
5102جائزة المعلم المتمٌز لعام   
 نبذة عن الجائزة

معلم المتمٌز" أولى الجوائز التً تندرج تحت المظلة الكبرى لجمعٌة الجائزة، تفضلت جاللة الملكة رانٌا العبدهللا بإطالق " جائزة الملكة رانٌا العبدهللا لل
، إٌمانا بأهمٌة دور المعلم فً العملٌة التربوٌة وفً ترسٌخ مبادئ التمٌز واإلبداع، وقدرته على التأثٌر إٌجابٌاً 5112وذلك فً الخامس من آذار عام 

 ومنتمٌن لمجتمعهم.على تفكٌر األجٌال لتخرٌج طلبة منتجٌن ومفكرٌن 

ستناد إلى وللمساهمة فً اختٌار المعلمٌن المتمٌزٌن اعتماداً على معاٌٌر موضوعٌة وعلمٌة، حددت جمعٌة الجائزة معاٌٌر جائزة المعلم المتمٌز باال
التربوٌة األردنٌة، كما تم العمل  معاٌٌر جوائز عربٌة وعالمٌة مشابهة، ووضعت على ٌد مجموعة من التربوٌٌن األردنٌٌن لتتناسب واحتٌاجات البٌئة

 على قواعد تصحٌح خاصة لتقٌٌم هذه المعاٌٌر.

  مؤهالت الترشح 

 . أن ٌكون المسمى الوظٌفً معلماً.0
 . أن ال تقل الخبرة التدرٌسٌة عن ثالث سنوات فً األردن.5
 فً األردن.. أن ٌكون المعلم على رأس عمله فً مدرسة حكومٌة تابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم 3

 

 :يستثنى من الترشح للجائزة كل من 

 (5102-5105. حقق فوزاً بأحد مراكز الجائزة خالل الدورات الثالث )0
 5102. حصل على شهادة تقدبر على مستوى المملكة لعام 5
 . ٌعمل حالٌاً فً أحد المراكز الرٌادٌة.3
ل المٌدانً أو المقابالت الشخصٌة , مهما كان السبب ) السفر , التقاعد , االعتذار , تغٌر . ٌتغٌب عن مرحلة التأهل للتقٌٌم الكتابً أو مقابالت ما قب2

 المسمى الوظٌفً ....( 
 .لم ٌلتزم بالتعلٌمات الواردة فً طلب الترشٌح.2

 : مالحظة
ن أوقعت علٌه أي من العقوبات التأدٌبٌة فً ٌستثنى من الترشٌح للجائزة كل م 5103" لسنة  25من نظام الخدمة المدنٌة رقم " 023مع مراعاة المادة 

"والنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من النظام المذكور2-5البنود "  . 
 

 فئات الجائزة: 

 الفئة األولى:الروضة والتعلٌم األساسً من الصف األول حتى الثالث.

 الفئة الثانٌة: التعلٌم األساسً من الصف الرابع حتى السادس.

 التعلٌم األساسً من الصف السابع حتى العاشر.الفئة الثالثة: 

 الفئة الرابعة: التعلٌم الثانوي الشامل األكادٌمً ,للصفٌن الحادي عشر والثانً عشر.

 الفئة الخامسة: التعلٌم الثانوي الشامل المهنً , للصفٌن الحادي عشر والثانً عشر.
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  المعلمون المتميزون 

 5112أسماء فائزي الدورة األولى لعام 

  5112أسماء فائزي الدورة الثانٌة لعام 

 5112لثالثة لعام أسماء فائزي الدورة ا 

  5112أسماء فائزي الدورة الرابعة لعام 

 5101سماء فائزي الدورة الخامسة لعام أ 

  5100أسماء فائزي الدورة السادسة لعام 

  5105أسماء فائزي الدورة السابعة لعام 

  

 إحصاءات حول الفائزين 

 

http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497288_7963.pdf
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497288_7963.pdf
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497305_217.pdf
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497345_1601.jpg
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497365_3781.pdf
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497411_534.jpg
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1333642372_7006.pdf
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1357215794_9214.jpg
http://www.queenraniaaward.org/uploads/Editor_attach_1318497288_7963.pdf


 

  التقارير الشاملة 

  5102التقارٌر الشاملة لجائزة المعلم المتمٌز لعام 

 

https://www.dropbox.com/s/qnpuv2c6pnwcs81/2014%20%282%29.zip?dl=0

