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صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد - حاكم رأس الخيمة
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سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
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 تميـــز تعليمـــي مستـــدام في إمـــارة رأس الخيمـــة .

الرؤية 

الرسالة 

األهداف االستراتيجية للجائزة  

المســـاهمة فـــي تحقيـــق التميـــز واإلبـــداع التعليمـــي فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة مـــن خـــال تمكيـــن القطـــاع التعليمـــي بكافـــة 
ــن. ــود المتميزيـ ــر جهـ ــز وتقديـ ــكار، وتحفيـ ــي و االبتـ ــر اإلبداعـ ــجيع التفكيـ ــز، وتشـ ــة للتميـ ــر العالميـ ــق المعاييـ ــن تطبيـ ــرائحه مـ شـ

تشجيع روح المبادرة واالبتكار والتميز  في جميع مجاالت التعليم والتعلم.
تقديم الدعم الفني لمؤسسات القطاع التعليمي لتطبيق معايير وأنظمة التميز العالمية.

المساهمة في نشر ثقافة التميز و قصص النجاح بالتعاون مع الشركاء.
المساهمة في إنتاج المعرفة التربوية من خال البحوث والدراسات العلمية .

تقدير الجهود وتكريم كافة الفئات والجهات واألفراد المساهمين في تطوير القطاع التعليمي. 
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 تطبيـــق المبـــادئ األخاقيـــة و الممارســـات المهنيـــة الفضلـــى فـــي العمـــل وتغليـــب الموضوعيـــة واالعتمـــاد علـــى األســـس العلميـــة التخـــاذ 
القـــرار، وضمـــان التطـــور المهنـــي للموظفيـــن بحســـب الكفـــاءة والجهـــد والقيـــم المؤسســـية فـــي العمـــل.

المهنية 

التميز والتحسين المستمر 

الشفافية 

اإلبداع واإلبتكار 

المشاركة 

التميز في األداء ونوعية الخدمة المقدمة والسعي نحو التطور المستمر وااللتزام بتحقيق األهداف الوطنية والمصلحة العامة

بساطة ووضوح كافة اإلجراءات والعمليات وتوافرها حسب األصول، والنزاهة في تطبيقها.

التفكير اإليجابي الخاق وتحويل األفكار المبدعة إلى خدمات وطرق تقديم خدمات مبتكرة ومكافأة التطوير والمبادرة. 

اإللتزام بالشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية.
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       انطاقـــا مـــن رؤيـــة صاحـــب السمــــــو الشيــــــخ سعــــــود بــــــن صقــــــر القاسمــــــي - عضـــو المجلـــس األعلـــى لاتحـــاد حاكـــم إمـــارة رأس الخيمـــة  حفظـــه اللـــه 
 فـــي تعزيـــز ونشـــر ثقافـــة التميـــز واالبتـــكار فـــي القطـــاع التعليمـــي، فقــــــد جــــــاء قـــرار ســـموه - حفظـــه اللـــه - رقـــم 25 لســـنة 2014 والـــذي نـــص علـــى أن 
تكـــون جائـــزة رأس الخيمـــة للتميـــز التعليمـــي تحـــت إشـــراف وإدارة برنامـــج الشـــيخ صقـــر للتميـــز الحكومـــي. وقـــد ترجمـــت الجائـــزة هـــذا التوجـــه فـــي رؤيتهـــا  
" تميـــز تعليمـــي مســـتدام فـــي إمـــارة رأس الخيمـــة " ؛ حيـــث تهـــدف الجائـــزة إلـــى المســـاهمة فـــي إيجـــاد بيئـــة تعليميـــة داعمـــة لابتـــكار والتميـــز مـــن خـــال 
تمكيـــن المؤسســــــات التعليميـــة مـــن تطبيـــق المعاييـــر العالميـــة للتميـــز، وتحفيـــز ورعايـــة المعلميـــن والطلبـــة وكل المســـاهمين فـــي العمليـــة التعليميـــة .

 نطلـــق علـــى بركـــة اللـــه، الـــدورة الخامســـة عشـــر 2018 - 2019 لجائـــزة رأس الخيمـــة للتميـــز التعليمـــي، والتـــي تعتبـــر أداة لتنميـــة القـــدرات 
إلـــى  المســـتقبلية، وبنـــاء مســـتقبل مســـتدام، وتســـخير اإلبـــداع واالبتـــكار، واســـتدامة النتائـــج الباهـــرة فـــي المؤسســــــات التعليميــــــة، ليصــــــار 
تكريــــــم وتقديــــــر نخبــــــة جديــــــدة مـــن المتميزيـــن فـــي القطــــــاع التعليمــــــي فـــي إمــــــارة رأس الخيمـــة .   ومواءمـــة مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية 
األخاقيـــة  والتربيـــة  والقـــراءة  االبتـــكار  بدعـــم  الدولـــة  الهتمـــام  ومواكبـــة   ، والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  واســـتراتيجية  الخيمـــة  رأس  لحكومـــة 
وتعديـــل  جديـــدة  فئـــة   13 عـــدد  إضافـــة  تـــم  فقـــد  والدوليـــة؛  العالميـــة  االختبـــارات  فـــي  الطلبـــة  قـــدرات  وتعزيـــز  الهمـــم   أصحـــاب  وتمكيـــن 
وتكييـــف بعـــض الفئـــات القائمـــة، ومـــن أمثلـــة الفئـــات الجديـــدة فـــي هـــذه الـــدورة  : المعلـــم المتميـــز فـــي تدريـــس أصحـــاب الهمـــم ، والمعلـــم 
الواعـــد ، والطالـــب الموهـــوب مـــن أصحـــاب الهمـــم ، والطالـــب الجامعـــي وطالـــب الماجســـتير  المتفـــوق ، والطالـــب المتفـــوق فـــي االختبـــارات 
وغيرهـــا  المتميـــز  األمـــر  وولـــي   ، المتميـــز  النطـــاق  مديـــر  ومســـاعد   ، المتميـــز  المتطـــوع  والتربـــوي   ،PISA & TIMSS والدوليـــة  العالميـــة 

وأخيرًا نسال الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين في الجائزة ، آملين الحفاظ على مسيرة العطاء واإلنجاز بما يعكـــس الصورة المشـــــرقة إلمـــــارة 
رأس الخيمة بشكل خاص، ولدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بشكـــل عام، لتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية لدولتنا، والمســـــاهـــــمــــة فـــــي 

نهضتها ورفعتها . 

أربـــع دورات متعاقبـــة نجحـــت إدارة الجائـــزة فـــي إعـــادة هيكلـــة فئـــات الجائـــزة وابتـــكار نموذجـــا جديـــدا للتميـــز التعليمـــي تمـــت  وعلـــى مـــدار 
974عمـــا  عـــدد  اســـتقطاب  فـــي  الجائـــزة   إدارة  ونجحـــت  العالميـــة،  التميـــز  نمـــاذج  ومـــع  المدرســـي  والرقابـــة  التقييـــم  إطـــار  مـــع  مواءمتـــه 
تصنيفـــات  مـــن  فرعيـــة  فئـــة  لـــكل  مشـــاركة   8.85 إلـــى  الدورةاألخيـــرة  فـــي  وصـــل  مشـــاركة  بمعـــدل  الجائـــزة  فئـــات  مختلـــف  فـــي  مشـــاركا 
التميـــز  وفئـــة  الطابـــي  التميـــز  وفئـــة  الوظيفـــي  التفـــوق  وفئـــة  المتميـــزة  التعليميـــة  المؤسســـة  فئـــة    : وهـــي  الرئيســـة  الخمـــس  الجائـــزة 
تاريخهـــا  فـــي  الفئـــات  مـــن  عـــدد  أكبـــر  الـــدورة  هـــذه  فـــي  الجائـــزة   تضمنـــت  وقـــد   ، والدراســـات  البحـــوث  فئـــة   إلـــى  إضافـــة  المجتمعـــي، 
نحـــو  يمثـــل  العـــدد  التعليمـــي وتخاطـــب جميـــع معنييـــه وهـــذا  الميـــدان  تغطـــي جميـــع مجـــاالت  فئـــة فرعيـــة   48 عـــدد   إلـــى  حيـــث وصلـــت 
25 فئـــة فرعيـــة .  البرنامـــج حيـــث كانـــت عـــدد فئـــات الجائـــزة  الـــدورة الحاديـــة عشـــر عنـــد إنضمـــام الجائـــزة تحـــت تبعيـــة  ضعـــف عـــدد فئـــات 
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د.محمد عبد اللطيف خليفة
مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي
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أواًل : جدول فئات الجائزة



11 الدورة الخامسة عشر   2019-2018

عدد الفئات الفرعيةفئات الجائزة الرئيسة في الدورة الخامسة عشر 2018 /2019

فئة المؤسسة التعليمية المتميزة 17

فئة التفوق الوظيفي 218

فئة التميز الطالبي 314

فئة التميزالمجتمعي 4

5

7

فئة البحوث والدراسات

5

2

48 فئة إجمالي عدد الفئات الفرعية
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جدول فـئـات الـجائزة الـرئيسة والفرعية في دورتها الخامسة عشر 2019-2018

  

فئة التميزفئة التميز الطالبيفئة التفوق الوظيفيفئة المؤسسة التعليمية المتميزة
 المجتمعي

فئة البحوث 
والدراسات

1.أفــضـــل مــــدرســــة فــــي تــطــبــيق نمــوذج 
   التميز التعليمي

ج.أفضل رياض أطفال

2.المدرسة المتميزة في األنشطة الاصفية

3.أسعد بيئة عمل  مدرسية

4.البرنامج/المبادرة المدرسية المتميزة

أ.البرنامج/ المبادرة المدرسية التعليمية 
المتميزة

ب.البرنامج /المبادرة المدرسية التربوية 
المتميزة

4.الطالب المتفوق

ز - رئيس الوحدة المتميز

2. فئة التفوق المهني

أ- المعلم المتميز

- معلم رياض االطفال المتميز

- المعلم المتميز في المواد االجتماعية واالنسانية

- المعلم المتميز في  مواد العلوم والرياضيات

-المعلم المتميز في  مواد التصميم  واإلبداع
 واالبتكار

- المعلم المتميز في مواد  األنشطة

- المعلم الواعد

- المعلم المتميز في تدريس أصحاب الهمم

-  المعلم المبتكر

ب- االختصاصــي /المهني المتميــز

ج-ضابط  السامة المتميز

3. فئة اإلداري المساند المتميز

ب.الطالب الجامعي المتفوق داخل الدولة

ج.طالب الماجستير  المتفوق داخل و خارج الدولة

د.طالب الدكتوراه المتفوق داخل و خارج الدولة

 هـ.الطالب المتفوق في االختبارات العالمية والدولية

. الطالب المتفوق في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم   
الطلبة PISA للصف التاسع

. الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية 
TIMSS في دراسة الرياضيات والعلوم للصف الرابع

. الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية 
TIMSS في دراسة الرياضيات والعلوم للصف الثامن

أ.الطالب الجامعي المتفوق خارج الدولة

ج.الطالب الموهوب في العلوم 

د.الطفل الموهوب في العمليات الحسابية)الروضة( 

هـ.الطالب الموهوب من أصحاب الهمم

4.أفضل مدرسة في التفاعل 
مع المناسبات الوطنية 

5.المتطوع  المتميز

أ.الطالب المتطوع المتميز

ب.التربوي المتطوع المتميز

6.ولي األمر المتميز

أ.أفضل مدرسة للبنين 

ب .أفضل مدرسة للبنات

أ- مديـــر النطاق المتميز

3.الطالـــب الموهوبب-مساعد مدير النطاق المتميز

2.المشـــروع الطابـــي المبتكر

1. فئة التفوق القيادي/ االشرافي

ج- مدير مدرسة البنين المتميز

و- نائب مدير المدرسة المتميز

د- مدير مدرسة البنات المتميز
هـ- مدير رياض االطفال المتميز

1.فريق النشاط الطابي المتميز

أ.الطالب الموهوب في تأليف قصص ومسرحيات  الخيال 
العلمي

ب.الطالب الموهوب في الرياضيات

1 مجلــس أوليــاء
 األمـور المتميـز

2.الشخصيـة المتميزة 
في دعم التعليم

3.المؤسسـة  المتميزة
 في دعم التعليم

1.البحث  
التربوي
 المتميز

2.أطروحات  
الدكتوراة 

ورسائل
 الماجستير 

المتميزة
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ثانيًا : نموذج جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي
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ثالثًا :فئات ومعايير الجائزة 
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1.1 أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي

1.1.1  أفضل مدرسة للبنين 

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

أفضل مدرسة للبنات

أفضل رياض أطفال

المدرسة المتميزة في األنشطة الالصفية

أسعد بيئة عمل مدرسية

البرنامج/المبادرة المدرسية المتميزة

البرنامج/ المبادرة المدرسية التعليمية المتميزة

البرنامج/ المبادرة المدرسية التعليمية المتميزة

فئـــة المؤسسة التعليمية المتميزة 1
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تهدف هذه الفئة إلى ترسيخ مفاهيم ومعايير وممكنات نموذج التميز التعليمي والذي يمزج بين إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية بوزارة الـــتــــربـــــيــــة 
والتعليم ونماذج التميز العالمية وبما ينعكس ايجابيا على النتائج واالنجازات المتحققة في المدارس الحكومية على مستوى الطلبة والمعلمين واإلداريــين 
واالبتكار والعالقات المجتمعية والشراكات ، ويشترط للمشاركة بهذه الفئة أن ال تكون المدرسة قد حصلت على تقدير ضعيف أو راسب في نتائج االعتماد 

األكاديمي وفق معايير الرقابة والتقييم المدرسي . 

قدرات ترجمة رؤية وأهداف وزارة التربية والتعليم في عملية إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة وحسن تطبيقها ، وضمان مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات المتضمنة 
في الخطة الستراتيجية  الوزارة ومبادرات وتوجهات الدولة فيما يخص القطاع التعليمي

قدرات تطوير وتطبيق نظام إدارة االبتكار وتحديث استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية وأهداف الوزارة واستراتيجية االبتكار الوطنية

قدرات إدارة سلوكيات وعالقات الطلبة وتعزيز مواظبتهم والتزامهم بالالئحة السلوكية

قدرات االتصال وبناء العالقات الداخلية والخارجية لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة

توفير بيئة العمل واألدوات التي تحفزوتشجع الطلبة واإلداريين والمعلمين على المشاركة في أنشطة االبتكار وتنمية مهاراتهم االبتكارية ورعاية الموهوبين

قدرات تنمية الشعور بالمسؤولية االجتماعية لدى الطلبة فيما يتعلق بالتطوع والوعي البيئي وأخالقيات العمل

قدرات القيام بتقويم ذاتي موضوعي وبناء خطط تحسينية لتطوير االداء بناء على نتائجه

قدرات تطوير حلول ابتكارية للمشكالت التي تواجه المدرسة في جميع عملياتها الرئيسة والمساندة

قدرات المحافظة على صحة وسالمة الطلبة بما في ذلك حماية الطفل من جميع أشكال االساءة

قدرات إدارة  رأس المال البشري من حيث التدريب والتمكين  والتحفيز وتقييم االداء وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة

بناء شبكة شراكات فاعلة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لدعم عملية االبتكار بما يضمن التكامل واستفادة جميع األطراف من اإلمكانيات والموارد المتاحة

قدرات رعاية الطلبة السيما أصحاب الهمم والمتفوقين والموهوبين والمبتكرين ووضع المعايير الالزمة لتحديدهم 

قدرات تقديم اإلرشاد والدعم لجميع فئات الطلبة 

قدرات إدارة  الممتلكات وتحقيق االستخدام األمثل لها )المباني، األجهزة، الموارد ، المصادر(

قدرات إدارة الموارد المالية ) الضبط المالي الداخلي وإعداد التقارير المالية وتطبيق برامج لترشيد النفقات(

المدرسة المتميزة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
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القيادة وإدارة الموارد
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تطوير ورعاية الطلبة

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار
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50
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تصميم ومواءمة المنهاج التعليمي بما يضمن اإللتزام بمعايير المنهج الدراسي ويتالءم مع فئات  الطلبة و ثقافة الدولة 

معدل نتائج التحصيل الدراسي للطلبة قياسا باالختبارات الوطنية والعالمية واتجاهاتها إن وجدت )ال ينطبق على رياض األطفال(

نتائج التطبيقات االبتكارية في مجال تطوير العمليات والبرامج والخدمات التعليمية بالمدرسة

تصميم وتطوير الخدمات التعليمية لالرتقاء بمستوى التحصيل الدراسي

نسبة التقدم الدراسي للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم

عدد الخدمات الجديدة والمطورة الناتجة عن التطبيقات االبتكارية

إدارة وتحسين العالقات مع الطلبة وأولياء االمور

نسبة الطلبة المتفوقين من إجمالي عدد طلبة المدرسة 

عدد وحجم المشروعات االبتكارية المنفذة بالتعاون مع الشركاء

استخدام البيانات ونتائج الطلبة  لالستفادة منها في تحسين العمليات التعليمية واستراتيجيات التدريس  بطرق جديدة ومبتكرة

نسبة الطلبة الذين اكتسبوا مهارات التعلم  الحديثة مثل المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي والتفكير الناقد من إجمالي عدد طلبة المدرسة

نتائج تطوير العمليات التعليمية ونسبة العمليات التي تم تحسينها

 نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق االختبارات الوطنية ) ال ينطبق على رياض األطفال(

نسبة الميزانية الفعلية التي تم تخصيصها لالبتكار من إجمالي ميزانية المدرسة

عدد ونسبة الهيئة اإلدارية والتدريسية والطلبة الذين تم تدريبهم على االبتكار

نسبة الطلبة الموهوبين والمبتكرين من إجمالي عدد طلبة المدرسة

المعيار الرابع

المعيار الخامس 

المعيار السادس
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العمليات التعليمية

نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي

نتائج االبتكار

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار
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250
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المدرسة المتميزة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
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نسبة التحسن في تقليل السلوكيات السلبية للطلبة

نتائج قياس السعادة الوظيفية لإلداريين والمعلمين

نتائج توظيف العالقات المجتمعية والشراكات في نجاح تطبيق مبادرات ومشروعات وبرامج الخطة التشغيلية للمدرسة وانعكاساتها

نسبة مشاركة الطلبة في فرق العمل واألنشطة التطوعية داخل وخارج المدرسة

معدل نتائج التقييم الوظيفي لإلداريين والمعلمين

نتائج مقياس رأي الشركاء  وأولياء األمور ونتائج تقييمهم

نسبة الطلبة الذين تم تأهيلهم بنجاح من إجمالي عدد الطلبة المعد بشأنهم تقارير من مركز الدعم

متوسط الساعات التدريبية لإلداريين والمعلمين ونسبة مشاركتهم في برامج وأنشطة التطوير المهني

نتائج مقياس رأي المجتمع المحلي عن إلتزام المدرسة بسؤولياتها المجتمعية

معدل مواظبة الطلبة على الحضور للمدرسة والتزامهم بالمشاركة في األنشطة الالصفية

نسبة الحوادث للطلبة داخل المدرسة أو خالل االنتقال بالحافالت المدرسية

نسبة مشاركة اإلداريين والمعلمين في أنشطة التطوير المدرسي

متوسط الساعات التطوعية لإلداريين والمعلمين

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال
ية

رع
لف

ر ا
ايي

مع
ال

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

نتائج تطوير ورعاية الطلبة

نتائج اإلداريين والمعلمين

نتائج العالقات المجتمعية والشراكات

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

100
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المعيار السابع

المعيار الثامن

المعيار التاسع

المدرسة المتميزة في تطبيق نموذج التميز التعليمي 1.1
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تركز هذه الفئة على األنشطة الالصفية التي تقوم بها المدرسة بتصنيفاتها المختلفة تأكيدًا على التزامها بتنمية مهارات الطلبة وبناء قدراتهم  واكسابهم 
حزمة متنوعة من الخبرات ، وتنطبـــق علـــى جميع المدارس الحكومية في اإلمارة، وتشمل المعايير الرئيسة والفرعية التالية:

شمول الخطة التشغيلية للمدرسة على أهداف ومؤشرات أداء ترتبط باألنشطة الالصفية

اآلليات واألدوات المستخدمه لتنفيذ األنشطة الالصفية وتحديد األدوار والمسؤوليات

النتائج والتأثيرات اإليجابية المتحققة لألنشطة الالصفية وانعكاساتها على مستوى األداء العام للمدرسة

مدى مشاركة المعنيين في إعداد خطة األنشطة الالصفية

متابعة القيادة لتنفيذ األنشطة الالصفية

نسبة المتفوقين في منافسات األنشطة الالصفية بمختلف تصنيفاتها

ارتباط األنشطة الالصفية باحتياجات وخصائص الطلبة وتوقعات أولياء األمور

تأهيل المعنيين بتنفيذ االنشطة الالصفية

مدى استدامة النتائج والتأثيرات اإليجابية لألنشطة الالصفية

وجود خطة واضحة ومنوعة وإجراءات موثقة لألنشطة الالصفية

حصر التحديات التي واجهت عملية التنفيذ وكيفة االستجابة لها

تحفيز ومكافأة الجهود المتميزة في تنفيذ األنشطة الالصفية

التعلم والتطوير المستمر لألنشطة الالصفية

تعزيز الشراكات االستراتيجية ألغراض دعم األنشطة الالصفية

حرص القيادة المدرسية على دعم األنشطة الالصفية وتوفير الموارد الضرورية

المدرسة المتميزة في األنشطة الالصفية

المعيار األول
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المعيار الثالث
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القيادة والتخطيط لألنشطة الالصفية

تنفيذ األنشطة الالصفية ومتابعتها

النتائج والتأثيرات اإليجابية لألنشطة الالصفية
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تهدف هذه الفئة إلى تكريس االهتمام برأس المال البشري بالمدرسة/ الروضة ، وتوفير بيئة عمل تمكن منتسبيها من تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
وتشجيعهم على المبادرة واالبتكار وتحقيق التوازن بين حياتهم العملية والشخصية ؛ وبما يؤدي في النهاية إلى اسعادهم وتعزيز الرضا  والوالء واالندماج 

الوظيفي لديهم ،وتتضمن هذه الفئة المعايير الرئيسة والفرعية التالية:

قدرة المدرسة على توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومريحة

مقياس سعادة الهيئة اإلدارية والتدريسية  بالمدرسة

قدرة المدرسة على تحفيز الهيئة اإلدارية والتدريسية على االنتاج واالبتكار وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية لهم

مقياس الرضا الوظيفي

قدرة المدرسة على تشجيع ومكافأة االنجازات الرائدة والمتميزة للهيئة اإلدارية والتدريسية في التوقيت والطريقة المناسبة 

مقياس الوالء الوظيفي

قدرة المدرسة على تمكين الهيئة االدارية والتدريسية وضمان حصولهم على األدوات والصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافهم الوظيفية

معدل االندماج الوظيفي 

قدرة المدرسة على تقييم أداء الهيئة اإلدارية والتدريسية بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية

أسعد بيئة عمل مدرسية
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تركز هذه الفئة على تطوير أفكار إبداعية لبرامج ومبادرات مدرسية تعليمية تسهم في  تحسين االداء العام للمدرسة ال سيما  التحصيل الدراسي ونتائج 
الطلبة . وتنطبـــق هذه الفئة علـــى جميع المدارس الحكومية ، وتشمل المعايير الرئيسة والفرعية التالية :

تطوير فكرة البرنامج / المبادرة التعليمية واهدافها ودرجة إبداعيتها والعوامل األساسية للنجاح 

حرص القيادة المدرسية على نجاح البرنامج / المبادرة التعليمية ومتابعة عملية التنفيذ وتقديم الدعم الالزم

النتائج والتأثيرات المتحققة للبرنامج / المبادرة التعليمية  وانعكاستها على األداء العام للمدرسة ال سيما التحصيل الدراسي ونتائج الطلبة

مواءمة البرنامج /المبادرة التعليمية لرسالة وأهداف وزارة التربية والتعليم

وضوح أدوار ومهام المعنيين بتنفيذ البرنامج / المبادرة التعليمية وتأهيلهم وتحفيزهم للقيام بمهامهم بفعالية

نسبة مشاركة الطلبة  والمعلمين في البرنامج / المبادرة التعليمية

بناء البرنامج / المبادرة التعليمية اعتمادا على مصادر معرفية واسترشادية متنوعة

االلتزام بالمحددات واألطر الزمنية والتشغيلية في تنفيذ البرنامج / المبادرة التعليمية ومتابعة مؤشراتها

مدى رضا المعنيين والمستفيدين عن البرنامج / المبادرة التعليمية

تحديد فئات المعنيين في البرنامج / المبادرة التعليمية وفق معايير محددة 

تعزيز الشراكات االستراتيجية ألغراض تحسين البرنامج / المبادرة التعليمية

حصر التحديات التي واجهت عملية التنفيذ وكيفة االستجابة لها

التعلم والتطوير المستمر  للبرنامج / المبادرة التعليمية

مدى اشراك المعنيين في تخطيط وتصميم البرنامج / المبادرة التعليمية

إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج / المبادرة التعليمية وتحديد األدوار والمسؤوليات وتخصيص الموارد الالزمة

البرنامج/ المبادرة المدرسية المتميزة

البرنامج/ المبادرة المدرسية التعليمية المتميزة

المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث
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التخطيط  للبرنامج / المبادرة المدرسية التعليمية

تنفيذ البرنامج / المبادرة التعليمية ومتابعتها

النتائج والتأثيرات

درجة المعيار

درجة المعيار

قيمة المعيار

30

30

40

1.4

1.4.1

1.1

2.1

3.1

1.2

2.2

3.2
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2.3

3.3
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البرنامج/ المبادرة المدرسية التربوية المتميزة
تركز هذه الفئة على البرامج و المبادرات التي تنفذها المدارس تأكيدًا على التزامها بدعم الجانب التربوي واالخالقي  للطلبة ، من حيث التطوير الذاتي والمجتمعي والثقافة 

والتراث والسلوكيات المدنية والحقوق والمسؤوليات، وتنطبـــق  هذه الفئة علـــى جميع المدارس الحكومية في اإلمارة، وتشمل المعايير الرئيسة والفرعية التالية :

تطوير الفكرة وأهدافها  ومؤشرات نجاحها ودرجة إبداعيتها

حرص القيادة المدرسية على نجاح البرنامج / المبادرة التربوية ومتابعة عملية التنفيذ وتقديم الدعم الالزم

النتائج المتحققة للبرنامج/ المبادرة التربوية وانعكاساتها على مستوى األداء العام للمدرسة بما في ذلك االلتزام بالالئحة السلوكية

مواءمة البرنامج /المبادرة التربوية  لرسالة وأهداف وزارة التربية والتعليم واالطار العام لموجهات التربية األخالقية

وضوح أدوار ومهام المعنيين بتنفيذ البرنامج / المبادرة التربوية وتأهيلهم وتحفيزهم للقيام بمهامهم بفعالية 

الفوائـــد والتأثيـــرات اإليجابيـــة للبرنامـــج/ المبـــادرة التربويـــة علـــى تحســـن ســـلوكيات الطلبـــة وتعزيـــز مواظبتهـــم وتنميـــة شـــعورهم بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت مثـــل 
التطـــوع و الوعـــي البيئـــي وأخالقيـــات العمـــل 

بناء البرنامج / المبادرة التربوية اعتمادا على مصادر معرفية واسترشادية متنوعة

االلتزام بالمحددات واألطر الزمنية والتشغيلية في تنفيذ البرنامج / المبادرة التربوية ومتابعة مؤشراتها

نسبة مشاركة الطلبة  والمعلمين وأولياء األمور  في البرنامج / المبادرة التربوية

تحديد فئات المعنيين في البرنامج / المبادرة التربوية وفق معايير محددة 

تعزيز الشراكات االستراتيجية ألغراض تحسين البرنامج / المبادرة التربوية

حصر التحديات التي واجهت عملية التنفيذ وكيفة االستجابة لها

مدى رضا المعنيين والمستفيدين عن البرنامج / المبادرة التربوية

التعلم والتطوير المستمر للبرنامج / المبادرة  التربوية

مدى اشراك المعنيين في تخطيط وتصميم البرنامج / المبادرة التربوية

إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج / المبادرة التربوية وتحديد األدوار والمسؤوليات وتخصيص الموارد الالزمة 

البرنامج/ المبادرة المدرسية المتميزة

المعيار األول
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المعيار الثالث
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التصميم والتطوير

تنفيذ البرنامج / المبادرة التربوية  ومتابعتها

النتائج والتأثيرات اإليجابية للبرنامج / المبادرة التربوية 

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

40

30

30
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فئـــة التفـــــوق الوظيفـــــي

فئة التفوق القيادي / اإلشرافي2.1

                                                                                                      مديـــر النطاق المتميز        2.1.1

                                                                                               مساعد مدير النطاق المتميز2.1.2

                                                                                                مديـــر مدرسة البنين المتميز2.1.3

                                                                                                مدير مدرسة البنات المتميز2.1.4

                                                                                                مدير رياض األطفال المتميز2.1.5

                                                                                              نائب مديـــر المدرســـة المتميز2.1.6

                                                                                                     رئيس الوحدة المتميـــز2.1.7

فئة التفوق المهني2.2

                                                                                                      المعلـــم المتميـــز2.2.1

                                                                                             معلم رياض األطفال المتميز2.2.1.1

                                                             المعلم المتميز في المواد االجتماعية واالنسانية لكل حلقة ومرحلة2.2.1.2

                                                                    المعلم المتميز في العلوم والرياضيات لكل حلقة ومرحلة  2.2.1.3

                                                                         المعلم المتميز في مواد التصميم واإلبداع واالبتكار 2.2.1.4

                                                                                      المعلم المتميز في  مواد األنشطة2.2.1.5

                                                                                                      المعلم الواعد2.2.1.6

                                                                                    المعلم المتميز في تدريس أصحاب الهمم    2.2.1.7

                                                                                                      المعلم المبتكر2.2.1.8

                                                                                            االختصاصــي / المهني المتميــز2.2.2

                                                                                              ضابط السالمة المتميـــز2.2.3

فئة اإلداري المساند المتميز2.3

فئة التفوق القيادي / اإلشرافي2.1

2

 فئة التفوق المهني

فئة اإلداري المساند المتميز

2.2

2.3
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يتم تقييم هذه الفئة من خالل جدول النقاط التحفيزية للمشاركة والفوز بمختلف فئات الجائزة والتي حققتها المدارس ورياض األطفال التابعــة للــــنطــــاق فــــي إمـــــــارة رأس 
الخيمة ، حيث يتم احتساب نتيجة كل مدير نطاق اعتمادا على مجموع النقاط التي حققتها جميع مدارس اإلمارة التابعة لنطاقه وذلك بنسبة %50 باإلضافة إلى نسبة 50% 

لقدرات مدير النطاق القيادية والتخطيطية واإلبداعية واالبتكارية .

قدرة مدير النطاق على  تطوير رؤية إدارة نطاقه  ووضع االهداف وبناء الخطة االستراتيجية الكفيلة بتحقيقها

حجم ما قدمه مدير النطاق من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية

األعمال التطوعية المتميزة  التي قام بها مدير النطاق في مختلف المجاالت والمناسبات

قدرة مدير النطاق على تحقيق االنسجام والتوافق بين الخطط التشغيلية للمدارس التابعة إلدارة نطاقه وبين استراتيجية وزارة التربية والتعليم وانعكاس ذلك على
 البرامج والمبادرات والمشروعات المدرسية المتضمنة في الخطة

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه مدير النطاق من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

درجة تعاون وأسلوب تعامل مدير النطاق مع مدراء المدارس وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

كيفية  تحقيق مدير النطاق لإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تخطاها لتحقيق إنجازاته

تأهيل المعنيين بتنفيذ االنشطة الالصفية

درجة تحمل مدير النطاق لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

قدرة مدير النطاق على بناء ومتابعة تطبيق منهجيات إلدارة نطاقه من أجل متابعة سير االعمال وتنفيذ العمليات الرئيسة والتغذية الراجعة

النتائج والتأثيرات المترتبة على المبادرات اإلبداعية والتطبيقات االبتكارية  لمدير النطاق في البيئة المدرسية  ومدى حرصه على تعميمها في الميدان التربوي  

الجهود التي يبذلها مدير النطاق لالرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات والقدرات

فئة التفوق القيادي / اإلشرافي

المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث
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القيادة والتخطيط

اإلبداع واالبتكار

المشاركة وتحمل المسؤولية

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

25

15

10

2.1

2.1.1

1.1

2.1

3.1

1.2

2.2

3.2

1.3
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3.3

1.4

2.4

3.4

مديـــــر النطاق المتميـــــز
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نظام النقاط التحفيزية لمدراء النطاق

مديـــــر النطاق المتميـــــز

دور مدير النطاق في دعم أنشطة التميز بالمدارس التابعة إلدارة نطاقهالمعيار الرابع 2.1.1

 نظام النقاط التحفيزية

المشاركة

الترشح 

للمقابلة 

الميدانية

 الفوز

 بالمركز

األول

 الفوز

 بالمركز

الثاني

 الفوز

 بالمركز

الثالث

نظام النقاط التحفيزية

المشاركة

 الترشح

 للمقابلة

الميدانية

 الفوز

 بالمركز

األول

 الفوز

 بالمركز

الثاني

 الفوز

 بالمركز

الثالث فئة المؤسسة التعليمية 
فئة التميز الطالبيالمتميزة

 1.أفضل مدرسة في تطبيق 
1.  فريـــق النشاط الطابـــي 53141210نموذج التميز التعليمي

32643المتميـــز

2. المدرسة المتميزة في 
232643. المشـــروع الطابـــي المبتكر43975األنشطة الاصفية

313543.  الطالـــب الموهوب343975. أسعد بيئة عمل مدرسية

4. البرنامج/ المبادرة المدرسية 
4.  الطالب الموهوب من أصحاب 43975التعليمية المتميزة

13643الهمم ورياض األطفال

5. البرنامج /المبادرة المدرسية 
5.  الطالب المتفـــوق في 43975التربوية المتميزة

543--االختبارات العالمية والدولية

فئة التميز المجتمعيفئة التفوق الوظيفي

1. مديـر المدرسـة / الروضة  
1.  مجلــس أوليــاء األمـور / ولي 32643المتميــز

32643األمر المتميز

2.  نائب مديـر المدرسـة/ رئيس 
2. أفضل مدرسة في التفاعل مع 32543الوحدة المتميـز

32643المناسبات الوطنية

3. المعلـــم المتميـــز )المواد 
االنسانية – األنشطة ( -  المعلم  

المبتكر
22543

3. التربوي/الطالب المتطوع 
3                        2                      6                      4                      3       المتميز

4. المعلم المتميز )الرياضيات 
والعلوم /التصميم/الواعد/ 

تدريس أصحاب الهمم(
31643

فئة البحوث والدراسات531543. االختصاصــي /المهني المتميــز

6. ضابط  السامة المدرسية 
122653. البحث التربوي المتميز31543المتميز

2. أطروحات  الدكتوراة ورسائل 733543 . اإلداري المساند المتميـــز
32753الماجستير المتميزة

50درجة المعيار
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إنجازات مساعد مدير النطاق من حيث حجم  وجودة العمل المنجز ودرجة تحقيق المخرجات المطلوبة مقارنة بالخطة الموضوعة

حجم ما قدمه مساعد مدير النطاق من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية

األعمال التطوعية المتميزة  التي قام بها مساعد مدير النطاق في مختلف المجاالت والمناسبات

درجة جودة التقارير التي أعدها مساعد مدير النطاق عن كافة العمليات والنشاطات ذات الصلة بالمدارس والموظفين والطلبة والمبنى المدرسي 
وكيف تمت االستفادة من هذه التقارير

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه مساعد مدير النطاق من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

درجة تعاون وأسلوب تعامل مساعد مدير النطاق مع مدراء المدارس وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

قدرة مساعد مدير النطاق على الرقابة والتحقق من أن جميع النشاطات المدرسية تتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله مساعد مدير النطاق من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات

درجة تحمل مساعد مدير النطاق لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

مدى فعالية االستشارات التي قدمها مساعد مدير النطاق لمدراء المدارس في كافة مجاالت العمل المدرسي )التخطيط والتنفيذ والتقويم(

نتيجة التقييم الوظيفي في السنة األخيرة

النتائج والتأثيرات المترتبة على المبادرات اإلبداعية والتطبيقات االبتكارية  لمساعد مدير النطاق في البيئة المدرسية  ومدى حرصه على تعميمها في الميدان التربوي

الجهود التي يبذلها مساعد مدير النطاق لالرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات والقدرات

مساعد مدير النطاق المتميز

المعيار األول
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األداء واإلنجاز

اإلبداع واالبتكار

المشاركة وتحمل المسؤولية

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

50

30

20

2.1.2
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تنطبق هذه الفئة على جميع مدراء المدارس والرياض الحكومية ، ويشترط للمشاركة بهذه الفئة مشاركة المدرسة بفئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي  واجتياز المدرسة لاعتماد 
األكاديمي في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي بمعدل ال يقل عن مقبول في حالة خضوعها للتقييم،وأن ال يقل مجموع عدد المشاركات في مختلف فئات الجائزة عن 5 مشاركات ، وتحسب 

نتيجة النقاط كنسبة مئوية لمجموع النقاط  من أعلى نتيجة محققة أو 250 نقطة )أيهما أعلى(،ويعتمد تقييم هذه الفئة على المعايير التالية :

المراجعة المستمرة لألداء الشخصي  باستخدام أساليب ومصادر متنوعة واالستفادة من نتائجها في التطوير
المشاركة في برامج تطويرية وتدريبية لتحسين األداء القيادي

تقديم القدوة الحسنة في األداء والسلوك وااللتزام الوظيفي
حسن إدارة ضغوط العمل وااللتزامات القيادية

نظام النقاط التحفيزية لمدراء المدارس

مديـــــر المدرســـة المتميـــــز ) مدرسة بنين / مدرسة بنات/ رياض أطفال(

المعيار األول
المعيار الثاني
المعيار الثالث

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

نتائـــج المدرســـة في ضـــوء جدول النقاط التحفيزية للمشاركة والفوز
نتائج فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي

إدارة وتطويـــر الذات وااللتزام الوظيفـــي

درجة المعيار
درجة المعيار
درجة المعيار

50
30
20

2.1.3
2.1.4
2.1.5

3.1
3.2
3.3
3.4

6

6

5

5

5

5

5

  فئة التميز المجتمعي  فئة التفوق الوظيفي 

  فئة البحوث والدراسات 

فئة التميز الطالبي فئة المؤسسة التعليمية المتميزة
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إنجـــازات نائـــب المديـــر/ رئيـــس الوحـــدة مـــن حيـــث حجـــم  وجـــودة العمـــل المنجـــز ودرجـــة تحقيـــق المخرجـــات المطلوبـــة مقارنـــة بالخطـــة الموضوعـــة ، ومـــدى مســـاهمته فـــي تحســـين 
مســـتوى األداء العـــام للمدرســـة .

حجم ما قدمه نائب المدير/ رئيس الوحدة من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية تعليمية أو تربوية أو إدارية

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه نائب المدير/ رئيس الوحدة من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

كيفية تحقيق نائب المدير/ رئيس الوحدة لإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تخطاها لتحقيق إنجازاته

الجهود المتفوقة التي بذلها نائب المدير/ رئيس الوحدة لتحقيق هدف معين/إنجاز متفرد

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله نائب المدير/ رئيس الوحدة من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات

مدى استخدام نائب المدير/ رئيس الوحدة لمهارات وأساليب حديثة أو متطورة في تحقيق إنجازاته

حرص نائب المدير/ رئيس الوحدة واستعداده لبذل جهود وأوقات إضافية لخدمة المتعاملين وتحقيق رضاهم وإنجاز األعمال المكلف بها

نتيجة التقييم الوظيفي في السنة األخيرة

النتائـــج والتأثيـــرات المترتبـــة علـــى المبـــادرات اإلبداعيـــة والتطبيقـــات االبتكاريـــة  لنائـــب المديـــر/ رئيـــس الوحـــدة فـــي البيئـــة المدرســـية  ومـــدى حرصـــه علـــى تعميمهـــا علـــى مســـتوى 
الميـــدان التربـــوي

نائب مدير المدرسة المتميز

رئيس الوحدة المتميز

المعيار األول

المعيار الثاني

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال
ية

رع
لف

ر ا
ايي

مع
ال

األداء واإلنجاز

اإلبداع واالبتكار

درجة المعيار

درجة المعيار

50

25

30

2.1.6

2.1.7

1.2

2.1

1.1

2.2

1.3

2.3

1.4
1.5
1.6

2.4
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التزام نائب المدير/ رئيس الوحدة بربط أدائه العملي باألهداف االستراتيجية للوزارة والخطة التشغيلية للمدرسة

األعمال التطوعية المتميزة  التي قام بها نائب المدير/ رئيس الوحدة في مختلف المجاالت والمناسبات

قدرة نائب المدير/ رئيس الوحدة وحرصه على العمل من خالل الفريق وتفانيه في العمل الجماعي

درجة تعاون وأسلوب تعامل نائب المدير/ رئيس الوحدة مع المتعاملين وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

درجة تحمل نائب المدير/ رئيس الوحدة لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

الجهود التي يبذلها نائب المدير/ رئيس الوحدة لالرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات والقدرات

احترام نائب المدير/ رئيس الوحدة ألنظمة وقوانين العمل ومدى تقيده والتزامه بتطبيق ما تضمنته من مبادئ وقواعد أخالقية ومهنية

درجة حرص نائب المدير/ رئيس الوحدة على الحصول على معلومات تقييمية حول أدائه العملي من مصادر متعددة ومدى استجابته لها

المعيار الثالث

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

درجة المعيارااللتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية

3.2
3.1

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

25
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المعلم المتميز في مواد التصميم واالبداع واالبتكارمعلم رياض األطفال المتميز

المعلم الواعدالمعلم المتميز في المواد االجتماعية واالنسانية لكل حلقة ومرحلة

المعلم المتميز في تدريس أصحاب الهممالمعلم المتميز في مواد العلوم والرياضيات لكل حلقة ومرحلة

المعلم المتميز في مواد األنشطة

2.2.1.12.2.1.5

2.2.1.22.2.1.6

2.2.1.32.2.1.7

2.2.1.4

نســـبة تحقيـــق المعلـــم لألهدافـــه الوظيفيـــة  والتزامـــه  بتحقيـــق المســـتهدفات الكميـــة المحـــددة مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم ومـــدى تجانـــس خطـــة المعلـــم الفصليـــة مـــع 
موجهـــات الـــوزارة ودرجـــة مراعاتهـــا لفئـــات المتعلميـــن المختلفـــة )الموهوبيـــن – المتفوقيـــن – المتاخريـــن – أصحـــاب الهمـــم بمختلـــف تصنيفاتهـــم – وغيرهـــا( .

ــنها  ــر الوطنيـــة والعالميـــة – إن وجـــدت- ومـــدى تحسـ ــاج والمعاييـ ــا بالمنهـ ــادة تخصصـــه قياسـ ــة الصفـــوف التـــي يدرســـها المعلـــم فـــي مـ معـــدل نتائـــج التحصيـــل الدراســـي لطلبـ
ــا مـــن خـــالل المقارنـــات المعياريـــة  . وتميزهـ

إنجازات المعلم من حيث حجم  وجودة العمل المنجز وتوفير التغذية الراجعة المناسبة حول أداء الطلبة وسلوكهم  مقارنة بالخطة الموضوعة .

نسبة التقدم الدراسي للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم في الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة أو مواد تخصصه . 

نسبة تحسن نتائج الطلبة المتفوقين في الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة تخصصه .

مدى استخدام المعلم لمهارات التعلم  الحديثة مثل المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي والتفكير الناقد في الصفوف التي يدرسها .

حرص المعلم واستعداده لبذل جهود وأوقات إضافية لتحسين مستوى أداء الطلبة )برامج عالجية، خطط إثارة الدافعية، خطط إثرائية( وتعزيز العالقات مع أولياء االمور .

نتيجة التقييم الوظيفي في السنة األخيرة .

المعيار  األول
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لف
ر ا

ايي
مع

ال

درجة المعياراالنجازات المهنية للمعلم

1.2

1.1

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

45

المعلم المتميز

2.2

2.2.1

فئة التفوق المهني
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حجـــم مـــا قدمـــه المعلـــم مـــن مبـــادرات إبداعيـــة وتطبيقـــات ابتكاريـــة تلبـــي احتياجـــات  المعلميـــن والطلبـــة فـــي مجـــاالت تشـــمل تصميـــم المنهـــاج واســـتراتيجيات التعلـــم وأســـاليب 
التقييـــم واســـتخدام أدوات وتقنيـــات مبتكـــرة فـــي عمليـــة التعليـــم ورعايـــة وتطويـــر الطلبـــة 

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله المعلم من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه المعلم  من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

قدرة المعلم على استخدام البيانات ونتائج الطلبة لالستفادة منها في تحسين العمليات التعليمية واستراتيجيات التدريس وأساليب التعليم بطرق جديدة ومبتكرة

ـــة  للمعلـــم ومـــدى حرصـــه علـــى تعميمهـــا علـــى المجتمـــع التربـــوي )المدرســـة - المـــدارس المجـــاورة –  ـــة والتطبيقـــات االبتكاري ـــادرات اإلبداعي ـــة علـــى المب ـــرات المترتب النتائـــج والتأثي
ـــم – المجتمـــع( ـــة والتعلي النطـــاق التعليمـــي – وزارة التربي

نسبة زيادة  الطلبة الموهوبين والمبتكرين في الصفوف التي قام المعلم بتدريسها

المعلم المتميز 

المعيار الثاني
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30درجة المعياراالبداع و االبتكار 

2.2.1

2.2

2.1

2.3
2.4

2.5

2.6

قدرة المعلم وحرصه على العمل من خالل الفريق وتفانيه في العمل الجماعي وإبراز دوره أو تحديد مهامه في الفريق ودرجة مساهمته في نجاح الفريق

درجة تعاون وأسلوب تعامل المعلم مع الطلبة وأولياء األمور وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

درجة تحمل المعلم  لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

الجهود التي يبذلها المعلم لالرتقاء بتحصيله العلمي ومستوى أدائه المهني التربوي والمشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات والورش التدريبية كمدرب أو مقيم أو منظم

األعمال التطوعية المتميزة التي قام بها المعلم في مختلف المجاالت والمناسبات ونتائجها وأثرها على المجتمع المدرسي

احترام المعلم ألنظمة وقوانين العمل ومدى تقيده والتزامه بتطبيق ما تضمنته من مبادئ وقواعد أخالقية ومهنية

مشاركة المعلم وطلبته في المسابقات واألنشطة العلمية والتربوية والمجتمعية على جميع األصعدة ونتائج هذه المشاركات

توظيف المعلم للمنهجية العلمية والبحثية في حل مشكالت المدرسة و الميدان التربوي

المعيار  الثالث
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درجة المعيارااللتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية
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حجم ما قدمه المعلم من أفكار إبداعية قابلة للتطبيق وتلبي احتياجات المعلمين والطلبة ومرتبطة بمشكالت الميدان التربوي

 وضع خطة لتنفيذ المشروعات االبتكارية 

أثر التطبيقات االبتكارية على رضا المعلمين والطلبة وأولياء االمور والقيادة المدرسية

 تصميم النموذج األولي للتطبيقات االبتكارية وتطبيقها كتجربة استرشادية على نطاق ضيق

أثر التطبيقات االبتكارية على كفاءة وفعالية عمليات مواءمة المنهاج واستراتيجيات التدريس واساليب التعلم والتقويم

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار اإلبداعية

درجة الريادة واألصالة والتفرد فيما قدمه المعلم من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع إبداعية

تقديم وشرح الخطة لجميع المعنيين

مدى تعميم االستفادة من التطبيقات االبتكارية أو بعض عناصرها على المجتمع التربوي )المدرسة - المدارس المجاورة – النطاق التعليمي – وزارة التربية والتعليم – المجتمع(

مدى استناد األفكار اإلبداعية إلى مقارنات مرجعية  وبحث معلوماتي

الجهود المبذولة لتنفيذ خطة المشروعات االبتكارية في المدرسة وكيفية تخطي الصعوبات والمعوقات

 قدرة المعلم على استخدام البيانات ونتائج الطلبة ونتائج قياس األثر لالستفادة منها في تطوير التطبيقات االبتكارية و تحسين العمليات التعليمية

المعلم المبتكر

المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث
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التفكير اإلبداعي

التطبيق االبتكاري

التأثيرات والتحسين

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

30

30

40

2.2.1.8

1.1

2.1

3.1

1.2
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1.3
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)أمن وسالمة وصحة – مصادر تعلم – المختبر العلمي – ورشة رياض أطفال – مرشد أكاديمي ومهني(

إنجازات االختصاصي/ المهني من حيث حجم  وجودة العمل المنجز ودرجة تحقيق المخرجات المطلوبة مقارنة بالخطة الموضوعة

كيفية تحقيق االختصاصي/ المهني لإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تخطاها لتحقيق إنجازاته

الجهود المتفوقة التي بذلها االختصاصي/ المهني لتحقيق هدف معين/إنجاز متفرد

مدى استخدام االختصاصي/ المهني لمهارات وأساليب حديثة أو متطورة في تحقيق إنجازاته

حرص االختصاصي/ المهني واستعداده لبذل جهود وأوقات إضافية لخدمة المتعاملين وتحقيق رضاهم وإنجاز األعمال المكلف بها

نتيجة التقييم الوظيفي في السنة األخيرة

االختصاصي / المهني المتميز 

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

50درجة المعياراألداء واإلنجاز

2.2.2

1.2
1.1

1.3
1.4
1.5

1.6

حجم ما قدمه االختصاصي/ المهني من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله االختصاصي/ المهني من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات

النتائج والتأثيرات المترتبة على المبادرات اإلبداعية والتطبيقات االبتكارية  لالختصاصي/ المهني في البيئة المدرسية  ومدى حرصه على تعميمها في الميدان التربوي

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه االختصاصي/ المهني من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

ية
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لف
ر ا

ايي
مع

ال

درجة المعياراإلبداع واالبتكار

2.2
2.1

2.3
2.4

25

المعيار األول

المعيار الثاني

األعمال التطوعية المتميزة  التي قام بها االختصاصي / المهني في مختلف المجاالت والمناسبات

قدرة االختصاصي/ المهني وحرصه على العمل من خالل الفريق وتفانيه في العمل الجماعي

التزام االختصاصي/ المهني بربط أدائه العملي باألهداف االستراتيجية للوزارة والخطة التشغيلية للمدرسة

درجة تعاون وأسلوب تعامل االختصاصي/ المهني مع المتعاملين وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

درجة تحمل االختصاصي/ المهني لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

الجهود التي يبذلها االختصاصي/ المهني لالرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات والقدرات

احترام االختصاصي/ المهني ألنظمة وقوانين العمل ومدى تقيده والتزامه بتطبيق ما تضمنته من مبادئ وقواعد أخالقية ومهنية

درجة حرص االختصاصي/ المهني على الحصول على معلومات تقييمية حول أدائه العملي من مصادر متعددة ومدى استجابته لها

المعيار  األول

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

درجة المعيارااللتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية

3.2
3.1

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

25
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مراقبة ضابط السالمة لسلوك الطلبة وحصر وتصنيف الظواهر السلوكية الجماعية والفردية وقياس أثرها على سالمة الفرد والمجتمع المدرسي

إدارة ســـجل بيانـــات يحتـــوي علـــى جميـــع المخالفـــات والمالحظـــات االنضباطيـــة واالجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا ، واالســـتفادة مـــن التغذيـــة الراجعـــة فـــي اقتـــراح  خطـــط ولوائـــح داخليـــة 
واجـــراءات مبتكـــرة  للقضـــاء علـــى مســـببات هـــذه المخالفـــات جذريـــا

درجة تطبيق الالئحة السلوكية بالتنسيق مع المسؤولين في المدرسة وباستخدام النماذج المعتمدة

القدرة على التعامل مع المصادر المؤثرة سلبا على سلوك الطلبة والسعي إلى تقليص تأثيرها عليهم عن طريق تشجيع وتحفيز السلوك اإليجابي والمتميز للمتعلمين

الحـــرص علـــى التواصـــل مـــع الجهـــات األمنيـــة التـــي تقـــع المدرســـة ضمـــن نطـــاق صالحياتهـــا البالغهـــا والتعـــاون معهـــا فـــي حالـــة حـــدوث أي طـــارىء أو حـــاالت تســـتدعي تدخـــل 
هـــذه الجهـــات

ضابط السالمة المتميز

المعيار األول

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

40درجة المعيارالممارسات الوظيفية

2.2.3

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

 نسبة التحسن في تقليل السلوكيات السلبية للطلبة  خارج الصف الدراسي على مستوى المدرسة

نسبة التحسن في تقليل الحوادث للطلبة داخل المدرسة أو خالل االنتقال بالحافالت المدرسية

نسبة التحسن في معدل مواظبة الطلبة على الحضور للمدرسة

نسبة المخالفات والمالحظات االنضباطية التي تم تقويمها ومعالجتها بنجاح ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

60درجة المعيارالنتائج والتأثيرات اإليجابية على سلوك الطلبة

2.2
2.1

2.3
2.4

المعيار الثاني
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إنجازات اإلداري المساند من حيث حجم  وجودة العمل المنجز ودرجة تحقيق المخرجات المطلوبة مقارنة بالخطة الموضوعة

كيفية تحقيق اإلداري المساند لإلنجازات وطبيعة المعوقات والصعوبات التي تخطاها لتحقيق إنجازاته

الجهود المتفوقة التي بذلها اإلداري المساند لتحقيق هدف معين/إنجاز متفرد

مدى استخدام اإلداري المساند لمهارات وأساليب حديثة أو متطورة في تحقيق إنجازاته

حرص اإلداري المساند واستعداده لبذل جهود وأوقات إضافية لخدمة المتعاملين وتحقيق رضاهم وإنجاز األعمال المكلف بها

نتيجة التقييم الوظيفي في السنة األخيرة

فئة اإلداري المساند المتميز

المعيار األول

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

50درجة المعياراألداء واإلنجاز

2.3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

حجم ما قدمه اإلداري المساند من مبادرات إبداعية وتطبيقات ابتكارية

التزام اإلداري المساند بربط أدائه العملي باألهداف االستراتيجية للوزارة والخطة التشغيلية للمدرسة

درجة تحمل اإلداري المساند لضغوط العمل ولمسؤولية ما يكلف به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله اإلداري المساند من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات والمعوقات

األعمال التطوعية المتميزة  التي قام بها اإلداري المساند  في مختلف المجاالت والمناسبات

احترام اإلداري المساند ألنظمة وقوانين العمل ومدى تقيده والتزامه بتطبيق ما تضمنته من مبادئ وقواعد أخالقية ومهنية

درجة الريادة والتفرد فيما قدمه اإلداري المساند من أفكار ومبادرات وأساليب عمل ومشاريع مبدعة ومبتكرة

قدرة اإلداري المساند وحرصه على العمل من خالل الفريق وتفانيه في العمل الجماعي

الجهود التي يبذلها اإلداري المساند لالرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات والقدرات

النتائج والتأثيرات المترتبة على المبادرات اإلبداعية والتطبيقات االبتكارية  اإلداري المساند في البيئة المدرسية  ومدى حرصه على تعميمها في الميدان التربوي

درجة تعاون وأسلوب تعامل اإلداري المساند مع المتعاملين وقدرته على بناء عالقات إيجابية معهم

درجة حرص اإلداري المساند على الحصول على معلومات تقييمية حول أدائه العملي من مصادر متعددة ومدى استجابته لها

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال
ية

رع
لف

ر ا
ايي

مع
ال

اإلبداع واالبتكار

االلتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية

درجة المعيار

درجة المعيار

25

25

2.2

3.2

3.6

2.1

3.1

3.5

2.3

3.3

3.7

2.4

3.4

3.8

المعيار الثاني

المعيار الثالث
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شروط المشاركة في فئات التفوق الوظيفي

 .1

 . 2

. 3

. 4

. 5

 . 6

أن ال يكون المشارك قد فاز بنفس الفئة في الدورة األخيرة للجائزة.

ال يمكن المشاركة بنفس العمل الذي سبق وفاز به المشارك في جائزة تميز تعليمي أخرى وال يجوز المشاركة بنفس العمل 

في جائزة تربوية أخرى في نفس الوقت .

أن يكون المشارك قد حصل على تقييم وظيفي ال يقل عن 2.0 أو ما يعادلها في آخر تقييم .

يشترط للمشاركة تحت فئة مدير المدرسة المتميز مشاركة المدرسة بفئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي 

واجتياز المدرسة  لالعتماد األكاديمي في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي بمعدل ال يقل عن مقبول في حالة 

خضوعها للتقييم ، وأن ال يقل مجموع عدد المشاركات في مختلف فئات الجائزة عن 5 مشاركات.

ال يجوز للمعلم المشاركة في أكثر من فئة واحدة من فئات المعلم المتميز

يشترط للمشاركة تحت فئة المعلم الواعد أن ال تقل مدة الخبرة الوظيفية عن سنة وال تتجاوز الثالث سنوات ، ومن زاد عن 

ذلك في خبرته الوظيفية يشارك في التصنيفات األخرى للمعلم المتميز
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فئـــة التميز الطالبي 3

فريـــق النشاط الطالبـــي المتميـــز  3.1

المشـــروع الطالبـــي المبتكر  3.2

الطالـــب الموهوب 3.3

الطالب الموهوب في تأليف قصص الخيال العلمي 3.3.1

الطالب الموهوب في الرياضيات 3.3.2

الطالب الموهوب في العلوم  3.3.3

الطفل الموهوب في العمليات الحسابية )رياض األطفال(  3.3.4

الطالب الموهوب من أصحاب الهمم 3.3.5

الطالب المتفـــوق 3.4

3.4.1 الطالب الجامعي المتفوق خارج الدولة

3.4.1 الطالب الجامعي المتفوق داخل الدولة

3.4.3 طالب الماجستير المتفوق داخل أو خارج الدولة

3.4.4 طالب الدكتوراة المتفوق داخل أو خارج الدولة

3.4.5  الطالب المتفوق في االختبارات العالمية والدولية

PISA الطالب المتفوق في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 3.4.5.1

TIMSS الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في دراسة الرياضيات والعلوم للصف الرابع 3.4.5.2

TIMSS الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في دراسة الرياضيات والعلوم للصف الثامن 3.4.5.3
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تعنى هذه الفئة بطلبة االتعليم األساسي والثانوي وتركز على فرق النشاط الطالبي في شتى المجاالت واألنشطة، والتي يتم تشكيلها بشــــكـــل رسمـــــــي 
لتحقيق أهداف معينة، وتتضمن هذه الفئة المعايير الرئيسة والفرعية التالية :

طبيعة ونوعية التحدي والمعطيات التي أدت إلى تشكيل الفريق

تشكيل فريق العمل وتحديد أدوار كل عضو من أعضائه والمهام المنوطة به

تطوير خطة عمل الفريق ووضوح األهداف

فريـــق النشاط الطالبـــي المتميـــز

المعيار األول

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

25درجة المعيارتشكيل الفريق وتطوير خطة العمل

3.1

1.1
1.2
1.3

آلية وخطوات تطبيق ومراجعة خطة العمل

مدى وكيفية تواصل الفريق داخليًا وخارجيًا لتحقيق أهدافه

مدى االستفادة من األساليب اإلدارية أو التقنيات الحديثة في إنجاز مهام الفريق

مدى االستفادة من خبرات ومهارات أعضاء الفريق لتحقيق األهداف

مدى توثيق أساليب/ منهجيات العمل المطبقة

كيفية معالجة االختالفات في الرأي بين أعضاء الفريق ومدى االستفادة من هذه االختالفات في تطوير األداء وتقديم حلول فعالة لمعوقات العمل

القدرة على كسب وتأييد دعم اإلدارة المدرسية

مدى التعلم ونقل المعرفة المتأتية من عمل الفريق وكيفية تعميمها

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

25درجة المعيارالتفاعل والتنفيذ

2.2

2.6

2.1

2.5

2.3

2.7

2.4

2.8

المعيار الثاني

اإلنجازات والنتائج الملموسة التي حققها الفريق وانعكاساتها المادية وغير المادية

مدى مساهمة نتائج وإنجازات الفريق في تحقيق األهداف االستراتيجية للمدرسة

درجة التميز واإلبداع واالبتكار  في إنجازات الفريق

المعيار الثالث

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

50درجة المعياراإلنجازات والنتائج

3.1
3.2
3.3
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تعنى هذه الفئة بطلبة االتعليم األساسي والثانوي وتهدف إلى تشجيع الطلبة على إجراء مشروعات   مبتكرة  من خالل فريق  لـــتــــلــــبــــية حــــاجة تعليميـــــة
 أو تربوية أو مجتمعية أو لحل مشكلة ما .

المشروع الطالبي المبتكر

3.2

حصر دواعي التفكير في المشروع والتأكد من ارتباطه باالولويات المدرسية وتحديد األهداف الرئيسة له

تحديد الجوانب اإلبداعية و الفوائد المتوقعة من تطبيق المشروع

حصر الممارسات العملية التي قام بها أعضاء فريق المشروع لالطالع العملي والنظري على المشروعات واألفكار ذات العالقة بالمشروع المطبق

تحديد الموارد البشرية والمادية للمشروع

تشكيل فريق عمل المشروع وتحديد أدوار كل عضو من أعضاء الفريق والمهام المنوطة به

تحديد المخاطر والصعوبات المتوقعة قبل تنفيذ المشروع ووضع البدائل لمواجهة تلك المخاطر والصعوبات

وضع خطة واضحة ومتكاملة العناصر لتنفيذ المشروع

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

30درجة المعيار

1.2

1.6

1.1

1.5

1.3

1.7

1.4

المعيار األول

إعداد وتدريب وتأهيل فريق العمل والمعنيين بتنفيذ المشروع

حصر النتائج والفوائد والجوانب المتميزة للمشروع

تنفيذ اإلجراءات التفصيلية التي وردت في خطة المشروع

مدى االستفادة من نتائج التقييم في تطوير المشروع

حصر المالحظات األولية حول تطبيق المشروع أوال بأول وبيان ما إذا تمت االستفادة منها في تطوير وتحسين المشروع أثناء التطبيق

إشراك جهات خارجية أو مختصين في تقييم المشروع واالستفاده من آرائهم. 

حصر الصعوبات التي واجهت تطبيق المشروع والممارسات التي تم بموجبها التغلب على هذه الصعوبات

الترويج للمشروع ومدى االستفادة منه من ِقبل جهات أخرى

المعيار الثاني

المعيار الثالث

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

ير 
عاي

لم
ا

ية
رع

لف
ا

تطبيق المشروع

 تقييم المشروع ونتائجه

درجة المعيار

درجة المعيار

30

40

2.1

3.1

2.2

3.2

2.3

3.3

2.4

3.4

التخطيط للمشروع
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تهدف هذه الفئة إلى تشجيع الطلبة الموهوبين على إبراز وصقل وتوظيف جوانب الموهبة لديهم، وتعتمد هذه الفئات على اإللتزام بالمعايير األساسيــــة 
بمجال الموهبة والتوافق مع القيم المجتمعية ، وتطبق هذه الفئة على جميع المدارس ورياض األطفال الحكومية في رأس الخيمة وتتضمن المجــــــــــاالت 

التالية :

الطالـــب الموهوب

3.3

االلتزام بالمعايير الفنية األساسية في بناء القصة أو مسرحية الفصل الواحد

قدرة الطالب على حل مشكالت الرياضيات التطبيقية بشكل إبداعي

أن يقدم المشروع حال علميا مبتكرا إلحدى المشكالت المحلية

40

25

40

25

10

10

10

25

25

30

20

20

20

القدرة على ربط القصة بمشكلة محلية وتسليط الضوء عليها ومعالجتها في سياق القصة

القدرة على استخدام وسائل ونظريات مختلفة لحل مسائل رياضية محددة بشكل مبتكر

أن يكون المشروع مبني على مقومات متوفرة بسهولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

القدرة على بناء قصة  أو مسرحية خيال علمي تجمع بين األوصاف الدقيقة الفنية وبين الخيال العلمي المبدع

القدرة على استخدام الحدس الرياضي في حل المشكالت

أن يكون تصميم المشروع كرتوني ثالثي األبعاد

القدرة على عرض المشروع بطريقة تثير المناقشة والتفاعل مع األسئلة

القدرة على ربط نظريات علمية قائمة ونظريات افتراضية بشكل منطقي ومقنع للقارىء

قدرة الطالب على حل مشكالت الرياضيات المجردة

أن يكون المشروع واقعيا وقابل للتنفيذ
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1.2

2.2

3.2

1.1

2.1

3.1

1.3

2.3

3.3

1.4

2.4

3.4
3.5

المجال األول

المجال الثاني

المجال الثالث

الطالب الموهوب في تأليف قصص أومسرحيات الخيال العلمي
 )الحلقة الثانية من التعليم األساسي ومرحلة التعليم الثانوي فقط (

الطالب الموهوب في الرياضيات )مرحلة التعليم الثانوي فقط(

الطالب الموهوب في العلوم )مرحلة التعليم الثانوي فقط(
يتم تقييم موهبة الطالب إما من خالل اختبار وفقا للمعايير العالمية أو من خالل قيامه بتقديم مشروع مبتكر 

وفقا للمعايير التالية :

3.3.1

3.3.2

3.3.3

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار
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الطالـــب الموهوب 3.3

قدرة الطفل على قراءة واستيعاب المسألة الحسابية بما تتضمنه من رموز وأرقام 

وتركز هذه الفئة على الطلبة الموهوبين في الفنون البصرية واالدائية والمنطق الرياضي والعمليات الحسابية

25

25

25

25

سرعة الطفل في حل المسألة الحسابية 

قدرة الطفل على تنظيم حل العملية الحسابية بخط واضح وكتابة سليمة

قدرة الطفل على التوصل إلى حل صحيح ودقيق للمسألة الحسابية 
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100

100

4.2
4.1

4.3
4.4

المجال الرابع

المجال الخامس

الطفل الموهوب في العمليات الحسابية )مرحلة رياض االطفال فقط(

الطالب الموهوب من أصحاب الهمم )التعليم األساسي والتعليم الثانوي(

3.3.4

3.3.5

درجة المعيار

درجة المعيار
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الطالـــب المتفوق 3.4

الطالـــب الجامعي المتفوق خارج الدولة

الطالب الجامعي المتفوق داخل الدولة

طالب الماجستير المتفوق داخل أو خارج الدولة

طالب الدكتوراة المتفوق داخل أو خارج الدولة

الطالب المتفوق في االختبارات العالمية والدولية

سيتم تكريم االول من خريجي الجامعات األجنبية المصنفة خارج الدولة من المواطنين فقط  بمعدل ال يقل عن 3.3 في عام 2018

سيتم تكريم األول من خريجي الجامعات المعتمدة من المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 3.8 في عام 2018

سيتم تكريم األول  من الحاصلين على الماجستير  من خريجي الجامعات المعتمدة من المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 0. 4 في عام 2018

سيتم تكريم األول  من الحاصلين على الدكتوراة من خريجي الجامعات المعتمدة من المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 0. 4 في عام 2018

PISA سيتم تكريم  الطالب الحاصل على المركز األول  من المواطنين على مستوى إمارة رأس الخيمة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

سيتم تكريم  الطالب الحاصل على المركز األول  من المواطنين على مستوى إمارة رأس الخيمة في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في
TIMSS دراسة الرياضيات والعلوم للصف الرابع 

سيتم تكريم  الطالب الحاصل على المركز األول  من المواطنين على مستوى إمارة رأس الخيمة في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في 
TIMSS دراسة الرياضيات والعلوم للصف الثامن

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.5.1

3.4.5.2

3.4.5.3
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مجلـــس أوليـــاء األمـــور المتميـــز4.1

الشخصيـــة المتميزة في دعم التعليم4.2

المؤسسة المتميزة في دعم التعليم4.3

أفضل مدرسة في التفاعل مع المناسبات الوطنية 4.4

المتطوع المتميز4.5

الطالب المتطوع المتميز4.5.1

التربوي المتطوع المتميز4.5.2

ولي األمر المتميز4.6

فئـــة التميز المجتمعي4
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تعنى هذه الفئة  بمجالس أولياء األمور والتي تلعب دورًا في تعزيز التفاعل بين المدرسة واألسرة، بما يكفل ضمان جودة العملية التعليمية وتحـــســــــيـــــــن 

مستويات الطلبة، وتتضمن المعايير الرئيسة والفرعية التالية:

مجلس أولياء األمور المتميز

4.1

تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس وحسن االستفادة من خبراتهم

مدى مساهمة أعضاء المجلس في إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة.

خطة عمل المجلس وبيان منهجية إعدادها ومراجعتها وتقويمها

المشاركة في تطوير وتحسين بيئة المدرسة وإثراء الخبرات الصفية والالصفية للطلبة.

منهجية التقييم الذاتي ألعمال المجلس.

نشر ثقافة التميز واإلبداع واالبتكار وتقدير جهود المتميزين.

مشاركة أعضاء المجلس في التدريب و المؤتمرات والملتقيات لتطوير المعرفة التربوية.

منهجية ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتعامل مع الظواهر السلوكية لدى الطلبة.

تحديد آلية اتخاذ القرار في المجلس ودورية انعقاده

تقديم األفكار واالقتراحات والمبادرات التطويرية، وكيفية تطبيقها.
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درجة المعيار

درجة المعيار

20

40

1.2

2.2

1.1

2.1

1.3

2.3

1.4

2.4
2.5
2.6

المعيار األول

المعيار الثاني

تشكيل المجلس وتطوير خطة العمل

التفاعل مع العملية التربوية
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تعنى هذه الفئة  بمجالس أولياء األمور والتي تلعب دورًا في تعزيز التفاعل بين المدرسة واألسرة، بما يكفل ضمان جودة العملية التعليمية وتحسين 

مستويات الطلبة، وتتضمن المعايير الرئيسة والفرعية التالية:

تــعــنى هـــــذه الــــفــــئـــــة بـــــالـــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتــــــي كــان لـــهــــا دورًا كــبـــيــرًا فــــــي تــــــعــــــزيــــــز و دعـــــم الـــــــتـــــــــعـــلـــيـــــــــــم فــــــي إمــــــارة رأس الـــخــيــمـــــــة 

مجلس أولياء األمور المتميز

الشخصية المتميزة في دعم التعليم 

4.1

4.2

مدى وجود منهجية لالتصال والتواصل بين أعضاء المجلس وكافة الجهات المعنية.

عدد وأثر المبادرات واالقتراحات التي تم تطبيقها.

التعامل مع الشكاوى والحد منها، وكيفية معالجتها.

حجم المساهمات المجتمعية التي تم تحقيقها من خالل المجلس.

التواصل مع كافة القطاعات المجتمعية لحشد الدعم لتحقيق رسالة وأهداف المدرسة.

نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها بنجاح من خالل المجلس.

مدى متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.

رضا الجهات المعنية عن عمل وإنجازات المجلس )إدارة المدرسة و المعلمين والطلبة(.
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المعيار الثالث

المعيار الرابع

االتصال والتواصل

اإلنجازات والنتائج
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تقدم هذه الجائزة للمؤسسات التي تقدم دعمًا أو مبادرة لخدمة القطاع التعليمي ) المدارس والجامعات ( في إمارة رأس الخيمة، وتتضمن الـــمــــعـــايـــيــــر 

التالية:

أفضل مؤسسة داعمة للتعليم

4.3

المبادرة/ المبادرت التي تقدمت بها المؤسسة لدعم التعليم في إمارة رأس الخيمة والموازنة المخصصة لتلك المبادرة/ المبادرات.

تحديد الشرائح المستفيدة من المبادرة/ المبادرات التي قدمتها المؤسسة، والبعد الزمني لتنفيذ هذه المبادرة/ المبادرات.

األثر اإليجابي الملموس للمبادرة/ المبادرات المقدمة.

التطلعات المستقبلية للمؤسسة الداعمة للتعليم  لتطوير مبادرتها/ مبادراتها المقدمة.

وضوح األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من وراء تلك المبادرة/ المبادرات.

20درجة المعيار

2
1

3
4
5

المعاييـــرم

30

10

10

30

20
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تركز هذه الفئة على المبادرات  والفعاليات التي تنفذها المدارس تفاعال مع المناسبات الوطنية مثل اطالق عام زايد، ويوم العلم ويوم الشــهـــيــد واليـوم 
الوطني وغيرها  ، وبما يعكس إلتزام المدارس بترجمة الجانب القيمي لهذه المناسبات الوطنية في صورة ممارسات فعلية وسلوكيات متميزة لـــإلداريــيــن 
والمعلمين والطلبة فضال عن تأثيرها اإليجابي على المجتمع المحيط بالمدرسة والميدان التربوي بوجه عام،وتنطبـــق هذه الفئة علـــى جـــمـــيـــع الـــــمدارس 

ورياض األطفال في اإلمارة.

أفضل مدرسة في التفاعل مع المناسبات الوطنية 

4.4

تطوير وإبداع  أفكار مبادرات تحقق الهدف من المناسبات الوطنية و تحديد أهدافها  ومؤشرات نجاحها

حرص القيادة المدرسية على نجاح مبادرات المناسبات الوطنية ومتابعة عملية التنفيذ وتقديم الدعم الالزم

النتائج المتحققة لمبادرات المناسبات الوطنية وانعكاساتها على مستوى األداء العام للمدرسة بما في ذلك االلتزام بالالئحة السلوكية

بناء مبادرات المناسبات الوطنية اعتمادا على مصادر معرفية واسترشادية متنوعة

االلتزام بالمحددات واألطر الزمنية والتشغيلية في تنفيذ مبادرات المناسبات الوطنية ومتابعة مؤشراتها

الفوائـــد والتأثيـــرات اإليجابيـــة لمبـــادرات المناســـبات الوطنيـــة علـــى تحســـن ســـلوكيات الطلبـــة وتنميـــة شـــعورهم بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت مثـــل التطـــوع و الوعـــي 
البيئـــي وأخالقيـــات العمـــل 

تحديد فئات المعنيين في مبادرات المناسبات الوطنية وفق معايير محددة 

مدى اشراك المعنيين في تخطيط وتصميم مبادرات المناسبات الوطنية

إعداد الخطة التنفيذية لمبادرات المناسبات الوطنية وتحديد األدوار والمسؤوليات وتخصيص الموارد الالزمة 

تعزيز الشراكات االستراتيجية ألغراض تحسين مبادرات المناسبات الوطنية 

مدى رضا المعنيين والمستفيدين عن مبادرات المناسبات الوطنية التي نفذتها المدرسة

التعلم والتطوير المستمر لمبادرات المناسبات الوطنية 

مواءمة مبادرات المناسبات الوطنية مع رسالة وأهداف وزارة التربية والتعليم واالطار العام لموجهات التربية األخالقية

وضوح أدوار ومهام المعنيين بتنفيذ مبادرات المناسبات الوطنية وتأهيلهم وتحفيزهم للقيام بمهامهم بفعالية 

نسبة مشاركة الطلبة  والمعلمين وأولياء األمور والشركاء وفئات المجتمع المحلي   في تنفيذ فعاليات مبادرات المناسبات الوطنية 
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المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث

تصميم وتطوير المبادرات والفعاليات

تنفيذ ومتابعة المبادرات والفعاليات

النتائج والتأثيرات اإليجابية

40

30

30
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تهدف هذه الفئة إلى تنمية الوعي وتشجيع طلبة المدارس الحكومية في مرحلة التعليم الثانوي والحلقة الثانية من التـــعليم األســــاســــــي  عــــلى الــــعمل 
التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على إنجاز األعمال التطوعية لمختلف الفئات المعنية ، وتتضمن هذه الفئة المعايير التالية:

المتطوع المتميز

الطالب المتطوع المتميز

4.5

وضوح  االهداف ووجود خطة واضحة للعمل التطوعي 

األفكار واالقتراحات والمبادرات االبداعية التي قدمها الطالب في أعماله التطوعية

عدد المشروعات والمبادرات التطوعية التي ساهم الطالب في انجازها 

أنواع األعمال التطوعية التي شارك الطالب في تنفيذها علي مستوي االمارة والدولة و العالم 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات الذكية في األعمال التطوعية 

عدد المتطوعين الذين شجعهم الطالب المتطوع على المشاركة في األعمال التطوعية

الجهات والمؤسسات التي تم التعامل معها في مجال العمل التطوعي 

أساليب تنمية القدرات والمهارات الشخصية إلنجاز األعمال التطوعية )الدورات والورش والمحاضرات التخصصية( 

نتائج تقييم األعمال التطوعية للطالب

مدي المشاركة في المناسبات التطوعية المحلية والعالمية 

مدى المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي في البيئة المدرسية والمجتمع

التأثيرات االيجابية المترتبة علي تنفيذ المبادرات والمشروعات التطوعية التي شارك فيها  الطالب على مختلف الفئات المعنية
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المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث

نوعية وتنوع األعمال التطوعية

المبادرة واإلبداع في العمل التطوعي

االنجازات والنتائج

25

25

50

4.5.1
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تهدف هذه الفئة إلى تنمية الوعي وتـــشــجــــيــــع الـــمنسوبين للميدان التربوي في رأس الــــخيمة ) قيادات تربوية – معلمون – أختصاصيون – إداريون( على 
العمل التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على إنجاز األعمال التطوعية لمختلف الفئات، وتتضمن هذه الفئة المعايير التالية:

المتطوع المتميز

التربوي المتطوع المتميز

وضوح  األهداف ووجود خطة واضحة للعمل التطوعي 

األفكار واالقتراحات والمبادرات اإلبداعية التي قدمها التربوي في أعماله التطوعية

عدد المشروعات والمبادرات التطوعية التي ساهم التربوي في انجازها 

أنواع األعمال التطوعية التي شارك التربوي في تنفيذها علي مستوي االمارة والدولة و العالم 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات الذكية في األعمال التطوعية 

عدد المتطوعين الذين شجعهم التربوي المتطوع على المشاركة في األعمال التطوعية

الجهات والمؤسسات التي تم التعامل معها في مجال العمل التطوعي 

أساليب تنمية القدرات والمهارات الشخصية إلنجاز األعمال التطوعية )الدورات والورش والمحاضرات التخصصية( 

نتائج تقييم األعمال التطوعية التي شارك فيها التربوي داخل وخارج المؤسسة التعليمية المنسوب إليها

مدي المشاركة في المناسبات التطوعية المحلية والعالمية 

مدى المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي في البيئة المدرسية والمجتمع

التأثيرات االيجابية المترتبة علي تنفيذ المبادرات والمشروعات التطوعية التي شارك فيها  التربوي على مختلف الفئات المعنية

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال
ية

رع
لف

ر ا
ايي

مع
ال

ية
رع

لف
ر ا

ايي
مع

ال

درجة المعيار

درجة المعيار

درجة المعيار

1.2

2.2

3.2

1.1

2.1

3.1

1.3

2.3

3.3

1.4

2.4

3.4

المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث

نوعية وتنوع االعمال التطوعية

المبادرة واإلبداع في العمل التطوعي

اإلنجازات والنتائج

25

25

50

4.5

4.5.1
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تعنى هذه الفئة  بإبراز دور ولي األمر المتميز في تفاعله مع البيئة التربوية من خالل مشاركاته المتنوعة وأفكاره اإلبداعية ومـــمـــــارساته االبـــتــــكـــــاريــــــة 
ومساهماته المادية والعينية في تحسين البيئة المدرسية وإثراء خبرات الطلبة وحل مشكالتهم السلوكية والتربوية ، بما يكفل ضـــــمـــــان جـــــودة العملية 

التعليمية وتحسين نتائج الطلبة وسلوكياتهم ، وتتضمن المعايير الرئيسة والفرعية التالية:

ولي األمر المتميز

4.6

مدى مشاركة ولي األمر في مجالس أولياء االمور ولجانها المختلفة  واألدوار التي قام بها

عدد مبادرات ومقترحات ولي األمر المطبقة وأثرها في تطوير الميدان التربوي

مدى مشاركة ولي األمر في التدريب و المؤتمرات والملتقيات لتطوير المعرفة التربوية

حجم المساهمات المادية والعينية التي قدمها ولي األمر لدعم التعليم في رأس الخيمة –إن وجدت

األنشطة والفعاليات التي أسهم ولي األمر في دعمها وتعزيزها في الميدان التربوي

كيفية توظيف ولي األمر لخبراته ومهاراته لدعم التطوير التربوي

عدد ونسبة المشكالت  والظواهر السلبية للطلبة التي أسهم  ولي األمر في  معالجتها بنجاح فرديا أو من خالل مجلس أولياء االمور.

الجهود المستمرة التي بذلها ولي األمر في متابعة التقدم الدراسي ألبنائه

درجة رضا المعنيين عن عمل وإنجازات ولي األمر ) القيادات التربوية و إدارة المدرسة و المعلمين والطلبة (.

ية
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لف
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ايي
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ر ا
ايي

مع
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درجة المعيار

درجة المعيار

1.2

2.2

1.1

2.1

1.3

2.3

1.4
1.5

2.4

المعيار األول

المعيار الثاني

التفاعل والمشاركة

اإلنجازات والنتائج

50

50
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البحـــث التربوي المتميـــز5.1

أطروحات الدكتـــوراة ورسائل الماجستيـــر المتميزة5.2

فئـــة البحوث والدراسات5
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البحث التربوي هو عملية تقصي منهجية، يقوم بها تربوي أو مجموعة من التربويين لدراسة مشكلة أو ظاهرة تربوية ميدانية تتعلق بـــعــمــلـيــــتي الــتعليم 
والتعلم في إمارة رأس الخيمة ، ومن الممكن أيضا أن يكون البحث التربوي على المستوى اإلجرائي و  هو نمط من البحوث يمكن الـــمــعلـــمين وعـــــمــــــوم 
التربويين الممارسين وكافة العاملين في القطاع التعليمي، من دراسة المشكالت التعليمية والتربوية التي تواجههم وتـــطـــويــــر وتـــطبيق الـحلول الالزمة 

لعالجها

هي عبارة عن أطروحات علمية يقدمها الباحث؛ تم إجازتها لنيل درجة الداكتوراة أو درجة الماجستير من جامعة معتمدة، وتتناول موضوعًا عن التعليم في 
إمارة رأس الخيمة.

البحث التربوي المتميز

أطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير

5.1

5.2

- أن ال يكون البحث قد فاز في جائزة أخرى، أو تم نشره من قبل،أو تم التقدم به لنيل الجوائز أو تمت المشاركة به في ملتقيات ومؤتمرات علمية.

- أن تجاز األطروحة أو الرسالة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم 

 - أن يراعي قواعد وأساليب البحث العلمي المنهجي

- أن يتصل  موضوع الرسالة بمشكلة واقعية في الميدان التربوي/ التعليمي في إمارة رأس الخيمة.

- أن يكون البحث ميدانيا ويتصل موضوعه بمشكلة واقعية في الميدان التربوي/ التعليمي في إمارة رأس الخيمة.

- أن تقدم الرسالة تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلـــول أو توصيـــات يستفيـــد منها الميـــدان التربـــوي أو التعليمي

- ال ترد البحوث ألصحابها سواء فازت أو لم تفز.

- أن ال يكون قد مضى على إجازة  األطروحة أو الرسالة أكثر من سنتين 

- يجوز للجائزة طباعة ونشر األبحاث المقدمة

شروط المشاركة 

شروط المشاركة 
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معايير تقييم البحث التربوي/أطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير م

تحديد أهداف وأهمية البحث ومدى االرتباط بقضية تربوية ملحة

قوة اإلطار النظري في دعم فرضيات البحث وحداثة المراجع المستخدمة

عرض النتائج بوضوح وشمولية المناقشة التحليلية

منهجية ومداخل البحث و كفاية إجراءاته و مالءمة أدواته وأساليب التحليل المستخدمة

القيمة العلمية والعملية للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل البحث ومدى إمكانية تعميمها

سالمة األسلوب واللغة والتنظيم واإلخراج 

قوة توصيات البحث وأهميتها

وضوح مشكلة البحث

درجة المعيار

2

10 درجات1

10 درجات

10 درجات

20 درجات

10 درجات

15 درجـــــة

15 درجـــــة

10 درجات

3

6

4

7

5

8
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مالحظاتالقيمة اإلجماليةالقيمة ) درهم (المرحلة /الترتيبالتصنيفات والفئات الرئيسة والفرعية العدد

فئـــة المؤسســـة التعليميـــة المتميـــزة

7اجمالي الموازنة لمكافآت فئة المؤسسة التعليمية المتميزة

50,000األولى ) 400درجة فأكثر(أفضل مدرسة  للبنين في تطبيق نموذج التميز التعليمي

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

25,000

يشترط في الــــمـــدارس وريــــــاض 50,000
األطــــــفــــال الـــمشــاركة أن تكون 
حاصلة على تقدير مقبول فأعلى 
في عملية التقييم والرقــابة من 
قـــبــــل وزارة الــتـــربيـــة والــتعليم

مــــكــــــافـــــــآت جـــــمــــيـع الفــــئات 
الـــــمؤســــســــيــــة تــــكون باســـــم 
المدرسة وتوزع مــــــــن قــــــــبــــــــل 
اإلدارة على فريق العمل ويجوز 
تــــــــــخصيص نـــســـبــــة ال تزيد عن 
25 % لــــــتطوير الـــمــــــبــــــادرة أو 

الــبــرنــامج 

50,000

50,000

25,000

25,000

50,000

250,000

األولى ) 400درجة فأكثر(

األولى ) 400درجة فأكثر(

األولى

األولى

األولى

األولى

1

1

1

1

1

1

1

أفضل مدرسة  للبنات في تطبيق نموذج التميز التعليمي

أفضل روضة أطفال في تطبيق نموذج التميز التعليمي 

المدرسة المتميزة في إدارة األنشطة الالصفية

أسعد بيئة عمل مدرسية

البرنامج / المبادرة المدرسية التعليمية المتميزة

البرنامج / المبادرة المدرسية التربوية المتميزة

رابعًا : مكافآت الجائزة
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مالحظاتالقيمة اإلجماليةالقيمة ) درهم (المرحلة /الترتيبالتصنيفات والفئات الرئيسة والفرعية العدد

فئـــة التفـــوق الوظيفـــي

24اجمالي الموازنة لمكافآت فئة التفوق الوظيفي 

1. فئة التفوق القيادي /  اإلشرافي

2. فئة التفوق المهني

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

15,000

20,000

20,000

15,000

12,000

8,000

15,000

20,000

20,000

35,000

25,000

30,000

30,000

30,000

25,000

25,000

20,000

30,000

325,000

25,000

90,000

45,000

605,000

األول

األول

المدير المتميز لمدرسة بنين

العلوم والرياضيات

الفائزون بكل مجموعة مواد المواد االجتماعية واالنسانية
بمعدل معلم لكل حلقة ومرحلة 

رياض األطفال

المدير المتميز لمدرسة بنات

مواد التصميم واإلبداع واالبتكار

المدير المتميز لرياض األطفال

مواد األنشطة

األول

المعلم الواعد

األول

المعلم المتميز في تدريس
 أصحاب الهمم

المعلم المبتكر

األول

األول

األول

الثاني 

الثالث

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

مدير النطاق المتميز

المعلم المتميز

المعلم المبتكر

االختصاصي / المهني المتميز

3. فئة اإلداري المساند المتميز 

ضابط السالمة المتميز

مساعد مدير النطاق المتميز

مدير المدرسة المتميز

نائب المدير المتميز

رئيس الوحدة المتميز
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مالحظاتالقيمة اإلجماليةالقيمة ) درهم (المرحلة /الترتيبالتصنيفات والفئات الرئيسة والفرعية العدد

فئـــة التميـــز الطالبي

17,000

17,000

10,000

15,000

10,000

10,000

15,000

10,000

10,000

10,000

20,000

5,000

20,000

10,000

17,000

17,000

20,000
هذه الفئة موجهة  للطلبة  
المواطنين بالصفوف 12-7

يقســـم مبلـــغ 15,000درهـــم بالتســـاوي 
علـــى أعضـــاء الفريـــق أو المشـــروع الفائـــز 
ويحصـــل مشـــرف/ مشـــرفو الفريـــق الفائـــز 
درهـــم  2,000 قدرهـــا  مكافـــأة  علـــى 

هذه الفئة موجهة للطلبة 
المصنفين من أصحاب الهمم 

بالصفوف 12-1

األول من الطلبة المواطنين 
على مستوى رأس الخيمة

خريجو الجامعات األجنبية المصنفة خارج 
الدولة من المواطنين فقط  بمعدل

 ال يقل عن 3.3 في عام 2018

خريجو الجامعات المعتمدة من 
المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 

3.8 في عام 2018

خريجو الجامعات المعتمدة من 
المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 4 

في عام 2018

خريجو الجامعات المعتمدة من 
المواطنين فقط بمعدل ال يقل عن 4 

في عام 2018

األول من الطلبة المواطنين 
على مستوى رأس الخيمة

األول من الطلبة المواطنين 
على مستوى رأس الخيمة

هذه الفئة موجهة لطلبة التعليم
     الثانوي المواطنين  فقط

هذه الفئة موجهة لطلبة التعليم 
الثانوي المواطنين فقط

هذه الفئة موجهة لطلبة رياض 
األطفال المواطنين فقط

15,000

10,000

10,000

15,000

10,000

10,000

20,000

20,000

15,000

20,000

30,000

األول

األول

األول في القصة
األول في المسرحية

الصف التاسع فقط

الصف الــــرابع فقط

الصف الـــثامن فقط

األول في االختبار
األول في المشروع

الثالث مراكز االولى

األول على الحلقة األولى
األول على الحلقة الثانية

األول على التعليم الثانوي

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

3

1.فريق النشاط الطالبي المتميز

3. الطالب الموهوب

4. الطالب المتفوق

2. المشروع الطالبي المبتكر

أ-الطالب الموهوب في  تأليف قصص ومسرحيات الخيال العلمي 

أ- الطالب الجامعي المتفوق خارج الدولة

PISA الطالب المتفوق في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة -

-الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في 
TIMSS دراسة الرياضيات والعلوم للصف الرابع

- الطالب المتفوق في اختبارات قياس االتجاهات العالمية في 
TIMSS دراسة الرياضيات والعلوم للصف الثامن

ب- الطالب الموهوب في الرياضيات

ب- الطالب الجامعي المتفوق داخل الدولة

ج- الطالب الموهوب في العلوم

ج- طالب الماجستير المتفوق داخل أو خارج الدولة

د ـ الطفل الموهوب في العمليات الحسابية

د- طالب الدكتوراة المتفوق داخل أو خارج الدولة

هـ - الطالب المتفوق في االختبارات العالمية والدولية

هـ - الطالب الموهوب من أصحاب الهمم

األول

األول

األول

األول

20224,000اجمالي الموازنة لمكافآت فئة التميز الطالبي 
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مالحظاتالقيمة اإلجماليةالقيمة ) درهم (المرحلة /الترتيبالتصنيفات والفئات الرئيسة والفرعية العدد

فئـــة التميـــز المجتمعـــي

فئـــة البحـــوث والدراســـات 

اجمالي الموازنة لمكافآت فئة المؤسسة التعليمية المتميزة

اجمالي الموازنة لمكافآت فئة البحوث والدراسات 

اجمالي موازنة المكافآت للجائزة  

7

5

63 فائزا

1. مجلس أولياء األمور المتميز 

1. البحث التربوي المتميز 

25,000

20,000

15,000

10,000

-

-

-

-

25,000

20,000

10,000

10,00010,000

15,00015,000

15,000 15,000

25,000

45,000

25,000

20,000

10,000

75,000

90,000

1,244,000

األولى

األولى

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

الثاني 

الثالث

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2. الشخصية الداعمة للتعليم 

2. اطروحات الدكتوراة 

3. أفضل مؤسسة داعمة للتعليم

3. رسائل الماجستير 

4. أفضل مدرسة في التفاعل مع المناسبات الوطنية

5. المتطوع المتميز

أ- الطالب المتطوع المتميز

ب- التربوي المتطوع المتميز

6. ولي األمر المتميز

تقسم هذه القيمة بالتساوي 
على أعضاء مجلس أولياء األمور 

بغض النظر عن عددهم

درع+ شهادات  تقدير لألعضاء

درع+ شهادات  تقدير لألعضاء

مجال تطبيق البحوث الـــــتــــربويـــة  
على الميدان التربوي في اإلمارة

مجال تطبيق األطروحة أو الرســـــــالة 
على الميدان التربوي في اإلمارة وال 
يشترط أن يكون صاحب األطروحة او 
الرسالة عامال في القطاع الـــــــتربوي 
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خامسًا : اإلطار الزمني لدورة الجائزة
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 اإلطار الزمني لدورة الجائزة الخامسة عشر 2019-2018

27 أغسطس
2018

اإلعالن عن الدورة 
الجديدة

استبعاد الطلبات

 31 يناير
وحتى

  20 فبراير
2019 

24 فبراير 
وحتى

14 مارس 
2019

14-18إبريل 
2019

24 إبريل 
 2019

  15  يناير 
2019

2 مايو
2019 

9 مايو 
2019

استيفاء  المتطلبات عدم استيفاء المتطلبات

اللقاء التعريفي بالجائزة  
مع القيادات التربوية 
و منتسبي الميدان 

التربوي والمؤسسات 
الداعمة للتعليم

استالم استمارات 
المشاركة النهائية 

ومراجعتها

تقييم المشاركات من 
لجنة التحكيم مستنديا 
وتسليم تقارير أولية 

إلدارة الجائزة

الزيارات الميدانية 
للجهات المشاركة 

والمقابالت الشخصية 
للفئات الفردية

تسليم لجان التقييم 
التقارير النهائية 

إلدارة الجائزة وتحكيم 
أعمالهم

اعتماد النتائج واعالنها 
في مؤتمر صحفي

حفل التكريم واإلعالن 
عن النتائج النهائية

تسليم تقارير 
المالحظات التعقيبية 
النهائية للمشاركين و 

للجهات المشاركة

تنفيذ الدورات التدريبية 
وتقديم االستشارات 
حسب حاجة الجهة 

التعليمية

إرســال قائمــة 
المرشحيــن فــي كافة 

الفئــات 

10 سبتمبر 
2018

جدول خاص
 28-25
نوفمبر
2018 
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سادسًا : شروط إعداد استمارات المشاركة

شروط إعـــداد إستمارات المشاركة لجميع فئات الجائزة

1.     تستخدم اللغة العربية في كتابة تقارير المشاركة ويمكن استثناء المشاركين بفئة البحوث والدراسات فقط من هذا الشرط .

ن إستمارة المشاركة إلنجازات السنة الحالية باإلضافة إلى السنتين السابقتين لدورة الجائزة . 2.     من األفضل تضمُّ

ة ) )CD تحتوي على استمارة المشاركة  متضمنة األدلة  ة نهائيَّ 3.     تسلم نسخة مطبوعة ومعتمدة واحدة وعدد )4( نسخ الكترونيَّ

        إلى إدارة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي  في موعد غايته  15/ 1 /2019 . 

ة والمستندات بعد كل فحة بحيث يتم وضع وترتيب األدلَّ ة مع اإلستمارة في ملف واحد ، مع تحديد رقم الصَّ 4.     إرفاق أهم األدلَّ

        معيار رئيس مباشرة في مختلف الفئات .

5.     أن ال يزيد عدد األدلة المعروضة في الصفحة الواحدة عن 4 أدلة كحد أقصى .

ة كلما تسنى ذلك عند اإلجابة عن المعايير التي تتطلب ذلك. تائج الرقميَّ ة والنَّ 6.    يفضل استخدام المؤشرات اإلحصائيَّ

7.     توضيح اإلجابات بصيغ وعبارات واضحة يسهل فهمها من قبل لجنة التحكيم.

8.     الحد األقصى لعدد  الصفحات لكل فئة محدد ضمن االرشادات الخاصة بكل إستمارة .

9.     ضرورة االلتزام باستخدام خط )Arial( عند تعبئة االستمارة على أن يكون حجم الخط   14للعناوين و12 للمتن .

        *سرية المعلومات الواردة في استمارات المشاركة مكفولة من جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي ولن يتم اإلطالع عليها إال من قبل األشخاص المخولين بذلك. 
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سابعًا : التعريف بمصطلحات التميز التعليمي 

مجموعـــة مـــن األنشـــطة المترابطـــة والتـــي يتـــم تصميمهـــا ارتباطـــا بفكـــرة مبدعـــة او غيـــر مســـبوقة خـــارج نطـــاق األنشـــطة التشـــغيلية اليوميـــة بهـــدف مســـاعدة المؤسســـة فـــي تحقيـــق 
مســـتويات األداء المؤسســـي المســـتهدف فـــي مجـــال محـــدد  لهـــا مثـــل خفـــض التكاليـــف أو زيـــادة الكفـــاءة أوتحســـين الثقافـــة التنظيميـــة 

مجموعـــة مـــن المهـــام المترابطـــة المخطـــط لتنفيذهـــا خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة لهـــا نقطـــة بدايـــة ونهايـــة وضمـــن تكلفـــة محـــددة بهـــدف معالجـــة مشـــكلة  معينـــة علـــى مســـتوى 
العمليـــات 

إنجـــاز متميـــز غيـــر تقليـــدي يهـــدف إلـــى اســـتحداث/ تحســـين المنتجـــات أو الخدمـــات أو العمليـــات مـــن خـــالل تبنـــي فكـــرة أو مشـــروع أو تقنيـــة تعتبـــر جديـــدة فـــي ذاتهـــا أو جديـــدة فـــي 
تطبيقاتهـــا ممـــا يحقـــق للمؤسســـة الســـبق والريـــادة.

بيـــان تتـــم صياغتـــه بحيـــث يشـــمل الغـــرض األساســـي الـــذي أنشـــئت المؤسســـة مـــن أجـــل تحقيقـــه، ومـــا تتوقعـــه منهـــا جميـــع الفئـــات المعنيـــة، وتصـــف الرســـالة مجمـــل عمـــل المؤسســـة، 
ومـــن المالئـــم أن تكـــون قصيـــرة وواضحـــة وســـهلة الحفـــظ

مجموعة من االنشطة المترابطة و المستمرة والمخصص لتنفيذها موارد محددة لتحقيق هدف استراتيجي أو أكثر للمؤسسة 

جميع من يتصل أو يتعامل مباشرة مع المؤسسة لتلقي خدمة أو منتج  .

درجة تقابل اإلنجاز أو األداء مع األهداف الموضوعة خالل فترة زمنية محددة، وتقاس الفعالية بمدى تحقيق هذه األهداف.

نسبة الموارد المخطط الستخدامها إلى الموارد المستخدمة فعليًا في تحقيق اإلنجاز أو األداء خالل فترة زمنية معينة.

عملية تنسيق وإيصال ومراقبة التغير في األنظمة والممارسات في المؤسسة .

المنهجية المتبعة في تصميم وتنفيذ والتحكم في العمليات المرتبطة بإنجاز مهام وأنشطة وخدمات المؤسسة.

عملية إنشاء وتطوير واكتساب وتنفيذ المنتج أو الخدمة أو العملية الجديدة ، بهدف تحسين الكفاءة والفعالية والميزة التنافسية بما يضيف قيمة للمنظمة وألصحاب المصلحة

عبارة تمثل تصورًا للمستقبل يبين طموح المؤسسة وما تسعى أن تكون عليه مستقباًل.

تمثـــل المبـــدأ العـــام وتصرفـــات وســـلوكيات موظفـــي المؤسســـة والعـــادات والمعتقـــدات الســـائدة بينهـــم التـــي ترتكـــز عليهـــا عالقـــات العمـــل وهـــي تعكـــس وتعـــزز ثقافـــة مؤسســـية 
معينـــة.

كل مـــن يســـتفيد مـــن خدمـــات المؤسســـة أو يتأثـــر بمخرجـــات ونواتـــج أعمالهـــا أو يتعامـــل معهـــا لتلقـــي خدمـــة أو منتـــج  منهـــا أو لتقديـــم خدمـــة أو منتـــج لهـــا، وتشـــمل فئـــات )القطـــاع 
الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص ومجتمـــع األعمـــال والمســـاهمين والمتعامليـــن والمورديـــن والشـــركاء والمجتمـــع  والجمهـــور العـــام والمـــوارد البشـــرية العاملـــة فـــي المؤسســـة(.

الوضـــع المســـتقبلي أو مســـتوى األداء المنشـــود، ويمكـــن لألهـــداف أن تكـــون قصيـــرة أو بعيـــدة المـــدى، وتســـاعد األهـــداف علـــى تحديـــد مـــدى نجـــاح المؤسســـة وعلـــى تعزيـــز روح 
الفريـــق الواحـــد وذلـــك مـــن خـــالل وحـــدة الهـــدف.

خطـــوات تنفيذيـــة ووســـائل واضحـــة تســـتخدم لتوجيـــه المؤسســـة إلـــى المســـتوى الـــذي ترغـــب فـــي الوصـــول إليـــه، وهـــي األســـاليب المســـتخدمة لســـد ثغـــرات األداء بيـــن الوضـــع القائـــم 
والوضـــع المســـتقبلي أو المثالـــي المنشـــود.

المبادرة 

المشروع

اإلبــداع

رسالة المؤسسة

البرنامج

المتعاملون

الفعالية

الكفـاءة

إدارة التغيير

إدارة العمليات

االبتكار

رؤية المؤسسة

قيـم المؤسسة

المعنيون/
الفئات المعنية

األهـــداف

االستراتيجيات

التعريـــــفالمصطلـــــح
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التعريف بأهم مصطلحات التميز التعليمي

مجموعة اإلنجازات والنتائج النهائية التي يحققها األفراد أو مجموعات العمل أو الوحدات التنظيمية أو المؤسسات .

مجموعة الوثائق )اإلرشادية( التي يسترشد بها الموظفون في أدائهم ألعمالهم وهي تتضمن سياسات وإجراءات العمل.

سهولة الوصول إلى مكان المؤسسة ومعلوماتها ذات العالقة وموظفيها ومسؤوليها المعنيين.

معدل/ نسبة اإلنجاز الذي تحققه الوحدة الواحدة من المورد أو عنصر اإلنتاج خالل فترة زمنية محددة.

مجموعة اللوائح والقوانين والقرارات واألوامر والتعليمات والسياسات الموثقة التي تسير وتحدد اإلجراءات والمعايير والخطوات الواجب اتخاذها تجاه عمل ما.

المادة األولية من األرقام أو الحروف أو الرموز أو الحقائق التي تصف موضوعًا أو فكرة أو حالة.

أسلوب إداري لتحقيق التميز من خالل مواصلة إدخال تعديالت جزئية أو صغيرة على العمليات ومعايير األداء لالرتقاء بها إلى مستويات أفضل.

استحداث ما يلزم لالستجابة للمتطلبات الجديدة أو إدخال تحسينات أساسية على الوضع القائم.

ــة وتحقيـــق  ــات المؤسسـ ــوغ غايـ ــات بهـــدف بلـ ــرية ومعلومـ ــكات وبشـ ــة وممتلـ ــن ماليـ ــة مـ ــوارد المتاحـ ــع المـ ــن جميـ ــه وتأميـ ــة وتوجيـ ــم ورقابـ ــة فـــي تخطيـــط وتنظيـ ــة المتبعـ المنهجيـ
أهدافهـــا.

فحـــص الحقائـــق والبيانـــات التـــي يتـــم تجميعهـــا داخـــل المؤسســـة مـــن أجـــل اتخـــاذ قـــرارات رشـــيدة وفعالـــة، وهـــي تشـــمل دراســـة العالقـــات ومعرفـــة األســـباب وتوفـــر عمليـــة التحليـــل فـــي 
المؤسســـة وتوفـــر الدليـــل واإلرشـــاد لـــإلدارة مـــن أجـــل تحقيـــق أفضـــل النتائـــج.

شـــكاوى/ مالحظـــات يتقــــدم بهــــا الموظـــف وتكـــون عـــادة بشـــأن اإلجـــراءات المتخـــذة بحقـــه أو مـــن جـــراء عـــدم إنصافـــه أو وقـــوع غبـــن عليـــه بســـبب القوانيـــن واللوائـــح المتبعـــة أو 
الممارســـات المطبقـــة.

ـــر نحـــو األفضـــل. ويشـــمل ذلـــك المقارنـــات  تحصيـــل المعلومـــات واكتســـاب المعرفـــة وتطبيـــق الممارســـات المتعلقـــة بهـــذه المعلومـــات والمعـــارف التـــي تـــؤدي إلـــى التحســـين أو التغيي
ـــة والمراجعـــة والتقييـــم الداخلـــي والخارجـــي ودراســـات أفضـــل الممارســـات واالطـــالع علـــى أفضـــل التجـــارب. المعياري

التطبيقـــات العمليـــة الناتجـــة عـــن البحـــوث فـــي المجـــاالت المختلفـــة وتتضمـــن الوســـائل واألدوات واآلليـــات والمعـــدات والتجهيـــزات المتطـــورة التـــي تســـاعد المؤسســـة علـــى إنجـــاز 
مهامهـــا بأســـلوب فعـــال وكفـــؤ.

عملية منهجية تضمن تصور مستقبل منشود للمؤسسة من خالل تحديد رؤية ورسالة واستراتيجيات وأهداف محددة وسبل تحقيقها انطالقًا من الوضع الراهن.

ة المترّتبة على تأسيس أو إطالق مشروعات جديدة ، وعادة ما توازن هذه الدراسة بين أكثر من بديل أو عرض مقدم. دراسة وتحليل التأثيرات الماليَّ

األداء

أدلة العمــــل

إمكانية الوصول

اإلنتاجيـــة

أنظمة العمــل

البيانــــات

التحسين المستمر

التطويـــر

إدارة الموارد

التحليـــــل

التظلم الوظيفي

التعلم المؤسسي

التقنيات الحديثة

التخطيط
االستراتيجي

االنعكاسات المالية 
للمشروعات

التعريـــــفالمصطلـــــح
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إعطاء الموظفين الصالحيات والمسؤوليات التخاذ القرارات المتعلقة بمهام عملهم وإكسابهم المهارات والمعارف الالزمة للقيام بعمل جيد.

إمكانية توفير مصادر دخل أو موارد مالية إضافية.

العوامل التي تمكن االقتصاد الوطني من تحقيق التنمية االقتصادية والرخاء المستدام.

مجموعة عمليات جمع ونسخ وتحليل وتنظيم وتخزين واسترجاع المعلومات أو الوثائق حسب احتياجات جميع المعنيين.

نطاق شامل ومتكامل من قيم وأخالقيات وآداب وممارسات العمل السائدة في مؤسسة حكومية معينة.

تلبية االحتياجات دائمة التغير لكافة الفئات المعنية من خالل تقديم خدمة عالية القيمة مع التأكيد على االلتزام بتحقيق رضا المتعاملين بشكل متواصل.

مدى تغير الموظفين في المؤسسة، ويمكن تحديده من خالل قسمة عدد الموظفين الذين يتركون المؤسسة إلى عدد الموظفين الكلي خالل فترة زمنية محددة.

مؤشر لقياس سرعة تصريف المواد المخزنـة.

طريقة موثقة تحدد أسلوبًا محددًا للعمل ، وتضمن االنسجام والتوافق في كيفية القيام بعمل أو مهمة ما.

تشير إلى اإلدارات أو األقسام أو الشعب والشعب الفرعية المبينة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

سلســـلة مـــن عمليـــات المراجعـــة المنتظمـــة والمخططـــة للممارســـات والعمليـــات والنتائـــج تنفذهـــا المؤسســـات التعليميـــة فـــي اإلمـــارة اعتمـــادًا علـــى نمـــوذج جائـــزة رأس الخيمـــة للتميـــز 
التعليمـــي ، ويتـــم علـــى أساســـها إعـــداد وتنفيـــذ خطـــة متكاملـــة للتطويـــر والتحســـين.  

ـــات المعنييـــن بالمؤسســـة ويوضـــح القواعـــد واإلجـــراءات الالزمـــة  ـــة والتوجيـــه علـــى المســـتوى المؤسســـي، وهـــو يحـــدد المســـؤوليات والحقـــوق والعالقـــات مـــع جميـــع فئ نظـــام للرقاب
ـــة والشـــفافية والمســـاءلة المؤسســـية ويعـــزز الثقـــة والمصداقيـــة فـــي بيئـــة العمـــل. لصنـــع القـــرارات الرشـــيدة المتعلقـــة بعمـــل المؤسســـة. وهـــو نظـــام يدعـــم العدال

تعبيـــر مجـــازي يرمـــز إلـــى التـــزام المؤسســـة الحكوميـــة بإنجـــاز أعمالهـــا وإجـــراء اتصاالتهـــا وتقديـــم خدماتهـــا مـــن خـــالل اإلنترنـــت أو أيـــة وســـائل تقنيـــة حديثـــة أخـــرى تكفـــل تقليـــل االعتمـــاد 
علـــى األداء اليـــدوي والعمـــل الورقـــي وتصـــل بـــه إلـــى الحـــد األدنـــى.

تناســـق الخطـــط والعمليـــات والمعلومـــات والقـــرارات والمـــوارد تحقيقـــًا ألهـــداف المؤسســـة، وتتطلـــب المواءمـــة فهًمـــا عامـــًا ومشـــتركًا ألهـــداف المؤسســـة، واســـتخدام المقاييـــس 
الخاصـــة والمعلومـــات المتوفـــرة فـــي التخطيـــط والمتابعـــة والتحليـــل ثـــم التطويـــر علـــى مســـتوى المؤسســـة ووحداتهـــا التنظيميـــة وعملياتهـــا.

جميع األفراد العاملين في المؤسسة الذين يمكن االنتفاع بأعمالهم وجهودهم في مشروعات اإلنتاج والخدمات.

تحديـــد األعمـــال والنشـــاطات المحـــددة لتحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى وقصيـــرة المـــدى وتحتـــوي الخطـــة علـــى تفاصيـــل المـــوارد المتاحـــة والجـــدول الزمنـــي لتنفيـــذ 
المشـــاريع.

ـــة  ـــر مرحلـــة متقدمـــة مـــن اإلجـــادة فـــي العمـــل واألداء الكفـــؤ والفعـــال المبنـــي علـــى مفاهيـــم إداري التفـــرد والتفـــوق اإليجابـــي فـــي األداء والممارســـات والخدمـــات المقدمـــة وهـــو يعتب
ـــات وإشـــراك المـــوارد البشـــرية والتحســـين المســـتمر  ـــر العملي ـــة واإلدارة بالمعلومـــات والحقائـــق وتطوي ـــادة الفعال ـــن والقي ـــج وخدمـــة المتعاملي ـــز علـــى األداء والنتائ ـــدة تتضمـــن التركي رائ

ـــاء شـــراكات ناجحـــة. واالبتـــكار وبن

التمكيـــن

تنمية اإليرادات

التنافسية

التوثيــــق

ثقافة المؤسسة

الجـــودة

دوران العمــل

دوران المخزون

المنهجيــة

الوحدات التنظيمية

التقييم الذاتي

الحوكمة

الحكومة اإللكترونية

المواءمــة

الموارد البشرية

ُخطط العمـــل

التميـــز

التعريـــــفالمصطلـــــح
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عالقة بين طرفين تقدم قيمة مضافة للمتعاملين، وتحتاج المؤسسة لبناء شراكات داخلية وخارجية من أجل تحقيق األهداف المخطط لها وتشمل:
ـــن تطويـــر شـــبكة مـــن العالقـــات الداخليـــة فـــي المؤسســـة  بيـــن األقســـام المختلفـــة لضمـــان المرونـــة وســـرعة االســـتجابة وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات  الشـــراكات الداخليـــة:  وتتضمَّ

والتحســـين المســـتمر.
الشـــراكات الخارجيـــة: وتشـــمل المتعامليـــن والمورديـــن والهيئـــات التعليميـــة  والمؤسســـات الحكوميـــة األخـــرى والســـلطات التشـــريعية وفئـــات المجتمـــع المحلـــي ممـــن لهـــم عالقـــة 
مباشـــرة فـــي عمـــل المؤسســـة وهـــذه الشـــراكات قـــد تكـــون األســـاس فـــي عمليـــات تحســـين واســـتحداث الخدمـــات فـــي المؤسســـة وذلـــك مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن القـــدرات والمهـــارات 

المتنوعـــة للشـــركاء.

منح جميع المعنيين الفرص الكافية لالطالع والتعرف على المعلومات والقرارات ذات العالقة متضمنة مبررات اتخاذها والجهات المسؤولة عنها والنتائج المترتبة عليها.

أي اتصال من المتعامل )كتابي أو شفهي( يعبر فيه عن عدم رضاه عن المنتج أو الخدمة المقدمة له، أو عدم رضاه عن نوعيتها أو طريقة تقديمها أو كل ما يتعلق بها.

سلسلة إجراءات وخطوات تحدد لها مدخالت من الموارد المختلفة )مادية ، بشرية( تضمن تقديم خدمة أو منتج أو إنجاز عمل معين.

العمليات التي من خاللها يتم إنجاز المهام واألنشطة والخدمات األكثر أهمية وتأثيرًا على نتائج وأعمال المؤسسة الحكومية.

إدراك ما تستحقه الخدمة أو العملية من جهد مبذول أو رسوم مدفوعة.

المعلومات التي تقود إلى عمل أو إجراء معين.

البيانات التي تم تنظيمها ومعالجتها وتحليلها لتحقيق هدف معين أو الستعمال محدد أو تفسيرها في إطار هيكلي معين بما يضمن فعالية صنع القرارات.

معلومات كمية أو نوعية تصف المخرجات وأداء العمليات في المؤسسة.

ــر العـــام ونوابـــه ومـــدراء الوحـــدات  ــالتها، وتضـــم المديـ ــا ورسـ ــا البشـــرية نحـــو تحقيـــق رؤيتهـ ــاتها بصـــورة عامـــة وقيـــادة مواردهـ ــا المســـؤولة عـــن توجيـــه المؤسســـة وسياسـ الهيئـــة العليـ
ــة. ــؤوليات قياديـ ــن يتحملـــون مسـ ــرفين الذيـ ــن المشـ ــة وغيرهـــم مـ التنظيميـ

تقديـــم المؤسســـة لمبـــادرات ومشـــاريع تؤكـــد التزامهـــا بخدمـــة وتنميـــة المجتمـــع وتفعيـــل دورهـــا ليســـاهم بشـــكل أكبـــر بتوفيـــر ظـــروف مالئمـــة للتنميـــة البشـــرية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والعلميـــة والبيئيـــة ، ودعـــم القطاعـــات الصناعيـــة والتجاريـــة والســـياحية والصحيـــة … الـــخ بمـــا يتجـــاوز نطـــاق المهـــام والمســـؤوليات الرئيســـة والمباشـــرة للمؤسســـة.

المقارنـــة مـــع مؤسســـات متميـــزة فـــي مجـــاالت محـــددة للتعـــرف علـــى أفضـــل الممارســـات علـــى المســـتوى المحلـــي أو اإلقليمـــي أو الدولـــي فـــي نفـــس نطـــاق العمـــل أو خارجـــه بهـــدف 
االســـتفادة والتعلـــم منهـــا

جميـــع مـــا تمتلكـــه المؤسســـة مـــن أمـــوال منقولـــة وغيـــر منقولـــة قـــد تشـــمل األراضـــي والعقـــار والتقنيـــات واألجهـــزة والمعـــدات واآلليـــات والمرافـــق العامـــة والمخـــزون واألصـــول بأنواعهـــا 
المختلفـــة.

تمثـــل القواعـــد الرئيســـة والتوجـــه العـــام للمؤسســـة الحكوميـــة، وتحـــدد السياســـات المســـار العـــام الـــذي يوجـــه تفكيـــر المســـؤولين أثنـــاء عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات فـــي مختلـــف جوانـــب 
العمـــل فـــي المؤسســـة الحكوميـــة.
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ثامنًا : قنوات التواصل
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