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 :عامة مصطلحات    -1

 . جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية االجتماعية :الجمعية

   مبادرة الجائزة: هي مبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.

والمعايير ومعلمات(المستفيد   على  تطبق   تقييم  عناصر  هي :  األدلة  )معلمين   ين 

 . للحصول على الجائزة ينالمتقدم

  الزمني   والنطاق  الجمعية   في  المنح  عملية  تنظم  التي  العامة  األطر :  المنح  نطاقات

 . والجغرافي

 . خاللها من  المنح بتقديم  الجمعية تلتزم التي العامة المصارف: المنح مجاالت

المعتمدة من الجمعية على النحو    المنح   بأنواع   الخاصة  األقسام  هي:  المنح  مسارات

 التالي:

 مسار الطفولة المبكرة واالبتدائية صفوف أولية.  .1

 مسار المرحلة االبتدائية صفوف عليا.  .2

 مسار مرحلة المتوسطة. .3

 مسار مرحلة الثانوية. .4

 .  محافظة جدة: الجغرافي النطاق

  التقديم  وفترات  للجائزةكتروني  من خالل الموقع اإلل  التقديم   طريقة :  التقديم  طريقة

  .لذلك األدلة والمعاييرو

 : بمبادرة الجائزة تعريف -2

جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز انطلقت كمبادرة مجتمعية وفق رؤيا ورسالة سامية  

وضعت لها األهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والمهني في العملية التعليمية  



 

–1960 

المعلم واعتزازه بمهنته ودعم أفكاره ومكافأة جهوده والتأكيد على    ورفع حماس 

 دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خالل شعار "كلنا نقدرك". أهمية  

 :والجوائز المنح مجاالت -3

 للفائزين من المعلمين والمعلمات من خالل تقدم التيو الجوائز المالية •

 :عبر البوابة اإللكترونية وفق المعطيات التاليةمراحل الجائزة  مشاركتهم في

 مرحلة التسجيل في الموقع اإللكتروني لمبادرة الجائزة.  .1

 مرحلة رفع ملفات التقديم على الموقع اإللكتروني لمبادرة الجائزة. .2

 مرحلة التقييم األولي لملفات التقديم من خالل مكاتب التعليم.  .3

ت المتقدمين من خالل مركز التميز بإدارة التعليم  مرحلة التحكيم لملفا .4

 بجدة.

مرحلة التحكيم النهائي للمتأهلين من خالل المقابلة المباشرة مع المتأهل من   .5

 مركز التميز.

 مرحلة إعالن الفائزين. .6

 التدريب والتطوير للمتقدمين من المعلمين والمعلمات.  •

  :ةالجائزالشروط والضوابط للتقدم على مبادرة   -4

أن يكون المتقدم معلماً )سعودي/غير سعودي( على رأس العمل أثناء التقدم   .1

 عالمي(. –أهلي  –للجائزة في إحدى مدارس محافظة جدة )حكومي 

 أال تقل خبرة المعلم عن ثالثة أعوام في التدريس. .2

أن تكون الوثائق واألدلة حديثة خالل األعوام الثالثة األخيرة بما ذلك عام  .3

 التقدم للجائزة.

 درجة آلخر ثالثة أعوام.  90أال تقل درجة األداء الوظيفي عن  .4

 أن يكون مشهود للمعلم باالنضباط وحسن السيرة والسلوك.  .5

الثالثة أعوام الماضية   .6 أال يكون قد صدر بحق المعلم عقوبة إدارية خالل 

 وليس طفاً في قضية حالية. 



 

–1960 

ب .7 الجائزة  مبادرة  في  التقديم  ملف  يكون  الوثائق أن  وتستثنى  العربية  اللغة 

 الصادرة بغير اللغة العربية مع ترجمتها. 

يحق للمعلم المشاركة بتجربة سابقة فائزة بشرط أن يكون مضى عليها ثالثة  .8

 أعوام مع إرفاق شواهد ونتائج تطويرها. 

أن تكون جميع الوثائق المقدمة من جهات رسمية معتمدة وتوقع صورة طبق   .9

 معلم.  األصل من مدرسة ال

 طريقة التقديم:  -5

المتميز   للمعلم  جدة  أهالي  جائزة  لمبادرة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 

 www.ja4t.org . 

 

http://www.ja4t.org/

