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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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طالبه وزمالئه وجمتمعه هو املعّلم الذي يمتلك املعارف املتنوعة واملهارات الرفيعة، ويؤثر بدرجٍة كبرية يف 

بعلمه وأفكاره اإلبداعية وسلوكياته املحمودة، ويقوم باألدوار والواجبات املنوطة به بكفاءة وفاعلّية عالية 

 من أداء تدرييس، ومبادرات مهنية، وأنشطة جمتمعية، ويلتزم بأخالقيات وقيم املهنة.

 اململكة.احلكومية واألهلية داخل  النهارية املدارسيف عّلامت املو عّلمنياملمجيع 
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 سعودي اجلنسية. رّشحأن يكون امل -1

 عىل رأس العمل يف التدريس أثناء التقديم. رّشحأن يكون امل -2

 حسن السرية والسلوك. رّشحأن يكون امل -3

 قد أمىض عامني دراسيني فأكثر يف التدريس. رّشحأن يكون امل -4

 %.90عن  الوظيفي يف منظومة األداء آخر عامني دراسيني رّشحأداء املأاّل يقّل تقدير  -5

 يف آخر مخسة أعوام. تمّيزقد نال جائزة التعليم لل رّشحأاّل يكون امل -6

  خالل آخر مخسة أعوام.نيمرت تمّيز درجة القد حصل عىل رّشحأاّل يكون امل -7

 حسم يف آخر ثالثة أعوام من عمله.ديبية أو إنذار أو أعقوبة ت رّشحأاّل يكون قد صدر بحق امل -8

 طرفًا يف قضية منظورة داخل وزارة التعليم أو يف أي جهة رسمّية أخرى. رّشحأاّل يكون امل -9

جيب أن تكون الوثائق واألدلة حديثة ال تتجاوز العام املايض إال ما تم استثناؤه يف املعايري  -10

 واملؤرشات. 

ة معتمدة داخل وزارة التعليم أو خارجها، مكتوبة مجيع الوثائق واألدلة موّثقة من جهة رسميّ  -11

 باللغة العربية، )عدا ما يستلزم كتابته بلغة أخرى(.
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ّح امل -1  ر

 االّطالع عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط. -أ 

 بإدارات التعليم. تمّيزالتقّدم ملراكز ال -ب 

 بإدارة التعليم تميحزمركز ال -2

 ات.رّشحني/ املرّشحالرشوط يف املالتأّكد من توافر  -أ 

واحد  مرّشحات حسابات إلكرتونية يف البوابة اإللكرتونية للجائزة )رّشحني/ املرّشحمنح امل -ب 

 من كل مدرسة(.

 حتكيم امللفات املرفوعة بالبوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج التحكيم إلكرتونيًا. -ج 

 وكتابة تقرير عن الزيارة. تمّيزني ميدانيًا من إدارة مركز الرّشحزيارة امل -د 

ة عن طريق البوابة اإللكرتونية ألمانة اجلائزة، وفق األعداد املخصصة رّشحالرفع باألسامء امل -ه 

 %( فأكثر.85لكل مركز ملن حصلوا عىل )

 األمانة العامة للجائزة -3

 ات.رّشحني/ املرّشحالتأّكد من توافر الرشوط يف امل -أ 

يف البوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج  تمّيزقبل مراكز الة من رّشححتكيم امللفات امل  -ب 

 التحكيم إلكرتونيًا.

 تشكيل جلنة علمية ملقابلة ومناقشة الفائزين يف أعامهلم -ج 

%( فأكثر من 85اعتامد املراكز العرشة األوىل )بنني/بنات( بشكل إلكرتوين ملن حصلوا عىل ) -د 

 درجات بطاقة التقييم.
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 .للفئة تميّزني للدخول يف التحكيم النهائي من مراكز الرّشحأعداد امل

 بنات بنني تميحزمراكز ال الرشحية

 5 5 .جدة -الرياض األوىل

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

 .األحساء –جازان  -صبيا  -تبوك  -الرشقية 
4 4 

 الثالثة

 -اجلوف  -حفرالباطن  -القنفذة  -الدوادمي  -الباحة  -حمايل  -بيشة 

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

 .الرس –عفيف   -رساة عبيدة  -اخلرج  -

3 3 

 الرابعة

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

البكريية  -العال  -ّقراء  -املذنب   -احلوطة واحلريق  -الزلفي  -األفالج 

 رشورة. – ظهران اجلنوب -الغاط  -

2 2 
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 ملجالدرجة ا عايريعدد امل تفسري املجال اسم املجال رقم املجال

ّح املمتكحن  املعرفة املهنية والعلمية 1  10 3 يف التخصص وطرق البحث العلمي ر

ّح إسهامات امل التطوير املهني 2  10 2 يف جمال التطوير املهني ر

 التخطيط 3
ّح امل متكحن اخلطط التدريسية من رسم  ر

 تنفيذة والقابلة للتميحزامل
3 10 

 التنفيذ 4
ن  ّح املمتكح اخلطط املرسومة  من تنفيذ ر

 بفاعلية وكفاءة عالية
3 18 

 التقويم 5
ن امل ّح متكح تقويم عنارص املوقف من  ر

 التعليمي املختلفة
3 17 

 األنشطة املجتمعية 6
ّح إسهامات امل يف املشاركة املجتمعية  ر

 داخل املدرسة وخارجها
2 9 

 املبادرات املهنية 7
ّح إسهامات امل تقديم وتنفيذ مبادرات  يف ر

 تتعلق بمهنة التدريس
3 15 

 ةأخالقيات املهن 8
ّح التزام امل بأخالقيات وقواعد وأسس  ر

 وواجبات مهنة التدريس
3 11 

 100 22 املجموع
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 تتصل بمهنة التعليم بوجه عام وتسمح يف نفس  خمتلفة أبعاد العام الذي خياطب اإلطار :املجال

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

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

 رشادية ومتثل املستوى النوعي لألداء.إووصف للمامرسات التي تعترب خطوط وحمددات 

 دـحم  : هو العنارص التي ينبغي أن حيتوهيا املؤرش.دِّ

 :هو املقياس الدقيق لعنارص املحددات.  سلم التقدير 
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 ّح املن كح مت يقيس هذا املجال  يف التخصص وطرق البحث العلمي. ر

 10=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار املعياررقم 

 املؤهالت العلمية 5 1-1
يمتلك مؤهالت معرتف هبا 

 من قبل وزارة التعليم
 املؤهل العلمي

 5 الدكتوراه

 3 املاجستري

 2 البكالوريوس مع دبلوم

 1 البكالوريوس

 0 غري متحقق

1-2 2 
املعرفية  املنتجات

 ةالرتبوي

يساهم بإنتاج معريف تربوي 

سواء كان بحثًا أو تأليفًا أو 

 ترمجة يف آخر مخسة أعوام

 عدد املنتجات

 2 منتجان فأكثر

 1 واحد

 0 غري متحقق

1-3 3 
 االختبارات املهنية

 املرتبطة بالتخصص

 ة يفتمّيزحيصل عىل درجة م

االختبارات املهنية )اختبار 

 ةالصادراملعّلمني واملعّلامت( 

يف  من املركز الوطني للقياس

 آخر ثالثة أعوام

 الدرجة

 3 فأعىل 85

 2 85إىل أقل من  80من 

 1 80إىل أقل من  75من 

 0 /غري متحقق75أقل من 
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 ّح امل إسهامات يقيس هذا املجال  .يف جمال التطوير املهني ر

 10=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 الربامج التدريبية 5 2-1

امج تدريبية يلتحق برب

يف جمال عمله خالل 

 خرثالثة أعوام ماضية آ

عدد الساعات 

 التدريبية

 5 ساعة تدريبية فأعىل 60

 3 اعة تدريبيةس 60إىل أقل من  40من 

 2 اعة تدريبيةس 40إىل أقل من  30من 

 0 ساعة تدريبية/غري متحقق 30أقل من 

2-2 5 

املستجدات يف 

املجال التعليمي 

 الرتبويو

يشارك يف فعاليات 

لتطوير خرباته يف 

بشكٍل  الرتبوياملجال 

كالندوات  عام

واملؤمترات واجلمعيات 

ة يف آخر ثالثة الرتبوي

 أعوام ماضية 

 عدد املشاركات

 5 مخس مشاركات فأكثر

 4 أربع مشاركات

 3 ثالث مشاركات

 2 مشاركتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق
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 ّح املن متكح  يقيس هذا املجال  تنفيذ.ة والقابلة للتميحزاخلطط التدريسية املمن رسم  ر

 10=  لوزن الكيل للمجالا. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

3-1 3 
البيئة  حتليل

 التعليمية

يقوم بتحليل البيئة التعليمية باستخدام 

 أحد نامذج التحليل

 النموذج

 1 متحقق

 0 غري متحقق

شمولية النموذج 

للمحاور الرئيسة لنموذج 

 التحليل املستخدم 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

واقعية التحليل بحيث 

ركانه واقعية أتكون كل 

 يمكن االستناد عليها

كمدخالت أساسية 

ن سباب املشكلة إأل

 وجدت

 1 متحقق

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

3-2 7 
خطة فصلية ملقرر 

 درايس

املقررات الدراسية التي  أحد حليلتيقوم ب

ويضع خطة فصلية له  ،يقوم بتدريسها

 مشتملة عىل عنارص العملية التعليمية

 التحليل

 2 متحقق

 0 غري متحقق

 األهداف التعليمية

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 نواتج التعلم

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 األنشطة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التدريس تاسرتاتيجيا

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 أدوات التقويم

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 ّح املن متكح  يقيس هذا املجال  .اخلطط املرسومة بفاعلية وكفاءة عالية من تنفيذ ر

 18=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعياردرجة  رقم املعيار

4-1 7 
اسرتاتيجيات 

 تدريسال

درس لتنفيذ نموذج بيقوم 

ات تطبيقي باستخدام اسرتاتيجي

عنارص الدرس  فّعالة تراعي

ن يكون الدرس أالنموذجي عىل 

بحضور املرشف الرتبوي املبارش 

 اً وقائد املدرسة ويرفع تقرير

يغطي املحددات اخلاصة هبذا 

املعيار معتمد من املرشف 

 الرتبوي وقائد املدرسة

 إدارة الصف
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التمهيد
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 طرق التدريس

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الفروق الفرديةمراعاة 
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الوسائل التعليمية
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التحفيز
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التقويم

 1 متحقق

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

 توظيف التقنية 6 4-2

استخدام تقنيات متنوعة  يتم

تتناسب مع عملية التعليم 

والتعلم ويبتكر طرق فاعلة يف 

توظيف تلك التقنيات 

 واألدوات يف املوقف التعليمي 

 عدد التقنيات

 3 ثالث تقنيات فأكثر

 2 تقنيتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

االبتكار يف توظيف 

 التقنية

فكرة ابتكارية مع خطة 

 واضحة للتطبيق ونتائجه
3 

فكرة ابتكارية مع خطة 

واضحة للتطبيق دون 

 وجود نتائج

2 

 بدرجة منخفضة/

 غري متحقق
 صفر

4-3 5 
األداء التدرييس 

 تمّيزامل

يف تطبيق مؤرشات  متّيزحيّقق 

 قيادة أداء املعلمني
 عدد املؤرشات املحققة

 5 20أعىل من 

 3 20إىل  16من 

 0 /غري متحقق16أقل من 
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  ّح ن املمتكح يقيس هذا املجال  .تقويم عنارص املوقف التعليمي املختلفةمن  ر

 17=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-1 8 
أساليب 

 التقويم

يستخدم أسلوبًا تقويميًا 

مناسبًا لتشخيص احلالة يف 

املوقف التعليمي بحيث 

يقوم املعلم برفع تقرير حلالة 

تم دراستها يف جمال ختصصه 

بحيث يصف احلالة بشكل  

واضح ويذكر األسلوب 

املتبع ويتبع الطريقة العلمية 

لتشخيص احلالة، وتوظيف 

النتائج لعالج القصور لدى 

 الطالب

 سلوباأل متّيز

 3 بدرجة عالية

 2 بدرجة متوسطة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 نقاط القوة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 نقاط الضعف

 1 متحقق

 0 غري متحقق

احللول املقرتحة يف 

 تشخيص احلالة

 3 ةتمّيزم

 2 متوسطة

 1 مقبولة

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

5-2 4 
نتائج عملية 

 التقويم

يستخدم أسلوب فاعل يف 

حتليل نتائج التقويم ملوقف 

تعليمي، مع االستفادة من 

 نتائج التحليل

 حتديد املشكلة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 حتليل نتائج التقويم

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 تفسري النتائج

 1 متحقق

 0 غري متحقق

اختاذ القرارات 

 والتوصيات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التقويم الذايت 5 5-3
يصّمم أداة مناسبة للتقويم 

 الذايت ألدائه داخل الصف

 أداة التقويم الذايت

 1 متحقق

 0 غري متحقق

يف عملية التقويم  تمّيزال

 الذايت

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 منخفضة/غري متحققبدرجة 

 نتائج التحسينات

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 ّح يقيس هذا املجال إسهامات امل  .يف املشاركة املجتمعية داخل املدرسة وخارجها ر

 9=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-1 4 
األنشطة املجتمعية داخل 

 املجتمع املدريس

يقوم بأنشطة تربوية فردية ومجاعية 

داخل املدرسة خالل ثالثة أعوام 

 ماضية 

 عدد األنشطة

 4 فعالّية فأكثر 15

 3 فعالّية 14إىل  10من 

 2 فعالّيات 9إىل  5من 

 1 فعالّيات 5أقل من 

 0 غري متحقق

6-2 5 
األنشطة املجتمعية خارج 

 املجتمع املدريس

يقوم بأنشطة تربوية فردية ومجاعية 

خارج املدرسة خالل العامني 

 املاضيني

 عدد األنشطة

 5 فعالّية فأكثر 15

 4 فعالّية 14إىل  11من 

 3 فعالّيات 10إىل  7من 

 2 فعالّيات 6إىل  3من 

 1 فعالّيات 3أقل من 

 0 غري متحقق
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 ّح إسهامات امل يقيس هذا املجال  تقديم وتنفيذ مبادرات تتعلق بمهنة التدريس. يف ر

 15=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن التقديرسلم  املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 األفكار اإلبداعية 6 7-1

يقّدم أفكارًا إبداعية ذات أثر 

إجيايب عىل البيئة التعليمية 

تساهم يف حل مشكالت 

 تدريسية يف جماالت متنوعة

 عدد األفكار

 2 فكرتان فأكثر

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 تنوع املجاالت

 1 جماالن فأكثر

 0 غري متحقق

 أساليب التطبيق

 1 أسلوبان فأكثر

 0 واحد/غري متحقق

 األثر اإلجيايب

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

بدرجة منخفضة/غري 

 متحقق 
0 
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 الوزن التقديرسلم  املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

7-2 4 

داخل  التجارب املستفادة من

اململكة العربية السعودية أو 

 خارجها 

يستثمر جتارب وأنامط تدريسية 

داخل اململكة  مستفادة من

العربية السعودية أو خارجها 

توافق مع سياسة تعىل أن 

التعليم يف اململكة العربية 

 السعودية

 مواءمة التجربة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 تطوير التجربة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 تطبيق التجربة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 تقويم التجربة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التحفيز عىل االبتكار 5 7-3

يقوم بنرش ثقافة اإلبداع 

واالبتكار بني الطالب مع 

تقديم الدعم واملساندة 

الستثامر أفكارهم بأعامل 

 إبداعية وابتكارية

 نرش الثقافة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الدعم واملساندة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املخرجات

 3 خمرجان فأكثر

 2 واحد

 0 غري متحقق
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 ّح يقيس هذا املجال التزام امل  .بأخالقيات وقواعد وأسس وواجبات مهنة التدريس ر

 11=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 العالقات اإلنسانية 4 8-1

سن التعامل مع ح يكون

من منسويب املدرسة  املستفيدين

 وأولياء األمور

 العالقة مع القائد

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 العالقة مع زمالئه

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 العالقة مع أولياء األمور

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الطالبالعالقة مع 

 1 متحقق

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

8-2 4 
القيم اإلجيابية يف 

 التعامل مع الطالب

تطبيق املعلم للقيم اإلجيابية 

 يف التعامل مع الطالب  

 وجود آلية معلنة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املرونة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 العدالة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الشفافية

 1 متحقق

 0 غري متحقق

8-3 3 
جيابية اإلجتاهات اال

 مهنة التعليمنحو 

نحو مهنة  إجيابياً  جتاهاً ايظهر 

من خالل وسائل  التعليم

 اإلعالم املختلفة

 نوعية الوسائل املبتكرة

 3 ثالثة أنواع فأكثر

 2 نوعان

 1 واحد

 0 غري متحقق
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