الرقم:
التاريخ:

وزارة التعليم

املشفوعات:

اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة األحساء
أمانة جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرمحن املوسى

تساؤالت المشاركين في فئة الطالب المتميز:
الطالب املتميز

الفئة
عدد املشاركين في الفئة 044
11
عدد التساؤالت

 التساؤالت وفق ما تم إرساله من منسق الفئة

التساؤل
41

هل يسمح إبرفاق املشاركات يف الفعاليات خارج وزارة الرتبية والتعليم

اإلجابة
وفق ما يطلبه املؤشر ،فإذا كان املطلوب يرتبط ابلعمل التطوعي فسيكون خارج وزارة التعليم.
40

هل التسجيل الصويت جيب أن يكون ملدة  ٨دقائق أو عادي أقل من  ٨دقائق؟

اإلجابة
 ٨دقائق احلد األقصى.
40

لدي مجيع الشهادات؟
هل أقدر أشارك إن مل تتوفر ّ

اإلجابة
ميكن لكل طالب املشاركة إذا انطبقت عليه الضوابط وابدر ابلتسجيل يف املوقع اإللكرتوين ورفع الواثئق الالزمة فيه .أما الشهادات

واكتماهلا وقصور ذلك فال مينع من املشاركة.
40

هل يصح أن أضع مشاركيت مثال يف اليوم الوطين كطالب ،وأضع نفسي من طاقم جلنة التقرير كمصمم للتقرير.؟

اإلجابة
ميكن ذلك إذا عملت يف اجلانبني.

40

هل يصلح أن تكون الفرق واللجان يف جهة خارجية كرئيس جلنة يف أحد اجلمعيات؟
1
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اإلجابة
وفق ما يطلبه املؤشر ونوعية اللجنة ،فلجان العمل التعليمي جيب ان ترتبط بوزارة التعليم ،أما اللجان التطوعية مثال فلها جهاهتا

اخلاصة.
40

هل املسابقات تشرتط ان تكون من التعليم العام ألن املعهد للتو انضم؟

اإلجابة
ميكن لطالب املعهد العلمي املشاركة بعد قرار ضمهم للتعليم العام الصادر مؤخرا.
40

كيف ارفق امللفات؟

اإلجابة
من خالل برانمج اجلائزة اإللكرتوين الذي مت التسجيل فيه ابملشاركة ،ويتم حتميل امللفات بطريقة آلية.
4٨

يف الفقرة الثانية مكتوب مسرحة موضوعات املقرر أمام زمالئه هل املقصود فيه هو شرح درس يف أحد املواد ؟

اإلجابة
املقصود تقدمي الدروس بطريقة متثيلية كقصة وأبطال كأهنم على املسرح واجلمهور هم الطالب.
40

ماذا تعين مسرحة (هل هي شرح و املقصود هبا مشرحة) أو ماذا ؟

اإلجابة
املقصود تقدمي الدروس بطريقة متثيلية كقصة وأبطال كأهنم على املسرح واجلمهور هم الطالب.
14

أان ما عندي دليل املوهبة هل له بديل ؟

اإلجابة
ميكن االستفادة من أي دليل أو إصدارات اجلهات املختصة ابملوهبة يف ذلك.
11

ما هو ترقيم الشواهد وعناوينها مل أفهمها ؟

اإلجابة
يكتب على ورقة الشاهد رقم املؤشر املطلوب تسديده فمثال :رقم مؤشر توجيه الذات ( )1/1/1فإذا كان املطلوب شاهدان

اثنان يكون رقم الشاهد األول ( )1مثل ( )1/1/1/1ورقم ( )0للشاهد الثاين مثل ()0/1/1/1

2

