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 احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

وهي تسعى لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع  تميّزمنذ تأسيس جائزة التعليم لل

وتكريم املبدعني وتشجيع  تميّزالسعودي، وحتفيز امليدان الرتبوي نحو األداء املتقن ونرش ثقافة ال

 املامرسات الفعالة.

بموضوعية وحيادية  تمّيزوقد تم العمل يف هذا الدليل عىل صياغة جماالت ومعايري تقيس جوانب ال

باإلبداع واالبتكار والتنافس اإلجيايب، وتسهم يف حتقيق تطلعات وطموحات التعليم استنادًا  مرّشحلل تسمح

  ، التي هتدف إىل حتسني البيئة التعليمية املحّفزة لإلبداع واالبتكار.2030لرؤية اململكة 
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 الرؤية 

 .الرتبوي إقليمياً وعاملياً  تميّزالريادة يف جوائز ال

 الرسالة 

ة والتفوق تميّز، وتشجيع املامرسات املتميّزحتفيز امليدان التعليمي واإلداري نحو األداء امل

 .والعمل لإلتقان تميّزين علميًا وتربويًا وإداريًا، ونرش ثقافة التميّزالعلمي وتكريم املبدعني وامل

 اهلدف العام 

األداء التعليمي واإلداري األمثل  تشجيع فئات املجتمع التعليمي، وإبراز منجزاهتم، وحتفيز

 .بصفة مستمرة

 األهداف الفرعية 

 نرش ثقافة التميز و اإلبداع و االتقان يف مكونات جمتمع التعليم. -1

 ين علميًا وإداريًا وتكريمهم ودعم مكانتهم يف املجتمع.تمّيزإبراز دور امل -2

 إذكاء روح التنافس اإلجيايب بني الطالب لتحقيق التفوق واإلبداع. -3

 ة لالرتقاء بمستوى األداء.تمّيزنرش املامرسات التعليمية واإلدارية امل -4

  قيم اجلائزة 

 .االتقان و التميز -1

 .تكافؤ الفرص -2

 .االنتامء و املواطنة -3

 .التنافس اإلجيايب -4
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 .هي العمليات املهنية املتمّيزة التي تقدم ملنسويب املدرسة كخدمات مساندة لعملية التعليم والتعلم

 داخل اململكة من:( بنات–)بنني منسوبو املدارس احلكومية النهارية 

 وكالء املدارس. -1

 املرشدين الطالبيني.  -2

 أمناء مراكز مصادر التعلم.  -3

 رواد النشاط الطاليب. -4
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 أن يكون املرَشح سعودي اجلنسية. -1

– نشاط رائد – طاليب مرشد–ل مدرسة يأن يكون املرّشح عىل رأس العمل يف أحد جماالت )وك -2

 ( أثناء التقديم.تعلم مصادر أمني

 أن يكون املرّشح حسن السرية والسلوك. -3

 به. أن يكون املرّشح قد أمىض عامني دراسيني فأكثر يف املجال الذي تقدم -4

 %.95أاّل يقل تقدير أداء املرّشح الوظيفي يف آخر عامني دراسيني عن  -5

 أاّل يكون املرّشح قد نال جائزة التعليم للتمّيز يف آخر مخسة أعوام. -6

  خالل آخر مخسة أعوام.نيقد حصل عىل درجة التمّيز مرت رّشحأاّل يكون امل -7

لتعليم أو يف أي جهة رسمّية أخرى ومل طرفًا يف قضية منظورة داخل وزارة ا رّشحأاّل يكون امل -8

 يصدر بحقه عقوبة تأديبية أو إنذار أو حسم يف آخر ثالثة أعوام من عمله.

جيب أن تكون الوثائق واألدلة حديثة ال تتجاوز العام املايض إال ما تم استثناؤه يف املعايري  -9

 واملؤرشات. 

داخل وزارة التعليم أو خارجها، مكتوبة مجيع الوثائق واألدلة موّثقة من جهة رسمّية معتمدة  -10

 باللغة العربية، )عدا ما يستلزم كتابته بلغة أخرى(.
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 ني للدخول يف التحكيم النهائي من مراكز التميز للفئة.رّشحأعداد امل

 

 بنات بنني مراكز التميز الرشحية

 4 4 .جدة -الرياض األوىل

 الثانية

 -حائل   -مكة املكرمة  -عسري  -املدينة املنورة  -القصيم  -الطائف 

 .األحساء –جازان  -صبيا  -تبوك  -الرشقية 
3 3 

 الثالثة

 -اجلوف  -الباطن  حفر –القنفذة  -الدوادمي  -الباحة  -حمايل  -بيشة 

  -املخواة   -ينبع  -الليث   -احلدود الشاملية    -القويعية   -نجران 

 .الرس –عفيف   -رساة عبيدة  -اخلرج  -املجمعة 

2 2 

 الرابعة

 النامص -مهد الذهب   -رجال أملع  -عنيزة  -وادي الدوارس  -القريات 

 -العال  -شقراء  -املذنب   -احلوطة واحلريق  -الزلفي  -األفالج  -

 رشورة. – ظهران اجلنوب -الغاط  -البكريية 

1 1 
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رقم 

 املجال
 عايريعدد امل تفسري املجال اسم املجال

درجة 

 املجال

 املعرفة العامة 1
باألسس العامة يف جمال  رشح معرفة امل

 العمل
2 5 

 13 5 ملهنيا هريف جمال تطوح  رشح إسهامات امل التطوير املهني 2

 14 2 عىل التخطيط رشح قدرة امل التخطيط 3

 30 6 تنفيذ العمل عىل رشح امل قدرة التنفيذ 4

 12 2 يف تقويم عمله رشح مهارات امل التقويم 5

 التواصل وأخالقيات املهنة 6
 مرشح التواصل واالتصال اإلجيايب لل

 مع التزامه بأخالقيات املهنة
3 14 

7 
املبادرات املهنية واألنشطة 

 املجتمعية

املهنية  رشح مبادرات وأنشطة امل

 واملجتمعية
2 12 

 100 23 املجموع
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 وتسمح يف نفس  تتصل بمهنة التعليم بوجه عام خمتلفة أبعاد العام الذي خياطب اإلطار :املجال

 الوقت بالتوصل إىل جمموعة من املعايري ذات العالقة وتكون قابلة لالستخدام والقياس.

 عبارة يستند إليها يف احلكم عىل جودة األداء يف ضوء ما تضمنته هذه العبارة من مؤرشات  :املعيار

 لألداء.رشادية ومتثل املستوى النوعي ووصف للمامرسات التي تعترب خطوط إوحمددات 

 د  : هو العنارص التي ينبغي أن حيتوهيا املؤرش.حمـدِّ

 :هو املقياس الدقيق لعنارص املحددات.  سلم التقدير 
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  باألسس العامة يف جمال العمل. رشح املجال معرفة امليقيس هذا 

  = 5الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

1-1 2 
املؤهالت 

 العلمية

يمتلك درجة علمية مناسبة 

 ملجال عمله
 الدرجة العلمية

تربوي مع دبلوم  بكالوريوس

عال أو دورة مدهتا ال تقل عن 

 فصل درايس بعد البكالوريوس

2 

 1 بكالوريوس تربوي

 بكالوريوس غري تربوي/

 غري متحقق
0 

1-2 3 
خصائص نمو 

 الطالب

يمتلك املعرفة الالزمة 

الطالب  بخصائص نمو

ومعرفة الفروق الفردية 

بينهم باحلضور أو املشاركة 

يف الربامج والفعالّيات ذات 

 العالقة

عدد الفعالّيات يف 

 ة أعوامآخر مخس

 3 مخس فعاليات فأكثر

 2 أربع فعالّيات 

 1 فأقل  ثالث فعالّيات

 0 غري متحقق
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  تطوره املهنيجمال يف  رشح إسهامات امل املجاليقيس هذا. 

  = 13الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-1 2 
خطة تطويرية 

 ذاتية

يبني خطة تطويرية ذاتية وفق 

 احتياجاته الشخصية واملهنية

القدرة عىل حتديد 

 االحتياجات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

توافق اخلطة مع 

 االحتياجات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

2-2 3 

الربامج 

والفعالّيات 

 التطويرية

يطور ذاته بحضور الربامج 

ة التي تسهم يف الرتبويوالفعالّيات 

تنميته مهنيًا وفق خطة االحتياجات يف 

2-1 

 تنوع الربامج

 3 ثالثة أنواع فأكثر

 2 نوعان

 1 واحد

 0 غري متحقق

2-3 2 
اخلربات مع 

 زمالئه

يتبادل الزيارات واخلربات مع زمالئه 

يف جمال االختصاص وقدرته عىل 

تدوين اخلربات املستفادة بام يسهم يف 

تنميته مهنيًا وفق تعميم إرشاف اجلهة 

 املعنية

 عدد الزيارات

 1 زيارتان فأكثر

 0 واحدة/غري متحقق

 اخلربات املكتسبة

 1 اثنتان فأكثر

 0 واحدة/غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-4 3 
املنتجات املعرفية 

 ةالرتبوي

يساهم بمنتجات معرفية تربوّية سواء 

كانت بحثًا أو تأليفا أو ترمجة خالل 

 آخر ثالثة أعوام

 عدد املنتجات

 3 ثالثة منتجات فأكثر

 2 منتجان

 1 واحد

 0 غري متحقق

 اجلوائز التقديرية 3 2-5
حيصل عىل جوائز تقديرية عاملية أو 

 عربية أو حملية يف جمال التعليم

 

 مستوى اجلائزة

 

 3 عاملية

 2 عربية

 1 حملية

 0 غري متحقق
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  التخطيطعىل  رشح امل قدرة املجاليقيس هذا. 

  = 14الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار املعياررقم 

 حتليل بيئة العمل 6 3-1

يقوم بدراسة واقع البيئة التي يعمل 

ها لتحديد اإلمكانات املادية في

وحاجات املستفيدين والفرص التي 

 يمكن االستفادة منها

 حتديد اإلمكانات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 حاجات املستفيدين حتديد

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 حتديد نقاط القوة 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 حتديد نقاط الضعف

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 حتديد الفرص

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املخاطر والتهديدات

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار املعياررقم 

 التشغيلية طةاخل 8 3-2

تشغيلية حمددة األهداف  ةيعد خط

واملهام واملسؤوليات وفق برنامج 

 زمني

 األهداف

 2 حمددة بشكل مفصل

 1 حمددة بشكل عام

 0 غري متحقق

 تاملهام واملسؤوليا

 2 حمددة بشكل مفصل

 1 حمددة بشكل عام

 0 غري متحقق

 الربنامج الزمني

 2 حمدد بشكل مفصل

 1 حمدد بشكل عام

 0 غري متحقق

 مؤرشات التحقق

 2 حمددة بدقة

 1 غري دقيقة

 0 غري متحققة
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  تنفيذ العمل عىل املرشح  املجال قدرةيقيس هذا. 

  = 30الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن التقديرسلم  املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 

 

 

 

 

 

4-1 
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 العمل أفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع  يعمل بروح الفريق

منسويب املدرسة والطالب 

من خالل بشكل تكاميل 

يف عملية تشكيل اللجان 

تنفيذ الربامج واألنشطة 

 خمتلفةالطالبية يف جماالت 

 

 

 

 

 

 

عضوية اللجان عىل مستوى 

 املدرسة 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

عىل مستوى عضوية اللجان 

 حللمرتّش اجلهة املرجعية 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 عدد اللجان

 2 جلنتان فأكثر

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 مشاركة إدارة املدرسة

 2 اثنتان فأكثر

 1 ةواحد

 0 غري متحقق

 مشاركة املعلمني

 2 اثنتان فأكثر

 1 ةواحد

 0 غري متحقق
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 الوزن التقديرسلم  املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 

 

 

 تابع:

4-1 

 

 

 

 تابع:

12 

 

 

 

 

 تابع:

 العمل أفرقة

 

 

 تابع:

مع  يعمل بروح الفريق

منسويب املدرسة والطالب 

من خالل بشكل تكاميل 

يف عملية تشكيل اللجان 

تنفيذ الربامج واألنشطة 

 الطالبية يف جماالت خمتلفة

 الطالب مشاركة

 2 اثنتان فأكثر

 1 ةواحد

 0 غري متحقق

 مشاركة أولياء األمور

 2 اثنتان فأكثر

 1 ةواحد

 0 غري متحقق

4-2 4 

إدارة 

األولويات 

 واألزمات

حيسن القدرة عىل ترتيب 

األعامل بحسب أمهيتها 

مراعيًا بذلك قيمة املهام 

مع تدبري  ومتطلباهتا

 األمور الطارئة 

شاهد إلثبات  رّشحيقدم امل

 مستوى إدارته لألولويات 

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

يقدم املرّشح شاهد إلثبات 

 مستوى إدارته لألزمات

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 الوزن التقديرسلم  املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 تنفيذ الربامج 4 4-3

يوّضح مدى التزامه بخطة 

العمل وتنفيذه الربامج 

 املخطط هلا

مراعاة مستوى التحقق مع 

تناسب خطة املتابعة 

وتقاريرها مع تاريخ رفع 

 ملف املشاركة

 4 % فأكثر90

 3 %90% إىل أقل من 80

 2 %80% إىل أقل من 70

 1 %70% إىل أقل من 60

 0 % /غري متحقق60أقل من 

 األرشفة 2 4-4

حيفظ ملفات وسجالت 

الربامج واألعامل بشكل 

 فني واحرتايف

 وسيلة احلفظ

 2 إلكرتوين وورقي

 1 إلكرتوين أو ورقي

 0 غري متحقق

4-5 4 

توظيف 

التقنيات 

 احلديثة

يوظِّف التقنيات احلديثة 

بشكل فّعال بام خيدم 

 والتعلمعمليتي التعليم 

 عدد التقنيات املستخدمة

 4 أربع تقنيات فأكثر

 3 ثالث تقنيات

 2 تقنيتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

4-6 4 
متابعة سري 

 العمل

بشكل األعامل يتابع سري 

 منتظم بام يتوافق مع اخلطة

الزمنية مع كتابة تقارير 

 بشكل دوري

 خطة املتابعة
 2 متحقق

 0 متحقق غري

مراعاة تناسب التقارير مع 

خطة املتابعة وتقاريرها مع 

 تاريخ رفع ملف املشاركة

 2 تقريران فأكثر

 1 واحد

 0 غري متحقق
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  مهارات املرشح  يف تقويم عمله املجاليقيس هذا. 

  = 12الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 أدوات التقويم 5 5-1
يستخدم عددًا من أدوات التقويم 

 املوضوعية لقياس أداء العمل

 عدد األدوات

 3 ثالث أدوات فأكثر

 2 أداتان 

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 تنوع األدوات

 2 نوعان فأكثر

 1 واحد

 0 متحققغري 

5-2 7 
قياس رضا 

 املستفيدين

يضع آليات متنوعة لقياس رضا 

املستفيدين ويبني مدى االستفادة من 

 نتائج عمليات القياس

 عدد اآلليات

 2 آليتان فأكثر

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 تنوع اآلليات

 2 نوعان فأكثر

 1 واحد

 0 غري متحقق

 3 ثالث فأكثر 

االستفادة من 

 النتائج

 2 اثنتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق
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  عىل التواصل واالتصال اإلجيايب مع التزامه بأخالقيات املهنة. املرشح  املجال قدرةيقيس هذا 

 14=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-1 4 
مهارات التواصل 

 واالتصال

يمتلك عالقات 

متمّيزة إجيابية داخل 

 املدرسة وخارجها

 مع الطالب
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 مع منسويب املدرسة
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 مع أولياء األمور
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املجتمع املحيل مع
 1 متحقق

 0 غري متحقق

6-2 4 
أساليب التواصل 

 واالتصال

يستخدم عددًا من 

أساليب التواصل 

واالتصال املعلنة مع 

 املستفيدين

 عدد األساليب

 3 ثالثة أساليب فأكثر

 2 أسلوبان

 1 واحد

 0 غري متحقق

 إعالن طرق التواصل
 1 متحقق

 0 متحقق غري
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 أخالقيات املهنة 6 6-3

يلتزم بأخالقيات 

املهنة ويقوم باألعامل 

املكلف هبا بأمانة 

 وإخالص

 اإلتقان

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 االنضباط

 2 عدم وجود غياب أو تأخر

وجود غياب أو تأخر أقل من 

 مخسة أيام
1 

وجود غياب أو تأخر أكثر من 

 مخسة أيام
0 

طرق التعامل مع 

 املعلومات الرسية

 2 متحقق

 0 غري متحقق
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  ملبادرات وأنشطة املرشح  املهنية واملجتمعية.ل ااملجايقيس هذا 

  = 12الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعيار درجة رقم املعيار

 املبادرات املهنية 5 7-1

يقدم أو يطور مبادرات مهنية 

مبتكرة بأساليب متنوعة تسهم يف 

 خدمة عملية التعليم والتعلم

 االبتكار والتجديد

 3 بدرجة عالية

 2 بدرجة متوسطة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 عدد املبادرات

 2 مبادرتان فأكثر

 1 واحدة

 0 غري متحقق

7-2 7 
املشاركة يف 

 ةالرتبويالفعالّيات 

ة داخل الرتبوييشارك يف الفعالّيات 

 املدرسة وخارجها بشكل فّعال

 عدد الفعالّيات

 3 ثالث فعاليّات فأكثر

 2  فعالّيتان

 1 واحدةفعالية 

 0 غري متحقق

 تنوع الفعالّيات

 2 ثالثة أنواع فأكثر

 1 نوعان

 0 واحدة/غري متحقق

 فعالّيات داخل املدرسة
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 فعالّيات خارج املدرسة
 1 متحقق

 0 غري متحقق
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