياغة علمية ولغوية دقيقة.  

 كلمات) ١٠( أن ال يزيد عن.  

  

  :الصفحات األوىل 

تتضمن فهرس احملتويات.  

هرس اجلداولتتضمن ف.  

تتضمن فهرس املالحق.  
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  :مقدمة الكتاب 

تعمل على شد انتباه القارئ ملوضوع الكتاب واهلدف منه .  

تتضمن منهجية الكتاب وهيكليته.  

  

  : تاب حمتوى الك

 وموضوعه مع احملتوىترابط أهداف الكتاب.

 واللغويةخلو احملتوى من األخطاء العلمية.

 مشولية احملتوى للجوانب املرتبطة باملوضوع.

العمق يف مناقشة القضايا املطروحة يف احملتوى.

التوازن بني فصول الكتاب وأبوابه.

 بروز شخصية املؤلف يف احملتوى.

نقاش يف القضايا املطروحة منطقية الطرح وال.

األشكال والرسومات واخلرائط  و تدعيم احملتوى بالصور.  

  

  :التوثيق العلمي 

االعتماد على مراجع علمية حديثة.  

 فصول الكتاباتباع أسلوب توثيقي موحد يف مجيع.  

ظام اجلمعية األمريكية لعلم النفس ن تباعا)APA (يف عملية التوثيق.  

العربية ، اإلجنليزية ( ادر املستخدمة تنوع املراجع واملص.(  

التسلسل اهلجائي يف كتابة قائمة املراجع.  

  

  )مقاالت –دراسات  –كتب(رتمجةالمعايري تقييم حمور : احملــــور الثالث

  املرتجم  عملشروط ال: أوال ً

ط والشر يفائه جمموعة مناملرتجم شروط املسابقة ، يتم التأكد من است عمل البعد أن يستويف

  :تية اخلاصة اآل
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  صـــفحة مـــن احلجـــم املتوســـط) ٨٠( أن ال تقـــل عـــدد صـــفحات الكتـــاب املرتجـــم عـــن                  

 )١٧xسم  ٢٤.(

 صفحة) ١١(كلمة، أي ما يقارب ) ٣٥٠٠(أن ال تقل عدد كلمات املقال املرتجم عن.

 صفحة) ٦٠(ما يقارب كلمة، أي ) ٢٠٠٠٠(أن ال تقل عدد كلمات الدراسة  املرتمجة عن.

سنوات مخسأكثر من  نشرهال يكون قد مر على املرتجم على أن  احلداثة يف العمل.  

ودار النشر وتاريخ النشر جم بذكر املؤلف األصلي وعنوان العملتوضيح مصدر العمل املرت.  

شـر أو  ممنوحة  للمرتجم من املؤلف األصـلي أو دار الن   فاق رسالة عدم ممانعة لرتمجة العملإر

  .والتثبت من عدم ترمجته مسبقاً ة العملاجلهة اليت حتتفظ حبق طباع

ال يشرتط أن تكون لغته األصلية اللغة اإلجنليزيةإىل اللغة العربية ، و تكون ترمجة العمل.  

املرتجم  مع النسخة املرتمجة إىل العربية عملإرفاق  نسخة من ال.

  

  املرتجم ة لتقييم العملاملعايري اخلاص: ثانياً

أمهية املوضوع املرتجم وفائدته للحقل الرتبوي.

التنسيق واإلخراج املناسب.  

مشولية الرتمجة حملتوى النص األصلي.  

دقة الرتمجة ووضوح األفكار.  

حتري الدقة العلمية يف الرتمجة.  

دقة الصياغة اللغوية.  

البعد عن احلرفية يف الرتمجة.  

رصانة لغة الرتمجة وسالستها.  

وافق لغة الرتمجة ونوع النص األصليمدى ت.  

يت تسـاعد علـى ا    وامش شـارحة لـبعض املعـاني واملفـاهيم    تقديم العمل هل سـتيعاب الـنص   اـل

  .املرتجم

  

  لإلطالع على اجلوانب اليت يتم مراعاهتا أثناء تقييم )٩(يرجى الرجوع إىل امللحق رقم ،

  .أعمال الرتمجة
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  ةوسباحملةكرتونيلربامج االالو  املشاريع العلميةر معايري تقييم حمو: احملــــور الرابع

الرتبوية على متخصصني يف احلاسوب والتقنيات الرتبوية  االلكرتونية تم عرض الربامجيس

  :، باإلضافة إىل  املعايري اخلاصة  اآلتية العامة للتقييم  ايريععلى امل بناءعلى أن يتم تقييمها 

  

:األمهية 

واستغالله للتجهيزات املتوفرة  مشروعلل االقتصادية اجلدوى.

  

  :األهداف واخلطوات 

الربنامج /اسبة األهداف للمشروعمن.  

وضوح األهداف الرئيسية لكل جزء.  

الربنامج/وضوح خطوات املشروع.

الربنامج/ل خطوات املشروعستسل.

  

  :احملتوى واملنهجية  

ه من األخطاء العلميةخلو.

الربنامج/ دمة يف املشروع مناسبة املنهجية املستخ.

مناسبة لغته للفئة املستهدفة.

يثري دافعية املتعلمني حنو املوضوع.

ة احملتوى  ملختلف جوانب املوضوعمشولي.

حداثة املعلومات اليت يتضمنها احملتوى.

تنوع األنشطة ومناسبتها للموضوع.

  

  : التوثيق العلمي 

تنوع املصادر واملراجع.

 واملراجعحداثة املصادر.  

دقة التوثيق العلمي.
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  :دليل الربنامج أو املشروع 

لدليلوضوح تعليمات ا.

سالمة لغة الدليل .  

الربنامج يف الدليل/ة من املشروعحتديد الفئة املستهدف.  

الربنامج يف الدليل/حتديد متطلبات وآليات تشغيل املشروع.

  

  :وضوح جهد الباحث 

أصالة طرق املعاجلة.  

هارات التفكري الناقد وحل املشكالتتطبيق م.

  

  :اجلوانب الفنية 

 وخيارات التحكم ذاتية التشغيل يتضمن.  

عيوب الفنيةمن ال خيلو.  

يتضمن طرق تفاعلية متعددة.

سهولة االنتقال بني عناصر الربنامج.  

صورةال- صوتال- ط اخل(استخدام من حيث لوسائط املتعددةالتوظيف املناسب ل-

  ).األلوان-رسومال

مناسبة أسلوب العرض وتصميم الشاشات.

استخدام التغذية الراجعة املناسبة.

فر خيارات املساعدة ملستخدم الربنامجاتو.

  

  )، املسرحية القصة األدبية أو العلمية، النشيد( طفل  أدب ال: احملــــور اخلامس 

 بنـاء ى أن يـتم حتكيمهـا   متخصصني  يف أدب األطفال علحمكمني يتم عرض املشاركات  على 

  :اآلتية ضافة إىل املعايري اخلاصة ، باإلالعامة للتقييم  عايريعلى امل

  

  



-٢٠-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  :املقدمة 

توضح موضوع العمل واهلدف منه.

 املستهدفةاملرحلة العمرية توضح.

شروط املسابقة حسبنوع اخلط وحجمه  أن يكون.

  

  :احملتوى 

لو احملتوى من األخطاء  العلميةخ.

العمرية اليت خياطبها العململيول واهتمامات األطفال يف املرحلة  ة املوضوع املطروحمناسب.  

خاص بالقصة فقط ( .العمل على  رسومات أو صور مشولية(

العـدد ، احلجـم ، املوقـع ، الوضـوح ،     ( مـن حيـث   ضمون العمل ملمناسبة الصور والرسومات

)خاص بالقصة فقط ( .)اجلاذبية 

باملسرحية ، القصة خاص ( .للقضايا املرتبطة باملوضوعتوى مشول احمل(

خاص بالنشيد فقط .( العروضية خلو احملتوى من األخطاء (

خاص بالنشيد فقط . ( اإللتزام بالقافية إذا كان النشيد مقفى(

  

:اللغة املستخدمة 

وضوح اللغة املستخدمة.  

ستهدفةللمرحلة العمرية امل مناسبة اللغة.  

عمل  باللغة العربية الفصحىال كتابة.

 وصرفاً حنواً: بالصحة اللغوية العمل اتسام.

  

  :وسائل وأدوات داعمة للعمل 

يف تـدريس أو  ميكـن االسـتعانة هبـا    ) بصـرية  /مسعيـة  ( أية أدوات أو أقراص الكرتونية  إرفاق

.تقديم العمل لألطفال

  

  



-٢١-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  جوائز املسابقة : ثامناً

  

  حماور املسابقة

ألوىلاجلائزة ا

بالريال العماني

اجلائزة الثانية 

بالريال العماني

اجلائزة الثالثة 

بالريال العماني

  ٢٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠  البحوث والدراسات الرتبوية  احملور األول

  ٣٠٠٢٠٠  ٥٠٠  تأليف الكتب الرتبوية أو العلمية   احملور الثاني

  ٣٠٠٢٠٠  ٥٠٠  )مقاالت –دراسات  –كتب(ةرتمجال  احملور الثالث

  ٣٠٠٢٠٠  ٥٠٠  املشاريع العلمية والربامج احملوسبة   احملور الرابع

احملور 

  اخلامس

  ١٥٠  ٢٠٠  ٢٥٠  )املسرحية(أدب الطفل   

  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠)القصة(أدب الطفل   

  ٥٠  ١٠٠  ١٥٠)النشيد(أدب الطفل   

  

  :املقدمة للفائزين يف املسابقةزايا امل

مل الفائز باملركز األول لغوياً قبل الطباعةيتم تدقيق الع.

ة الوزارةفقعلى ن باملركز األول فقط الفائز إصدار العمل طباعة و.

عدد النسخ يف اإلصدار األول فقطمن %)١٠(منح صاحب العمل.

داخــل الســلطنة أو تاحــة الفرصــة للفــائزين للمشــاركة يف فعاليــات ذات عالقــة باختصاصــهم  إ

  .خارجها 

  

)استمارات التقييم (املالحق : تاسعاً

 دراسة/ استمارة تقييم حبث ) ١(ملحق.  

 استمارة تقييم كتاب تربوي أو علمي) ٢(ملحق.  

 مقاالت –دراسات  –كتب (استمارة تقييم عمل مرتجم ) ٣(ملحق(.

 استمارة تقييم مشروع علمي أو برنامج إلكرتوني حموسب) ٤(ملحق.  

 النشيد( حمور أدب الطفل  استمارة تقييم) ٥(ملحق(.  

 املسرحية( استمارة تقييم حمور أدب الطفل ) ٦(ملحق(.  



-٢٢-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

 قصةال( استمارة تقييم حمور أدب الطفل ) ٧(ملحق(.

 استمارة إقرار وتعهد) ٨(ملحق.

٩(ملحق(CODE FOR CORRECTIONS

  

 يرجـى رسـال مشـاركته ،   يف حالة رغبة املشارك يف طلب االستشارة الفنية ، أو يف حالة رغبتـه إ

  :العنوان األتي التواصل على 

  وزارة الرتبية والتعليم

  املكتب الفين للدراسات والتطوير

  يف احلقل الرتبويالعمانينيمسابقة املعلمني والعاملني 

  )٢٤٧٧٣١٢٩(   - )٢٤٧٧٣١٥٨( : هاتف

)٢٤٧٧٣٠٧٤: (فاكس

tosd@moe.om/ بريد الكرتوني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-٢٣-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-٢٤-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  دراسة تربویة أو علمیة / استمارة تقییم بحث ) ١(ملحق 

---------------------------------------------------- .:عنوان البحث 

  -----------: رقم البحث 

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

درجة 
تقییم 
العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

  ٢  .م للحقل التربوي بالسلطنة فائدة العمل المقد. ١

  ٢  .الصیاغة اللغویة السلیمة . ٢

  ٢  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

  ٢  .تسلسل األفكار وترابطها . ٤

  ٢  .المناسب التنسیق واإلخراج. ٥

  ٢  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

ن
وا
عن

ال

  ١  .یتضمن أهم متغیرات الدراسة . ٧

  ١  .مصاغ صیاغة علمیة دقیقة . ٨

  ١  .كلمة ) ٢٠( كلمات وال یتجاوز ) ١٠( أن ال یقل عن . ٩

  ١  .مصاغ صیاغة من العام إلى الخاص . ١٠

ى
ول
األ

ت 
حا

صف
  ١  .تتضمن فهرس المحتویات . ١١ال

  ١  .تتضمن فهرس الجداول . ١٢

  ١  .تتضمن فهرس المالحق . ١٣

  ١  .بجدیا أن ترقم ترقیما أ. ١٤

ص
لخ

لم
ا

  ١  .تتضمن ملخص الدراسة باللغة العربیة . ١٥

  ١  .تتضمن ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة . ١٦

  ١  . كلمة) ٢٥٠( ال یتجاوز الملخص باللغتین عن . ١٧

  ١  .الدراسة وأهدافه وأهم النتائج والتوصیات/ یتضمن الملخص عنوان البحث. ١٨

مة
قد

لم
ا

  ٢  .ل على شد انتباه القارئ لمشكلة البحث واهتمامه بهاتعم. ١٩

  ٢  .تستعرض الوصف العام لمشكلة الدراسة. ٢٠

  ٢  .تصاغ صیاغة علمیة متسلسلة. ٢١

  ٢  .تصاغ صیاغة دقیقة من العام إلى الخاص بصورة قمعیة. ٢٠

سة
درا

 ال
طة

خ

  ٢  .وضوح مشكلة الدراسة ودقتها. ٢١

  ٢  .الدراسة/ منطقیة إلجراء البحث تتضمن مبررات. ٢٢

  ٢  .مناسبة األهداف واألسئلة الموضوعیة وشمولیتها. ٢٣

  ٢  ).المكانیة ، الزمانیة ، البشریة ، الموضوعیة ( شمولیة الحدود . ٢٤

  ٢  .وضوح متغیرات الدراسة ومستویاتها. ٢٥

٢  .الدراسة/ تحدید مصطلحات البحث . ٢٦



-٢٥-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

درجة 
تقییم 
العمل

٢  .الدراسة/ وات اإلجرائیة للبحث وضوح الخط. ٢٧

ري
نظ

 ال
ار

ط
اإل

٢  .حداثة اإلطار النظري  والدراسات السابقة. ٢٨

٢  .كفایة الدراسات السابقة من حیث العدد. ٢٩

٢  .الدراسة/ شمولیة اإلطار النظري  لموضوع البحث . ٣٠

٢  .تنوع الدراسات السابقة. ٣١

یة
لم

لع
 ا
یة

هج
من

ال

٢  .اض مجتمع الدراسة وعینتهااستعر . ٣٢

٢  .مناسبة مجتمع الدراسة وعینتها. ٣٣

٢  .وضوح كیفیة اختیار العینة بطریقة علمیة. ٣٤

٢  .نة الدراسة بالنسبة للمجتمعمناسبة عی. ٣٥

٢  .وضوح كیفیة إعداد أدوات الدراسة. ٣٦

٢  .وضوح كیفیة إجراء عملیة صدق األدوات. ٣٧

٢  .اسبة األسالیب اإلحصائیة  إلجراء عملیة ثبات األدواتمن. ٣٨

٢  .الدقة في إجراءات تطبیق أدوات الدراسة. ٣٩

٢  .الدراسة/ مناسبة المنهج العلمي المتبع في البحث . ٤٠

٢  .مناسبة األسالیب اإلحصائیة المستخدمة الستخراج النتائج. ٤١

ها
شت

اق
من
 و

ج
تائ

الن

٢  .ومالءمتها ألسئلة الدراسةدقة النتائج. ٤٢

٢  .التسلسل في عرض النتائج. ٤٣

٢  .منطقیة المناقشة ومبرراتها. ٤٤

٢  .ربط النتائج بالدراسات السابقة. ٤٥

٢  .وضوح شخصیة الباحث في مناقشة النتائج. ٤٦

ت 
صیا

تو
٢  .الدراسة/ مالئمة التوصیات لنتائج البحث . ٤٧ال

٢  .الدراسة/  شمولیة التوصیات لنتائج البحث . ٤٨

٢  .الدراسة/ دراسات تتالئم ونتائج البحث / ضمن مقترحات بإجراء بحوث تت. ٤٩

ي
لم

لع
 ا
ق
وثی

الت

٢  .االعتماد على مراجع علمیة حدیثة. ٥٠

٢  .الدراسة/ أسلوب توثیقي موحد في جمیع أجزاء البحث إتباع. ٥١

٢  .في عملیة التوثیق) APA(ام الجمعیة األمریكیة لعلم النفس نظإتباع. ٥٢

٢  ).العربیة ، اإلنجلیزیة ( تنوع المراجع والمصادر المستخدمة . ٥٣

٢  .التسلسل الهجائي في كتابة قائمة المراجع. ٥٤

ــــــــــــــوع ١٠٠المجم



-٢٦-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  :الدراسة / ملخص رأي المقیم في البحث 

وة أهم نقاط الق:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣.- -------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. ------- -------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------  

 النقاط التي تحتاج إلى تطویرأهم:

١. --------------------------------------------------------------

------------------------------------------- -------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- -------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------- -------

 اسم المقیم:  

 الدرجة العلمیة:  

 التوقیع:  

 التاریخ:

  
  



-٢٧-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  استمارة تقییم تألیف كتاب تربوي أو علمي) ٢(ملحق 

---------------------------------------------------- : عنوان الكتاب 

  -----------: رقم الكتاب 

الدرجة النهائیةمعاییر التقییمالمجال
درجة تقییم 

العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

٤  .فائدة العمل المقدم للحقل التربوي بالسلطنة . ١

٤  .الصیاغة اللغویة السلیمة . ٢

٤  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

٤  .تسلسل األفكار وترابطها . ٤

٤  .اإلخراج المناسب التنسیق و . ٥

٤  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

ن
وا
عن

ال

٤  .تبط بمحتوى الكتابمر . ٧

٤  .مصاغ صیاغة علمیة ولغویة دقیقة . ٨

٢  .كلمات ) ١٠( أن ال یزید عن . ٩

ت 
حا

صف
ال

ى
ول

األ

٢  .تتضمن فهرس المحتویات . ١٠

٢  .تتضمن فهرس الجداول . ١١

٢  .تتضمن فهرس المالحق . ١٢

مة
قد

لم
٤  . ب والهدف منهتعمل على شد انتباه القارئ لموضوع الكتا. ١٣ا

٤  .تتضمن منهجیة الكتاب وهیكلیته. ١٤

وى
حت

لم
ا

٤  .ترابط أهداف الكتاب وموضوعه مع المحتوى . ١٥

٤  .خلو المحتوى من األخطاء العلمیة . ١٦

٤  .شمولیة المحتوى للجوانب المرتبطة بالموضوع . ١٧

٤  .العمق في مناقشة القضایا المطروحة في المحتوى. ١٨

٤  .التوازن بین فصول الكتاب وأبوابه. ١٩

٤  .بروز شخصیة المؤلف في المحتوى . ٢٠

٤  .منطقیة الطرح والنقاش في القضایا المطروحة . ٢١

٤  .تدعیم المحتوى بالصور واألشكال والرسومات والخرائط . ٢٢

ي
لم

لع
 ا
ق
وثی

الت

٤  .االعتماد على مراجع علمیة حدیثة . ٢٣

٤  .أسلوب توثیقي موحد في جمیع فصول الكتاب إتباع. ٢٤

٤  . في عملیة التوثیق) APA(نظام الجمعیة األمریكیة لعلم النفس إتباع. ٢٥

٤  ) .العربیة ، اإلنجلیزیة ( تنوع المراجع والمصادر المستخدمة . ٢٦

٤  .التسلسل الهجائي في كتابة قائمة المراجع . ٢٧

١٠٠ــــــــــوعالمجمــــ



-٢٨-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

:ملخص رأي المقیم في الكتاب 

 أهم نقاط القوة:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 ----- ---------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 ----------- ---------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------  

 التي تحتاج إلى تطویرأهم نقاط:

١. ----------------------------------------------- ---------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. ----------------------------------------------------- ---------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. ----------------------------------------------------------- ---

 --------------------------------------------------------------

 اسم المقیم:

  

 الدرجة العلمیة:

  

 التوقیع:

  

 التاریخ:



-٢٩-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

)مقاالت–دراسات –كتب (عمل مترجم استمارة تقییم ) ٣(ملحق 
  

  ...........................................................:مل ـعـم الــرق
  ...........................................................:نوان العملع

  ...........................................................:رـشـتاریخ الن

درجة تقییم العمل  النھائیةالدرجةالتقییممعاییرم

معاییر عامة: أوالً 

  ٥.التربويأھمیة الموضوع المترجم وفائدتھ للحقل ١

  ٥.التنسیق واإلخراج المناسب٢

  لترجمةمعاییر ا: ثانیاً 

  ١٥.شمولیة الترجمة لمحتوى النص األصلي٣

  ١٥.دقة الترجمة ووضوح األفكار٤

  ١٠.تحري الدقة العلمیة في الترجمة٥

  ١٠.دقة الصیاغة اللغویة٦

  ١٠.البعد عن الحرفیة في الترجمة٧

  ١٠.لغة الترجمة وسالستھارصانة٨

  ١٠.مدى توافق لغة الترجمة ونوع النص األصلي٩

ھوامش شارحة لبعض المعاني تقدیم العمل ل١٠
.ستیعاب النص المترجمالتي تساعد على اوالمفاھیم

١٠  

١٠٠المجموع

:المترجمعململخص رأي المقیم في ال

 أهم نقاط القوة:  

١.-------------------- ------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. -------------------------- ------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. -------------------------------- ------------------------------

 --------------------------------------------------------------



-٣٠-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

أهم النقاط التي تحتاج إلى تطویر:  

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢.--------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤.---------- ----------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

  

 اسم المقیم:

 الدرجة العلمیة:

  

 التوقیع:

  

 التاریخ:  

  
  
  
  
  
  
  
  



-٣١-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  استمارة تقییم مشروع علمي أو برنامج إلكتروني محوسب) ٤(ملحق 

-------------------------------------------- .:البرنامج / عنوان المشروع 

  ----------- : البرنامج / رقم المشروع 

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

جة تقییم در
العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

٢  .فائدة العمل المقدم للحقل التربوي بالسلطنة . ١

٢  .الصیاغة اللغویة السلیمة . ٢

٢  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

٢  .تسلسل األفكار وترابطها . ٤

٢  .اإلخراج المناسب التنسیق و . ٥

٢  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

٤  .الجدوى االقتصادیة واستغالله للتجهیزات المتوفرة . ٧األهمیة

ت
وا
ط
خ
وال

ف 
دا
أله

٣  . البرنامج /مناسبة األهداف للمشروع. ٨ا

٣  .وضوح األهداف الرئیسیة لكل جزء. ٩

٣  .  البرنامج /وضوح خطوات المشروع. ١٠

٣  .البرنامج/ل خطوات المشروعستسل. ١١

من
وال

ى 
تو

ح
لم

ا
یة

ج
ه

٣  .الخلو من األخطاء العلمیة . ١٢

٣  .البرنامج / مناسبة المنهجیة المستخدمة في المشروع . ١٣

٣  .مناسبة لغته للفئة المستهدفة. ١٤

٣  .یثیر دافعیة المتعلمین نحو الموضوع . ١٥

٣  .شمولیة المحتوى لمختلف جوانب الموضوع . ١٦

٣  .تضمنها المحتوىحداثة المعلومات التي ی. ١٧

٣  .تنوع األنشطة ومناسبتها للموضوع. ١٨

ق 
وثی

الت

ي
لم

لع
ا

٣  .تنوع المصادر والمراجع . ١٩

٣  . حداثة المصادر والمراجع. ٢٠

٣  .دقة التوثیق العلمي. ٢١

وع
شر

لم
 ا
یل

دل
أ

و 

ج
ام

رن
الب

٣  .وضوح تعلیمات الدلیل. ٢٢

٣  . سالمة لغة الدلیل . ٢٣

٣  .البرنامج في الدلیل/تحدید الفئة المستهدفة من المشروع. ٢٤

٣  .البرنامج في الدلیل/تحدید متطلبات وآلیات تشغیل المشروع. ٢٥



-٣٢-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

جة تقییم در
العمل

د 
جه

ث
ح
لبا

٣  . أصالة طرق المعالجة. ٢٦ا

٣  . تطبیق مهارات التفكیر الناقد وحل المشكالت. ٢٧

یة
فن
 ال

ب
وان

لج
ا

٣  . ل وخیارات التحكمیتضمن  ذاتیة التشغی. ٢٨

٣  . یخلو من العیوب الفنیة. ٢٩

٣  .یتضمن طرق تفاعلیة متعددة. ٣٠

٣  .سهولة االنتقال بین عناصر البرنامج. ٣١

-خط ال(من حیث استخدام التوظیف المناسب للوسائط المتعددة . ٣٢

  ). األلوان- رسومال- صورةال- صوتال

٣

٣  .رض وتصمیم الشاشاتمناسبة أسلوب الع. ٣٣

٣  .استخدام التغذیة الراجعة المناسبة . ٣٤

٣  .فر خیارات المساعدة لمستخدم البرنامج اتو . ٣٥

١٠٠المجمــــــــــــــوع

:البرنامج االلكتروني المحوسب/ ملخص رأي المقیم في المشروع العلمي 

 أهم نقاط القوة:

١. ---------------------------- ----------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. ------------------------------------------------------------- -

 النقاط التي تحتاج إلى تطویرأهم:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 ------- -------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 اسم المقیم:  

 الدرجة العلمیة:  

 التوقیع:  

 التاریخ:



-٣٣-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  )النشید ( ل دب الطفاستمارة تقییم أ) ٥(ملحق 

---------------------------------------------------- : عنوان النشید 

  -----------: رقم النشید 

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

درجة تقییم 
العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

  ٣  .فائدة العمل المقدم للحقل التربوي بالسلطنة . ١

  ٣  .لیمة الصیاغة اللغویة الس. ٢

  ٣  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

  ٣  .تسلسل األفكار وترابطها . ٤

  ٣  .اإلخراج المناسب التنسیق و . ٥

  ٣  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

مة
قد

لم
  ٣  . توضح موضوع النشید والهدف منه  . ٧ا

  ٣  .اتوضح المرحلة العمریة التي یوجه إلیه. ٨

تو 
ح
لم

ا
ى 

  ٩  .خلو المحتوى من األخطاء  العلمیة . ٩

مناســبة الموضــوع المطــروح لمیــول واهتمامــات األطفــال فــي المرحلــة . ١٠

  .مستهدفةالعمریة ال

٩  

  ٩  .خلو المحتوى من األخطاء العروضیة . ١١

  ٩  . إذا كان النشید مقفى اإلیقاع/بالقافیةااللتزام. ١٢

ة 
لغ
ال

  ٩  .  ستخدمة وضوح اللغة الم. ١٣

  ٩  .مناسبة اللغة للمرحلة العمریة المستهدفة. ١٤

  ٩  .كتابة النشید باللغة العربیة الفصحى . ١٥

  ٩  .نحوا وصرفا : اتسام العمل بالصحة اللغویة . ١٦

ل 
سائ

و

مة
ع
یمكـــن ) ریة بصـــ/ســـمعیة ( إرفـــاق أیـــة أدوات أو أقـــراص الكترونیـــة . ١٧دا

  .أو تقدیم العمل لألطفال في تدریساالستعانة بها 

٤  

١٠٠المجمــــــــــــــوع



-٣٤-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

:النشیدملخص رأي المقیم في

 أهم نقاط القوة:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. ---------------------- ----------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. ---------------------------- ----------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 النقاط التي تحتاج إلى تطویرأهم:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣.------ --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥.------------ --------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 اسم المقیم:  

 الدرجة العلمیة:  

 التوقیع:  

 التاریخ:

  
  



-٣٥-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

)المسرحیة ( استمارة تقییم أدب الطفل ) ٦(ملحق 

------------------------ --------------------------: عنوان المسرحیة 

  -----------: رقم المسرحیة 

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

درجة تقییم 
العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

  ٣  .فائدة العمل المقدم للحقل التربوي بالسلطنة . ١

  ٣  .الصیاغة اللغویة السلیمة . ٢

  ٣  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

  ٣  .فكار وترابطها تسلسل األ. ٤

  ٣  .المناسب اإلخراجالتنسیق و . ٥

  ٣  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

مة
قد

لم
  ٤  . توضح موضوع المسرحیة والهدف منها  . ٧ا

  ٤  .توضح المرحلة العمریة التي توجه إلیها . ٨

وى
حت

لم
ا

  ١٠  .خلو المحتوى من األخطاء  العلمیة . ٩

وضــوع المطــروح لمیــول واهتمامــات األطفــال فــي المرحلــة مناســبة الم. ١٠

  .المستهدفةالعمریة 

١٠  

  ١٠  .شمول المحتوى للقضایا المرتبطة بالموضوع . ١١

ة 
لغ
ال

  ١٠  .  وضوح اللغة المستخدمة . ١٢

  ١٠  .المستهدفةمناسبة اللغة للمرحلة العمریة. ١٣

  ١٠  .كتابة العمل باللغة العربیة الفصحى . ١٤

  ١٠  .نحوا وصرفا : اتسام العمل بالصحة اللغویة . ١٥

ل 
سائ

و

مة
ع
یمكـــن ) بصـــریة /ســـمعیة ( إرفـــاق أیـــة أدوات أو أقـــراص الكترونیـــة . ١٦دا

  .تدریس أو تقدیم العمل لألطفال االستعانة بها في

٤  

١٠٠المجمــــــــــــــوع



-٣٦-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

:ملخص رأي المقیم في المسرحیة 

لقوة أهم نقاط ا:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. ----- ---------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 النقاط التي تحتاج إلى تطویرأهم:

١. --------------------------------------------------------------

---------------------------------------- ----------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- ----------

 اسم المقیم:  

 الدرجة العلمیة:  

 التوقیع:  

 التاریخ:

  



-٣٧-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  
)القصة األدبیة أو العلمیة ( طفل استمارة تقییم أدب ال) ٧(ملحق 

---------------------------------------------------- : عنوان القصة 

  -----------: رقم القصة 

معاییر التقییمالمجال
الدرجة 

النهائیة

درجة تقییم 
العمل

مة
عا

ر 
یی
عا
م

  ٣  .فائدة العمل المقدم للحقل التربوي بالسلطنة . ١

  ٣  .الصیاغة اللغویة السلیمة . ٢

  ٣  .اتصاف العمل بالجدة والحداثة . ٣

  ٣  .تسلسل األفكار وترابطها . ٤

  ٣  .اإلخراج المناسب التنسیق و . ٥

  ٣  .مراعاة حقوق الملكیة الفكریة . ٦

مة
قد

لم
  ٣  .توضح موضوع القصة والهدف منه. ٧ا

  ٣  .اتوضح المرحلة العمریة التي توجه إلیه. ٨

ى 
تو

مح
ال

  ٨  .خلو المحتوى من األخطاء  العلمیة . ٩

مناســبة الموضــوع المطــروح لمیــول واهتمامــات األطفــال فــي المرحلــة . ١٠

  .المستهدفةالعمریة 

٨  

  ٨  . ات أو صور شمولیة القصة على رسوم. ١١

العـــدد، ( مناســـبة الصـــور والرســـومات لمضـــمون القصـــة مـــن حیـــث . ١٢

  ).الحجم، الموقع، الوضوح، الجاذبیة 

٨  

  ٨  .شمول المحتوى للقضایا المرتبطة بالموضوع . ١٣

ة 
لغ
ال

  ٨  .  وضوح اللغة المستخدمة . ١٤

  ٨  .المستهدفةمناسبة اللغة للمرحلة العمریة . ١٥

  ٨  .كتابة القصة باللغة العربیة الفصحى . ١٦

  ٨  .نحوا وصرفا : اتسام العمل بالصحة اللغویة . ١٧

ل 
سائ

و

مة
ع
یمكـــن ) بصـــریة /ســـمعیة ( إرفـــاق أیـــة أدوات أو أقـــراص الكترونیـــة . ١٨دا

  .في تدریس أو تقدیم القصة لألطفال االستعانة بها 

٤  

١٠٠المجمــــــــــــــوع



-٣٨-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

:العلمیة / ي المقیم في القصة األدبیةملخص رأ

 أهم نقاط القوة:

١. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

-------------- ------------------------------------------------

٣. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

-------------------- ------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 النقاط التي تحتاج إلى تطویرأهم:

١.--------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٢. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٣. ------------------------------------------------------------ --

 --------------------------------------------------------------

٤. --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

٥. --------------------------------------------------------------

 --- -----------------------------------------------------------  

 اسم المقیم:  

 الدرجة العلمیة:  

 التوقیع:  

 التاریخ:

     



-٣٩-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  )٨(ملحق 

  مسابقة املعلمني والعاملني العمانيني يف احلقل الرتبوي

  /                        العام الدراسي                          

  

  وتعهد استمارة إقرار

  

، بأنين قد اطلعت على شروط  .........................................................أنا  قرا

هد يف حال فوز املسابقة، وأنين صاحب العمل املرفق، وأن العمل غري منقول أو مقتبس، كما وأتع

صدار العمل وفق أن أتنازل عن حقوق نشره للوزارة، واليت يصبح هلا حق إ العمل يف املسابقة

  .خطتها السنوية، وبالطريقة اليت تراها مناسبة سواء داخل السلطنة أو خارجها

  .مين بذلك إقراروهذا 

ويل التوفيق وا.  

  

  ........................................................................................:حمور املسابقة

  .............................................................................:عنوان العمل املشارك به

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

  ................:نقاللا........      ......:العمل رقم هاتف...................      : رقم امللف بالوزارة

  ...................................:الوظيفة

  .............................................................................................:مقر العمل

  ....................................:التوقيع

  ....................................:التاريخ

  

  

  

  



-٤٠-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

  )٩(ملحق 

CODE FOR CORRECTIONS:

ERROR DESCRIPTION

Incomplete passage
A substantially unfinished passage. Missing titles, headings, or 
sentences within a passage may be marked as one or more errors of 
omission, depending on how much is omitted.

Misunderstanding of 
original text

Misreading a word or misinterpreting the syntax of a sentence. In 
other words, the result is wrong because the translation was based on 
a misunderstood source text.

Mistranslation into 
target language

The meaning of the original text is not conveyed properly in the target 
language. For example, a term in the translated text might be much 
more general (scientists instead of researchers, protein instead of 
albumin) or more specific (stallion instead of horse) than the original 
term. Mistranslations can also involve the choice of prepositions, the 
use of definite and indefinite articles, and the choice of verb tense and 
mood.

Addition or omission

Something is inserted that is not clearly expressed in the original text, 
or something essential to the meaning is left out. The tendency to 
insert “clarifying” material should generally be resisted. It is 
permissible to shorten the ponderous modes of expression that are 
common in some source texts, so long as the meaning does not suffer.

Terminology, word 
choice

This error often involves terms used in various technical contexts. In 
an article about a nuclear reactor, for example, the German word 
Brüter should be translated as breeder rather than incubator. This also 
applies to legal and financial contexts where words often have very 
specific meanings. In more general texts, the participants might not 
have selected the most appropriate word among several that have 
similar (but not identical) meanings.

Register

The register (language level, degree of formality) of the source text 
should be preserved in the translation. Examples of errors include 
using everyday words instead of medical terms (spit instead of 
saliva), translating a legal text into a journalistic style, using the 
familiar rather than the polite form of address (French tu/vous, 
German du/Sie), and using anachronistic or culturally inappropriate 
expressions.

Too freely translated

Participants are asked to translate the meaning and intent of the source 
text, not to rewrite it or improve upon it. The grader will carefully 
compare the translation to the source text. If a “creative” rendition 
changes the meaning, an error will be marked. If recasting a 
sentence—i.e., altering the order of its major elements—destroys the 
flow, changes the emphasis, or obscures the author’s intent, an error 
may be marked.

Too literal, word-for-
word translation

Translations that follow the source text exactly may result in 
awkward, often incorrect renditions. Translate literally when it works, 
but not at the expense of clarity and natural syntax.



-٤١-مسابقة المعلمین والعاملین العمانیین في الحقل التربوي

ERROR DESCRIPTION

False cognate

Indecision—gave 
more than one option

Graders will not choose the right word for the participants. Even if 
both options are correct, an error will be marked. More points will be 
deducted if one or both options are incorrect. Participants should not 
add clarifications unless readers from the target-language culture will 
surely miss the meaning without them; nor should they use asterisks, 
footnotes, brackets, or other hedging devices.

Inconsistency (same 
term translated 

differently)

In general, a term that is used consistently in the source text should be 
translated consistently into the target language. Conversely, if the 
source text uses different terms for the same idea interchangeably, the 
student should attempt to come up with a similar variety in the target 
language. (Of course, graders recognize that this is not always 
possible.)

Ambiguity
If the meaning is clear in the source text but ambiguous in the 
translation, an error may be marked. The reader should not have to 
puzzle out the meaning.

Grammar

Grammatical errors include lack of agreement between subject and 
verb, incorrect verb tenses or verb forms, incorrect case of nouns, 
pronouns, or adjectives, and use of an adjective where an adverb is 
needed.

Syntax

The arrangement of words or other elements of a sentence should 
conform to the rules of the target language. Errors in this category 
include sentence fragments, improper modification, lack of 
parallelism, and unnatural word order. If incorrect syntax changes or 
obscures the meaning, the error is more serious.

Punctuation

The conventions of the target language should be followed, including 
those governing the use of accents and other diacritical marks, 
quotation marks, commas, semicolons, and colons. Incorrect or 
unclear paragraphing is counted as an error.

Spelling

Case (upper-lower)

Word Form The root of the word is correct, but the wrong form is used.

Usage
Correct and idiomatic usage of the target language is expected. Errors 
include use of the wrong preposition or misuse of a grammatical 
form.

Style

If the source text is characterized by a distinctive manner of 
expression—flowery, staccato, conversational, instructional—this 
should be reflected in the translation. Awkward or clumsy renditions 
that obscure the meaning may also be penalized.


