
دعوة لالنضمام إلى فريق مقـيِّمي جمعية جائزة
ز التربوي للعام ٢٠٢٠ ه للتمي� الملكة رانيا العبداللَّ

ز التربوي للعام ٢٠٢٠، ضمن خطتها االســتراتيجية الجديدة؛ لتحقق رؤيتها المتمثلة  ه للتمي ــة جائزة الملكــة رانيا العبداللَّ انطلقــت أعمــال جمعيَّ
ــز التربــوي لتمكيــن جيــل المســتقبل، ولُتـــكِمَل مســيرة ا�نجــاز والعطــاء فــي تنفيــذ رســالتها الســاعية إلــى  فــي إيجــاد آفــاٍق متجــددة للتمي

ز وا�بداع وتعميق أثرها، والمساهمة في إنتاج المعرفة. تقدير التربويين، وتحفيز وتمكين المتميزين والمبدعين، ونشر ثقافة التمي

ــه  ــا العبداللَّ ــة راني ــزة الملك ــة لجائ ــدورة الرابع ــز، وال ــم المتمّي ــدا® للمعل ــا العب ــة راني ــزة الملك ــرة لجائ ــة عش ــدورة الخامس ــدء ال ــع ب وم
م لالنضمام إلى كلٍّ من:  للمرشد التربوّي المتمّيز، ُتعلن الهيئة ا�دارّية لجمعية الجائزة عن فتح باب التقد

ه للمعلم المتمّيز للعام ٢٠٢٠، التي ستتولَّى تقييم الفئات ا�تية: هيئة ُمقـيِّمي جائزة الملكة رانيا العبداللَّ

• الفئة ا�ولى (أ): رياض ا¹طفال للمرحلتين ا¹ولى والثانية.
• الفئة ا�ولى (ب): التعليم ا¹ساسي، للصفوف من ا¹ول حتى الثالث.
• الفئة الثانية: التعليم ا¹ساسي، للصفوف من الرابع حتى السادس.
• الفئة الثالثة: التعليم ا¹ساسي، للصفوف من الّسابع حتى العاشر.

ـْين: الحادي عشر والثاني عشر. • الفئة الرابعة: التعليم الّثانوي الشامل ا¹كاديمي للصفَّ
ـْين: الحادي عشر والثاني عشر. • الفئة الخامسة: التعليم الثّانوي الشامل المهني للصفَّ

هيئة مقيمي جائزة الملكة رانيا العبدا� للمرشد التربوي المتميز للعام ٢٠٢٠، التي ستتولى تقييم فئة المرشدين التربويين.

شروط االنضمام لفريق مقيمي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدا� للتميز التربوي: 

علًما أّنه ُيشترط في المتقدم أن تتوافر لديه الشروط التالية:

أوًال: الخبرات والمؤهالت العلمية

• ُمقيِّم جائزة المعلم المتميز: خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال التدريس، ويفضل أن يكون من حملة الشهادات العليا.

ل أن يكون من حملة الشهادات العليا. • ُمقيِّم جائزة المرشد التربوّي المتميز: خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في الممارسة ا�رشاديّة، وُيفضَّ

ثانًيا: معارف ومهارات وقدرات الُمقيِّم لكلتا الجائزتين 
ــال لجائــزة المعلــم المتميــز، والمتعلقــة  • أن يكــون مواكًبــا للمســتجدات التربويــة عامــة، وللمســتجدات المتعلقــة بالتعليــم الفعَّ

بالعملية ا�رشادية لجائزة المرشد التربوي المتميز.
• أن يمتلــك معرفــة واســعة بــأدوار المعلــم ومعاييــر تقييــم كلٍّ منهــا لجائــزة المعلــم، وبــأدوار المرشــد التربــوّي ومعاييــر تقييــم كلٍّ 

منها لجائزة المرشد التربوّي المتميز.
• أن يتمتع بمهارات قيادّية، ومهارات اتصال شفهّية وكتابية عالية، وقدرة على العمل ضمن فريق.

• أن يكون قادًرا على ا�لتزام بساعات العمل المخصصة لعملية التقييم، بالزمان والمكان اللذين تحددهما جمعية الجائزة.
• أن يتقــن مهــارات جمــع المعلومــات اّلالزمــة فــي مجــال تقييــم المعلميــن لجائــزة المعلــم وفــي مجــال تقييــم المرشــدين التربوييــن 

لجائزة المرشد التربوّي المتميز، كـَـ (تحليل الوثائق، والمقابالت الشخصية، وتدوين المالحظات...).
• أن يتقــن مهــارات اســتخدام الحاســوب ا¹ساســية ومهــارات الطباعــه باللغــة العربيــة حيــث ســيكون التقييــم باســتخدام نظــام 

إلكتروني، مّما يتطلب إتقان المهارات الحاسوبّية ا¹ساسّية.

ثالث¨: المعايير ا§خالقية لُمقيِّم كلتا الجائزتين

• االتِّسام بالموضوعّية والنزاهة التربوية، وا�لتزام بأخالقيات المهنة.
ة. • عدم وجود مخالفات مهنية أو ِجنائيَّ

ل لتقييم كلتا الجائزتين رابع¨: استثناءات التأه�

ــون  ــات، القائم ــي المديري ــة ف ــون كاف ــون والمعني ــدون التربوي ــون والمرش ــدارس والمعلم ــرو الم ــون ومدي ــرفون التربوي ــتثنى المش • ُيس
على رأس عملهم في القطاعين: الحكومي والخاص.

لالنضمام إلى هيئة مقيمي جمعية الجائزة، بادر بتعبئة ا¹نموذج الموجود على الموقع االلكتروني لجمعية الجائزة
www.qra.jo

في موعد أقصاه ٢٠٢٠/٢/١٧ 
علًما أّن جمعية الجائزة ستطلع على الطلبات الُمستلمة لتحديد المقيمين للعام ٢٠٢٠. 

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على عنوان البريد االلكتروني
assessors@queenraniaaward.org

أو على هاتف رقم  ٠٦٥٦٨٠٠٨٦ 
ل كُمقيم ـلع على الطلبات المستلمة؛ لتحديد المؤهَّ علًما أنَّ جمعّية الجائزة ستطَّ

حسب حاجات جمعية الجائزة للعام ٢٠٢٠.


