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 دليل جائزة قرطبة للتميز 

 فئة المعلم  

ًًاسمًالجائزةً:أولًا

 .معلم قرطبة المتميز 

ًالهدفًمنًالجائزة:ًثانيااً

 .بمدارس قرطبة التعليم مجتمع بين منسوبي واالتقان اإلبداعو التميز ثقافة نشر .1

 .مدارس قرطبة في مكانتهم ودعم وتكريمهم وتربويا   علميا   متميزينال دور إبراز .2

 .واإلبداع التفوق لتحقيق بين المعلمين اإليجابي التنافس روح إذكاء .3

 .األداء بمستوى لالرتقاء المتميّزة التعليمية الممارسات نشر .4

 .التحصيليى مستوالرفع للطالبنا النشط والذاتي  بداع المعلمين في تحقيق التعلمإ .5

 .عمالهأمن خالل تقييم  دعملازائريه من فيطلب  بداعفي اإلأن يكتشف المعلم ذاته  .6

 .الفرص تساويو ق األداء المتميزيتحقلق تخصصه يمعلم ضمن فرال أن يتنافس .7

ًقيمًالجائزة:ًثالثااً

 .لتميزان وااالتق .1

 .الفرص تكافؤ .2

 .اإليجابي التنافس .3

ًالمستهدفون:ًرابعااً

والبكالوريا  والدبلومة األمريكيةالمسارات ضمن للمراحل الثالث  قرطبةجميع المعلمين بمدارس 

 اآلتي:على النحو الدولية 

اآللي  الحاسب-اإلنجليزية  اللغة- العلوم- الرياضيات-العربية  اللغة-اإلسالمية  التربية- ةالصفوف األولي

  ت.الروبوو التفكير مهارات- البدنيةالتربية  –الفنية التربية  – ةاالجتماعي الدراسات-

ًشروطًالجائزة::ًخامسااً

عام بمدارس قرطبة ومن يرغب طواعية من الزمالء الجدد  له أن يكون المشارك معلما ومضى .1

 مانع من المشاركة فال لهذا العام 
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المسابقة تعتبر من حيث أن المشاركة في  وفي المجاالت الثالث بفاعليةالمشاركة تعني المشاركة  .2

 متطلبات الوظيفة في قرطبة.

ال يحق له المنافسة في الدورة هـ 1440من حصل على المركز األول في الدورة األولى للجائزة  .3

ومجتمعه وله دور في تثقيف زمالئه إلثبات تميزه ولكنه مشارك وبفاعلية فقط هـ 1441الثانية 

 القرطبي.المدرسي بأهمية الجائزة في المجتمع 

ًاإلعالنًعنًالجائزة::ًسادسااً

صفر للمعلمين الجدد على الجائزة ومن  15سيتم تدشين الجائزة بمشية هللا تعالى يوم االثنين  .1

يعرض فيه مدير بالصالة الحمراء بالقسم الثانوي  يرغب بزيادة التثقيف من المعلمين القدامى

والمشرفين التربويين شروط وضوابط ومعايير  إدارات المراحلمكتب التطوير بحضور 

 .الجائزة

الجائزة  ومعايير يرسل كل مشرف تربوي عن طريق البريد اإللكتروني نسخة الكترونية من دليل .2

 لجميع المعلمين المسندين إليه ويرد على استفساراتهم.

ًالجائزةًومعاييرًمجالت:ًسابعااً

 مالحظات الدرجة عدد المحددات عدد المعايير اسم المجال م

  25 9 4 االنضباط والسلوك 1

2 
 التمكن العلمي

 والتعلم التعليم 
6 10 55  

3 
 األفكار اإلبداعية

 البحثية أو الدراسات
2 8 20  

 

 ولكل مجال عدة معايير ومؤشرات ومحددات ومقاييس وسلم وزن نسبي حسب طبيعة المعيار

 .ومتطلباته

 

ًالمجالتًقييمت:ًثامنااً

 االنضباط السلوكي :األول المجال 

  .طريق لجنة يكلفها قائد كل مرحلةيحكم عن 

 التمكن العلمي )التعليم والتعلم( :المجال الثاني 
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 .قائد المرحلةووكيل المرحلة و يشارك في التقييم المشرف التربوي

 :األفكار اإلبداعية او الدراسات البحثية المجال الثالث 

 اآلتي:يتم تقييم التجارب والمشاريع والدراسات البحثية من قبل لجنة على النحو 

مدير مكتب و مشرررف المادة لكل تخصرر  مع أو جميعهم أو قادة المراحل الثالثوكالء المراحل الثالث 

والذي  المصرراحب للجائزةخالل المعرض هـرررررررر من 1441. في األسرربوع األول من شررهر شررعبان التطوير

 ومن ثم التقييم النهائي من خالل اللجان المشتركة هـ1441األسبوع األول من شهر شعبان سينظم في 

ًلجائزةًلًالنهائيًلتقييماًموعد:ًتاسعااً

 .هـ1441 شعبانمن شهر  الثاني والثالثاألسبوع 

ًحجبًالجائزة:ً:ًعاشرااً

معايير وضوابط أو مواد التخص   تحجب الجائزة إذا لم يحقق أحد معلمي أي من المسارات /1

 .وشروط الجائزة

 .تحجب الجائز في حالة ثبوت السرقة العلمية مع المحاسبة /2

ًالجائزةًًةطبيع:ًرأحدًعش

برامج ومعايير الجائزة على كامل أسابيع الدراسة من  وتتابع وتنشر دراسيكل عام مرة واحدة 

  .قبل المشرفين وإدارات المراحل

ًجوائزًالمسابقة:ًعشرًالثاني

تصل  معلمين )مشاركين ومنافسين( عن عشرة معلميهيزيد عدد الفائز األول من كل مسار جائزة  .1

 .درع التميز مع لاير آالف5000إلى 

 تصل معلمينعشرة  ومنافسين( عن )مشاركين معلميه عدد يقل مسار كل من األول الفائز جائزة .2

 .التميز درع مع لاير آالف3000 إلى

 .شهادات تميز مع ( لاير2000إلى  500) من الثاني والثالث جوائز قيمة الفائز .3

 .ير لكل المشاركيندشهادات تق .4

 %92عن  ومواد التخص  تقل درجة الفائز األول من أي من المسارات أاليجب  .5

 %85درجة أي من الفائزين الثاني والثالث عن  تقل أاليجب  .6
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ًآليةًعملًالجائزة:ًعشرًالثالث

  الكترونيا  على  وفق تسررلسررل مجاالت ومعايير وشررواهد وأدلة الجائزة مشررارك يعد ملفاتكل معلم

يفالشررررررره وجوبا ) يارا ( ا  وورق ل مرفقاخت ها ا يةب لداعمة قراص المدمجةو األأ ذاكرة اإللكترون  ا

 .قبل موعد التحكيم النهائي بأسررررربوع تعليميةن الؤوشرررررليسرررررلمها لوكيل القسرررررم لودلته ألشرررررواهده و

 هـ1441األسبوع األول من شهر شعبان 

 لن ينظر للملفات المبعثرة وغير المفهرسة حسب تسلسل معايير الجائزة 

ًالجائزةًومنسق:ًعشرًالرابع

  وكالء المراحل لشئون المعلمين هم المنسقين األساسين للجائزة كل بمرحلته وعنده تجمع جميع

 الجائزة. استمارات التقييم وجميع أعمال المعلمين ومتطلبات

 ًومنًمكتبًالتطوير
  .بالقسم االبتدائي. الصفوف األولية - عزالدين األمينأ 

  .القسم االبتدائيبالصفوف العليا  - إكرامي فراجأ. 

  القسم المتوسط - أ زكريا الشهاوي.  

  .القسم الثانوي - أحمد عبد الرزاقأ. 

ًحفلًالتكريمًموعدً:عشرًالخامس

 .هـ1441من شهر شعبان  الرابعاألسبوع 

 هذا وباهلل التوفيق

 

 فريق التطوير 

 بمدارس قرطبة األهلية


