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 :ةي ـ واألهل  رشيحأسئلة حول الت  
 زين؟ من المتمي   ق إذا أصبحت  حق  وماذا أ  م للجائزة؟  قد  ماذا أستفيد من الت   .1

مينّمنّغير2015ّّةّالجائزةّللعامّلجمعيّ قييميةّراسةّالتّ دتّنتائجّالدّ أكّ  ّالُمتقـد ِّ مّكماّهوُّمبيَّنّالفائزينّقدّاستفادواّمنّتجربةّالتّ ّأنَّ قدُّ
ّأدناه:ّّوضيحيّ سمّالتّ فيّالرّ 

ّ

 
ّ

 

رانيا  جمعي  " م  تقد  كما   الملكة  جائزة  الت  للت  العبدَّللاه  ة  مادي    " ربوي  ميُّز  ومعنوي  حوافز  للمتقة  والمتمي  د   ة  امين  مستويات  حسب   ، كريملت  زين 

ـْهـن ـيهة. وبهدف االرتقاء    ،عام  كل  مين للجائزة  ة للمتقد   ل هذه الحوافز فرصة مهم  وتشك   ـُم في تنمية مستوياتهم األكاديميهة والم  حيث تُـسه 

الت  الت  لغاية  و  ،زينمين والمتمي  بالمتقد    َسـعَـوسُّـع في نشر ثقافة  الجائزة عام  ْت جمعي  ميُّز فقد  إ ْنـفاذ   "   2018ة  العام  اإلإلى  سة  لمأس  طار 

ا يخلق فرًصا جديدةً الرتقاء كل  ربية والت  عاون مع وزارة الت  " بالت  عليمربية والت  ة الجائزة في وزارة الت  مخرجات جمعي   في    تربوي    عليم، ممه

 . ربوي  الميدان الت  

 

ا   زين فـتندرج ضمن ما يلي:مين والمتمي  الجائزة للمتقد     ةالحوافز الُمقـدَّمة من جمعي  أمَّ
 مين للجائزة:  للمتقد   حوافز  .1

 ة الجائزة. ته وفق قوائم تصدرها جمعي  م من مديري  متقد   كتاب شكر لكل   •

 . زةم للجائقد  ل بإضافة نقاط في تقييم األداء مرتبطة بالت  وتتمث   ،عليمربية والت  معتمدة في وزارة الت  ة حوافز معنوي   •
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 :  مة في الجائزةيصلون إلى مراحل متقد   ل َمنحوافز  .2

مين ة للمتقد   على مستوى المديري  قديرة الجائزة بمنح شهادات الت  : تقوم جمعي  ةمستوى المديري  تقدير على  اتشهاد •

 عليم.ربية والت  وزير الت  معالي " في حفل يرعاه الذين اجتازوا مرحلة "مقابالت ما قبل الميداني  

مين للمتقد   لمملكة ا قدير على مستوىة الجائزة بمنح شهادات الت  قوم جمعي  : تقدير على مستوى المملكةلت  ات اشهاد •

 ة. ز المطلوب، ضمن حفل برعاية ملكي  مي  الت   ، لكن لم يصلوا لحد  للجائزةة هائي  لمراحل الن  الواصلين ل

 

 لمملكة:  مة للحاصلين على شهادة تقدير على مستوى اة مقد  حوافز مادي   •

i. 500  ( مدير لكل   مئة دينار أردني  خمسدينار.) 

ii. 400  (.ممعل   لكل   مئة دينار أردني  دينار )أربع 

 

 

 زين:  حوافز خاصة بالمتمي   .3

ضمن ميثاق عمل مكتوب  ،على مستوى المملكة " شهادة تميُّز " زين الحاصلين على ة الجائزة مسيرة عمل مع المتمي  تبدأ جمعي  
ُر العملي  والمساهمة في نشر ثقافة الت   يسعى إلى دعم مسيرتهم، فضالً عن تقديم  ة،ة وعناصرها كاف  ربوي  ة الت  ميُّز بما يطو  

 تشمل ما يأتي: ود، عه  ة في وثيقة الت  قوثه سس واضحة مُ أزين بناًء على ًصا للمتمي  ة فرالجمعي  
 

مين للمتقد   المملكة  على مستوى ميُّزالت  ة الجائزة بمنح شهادات قوم جمعي  ت :على مستوى المملكة تميُّزشهادات  •

 ة.  ي  وضمن حفل برعاية ملك ،بناًء على ثالثة مراكز ،للجائزةة هائي  إلى المراحل الن  الواصلين 

 

على   ة الجائزةبشهادة تميُّز على مستوى المملكة( ُمقـدَّمة من جمعي   ونالفائز)مين للمديرين والمعل   ة حوافز مادي   •

 :حو اآلتيالن  

i. زالمدير المتمي  "لجائزة  ةالمادي   الحوافز": 
 ز(.متميّ ّ/آالفّدينارّأردنيّ ّخمسة)ّدينارّأردنيّ 5000ّل:ّالمركزّاألوّ  ➢
 ز(.متميّ ّ/آالفّدينارّأردنيّ ّأربعة)ّردنيّ دينارّأ4000ّّاني:ّالمركزّالثّ  ➢
 ز(.متميّ ّ/آالفّدينارّأردنيّ ثالثةّ)ّدينارّأردنيّ 3000ّالث:ّالمركزّالثّ  ➢

ii.   زالمعلم المتمي  "لجائزة  ةالحوافز المادي": 
 ز(ّ.متميّ ّلكلّ ّّ)أربعةّآالفّدينارّأردنيّ ّدينارّأردنيّ 4000ّل:ّالمركزّاألوّ  ➢
 ز(.متميّ ّّلكلّ ّنارّأردنيّ )ثالثةّآالفّديّدينارّأردنيّ 3000ّّاني:ّالمركزّالثّ  ➢
 ز(.متميّ ّلكلّ ّ)ألفاّدينارّأردنيّ ّدينارّأردنيّ 2000ّالث:ّالمركزّالثّ  ➢

 

 

 :ةحوافز معنوي   •

o   حو اآلتي: ة الجائزة وشركائها على الن  فرص ُمقـدَّمة من جمعي 

 ة: فرص تنمية أكاديمي   .1

نَح دراسات عليا ) ❖  ماجستير(. و  دبلوم عال  م 
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ْهن يَّة: .2  فرص تنمية م 

ْهن يهة أخرى حسب الجهات الد   نشاطات تنمية ❖  اعمة. م 

 

 فرص نشر ثقافة التميُّز:  .3

 .زيننادي المتمي   ❖

 إلخ.  يئتي األجمل(،مجتمعات المعرفة )ب •

. زين وآخرين من الميدان الت  تبادل الخبرات بين المتمي   •  ربوي 

.  سفير الجائزة في الميدان الت   ❖  ربوي 

 ة. لقاءات إعالمي   ❖

 

o   منها: وزين، ة لتفعيل المتمي  ة اإلجرائي  عليم َوْفَق الخط  والت   ربيةفرص ُمقـدَّمة من وزارة الت 

 زين.ة للمتمي  رتبة أعلى َوْفَق معاييَر ُمحدهد ▪

 ة. راسي  نافس على المنح الد  للت  ة أفضلي   نقاط  10منح  ▪

 .ة والمؤتمراتدريبي  ورات الت  نافس على المشاركة في الد  للت  ة أفضلي   نقاط  10منح  ▪

ى )مدير مدرسة، مساعد مدير مدرسة، رئيس قسم ، مشرف لمسم   ي  الوظيف رتقاءة لالمنح نقاط إضافي   ▪

 ( . تربوي  

ـقـين للمباحث الدراسي   زينتمي  ين المة بتعي أفضلي   ▪ ، طوير المدرسي  ة، أعضاء رئيسين في فريق الت  ُمنَـس  

 .  مة المعل  وإعداد أدل   أعضاء في لجان تأليف المناهج وتحليلها

 
 وما اإلجراءات الالزمة لذلك؟  ؟ مدير ا  /ام  لمعح رش   له أن ي   يحق  شخص الذي ن الم    .2

تعبئةّاألنموذجّالموجودّ،ّوذلكّمنّخاللّمدير اّ/احّمعلمّ رش ِّّأنّيُّّةربويّ و/أوّأفرادّالبيئةّالتّ ّالمحليّ لمجتمعّفردّمنّأفرادّّاّأيُّّيستطيعّّ
ّوذجأنمرابطّبعنوانّ)ّ،2022-2021ّربويّ زّالتّ ميُّّجوائزّالتّ ّبندّ،(a.jowww.qr)ةّالجائزةّلجمعيّ ّلكترونيّ الموقعّاإلرابطّعلىّ

 ّ.(2022-2021لدورةّعامّزّالمتميّ ّالمديرم/ّترشيحّللمشاركةّبجائزةّالمعلّ 
ّ
ّ
 ح للجائزة؟ رش  غ الت  ر ـ الم ف المدير /مح للمعل  سم  ل ي  ه .3

ّّ:علىّأننعم،ّ
ّّ.ّااّواحدّ دراسيّ ّّىّفصالّ يتعدَّّّالّ وأّّ،(إلخمناهج،ّّأوّة،)دورةّتدريبيّ بسببّتفريغهّيكونّّ-1
ّ.قييمّالميدانيّ خاللّفترةّالتّ فيّالمدرسةّّمدير اّ/امّ معلّ صفهّّوبّ؛يكونّعلىّرأسّعملهّ-2

 دةّلهاّ.حدَّّضمنّالمواعيدّالمُّيزّالمتمّ ّديرالممّ/ّلجائزةّالمعلّ ّلكترونيّ ظامّاإلالنّ حةّفيّوضَّّالمُّقييمّالتّ ستكملّجميعّمراحلّي -2
ّ

ّ

http://www.qra.jo/
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 ؟ مومة األإجازة  خاللم للجائزة أن تتقد   للمديرة /مةللمعل   هل يحق   .4
تكونّعلىّرأسّّنّأّوّ،المتميزّالمديرمّ/ّلجائزةّالمعلّ ّلكترونيّ ظامّاإلالنّ حةّفيّوضَّّالمُّقييمّتستكملّجميعّمراحلّالتّ علىّأنّّم،نع

ّ.قييمّالميدانيّ خاللّفترةّالتّ فيّالمدرسةّّمديرةّ/مةبوصفهاّمعلّ ّ؛عملها
ّ

،  الغوث ة، و/أو مدارس وكالةلمدارس الخاص  اأو و/، معاتجا ابعة للالت  ة موذجي  الن    في المدارس مديرينال /نميمعل  لل هل يحق   .5
 االشتراك في الجائزة؟

ستدرسّةّالجمعيّ ّّعلم اّبأنَّّّ،عليمربيةّوالتّ ابعةّلوزارةّالتّ ةّالتّ الحكوميّ فيّالمدارسّّالمديرينّ/نميمعلّ الاّالجائزةّتستهدفّحاليّ ّألنَّّّ؛ال
ّّ.لهذهّالفئةّمنّالمدارسّمستقبالّ ّجائزةاستحداثّ

 
 ة أخرى؟م للجائزة مر  له أن يتقد   هل يحق   ،فائز في دورة سابقة مديرم أو معل  ّ .6

ّمّالمتميّ للمعلّ ّيحقّ ّ مّللجائزةّقدّ (ّالتّ 2017ّ-2006)ّوراّتخاللّالدّ ّ"زمّالمتميّ لمعلّ ا"ِّـّلزّالفائزّبأحدّمراكزّجائزةّالملكةّرانياّالعبدّّللا 
ّخاللّالدوراتّمّرالفائزّبأحدّّللمديرّهذاّالعام،ّكماّيحقّ   اكزّجائزةّالملكةّرانياّالعبدّللا 

 ّبعدّسنةّالفوز.ّمدير اّ/ا ّممعلّ ّهُّرُّظهِّّمّنفسهّمنّخاللّالمعاييرّالتيّتُّعلىّأنّيقدّ ،ّّ(2009ّّّ،2015)
 

 فقط:  "زم المتمي  المعل  "ة بفئات جائزة اسئلة خاص   .7
a.  ؟  (ب)والفئة األولى  (أ)بين الفئة األولى  الفرق ما 

i. المرحلتينّاألولىّّّميّرياضّاألطفاّلةّلمعلّ عطاءّخصوصيّ إلّ؛2019ةّالجائزةّالفئةّاألولىّ)أ(ّعامّّيّ مّعاستحدثتّج(
واهتمامهاّبمرحلةّرياضّّ،عليمربيةّوالتّ ةّلوزارةّالتّ يّ ةّاالستراتيجاّمعّالخطّ جاءتّهذهّالفئةّانسجامّ قدّّّوّ.انية(و/ّأوّالثّ 
 ّ.الثّاألساسيّ الثّ ّفّ للص ّّّساسيّ لّاألاألوّ نّفوفّمعنىّبالص ّوالفئةّاألولىّ)ب(ّتُّّ.األطفال

ii. ّتقييمّطلباتّهذهّالفئةّ.لبهذهّالمرحلةّّينصمتخصّينمـّي ِّّـق ّـمُّتمّتخصيص 
 

b. فهل يتقد  س مادة أكاديمي  در   م ي  لإذا كان المع ، ْهن ي   الخامسة؟ عن الفئة ابعة أم م عن الفئة الر  ة لطلبة المسار الم 
ّواأللمسّطلبةّادرِّّ مّيُّإذاّكانّالمعلّ  • ْهنِّي  ّّ،ابعةّأوّالخامسة(ألقربّإليهّ)الرّ مّعنّالفئةّافيستطيعّأنّيتقدَّّّكاديميّ سارّالمِّ

ّضمنّالنّ  ُتق يَّمُّقييمّتّ فيّجميعّمراحلّالّةكافّ المعاييرّّّعلم اّبأنَّّّ،بالفئةّصابّاألعلىّالخاص  مّّعلىّأساسّالفئةّالتيّتقدَّّّس 
 ّ.طلبتهاعنّّوّعنها

ّفقط،ّعليهّأنّيتقدَّّةّلطلبةّالمسارّالمِّهّْةّأكاديميّ ادّ سّمدر ِّّمّيُّإذاّكانّالمعل •  مّعنّالفئةّالخامسة.ّّنِّي 
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لى  إ ربوي  ز الت  مي  م لجوائز الت  قد  الت  بعد  المدير م/ما اإلجراء المناسب في حال انتقال المعل   .8
 خرى؟ أمدرسة 

أوّفيّالمدرسةّّنها،ّمّطلبهّمفيّالمدرسةّالتيّقدَُّّّيق يَّمّ ّأنّهّبينيّريتخّيتمّ ،ّقييمّالميدانيّ لىّمرحلةّالتّ إّالمديرم/ّالمعلّ ّّتأهُّـلفيّحالّ
ّ.خاذّاإلجراءاتّالمناسبةالتّ ؛ّةّ الجمعيّ ّ/ّقنس ِّّمّالمُّعلِّثمّيُّّ،ليهاالمنقولّإ

ّ
ّ

  :رشيحالت   أسئلة حول تعبئة طلب
 ؟ 2022-2021دورة عام رشيح لكيف أحصل على طلب الت   .1

ةّّلجمعيّ ّجودةّعلىّالموقعّاإللكترونيّ والمّوّ،ةابةّاإللكترونيّ لهذاّالعامّباستخدامّالبوّ ّربويّ التّ ّزميُّّمّلجوائزّالتّ قدّ بإمكانكّالتّ  •
 ّ.رشيحّاإللكترونيّ تعبئةّطلبّالتّ بّالبدءّومنّثمّ ،ّبإنشاءّحسابّءوالبدّ، www.qra.jo الجائزة

ّجائزة.ةّاللجمعيّ ّلكترونيّ ةّعلىّالموقعّاإللكترونيّ ابةّاإلوّ ستخدامّالبابّربويّ زّالتّ ميُّّلتّ اّمّلجوائّزقدّ للتّ ّإرشاديّ ّّدليلّ ّيتوافر •
 

 ؟ كتابات المعاييرة في ي  ربو هل يمكن استخدام المصطلحات الت   .2
ّ.ةةّتوظيفّهذهّالمصطلحاتّضمنّإجراءاتكّالعمليَّّشرحّكيفيَّّّمنّالمهمّ ّوة،ّربويَّّيمكنّاستخدامّالمصطلحاتّالتّ ّنعم،

 
 ؟روهل أستفيد منه في كتابة المعايي ؟وكيف يمكن الحصول عليه ؟امل للفئةقرير الش  ة الت  ما أهمي   .3

ّالتّ  دُّ فئةّعلىّحدة،ّويمكنّاإلفادةّّكلّ فيّّنحيرشَّّمُّالةّلجميعّياراتّالميدانيّ مينّبعدّاالنتهاءّمنّالزّ يِّ ّـقاملّخالصةّتقييمّالمُّقريرّالشّ ُيع 
ةّّلمعرفةّنقاطّالقوّ ّّ؛منّتقييمّذاتهّالمديرّ/منّالمعلّ مك ِّّـحسينّالموجودةّفيه،ّالتيّتُّةّومجاالتّالتّ القوّ ّاطالعّعلىّنقمنهّباالط ِّّ

رجىّزيارةّيُّجائزةّللاملّقريرّالشّ وللحصولّعلىّالتّ ّ.حسينّالمشتركةّللعملّعليهاومعرفةّمجاالتّالتّ ّ،لتعزيزهاّالمشتركةّلديهّمعّفئته
ّالرّ ّئةوتعبّ،ةّالجائزةموقعّجمعيّ  ّّّ."املالشّ ّقريرتّ الأنموذجّطلبّ"ِـّّّبّابطّالخاص 

ّ
 زين؟ ن المتمي  معايير ألشخاص كانوا مالت الكشف عن نماذج كتابا لماذا ال يتم   .4

ْهنِّي ةّوالعمليَّّتجربتهّالخاص ّّمديرّ/ممعلّ ّمّكلّ دِّّ ـقالهدفّأنّيُّّألنَّّ ّةّمنّواقعّحياتهّالمِّ ّّ.لهّوحدهث ِّـمالذيّيُّّة،ّوبأسلوبهّالخاص 
 
 

 : "زم المتمي  المعل  "بجائزة  سؤال خاص  
 م؟ص المعل  عند كتابة المعايير، هل يجب تخصيص الكتابة عن الفئة/ تخص   .5

مّفيّّيِّ ّـقّذلكّسيساعدّالمُّصه؛ّألنَّّمّعنها،ّمعّتوضيحّتخص ّم اّضمنّالفئةّالتيّتقدَّّمّبوصفهّمعلواقعّالمعلّ نعم،ّيجبّالكتابةّعنّ
ّئهّعلىّنحٍوّأفضلّ.اتقييمّأدفيّفّإليه،ّّوعرُّّالتّ 
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ّ
 ة/ المراكز:هائي  لين للمراحل الن  ـأسئلة حول تحديد المؤه  

ّ
 خصصات المطلوبة؟ عام؟ وما الت   كل  في زين ي  تململر ر  ـقما العدد الم   .1

ةّّدهّالجمعيّ حد ُِّّتّّزٍّتميُّّّد ِّّضمنّحّ ّ،زّالمطلوبميُّّقّمستوىّالتّ ّـ حقُِّّيّّنّْدورةّعلىّمّ ّزينّفيّكلّ ختيارهاّالمتميّ الةّالجائزةّتعتمدّجمعيّ 
صاتّّالّتوجدّتخص ّهّعلم اّبأنَّّّ،ربويّ زّالتّ ميّ مّلجوائزّالتّ قدّ ةّللتّ ابةّاإللكترونيّ البوّ حةّفيّّوضَّّقييمّالمختلفةّالمُّكنتاجّلمراحلّالتّ ،ّنفسها

على2020ّّّّعامّّّجدّنسخةوستّ،(2019ّّ-2007)ّمنّةّلألعواّمةّبالجمعيّ الخاص ّّ"زمجلةّالتميُّّ"دة،ّويمكنّالرجوعّإلىّأعدادّّحدَّّمُّ
ّ.ةّالجائزةلجمعيّ ّلكترونيّ الموقعّاإل

ّ
ّ
ّ
ّ


