جائزة قياس للتمزي
البحيث والتطوير 2018
تمنــح هــذه اجلائــزة ألفضــل البحــوث أو الكتــب أو الدراســات أو التطبيقــات واملمارســات املتمــزة يف
مجــال القيــاس والتقويــم كل ســنتني بالزتامــن مــع املؤتمــر الــدويل لتقويــم التعليــم ،والــذي تنظمــه
هيئـ�ة تقويــم التعليــم باململكــة العربيـ�ة الســعودية ،وتهــدف إىل اإلســهام يف تعزيــز األحبــاث العلميــة
وتطويرهــا يف مجــال القيــاس والتقويــم.

فروع اجلائزة
1.1البحــوث واإلصــدارات العلميــة يف مجــال القيــاس والتقويــم ،مثــل :الكتــب املنشــورة ،األحبــاث
املحكمــة ،ورســائل الدكتــوراة.
2.2التطبيقــات واملمارســات املتخصصــة يف القيــاس والتقويــم ،مثــل :تطبيقــات يف تنميــة املهارات
وقياســها ،التطبيــق ملفاهيــم القيــاس والتقويــم يف مجــال البحــوث ،واملمارســات األفضــل يف
تطبيــق أســاليب التقويــم.

معايري العمل املرشح للجائزة

ً
1.1أن يكــون العمــل يف مجــال القيــاس والتقويــم ،علمــا أنــه ســينمح العمــل املرشــح يف الــدورة
احلاليــة درجــات أكــر إذا كان يف مجــال (تنميــة مهــارات املســتقبل وتقويمهــا).
2.2أهميــة املوضــوع ،وتتحــدد يف مــدى إســهامه يف اإلجابــة عــن أســئلة مهمــة ،أو يف حــل مشــكالت
تطبيقيــة يف مجالــه.
3.3أصالة العمل وعمقه يف تن�اول مشكلته ويف جميع مكوناته.
4.4اإلبداع.
ً
5.5فتحه آفاقا حبثي�ة أو تطبيقية جديدة.
6.6جودة العرض ووضوح الفكرة.
7.7الزتامه باملنهجية املناسبة لنوع العمل وطبيعته.

اجلوائز واحلوافز
1.1جائزة قيمتها  100000لاير يف مجال البحوث واإلصدارات العلمية يف مجال القياس والتقويم.
2.2جائزة قيمتها  100000لاير يف مجال التطبيقات واملمارسات املتخصصة يف القياس والتقويم.
وباإلضافة إىل القيمة النقدية للجائزة ،يمنح الفائز:
•شهادة حبصوله على اجلائزة.
•درع اجلائزة التذكاري.
•دعوة إىل حضور احتفاالت اجلوائز املستقبلية.
•إشهار العمل الفائز يف موقع املركز حىت الدورة التالية للجائزة.
ً
ً
وتمنــح اجلائــزة ملعــدي األعمــال الفائــزة ســواءا كانــوا أفــرادا أو فــرق عمــل أو مؤسســات .وســيعلن
عــن أســماء الفائزيــن باجلائــزة يف دورتهــا احلاليــة يف شــهر نوفمــر  2018م ،وســيكرم الفائــزان ضمــن
فعاليــات املؤتمــر الــدويل لتقويــم التعليــم ،يف الفــرة مــن  6-4ديســمرب  2018م.
وســيتكفل املركــز الوطــي للقيــاس جبميــع املصاريــف اخلاصــة حبضــور الفائزيــن حفــل التكريــم
وتشــمل تذاكــر الســفر والســكن واإلعاشــة مــدة املؤتمــر.

الوثائق املطلوبة
1.1تعبئ�ة نموذج الرتشح عرب الرابط التايل
()http://qiyas.sa/ar/Community/award/Branches/Pages/Research.aspx
2.2سرية ذاتي�ة حديث�ة ملؤلف العمل املرشح ،أو سجل تعريفي بإجنازات املؤسسة املرشحة.
3.3خطاب الرتشيح من اجلهة الداعمة للمرتشح أو تزكيتني أكاديميتني من أساتذة باجلامعات يف
حال عدم ترشح املرشح من جهة رسمية باإلضافة إىل سرية ذاتي�ة حديث�ة لكل أستاذ.
ً
ً
ً
ُ ّ
المقــدم .ويف حــال كونــه نظامــا أو برنامجــا تطبيقيــا فرتســل
4.4نســخة إلكرتونيــ�ة مــن العمــل
نســخة إلكرتونيــ�ة مــن وثائــق النظــام ،مــع إرســال رابــط للربنامــج علــى اإلنرتنــت.
ُ ّ
المقــدم وإســهامه يف مجــال البحــوث التربويــة والقيــاس والتقويــم،
5.5ملخــص لطبيعــة العمــل
علــى أال يتجــاوز امللخــص ( 5000حــرف) كحــد أقــى .ويفضــل أن يرفــق معــه أي مراجعــة
علميــة (واحــد أو أكــر) نشــرت عــن العمــل املرشــح يف املجــات العلميــة املحكمــة.
6.6آخر موعد لتسليم األعمال املرتشحة هو يوم األحد  2ذو القعدة 1439هـ ،املوافق  15يوليو ٢٠١٨م.
لالستفسار أو ملزيد من املعلومات حول اجلائزة يمكن التواصل مع اللجنة املنظمة
عرب الربيد اإللكرتوين
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