
مسابقة #العر�ية_عن_بعد من الشبكة العالمية
لمعلمي اللغة العر�ية عن بعد لغير الناطقين بها



نبذة عن المسابقة

اللغة تعليم  بمجال  المهتمين  لتحفيز  تهدف  مسابقة   هي 
 العر�ية لغير الناطقين بها من معلمين وخب�اء وهواة إلعداد
 المواد واألنشطة التعليمية التي يمكن للمعلم استخدامها في
 تعليم العر�ية عبر الشبكة العالمية، وإلث�اء مجال تعليم العر�ية
 عن بعد للناطقين بغيرها بعدد وافر من المواد التي تسهل على
تعليم لمواد  متكاملة  لمكتبة  نواة  ولتكون  عملهم،   المعلمين 

العر�ية عن بعد



 
 

 

 
 

 



ضوابط االشت�اك

01

 أن تستهدف المادة
 المرئية الناطقين بغير

اللغة العر�ية

 المادة المرئية

 أن تهدف المواد لتنمية
 كفاية متعلم اللغة

العر�ية من
الناطقين بغيرها

 هدف المواد

02

 أن ال ت��د مدة المشاركة
المرئية عن ثالث دقائق

 المدة الزمنية

03

 أن تكون المواد من
 إعداد المشارك، مع

إضافة شعار
الشبكة عليها

 حقوق المواد

04

 يحق للمشارك إرسال
أكثر من مشاركة

مشاركة متعددة

05

يفوض المشارك الشبكة
بنشر المادة أو استخدامها

مع اإلشارة لصاحبها

 حقوق النشر

06

 تعبئة نموذج المشاركة
 واإلق�ار بما جاء في

ضوابط

 تعبئة النموذج

07



أنواع المشاركات

رسوم متحركةمشهد مرئي

ش�ح مرئي عبر
السبورة ال�يضاء

موشن ج�افيك



كيفية التقديم

01

 الدخول على موقع
الشبكة

02

 تعبئة جميع الحقول
المطلوبة ورفع

 المشاركة مباشرة مع
النموذج

 إرسال النموذج والتأكد
من نجاح عملية

اإلرسال

03

http://teachmearabic.org/#Comp


آلية تق�يم المشاركات

التق�يم عن ط��ق لجنة التحكيم

خب�اء من  متخصصة  لجنة   ستقوم 
العر�ية اللغة  تعليم  مجال   في 
وفق وترت�بها  المشاركات   بتق�يم 

معا�ير تق�يمية محددة

التق�يم عن ط��ق مجتمع أصدقاء العر�ية

في تق�يمًا  المشاركات  أعلى   ستنشر 
في صفحتنا  على  الطالب   مجتمع 
الفيسبوك وسيتم التصويت عليها بشكل

مستقل



معا�ير التق�يم

 إيصال الهدف
التعليمي

بشكل واضح

01

 اإلبداع في
استخدام
الوسيلة

02

 االحت�افية
وجودة
اإلخ�اج

03
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جوائز المسابقة

المركز  األول

1

350
USD

المركز  الثاني

2

المركز  الثالث 200
USD

3

100
USD

باإلضافة إلى سبع جوائز
أخرى على شكل كوبونات

هدايا نقدية

Info@teachmearabic.org - www.teachmearabic.org
Telegram- http://bit.ly/2HNtLjR
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