
أجندة اللقاء

جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتميز التربوي

جائزة المعلم المتميز

القيمة المضافة للجمعية في تحسين التعليم في األردن



مبادرة ملكية

م فةي ترسةي  لمعلةابةدورألهمية التربيةة والتعلةيم فةي بنةات مجتمةج منةتر ومإكةرن وإيمانةا  إدراكا  

جمعيةة ت أطلقةن طريقةة تإكيةر األجيةا إيجابيةا  فةيالتأثيراإلبداع ن وقدرته على ومبادئ التميز 

بمبةادرة ملكيةة سةامية2005عةام يةوم المعلةم فةي جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتميز التربةي 

.للقطاع التربوي الحكومي



الجمعيةرسالة 

تقدير التربويين وتحفيز المتميزين منهم ونشر ثقافة التميز واإلبداع 

والمساهمة في انتاج المعرفة

:غايات الجمعية
.بويينزيادة التقدير المجتمعي لمهنة التعليمن لتشجيج اإلقبا  عليهان ورفج الروح المعنوية للتر

ها جمعية رفد القطاع التربوي بالموارد المعرفية من البياناتن والمعلوماتن واالستشارات التي تمتلك
.الجائزة

.وتحإيزهتوفير نماذج وآليات معتمدةن تتطور بشك  دائمن لتحديد التميز واإلبداع التربوي وتقديره

ية بالتعاون مج تحإيز المتميزين ليصبحوا فرسان التغييرن ونشر ثقافة التميز وقصص النجاح اإلبداع
.شركائنا لتحقيق نهضة تربوية



جيائز الجمعية

جيائز التميز

؟؟؟
جائزة المرشد 
التربي  المتميز 

2014

جائزة المدير المتميز

2009

جائزة المعلم المتميز

2006



جائزة المعلم المتميز

:مؤهالت الترشح

، بخبرة ال تقل عن ثالث سنوات، وعلى رأس عمله في مدرسة أن يكون الُمسّمى الوظيفّي معلًّما

.حكوميّة

:فئات جائزة المعلم

.الروضة والتعليم األساسي من الصفوف األول حتى الثالث:الفئة األولى1.

.التعليم األساسي من الصفوف الرابع حتى السادس:الفئة الثانية2.

.التعليم األساسي من الصفوف السابع حتى العاشر:الفئة الثالثة3.

.التعليم الثانوي الشامل األكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر:الفئة الرابعة4.

.التعليم الثانوي الشامل المهني للصفين الحادي عشر والثاني عشر:الفئة الخامسة5.



معايير جائزة المعلم المتميز



الجديل الزمني لجيائز الجمعية 

التاريخأحداث مهمة

كانون ثانيتوثيق العام الماضي والتخطيط للدورة الجديدة

نيسان–شباطوالترشيحاتائزومرحلة نشر الج

آيارمرحلة تحديد آهلية الطلبات والمرشحين

:والتدقيقحل التقييمامر

الكتابي1.

مقابالت ما قبل الميدان2.

الزيارات الميدانية3.

المقابالت الشخصية4.

تشرين ثاني–حزيران

ى مستوى االحتفال بيوم المعلم العالمي وبتقدير تربويين عل
المديريات

تشرين أول5

حفل التكريم الملكي

(  تقارير التغذية الراجعة)
كانون األول



تقدير التربويين: القيمة المضافة

الحفل الملكي

الحمالت االعالمية 

(تسليط الضوء على قصص نجاح المتميزين)

إحياء يوم المعلم العالمي



:نجحت الجمعية في

.تكريم تربويين من مختلف التخصصات واالهتمام بالإرع المهني•

ر لتحقيق ابراز نخبة من التربويين المسؤولين نحو مجتمعاتهم ولديهم طموح كبي•

.التطور

التربويينتقدير -دراسة فاعلية جوائز الجمعية 

67%
وا بأن يعتقد-لمدارس معلمين لم يحصلوا على الجائزة-أفراد من المجتمج

الجائزة أثرت على دور ووضج المعلمين في المجتمج بشك  إيجابي



المتميزينتحفيز : القيمة المضافة

:حوافز جمعية الجائزة للمتميزين

جائزة مالية•

لقب سفراء التميز•

:حوافز وفرص تنمية مهنية وأكاديمية من

مؤسسات تربيية التربية يالتعليميزارة 

(الدبلوم العالي والماجستير)جامعية بعثة 85-

إنجليزيةلغة دورات -

تنمية مهنيةفرصة 900-

رتبة أعلى161-

وظيإية ترقية 61-

دراسات عليامنحة 40-



73%
زة بدعم من المعلمين راضين عن الطريقة التي تقوم بها جمعية الجائ

وتحفيز المعلمين المتميزين

تحفيز المتميزين-دراسة فاعلية جائزة المعلم 



نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة: القيمة المضافة



التربويون... نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة

:تنمية مهنية نوعية

تجربة التقدم للجائزة: للمتقدمين

خبرة التقييم: للمقيمين



المؤسسات التربوية...نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة

:وزارة التربية والتعليم والجامعات األردنية

التميزاعتماد معايير 

اعتماد المتميزين كمعلمين متعاونين

لكل فئة في كل جائزة -توفير تقارير الجمعية السنوية

دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا ببيانات كمية ونوعية

استقطاب تربويين وتدريبهم للتقييم في الجوائز



المجتمع المحلي...نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة

نشاطات إعالمية مختلفة لتسليط الضوء على قصص نجاحات المتميزين

:نشاطات تهدف إلى خدمة المجتمع-نشاطات نادي المتميزين

بيئتي األجمل

«  حقيبتي»مشروع 

تعليم يتيم 



ة التقدم المعلمين الذين تقدموا للجائزة ولم يحصلوا على مركز يعتقدون بأن عمليمن

للجائزة أكسبتهم مهارات مفيدة

نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة-دراسة فاعلية جائزة المعلم

83%



نشر ثقافة التميز وإنتاج المعرفة-دراسة فاعلية جائزة المعلم

56 %
أسسوا مبادرات جديدة لزيادة المعلمين يعتقدوا بأن المعلمين المتميزين في الجائزةمن

مشاركة أولياء األمور في النشاطات المدرسية

66%

ممن حصلوا على تقارير تغذية راجعة أكدوا دورها في تطوير أعمالهم وفوزهم 

بالجائزة الحقا 



دعوة لتعاون عربي

:هاتعميم تجربة جوائز التميز التربوي في الوطن العربي واستثمار مخرجات

اعتماد التربويين المتميزين فرسانا للتغيير في القطاع التربوي

دعم ونشر التجارب الناجحة للتربويين المتميزين

معايير التميز التربوي في المؤسسات التربوية/ تبني ثقافة

االستإادة من قواعد بيانات الجوائز لتطوير القطاع التربوي

تبني االعالم العربي للمعلمين المتميزين لنشر ثقافة التميز  


