للدراسات والبحوث والتجارب واملرشوعات الرتبوية
للـــدورة املـاليـــة  2021و 2022م ( 1442و 1443هـ)
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أوالً :وصـف الجائـزة:
تهـدف الجائـزة إىل تشـجيع إنتـاج أعـال متميـزة وإبداعيـة تخـدم تطويـر العملية

الرتبويـة مـن خـال تحفيـز مواطنـي الـدول األعضـاء يف املكتـب وتقديرهـم ماديًّا
ومعنويًّـا .وتبلـغ قيمـة الجائـزة ( )200000مئتـي ألف ريا ٍ
ل سـعودي ،متنح لعمل
ٍ
واحـد أو مجموعـة أعـال مـع شـهادة تقدير.

ثان ًيا :مجاالت الجائزة:
 .1الدراسـات والبحـوث ،وذلك فـي أحـد مجـاالت املوضـوعني اآلتييـن:
التعــليم عن بُعد يف أثنـاء جائحة كوفيــد  19وبعدها.

تطوير منـوذج للتعليم الثـانوي يف الدول األعضاء باملـكتب.
 .2التجــارب واملرشوعات الرتبويــة ،وذلك يف أحد املوضوعني اآلتييــن:
مناذج ملواجهة تحديات التعليم عن بُعد يف أثناء جائحة كوفيد  19وبعدها.

تطبيقات املدرسة املتعلمة.
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ثالثـًا :رشوط التقدم للجائزة:
 .1أن يعالـج العمـل املقـدم مشـكلة تربويـة
مهمـــة يف مجـــاالت الجائـزة ،وأن يكـون
مرتبطًـا بامليـــدان الرتبـــوي يف الـــدول
األعضـاء يف املكتـب.
 .أن يكـون املشــــارك أو املشاركـــون مـن
مواطنـي ومؤسسـات الـدول األعضـاء يف
مكتـب الرتبيـة العريب لـدول الخليج ،وهي:
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مملكـة
البحـــرين ،الجمهـــورية اليمنيـــة ،دولـــة
الكويـت ،اململكـــة العربيـة السـعودية،
عـان ،ودولـة قطـر.
سـلطنة ُ
 .تقبـل األعـال مـن فـرد أو مجموعـة أفـراد
أو مؤسسـات تعليمية يف الـدول األعضاء،
كـا ميكـن قبـول األعـال املمولـة بعـد
الحصـول عـى إذن مصـدَّق منهـا.
 .تقبـل البحـوث املنشـورة أو املقبولـة
للنـر يف مجـات محكمـة ،عـى أال يكـون
قـد مـى عـى إجـراء البحـث أكرث مـن ثاث
سـنوات ،وال تقبـل البحـوث املسـتلة مـن
رسـائل املاجسـتري والدكتـوراه.
 .أن يكـون العمـل املقـدم باللغـة العربيـة،
وميكـن قبولـه بلغـة أخرى رشيطـة تقديم
مسـتخلص باللغـة العربية.
 .أال يكـون املرشـح قـد نـال جائزة عـن العمل
املقدم.
 .أال يكـون العمـل املقـدم قـد أُعـد تنفيـذًا
ألحـد برامـج مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول
الخليـج أو مروعاتـه أو نُر عـن طريقه أو
عـن طريـق املراكـز التابعـة لـه.
 .تعـ ُد قـرارات لجنـة الجائـزة نهائيـة وال تقبـل
االعـرتاض عليها.
يشــرط يف الدراســات والبحــوث املقدمــة
للجائــزة أن:
 .1تلتـزم مبعايـري وآليـات الدراسـات والبحـوث
العلميـة.
 .تتسـم بالحداثـة واالبتـكار ،وال تكـرر دراسـة
سـابقة ،أو تسـتخدم إجراءاتهـا أو أدواتهـا.

 .تغطـي الجوانـب النظريـة للموضـوع
املبحـوث (مفاهيـم ،نظريـات ،دراسـات
سـابقة ...إلـخ) بصـورة شـاملة.
 .تقدم توصيات تطبيقية ميكن ترجمتها إىل
برامج عملية لحل املشكلة التي تعالجها.
 .تتســم بالســامة اللغويــة وتخلــو مــن
األخطــاء الطباعيــة.
يشـرط يف التجـارب واملرشوعـات الربويـة
املقدمـة للجائـزة أن:
 .1متتاز بالحداثة واالبتكار.
 .تتضمن إجــراءات نُفـذت عى أرض الواقع.
 .تتضمـــن وثيقـــة عامة توضـــح األهداف
والخطـوات ،ومؤشـــرات األداء ،وأدوات
التقييـــم العلميــــة املقننــة ،والنتـــائج
التطبيقية ،والتحديات ،والرؤية املستقبلية،
وجميع التفاصيل املتعلقة بها.
 .تخضع إلشــراف وتنفيذ مؤسسة حكومية.
 .تكـون قابلـة للتعميـم يف بيئات مشـابهة
وذات جـدوى وفائـدة تربوية.
 .تتضمـن خطـة إعاميـة وتوعويـة للمجتمع
الـذي طبقـت فيه.
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رابعـًا :إجـراءات التقـديم:
 .1التقديم عى املوقع اإللكرتوين للجائزة
وتعبئة البيانات الازمة وتحميل العمل
املشارك به من خال الرابط .rp.abegs.org
 .رفــع نســختني مــن العمــل املقــدم للجائزة
إحداهــا بصيغــة  wordواألخــرى بصيغــة
.PDF
 .رفــع الســرية الذاتيــة للمرشــح ،مــع ذكــر
عناويــن املراســلة.
 .التوقيــع عــى إقــرار صحــة البيانــات
وأصالــة العمــل املقــدم ورشوط الجائــزة
مــن خــال املوقــع.
 .ترفع طلبات األعـال املقدمة للجائزة يف
موعد أقصـاه ال يتجاوز  0إبريل  0م.
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