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 اللجنة االستشارية للمعلمين

ختم اللجنة

نسخة إلكترونية كاملة للمشروع: المرفقات
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2)

1)

2)

1)

2)

3)

.تشكل اللجنة االستشارية لجنة تحكيم متخصصة من التربويين والخبراء من ذوي الكفاءة(1

2)

.يجري تكريم الفائزين في احتفال خاص برعاية سعادة وزير التربية والتعليم(3

.  دينار ودرع تذكاري مع شهادة تقديرية500يحصل الفائز عن كل حلقة على جائزة مقدارها (4

.تنشر األعمال الفائزة في مطبوعات الوزارة(5

______________________:     اسم المعلم

       /       /   :التاريخ_____________:    توقيع المعلم

جائزة المعلم المتميّز

 هي جائزة تشجيعية للمعلمين في الميدان التربوي استمراًرا لسياسة وزارة التربية والتعليم في دعم 

.المعلمين المبدعين والمتميزين وتشجيعهم

أن يعكس العمل المقدم للجائزة جهدًا أصيالً يتضمن إبداًعا وابتكاًرا، وأن يكون مطبقًا وله أثر 

.ملموس في المجتمع المدرسي

إجراءات التقدم للجائزة:خامًسا 

مع )يقدم وصفًا مختصًرا للمشروع أو البرنامج وبيان أثره اإليجابي في العملية التعليمية التعلمية 

.(مرفق إلكتروني كامل للمشروع

لجنة التحكيم:سادًسا 

الحلقة الثانية االبتدائي - الحلقة األولى االبتدائي )تختار اللجنة الفائز بالجائزة عن كل حلقة دراسية 

.(الصناعي- الثانوي - اإلعدادي - 

 نوفمبر 30م حتى األربعاء 2016 نوفمبر 1الثالثاء يكون استالم األعمال خالل الفترة من 

 ظهًرا في مقر اللجنة االستشارية للمعلمين بالمعهد السعودي 1 صباًحا حتى 9 من الساعة م2016

            17878680: فاكس - 17878691: هاتف. البحريني للمكفوفين في مدينة عيسى

teachercc2007@gmail.com: البريد اإللكتروني

.يمأل المترشح استمارة التقدم للجائزة وتعتمد من إدارة المدرسة

التعريف بالجائزة: أوالً

.أن يكون المتقدم للجائزة من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس 

.تشجيع التميز في المجال التعليمي

.دعم مبادرات المعلمين ومشروعاتهم ذات المردود اإليجابي في تعلم الطلبة

فئات الجائزة: ثالثًا

االبتدائية واإلعدادية والثانوية، )تشمل هذه الجائزة كل المعلمين والمعلمات في جميع المراحل التعليمية 

.(والصناعية

شروط الجائزة:رابعًا

أهداف الجائزة: ثانيًا


