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جائزة المتزي يف التعمل الالكرتوين 

فرع الأعضاء

قسم التدريب وادلورات الالكرتونية

عامدة التعمل الالكرتوين والتعلمي عن بعد

فروع جائزة المتزي يف التعمل الالكرتوين

فروع جائزة التميز

فرع املؤسسات 

التعليمية

فرع األعضاء

فرع املؤسسات 

احلكومية والتطوعية  

والقطاع اخلاص
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أأقسام جائزة المتزي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس

فرع األعضاء

ساهم
إثراء شبكة املوارد السعودية 

باملوارد التعليمية " مشس"

املفتوحة

استثمر
احملتوى والربامج النوعية 

للموارد التعليمية

انتج
انتاج وتصميم املوارد التعليمية

".مشس"حصول املؤسسة التعليمية على حساب بشبكة املوارد السعودية ▪

.تأليف العدد املطلوب من املوارد التعليمية للحصول على جوائز الفرع▪

".مشس"توصيف املوارد التعليمية املؤلَّفة وفق نظام توصيف املوارد مبنصة▪

حصول أعضاء املؤسسات ذات العضوية على حساب مبنصة شبكة املوارد ▪

".مشس"السعودية 

.سةأن يكون حساب العضو مت تسجيله بالربيد اإللكرتوني اخلاص باملؤس▪

.رفع العدد املطلوب من املوارد التعليمية للحصول على جوائز الفرع▪

".مشس"ة توصيف املوارد التعليمية املرفوعة وفق نظام توصيف املوارد مبنص▪

الخطوات األساسية للحصول على الجائزة 

حصول أعضاء هيئة التدريس باجلامعة أو سفري مشس على حساب مبنصة ▪

".مشس"

.رفع املوارد التعليمية على منصة مشس▪

".مشس"توصيف املوارد التعليمية املرفوعة وفق نظام توصيف املوارد مبنصة ▪

أن تكون املوارد التعليمية ذات جودة عالية وفق معايري يتم وضعها من كل ▪

.جامعة أو جهة تعليمية
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ائزةالرشوط الأساس ية لقبول املشاركة مبختلف أأقسام جل

ساهم
إثراء شبكة املوارد السعودية 

باملوارد التعليمية " مشس"

املفتوحة

استثمر
احملتوى والربامج النوعية 

للموارد التعليمية

انتج
انتاج وتصميم املوارد التعليمية

.أن تكون املوارد املؤلفة على منصة مشس ذات حقوق تسمح بالنشر واالستخدام▪

.أن تكون املوارد التعليمية ذات صلة بالعملية التعليمية▪

.أن تعمل املوارد التعليمية دون وجود أي مشاكل أو أخطاء▪

...(.ة،مقاطع مرئية، عروض، إنفو جرافيك، مستندات نصي)أن تكون املوارد التعليمية املؤلَّفة متنوعة ▪

.أن يكون العضو منتسًبا إلحدى املؤسسات ذات العضوية مبنصة مشس▪

.أن تكون املوارد املرفوعة على منصة مشس ذات حقوق تسمح بالنشر واالستخدام▪

.رفع العدد املطلوب من املوارد التعليمية للحصول على جوائز الفرع▪

.أن تكون املوارد التعليمية ذات صلة بالعملية التعليمية▪

.أن تعمل املوارد التعليمية دون وجود أّي مشاكل أو أخطاء▪

....(مقاطع مرئية، عروض، إنفو جرافيك، مستندات نصية،)أن تكون املوارد التعليمية املرفوعة متنوعة ▪

.أن يكون العضو منتسًبا إلحدى اجلامعات السعودية ذات العضوية مبنصة مشس أو أحد سفراء مشس يف التعليم العام▪

.أن يكون حساب العضو مت تسجيله بالربيد اإللكرتوني اخلاص باجلامعة أو اجلهة التعليمية▪

.أن تكون املوارد املرفوعة على منصة مشس ذات حقوق تسمح بالنشر واالستخدام▪

.رفع العدد املطلوب من املوارد التعليمية للحصول على جوائز الفرع▪

.أن تكون املوارد التعليمية ذات صلة بالعملية التعليمية▪

.أن تعمل املوارد التعليمية دون وجود أّي مشاكل أو أخطاء▪

...(.مقاطع مرئية، عروض، إنفو جرافيك، مستندات نصية،)أن تكون املوارد التعليمية املرفوعة متنوعة ▪
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كيفية احلصول عىل اجلوائز

"املتميزون"جائزة  "املثابرون"جائزة  "املبادرون"جائزة 

ُتمَنح ألول ثالث مؤسسات يشارك

مورد 6000أعضاؤها بتأليف 
.تعليمي معتمد

ُتمَنح ألول ثالث مؤسسات يشارك 

مورد 4000أعضاؤها بتأليف 
.تعليمي معتمد

ُتْمَنح ألول ثالث مؤسسات يشارك

مورد 2000أعضاؤها بتأليف 
.تعليمي

ساهم

ُتمنح للمؤسسات التعليمية اليت

من أعضائها على % 10حصل 
عضوية مشس، وشارك أعضاؤها يف 

رفع موارد تعليمية ملنصة مشس؛

حبيث ال يقل متوسط املوارد 

25املرفوعة لكل عضو يف مشس عن 
.مورًدا تعليميًّا

ُتمنح للمؤسسات التعليمية اليت

من أعضائها على عضوية % 7حصل 
مشس، وشارك أعضاؤها يف رفع 

ث موارد تعليمية ملنصة مشس؛ حبي

ل ال يقل متوسط املوارد املرفوعة لك

مورًدا 25عضو يف مشس عن 

.تعليميًّا

متنح للمؤسسات التعليمية اليت

من أعضائها على عضوية % 5حصل 
مشس، وشارك أعضاؤها يف رفع 

ث موارد تعليمية ملنصة مشس؛ حبي

ل ال يقل متوسط املوارد املرفوعة لك

مورًدا 25عضو يف مشس عن 

.تعليميًّا

استثمر

ُتمَنح ألفضل عضو من كل جامعة 

وسفري من كل إدارة قاموا بتأليف

.مورد تعليمي100

ُتمَنح ألفضل عضو من كل جامعة 

وسفري من كل إدارة قاموا بتأليف

.مورداً تعليميًا70

ُتمَنح ألفضل عضو من كل جامعة 

وسفري من كل إدارة قاموا بتأليف

.مورداً تعليميًا50

انتج

4

املعايري الأساس ية املعمتدة يف التقيمي

مالحظات املعايري األساسية

يتم التأليف من خالل استخدام املؤلف 

املفتوح، أو أداة إنشاء الدروس والوحدات، 

.ورفع املورد وإرساله ال ُيَعدُّ تأليًفا

.كمية املوارد التعليمية املؤلفة على منصة مشس▪

.جودة املوارد التعليمية املؤلَّفة على منصة مشس▪

جودة التصميم الفين للمورد املؤلَّف على منصة ▪

.مشس

ساهم

عدد أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على عضوية ▪

.مشس

.جودة املوارد التعليمية املرفوعة على منصة مشس▪

استثمر

سوف يتم اختيار أول عشرة أعضاء من كل 

املؤلف )مؤسسة تعليمية قاموا بتأليف 

م ؛ ليت(إنشاء درس–إنشاء وحدة -املفتوح
ة، تقييم أعماهلم عن طريق املؤسسة التعليمي

ل واختيار األفضل أداًء وفق معايري تنشرها ك

.جامعة ألعضائها

يف حال عدم حتقق أّي : )جودة املوارد والتوصيف▪

% (.2شرط ألي مورد تنقص الدرجة مبقدار 
شرط يف حال عدم حتقق أي) :التنسيق الفين للمورد ▪

% (.2ألي مورد تنقص الدرجة مبقدار 

انتج
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مواعيد اس تالم الأعامل مجليع الفروع

موعد اإلعالن عن الفائزين موعد استالم األعمال

هـ1439ذو القعدة 16 هـ 1439ذو القعدة 2 "املبادرون"جائزة 

هـ1440صفر 15 هـ1440صفر 10 "املثابرون"جائزة 

هـ1440مجادى األوىل 15 هـ 1440مجادى األوىل 5 "املتميزون"جائزة 
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مواعيد اس تالم الأعامل مجليع الفروع
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/http://award.elc.edu.saملزيد من الاس تفسارات يرىج زايرة موقع اجلائزة :

shms@uqu.edu.sa:كام ميكنمك التواصل مع املرشف عىل املنصة ابجلامعة
0540342093

http://award.elc.edu.sa/

