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الدورة الخامسة عشر 2018-2019
      استمارة مشاركة بفئة التميز الطلابي 





3-3-3 فئة الطالب الموهوب في العلوم
اسم المشارك : ...............................                       الصف الدراسي : ..................................................
اسم المدرسة:  ...............................                       الحلقة أو المرحلة :................................................






                                                                                                    
                                                                                                                  مدير المدرسة
                                                                                         الاسم : .............................
                                                                                                                   التوقيع : ..............................
                                                                                          تاريخ التسليم : ....... / ....... / 2019
                             

بيانات أساسية عن الطالب الموهوب في العلوم 
اسم المشروع العلمي المقدم من الطالب

صورة شخصية 
إلكترونية







المشكلة الأساسية التي يقدم المشروع حلا عمليا لها  


التخصص العلمي الذي يتبعه المشروع
الفيزياء
الكيمياء
الأحياء

تاريخ ميلاد الطالب 


قنوات الاتصال بالطالب
هاتف

البريد الإلكتروني

قنوات الاتصال  بالمدرسة
هاتف

البريد الإلكتروني

العنوان البريدي للطالب 

                                                                                                                         



ملخص المشروع
 (فيما لا يزيد عن 500 كلمة)






















1.
يتم تسليم  نسخة مطبوعة ومعتمدة واحدة وعدد (4) نسخ الكترونيَّة نهائيَّة على أقراص مدمجة ( (CD تحتوي على استمارة المشاركة  متضمنة الأدلة  إلى إدارة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي  في موعد غايته  15/ 1 /2019. 


2.
يتم تعبئة الاستمارات بصيغ وعبارات واضحة يسهل فهمها من جانب لجان التقييم.


3.
يفضل استخدام المؤشرات الإحصائيَّة والنَّتائج الرقميَّة كلما تسنى ذلك عند الإجابة عن المعايير التي تتطلب ذلك.


4.
ضرورة إعطاء المزيد من العناية لعمليَّة التَّوثيق بما في ذلك ترقيم الوثائق المرفقة كأدلة وتحديد تاريخها والجهة المسؤولة عن إصدارها ورقم الإصدار وما شابه ذلك.


5.
أن لا يزيد عدد الأدلة المعروضة في الصفحة الواحدة عن 4 أدلة كحد أقصى ، أو استخدام أسلوب الارتباطات التشعبية (Hyperlinks) لعرض الادلة 


6.
الحد الأقصى لعدد صفحات استمارة فئة الطالب الموهوب في العلوم  هو 30 صفحة  بما تتضمنه من  أدلة مرفقة


7.
ضرورة الالتزام باستخدام خط (Arial) عند تعبئة الاستمارة على أن يكون حجم الخط ما بين 14 (للعناوين) و12 (للمتن) 


8.
مراعاة عدم تعبئة الخانة المخصصة للدرجة المستحقة حيث انها مخصصة للجنة التقييم فقط


9.
يمكن تعبئة الاستمارة على ملف بصيغة  Word أو بصيغة Power Point
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استمارة فئة الطالب الموهوب في العلوم 
الدورة الخامسة عشر    2018-2019


درجة تقييم المشروع  (100درجة )

1-المعيار الأول   
التخطيط للمشروع  (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-1 حصر دواعي التفكير في المشروع وتحديد الأهداف الرئيسة له (7 درجات).



























1-المعيار الأول   
التخطيط للمشروع  (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-1 وضع خطة واضحة ومتكاملة العناصر لتنفيذ المشروع بما يتضمنه ذلك من فرضيات واستنتاجات أولية (10 درجات).
















3-1 تحديدالجوانب الإبداعية و الفوائد المتوقعة من تطبيق المشروع (6 درجات).















1-المعيار الأول   
التخطيط للمشروع  (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-1 تحديد المخاطر والصعوبات المتوقعة قبل تنفيذ المشروع ووضع البدائل لمواجهة تلك المخاطر والصعوبات (4 درجات).





























1-المعيار الأول   
التخطيط للمشروع  (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-1 التخطيط لتسويق المشروع لدى المستهدفين أو الجهات ذات العلاقة (3 درجات).


























إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الأول


2-المعيار الثاني   
تطبيق المشروع (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-2 إجراءات وخطوات البحث والتجريب المرتبطة بتطبيق المشروع (8 درجات).















2-2 تنفيذ الإجراءات التفصيلية التي وردت في خطة المشروع (8 درجات).
















2-المعيار الثاني   
تطبيق المشروع (30 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-2 استخدام تقنيات حديثة خاصة بإدارة المشاريع أثناء تنفيذ المشروع (7 درجات).















4-2 حصر الملاحظات الأولية حول تطبيق المشروع أولا بأول وبيان ما إذا تمت الاستفادة منها في تطوير وتحسين المشروع أثناء التطبيق (7 درجات).













إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثاني


3-المعيار الثالث   
تقييم المشروع واستعراض نتائجه (40 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-3 تطبيق آليات وأدوات واضحة لتقييم المشروع (6 درجات).















2-3 حصر النتائج والفوائد والجوانب المتميزة للمشروع (8 درجات).














3-المعيار الثالث   
تقييم المشروع واستعراض نتائجه (40 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-3 مدى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المشروع (6 درجات).































3-المعيار الثالث   
تقييم المشروع واستعراض نتائجه (40 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-3 إشراك جهات خارجية أو مختصين في تقييم المشروع والاستفاده من آرائهم (6 درجات).














5-3 الترويج للمشروع ومدى الاستفادة منه من قِبل جهات أخرى (7 درجات).

















3-المعيار الثالث   
تقييم المشروع واستعراض نتائجه (40 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-3 وضع تصور مستقبلي للمشروع (7 درجات).



































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثالث













فئة الطالب الموهوب في العلوم


درجة التقييم العامة (الاختبار – المشروع)  (150درجة)

النتيجة النهائية

المعايــيـــر
درجة المعيار الكلية
النقاط المكتسبة
المعيار الأول

التخطيط للمشروع ومدى اسهامه في تقديم حلا علميا مبتكرا لإحدى المشكلات المحلية
30 

المعيار الثاني

تطبيق المشروع ودرجة واقعيته وتوفر مكونات تنفيذه محليا بسهولة
30 

المعيار الثالث

تقييم المشروع ونتائجه وقدرة الطالب على العرض الجيد له 
40 

المعيار الرابع

نتيجة اختبار الطالب التحريري في العلوم و إدارة المشروعات العلمية
50


الإجمالي النهائي للتقييم




الترتيب

 

