 -1يقوم املرشح بتحميل قالب الفئة املراد الرتشح هبا من املوقع اإللكرتوين للجائزة (الطالب ،املعلم،
اخلدمات التعليمية ،التميز املدريس ،املوظف اإلداري ،املرشف الرتبوي ،رائد التعليم ،املبادرات
والتجارب ،التميز املؤسيس ملكاتب التعليم ،التميز املؤسيس إلدارات التعليم ،التميز املؤسيس
للمراحل اخلمسة إلدارات العموم ،والتميز املؤسيس للمراحل اخلمسة إلدارات التعليم).
 -2يقوم املرشح بإدراج الوثائق التي قام بتجهيزها لكل جمال وتعبئة قوالب مجيع جماالت الفئة التي
ينوي الرتشح هبا (سيتم رشح الطريقة يف ثاني ًا ،وثالث ًا).
 -3يقوم كل مرشح (بنفسه) –بعد احلصول عىل بيانات حسابه يف البوابة اإللكرتونية -برفع ملفات
املجاالت يف البوابة اإللكرتونية للجائزة.

يقوم املرشح بتجهيز الوثائق واملحتوى املطلوب حسب ما هو مذكور يف دليل الفئة لكل حمدد ،مع
األخذ باالعتبارات التالية:
 -1إنشاء جملد خاص بكل جمال من جماالت فئة اجلائزة املراد الرتشح هلا.
 -2جتهيز ملفات املحددات التالية كصور رقمية نوع ( ،)JPGمثل :خطاب ،إفادة ،وثيقة ،قرار،
الصور الفوتوغرافية ،قائمة بيانات ،جدول ،شهادة ،درع ،رسائل الربيد اإللكرتوين ،رسائل
اجلوال ،نتائج التحاليل اإلحصائية ،البيانات اخلام ،املدونات.
 -3رفع ملفات املحددات مثل :التسجيالت املرئية (الفيديو) ،واإلنفوجرافيك ،والتسجيالت
الصوتية (األوديو) ،والبحوث ،والنرشات ،والعروض التقديمية ،والكتب يف املخزن السحايب،
مع االحتفاظ بعناوين روابط (لنكات) امللفات املرفوعة.
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 -1فتح قالب املجال األول للفئة املراد الرتشح هلا (تم جتهيز القوالب ورفعها عىل موقع اجلائزة
مسبق ًا) ،أنظر الشكل التايل قالب املجال األول يف فئة الطالب املتميز.

 -2يقوم املرشح بوضع الوثيقة/الوثائق املطلوبة مبارشة يف املكان املخصص هلا بحد اسم املحدد،
الشكل التايل.
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 -3ينتقل املرشح إىل املحدد الثاين ،ثم يلصق الوثيقة/الوثائق يف اجلزء اخلاص بذلك ،الشكل التايل.

 -4يستمر املرشح يف العمل هبذه الكيفية حتى ينهي مجيع وثائق حمددات املعيار األول ،ثم ينتقل
الستكامل حمددات املعيار الثاين ،والذي يليه ،وهكذا حتى ينهي مجيع معايري املجال.
 -5يقوم املرشح بحفظ ملف املجال بصيغة (.)PDF
 -6ينتقل املرشح لتجهيز باقي ملفات املجاالت كام يف ملف املجال األول إىل أن ينهي مجيع املجاالت
املطلوبة يف الفئة التي ترشح هبا.
 -7جيهز املرشح عن فئة الطالب املتميز (عىل سبيل املثال) ستة ( )6ملفات نوع ( )PDFلرفعها يف
البوابة اإللكرتونية للجائزة.

مالظحات وتنبيهت :
 .1ملف الرتشيح النهتئي لكل جمتل يكون من نوع ( ،)PDFوال يزيد ظحجمه عن  25ميجتبتيت.
 .2جيب االلتزام بتستخدام خط نوع ( )Simplified Arabicوظحجم خط  14نقطة يف كتتبة النصوص.
 .3عدم التغيري عىل سام القوالب من ألوان ورأس وتذييل الصفحت وترقيمهت.
 .4إذا كتنت الوثيقة املطلوبة (خطتب مثالً) من أكثر من صفحة؛ يتم جتهيز صورة رقمية لكل صفحة.
 .5يتأكد املرشح –بعد حتويل ملفت

املجتال

لصيغة  -PDFبأن مجيع الروابط املرفقة بملف املجتل (إن

وجد ) ،مفعلة وتعمل بتلشكل الصحيح وأنه يمكن للجميع االطالع عىل حمتوى الرابط دون القدرة عىل
لتعديل عىل املحتوى أو ظحذفه.
 .6عىل املرشح التأكد من رفع ملف املجتل الصحيح يف مكتنه الصحيح وعدم حتميل جمتل مكتن جمتل.
 .7عىل املرشح التأكد من امللف املرفوع وفتحه واالطالع عليه للتأكد من اكتامل عملية رفع امللف بمكتنه
الصحيح كتمالً.
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