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سؤال وجواب

متى موعد تقديم أداة التأهل للتقييم الكتابي؛
وما هي آلية التقدم في ظل الظروف الحالية؟ 

 هل يمكن تقديم أداة التأهل للتقييم الكتابي
في موعد آخر غير الموعد المحدد من جمعية الجائزة؟ 

 موعد تقديم أداة التأهل للتقييم الكتابي ســيكون يوم الســبت الموافق 2 آيار 2020؛ الســاعة العاشــرة صباحًا حيث ســيكون التقدم لهذه
األداة عن بعد ضمن رابط خاص سيتوفر على الحساب الخاص بالمتـــقدم على البوابة اإللكترونية لجائزة المعلم المتـــميز في بند اإلشعارات

 ال؛ حيث يجب االلتزام بالموعد المحدد من الجمعية لجميع المتقدمين وخالف
ذلك سيتم استثناء طلبك من المنافسة على جائزة المعلم المتميز لعام 2020

ما هي متطلبات التقدم لمرحلة التأهل للتقييم الكتابي؟

ـل للتقييم الكتابي؟ خذ في حال عدم التقدم لمرحلة التأهُّ ما اإلجراء الُمـتَّ

 ما هي تعليمات الجمعية الخاصة بتقديم أداة مرحلة التأهل للتقييم الكتابي؟

ما التغذية الراجعة التي سُتـقـدِّمها الجمعية لَمْن خاض هذه المرحلة؟ ومتى يتم استالمها؟ 9. 

 ما هي المراجع أو المصادر المطلوب االطالع عليها استعدادًا للتقدم8. 
ألداة مرحلة التأهل للتقييم الكتابي؟

• توفر الرقم الوطني و كلمة المرور الخاصة بحساب المتقدم على 

  البوابة اإللكترونية لجائزة المعلم المتميز.
• توفر جهاز حاسوب موصول بشبكة اإلنترنت.

• التواجد بمكان مناسب وهادىء.

• إبالغ أفراد العائلة بموعد تطبيق أداة التأهل للتقييم الكتابي لتوفير أجواء مناسبة.

• التأكد من جاهزية جهاز الحاسوب قبل البدأ بربع ساعة والتأكد من اتصاله باإلنترنت.

• تسجيل الدخول باسم المستخدم الخاص بالمتقدم قبل عشر دقائق من الموعد المحدد.

• ستجد الرابط الخاص باألداة في بند اإلشعارات في حساب المتقدم.

ا لكل معلم خاض هذه المرحلة يوضح أدائه فيها مقارنة مع زمالؤه ومع حد التأهل للتقييم الكتابي. • بعد االنتهاء من هذه المرحلة ُتصدر الجمعية تقريًرا فرديًّ
• ُتصدر التقارير في كانون األول 2020 –كانون الثاني 2021 ضمن تعليمات سيتم توضيحها الحقًا من الجمعية.

•ال تحتاج هذه األداة إلى أي تحضيرات ُمسَبـقة.

مالحظة: ضرورة االطالع على الفيديو الموجود على موقع جمعية الجائزة للتعرف أكثر على كيفية التعامل و اإلجابة عن أسئلة األداة


