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 مقدمة 
مؤسسة   .  أهل�ة"التعاون"  ن فلسطني ي 

�ن مسجلة كف�ع  جن�ف  تأسست   مستقلة  ي 
الشخص�ات   1983عام    �ن من  مجموعة  بمبادرة 

ن اإل�سان   ،االقتصاد�ة والفك��ة الفلسطين�ة والع���ة بهدف تمكني
�
 واقتصاد�ا

�
ي اجتماع�ا ي مخ�مات الشتات    الفلسطيين

ن و�ن ي فلسطني
�ن

ي لبنان. تنفّ 
و�رنامج القدس إلعمار  أر�عة برامج رئ�س�ة: التعل�م، والثقافة، ذ "التعاون" مشار�عها التنم��ة واإلغاث�ة ضمن الفلسطين�ة �ن

ن الشباب ودع�رنامج و البلدت القد�مة،   . م األيتامالتنم�ة المجتمع�ة بما �شمل تمكني

 رؤ�ة المؤسسة

فيها    "التعاون"تتطلع   يتمتعون  باالستقالل والح��ة والد�مقراط�ة  تنعم  ن ع���ة  ي فلسطني
�ن ن  ن كمواطنني الفلسطينيني تع��ز صمود  إ� 

ن و�بداع.  ي تفع�ل جميع قدراتهم بتم�ي
  بال�رامة والرخاء والتقدم و�تمكنون فيها من تحقيق ذاتهم، مع توف�ي الفرص المتكافئة لهم �ن

 رسالة المؤسسة 
ي والحفاظ  أن    "التعاون"�س�   ي تط��ر قدرات اإل�سان الفلسطيين

ن �ن ي �ساهم بتم�ي تكون المؤسسة الفلسطين�ة األهل�ة التنم��ة الرائدة اليت
ي   الفلسطيين الشعب  ي الحت�اجات  المنه�ب التحد�د  ، وذلك من خالل  ي

المدئن المجتمع  بناء  ي 
ثقافته الح�ة و�ن تراثه وه��ته ودعم  ع� 

 السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة.  وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآلل�ات
 ق�م العمل المؤسس�ة  

ي واالستقالل�ة والمهن�ة.  ام الوطين ن  االل�ت
 الهدف العام 

ي   ن اال�سان الفلسطيين ي  تمكني
.  ومؤسسات المجتمع المدئن

�
 واقتصاد�ا

�
 اجتماع�ا

 برامجنا 
ي تنم�ة اإل�سان 

: تندرج مساهمات "التعاون" �ن ي ضمن أر�عة برامج رئ�س�ة و�ي  والمجتمع الفلسطيين
ن و�عزز الق�م والسلوك�ات التعل�م .1 ي توف�ي تعل�م نو�ي ين�ي المعارف و�طور كفا�ات ومهارات الطلبة والمعلمني

: المساهمة �ن
 . ن االقتصادي واالجتما�ي  اإل�جاب�ة و�عزز التمكني

ي ال�ي وتع��ز اله��ة الفرد�ة والجماع�ة والتأ��د ع� دور الثقافة كمكالثقافة .2 ي الفلسطيين
ّون  : الحفاظ ع� الموروث الثقا�ن

ن   التمكني دور  وتع��ز  ي 
اإل�سائن ي 

الثقا�ن الحوار  ي 
�ن ي  الفلسطيين المنجز  ا�ة  �ش وع�  المستدامة  التنم�ة  لعمل�ة  وموجه 

ي استدامة القطاع. 
 االقتصادي واالجتما�ي �ن

، و�ناء اقتصادات محل�ة تحقق التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة   التنم�ة المجتمع�ة:  .3 ن دعم الع�ش ال���م للفلسطينيني
، وتعزز من قدرتهم من الصمود ع� أرضهم، وذلك من خ ن ي  والصح�ة العادلة والمستدامة للفلسطينيني

الل االستمرار �ن
التحت�ة،   والبن�ة  والزراعة،  المؤسسات،  عمل  أداء  وتط��ر  بالصحة،  والمتمثلة  المختلفة،  نامج  ال�ب مكونات  ي 

�ن العمل 
ن االقتصادي.  ي حاالت الطوارئ، باإلضافة إ� رعا�ة األيتام والتمكني

 وتقد�م المساعدات اإل�سان�ة واإلغاث�ة �ن
ي واله��ة الثالقدس إلعمار البلدات القد�مة:    برنامج .4

اث المعماري والتار��ن ي الحفاظ ع� ال�ت
قاف�ة للمدن المساهمة �ن

ي البلدات التار�خ�ة.  
ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لقطاعات الح�اة �ن

، والمساهمة �ن ن ي فلسطني
 والبلدات التار�خ�ة �ن

 "التعاون "خلف�ة عن جوائز 
 من المؤسسة بأهم�ة تقدير وتك��م إنجاز    2003انطلقت جوائز "التعاون" منذ بدا�ة عام  

�
ن والعطاء وذلك إ�مانا و�بداع الشعب  للتم�ي

. وقد كانت عائلة الشخش�ي أول   ن ، وللحفاظ ع� العراقة واألصالة والجذور وخلق الروح التنافس�ة المبن�ة ع� اإلنجاز والتم�ي ي الفلسطيين
ي العام  2015-2007من تبين جائزة االنجاز لمدة �سع سنوات (

للمؤسسات    وخصصتتبنت عائلة عبد الهادي الجائزة    2016). و�ن
ي 
ي القطاع الثقا�ن

ي العام    ،العاملة �ن
، وسم�ت باسم المرحوم نع�م عبد الهادي. كما    2020و�ن ي

ي القطاع الثقا�ن
ن �ن خصصت لألفراد العاملني

ي القدس عام  
ي للتنم�ة المجتمع�ة �ن

ي للشباب ال��ادي وجائزة المرحوم راغب ال�الوئت
. أما 2012أطلقت "التعاون" جائزة من�ي ال�الوئت

ي التعل�مجا
ن �ن جائزة فلك وعبد ال���م كامل   واستمرت ولمدة خمس سنوات فقط.    2014تم اطالقها عام    ، فقد ئزة نب�ل القدو�ي للتم�ي

ي غزة  
ي العام   .2019وحيت عام    2014عام  من  الشوا للمؤسسات المجتمع�ة �ن

أطلقت التعاون ثالث جوائز جد�دة، �ي جائزة    2017و�ن
القطا  ي 

ن �ن للتم�ي أبو غزالة"  -ع الص�ي  "التعاون"  الحاج أحمد  التعاون للمعلم/ة  2021واستمرت حيت عام    جائزة "المرحوم  ، وجائزة 
ي القدو�ي للمنح الدراس�ة لعام  

ي ومؤسسة هائن
/ة بدعم من الس�د من�ي ال�الوئت ن ي العام    2017المتم�ي

استمرت جائزة    2018فقط، و�ن

http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 . ي
/ة بدعم من الس�د من�ي ال�الوئت ن   2017هذا باإلضافة إلطالق جائزة "التعاون" للتطب�قات التكنولوج�ة المبتكرة عام   المعلم/ة المتم�ي

 ولعام واحد فقط. 

ي  
ي  تم تصم�م الجوائز لتقدير و�شجيع رواد المجتمع المدئن ي التنم�ة المستدامة ، كما أنها  الفلسطيين

ي المساهمة �ن
ا� �ن ن الذين ُ�ظهرون تم�ي

�ه   ن ن للجوائز من قبل لجان تحك�م  تحث ع� توافر الشعور التناف�ي ال�ن . وتم تقي�م المتقدمني ن ، الذي يؤدي بدورە لتحقيق التم�ي والص�ي
ي "التعاون". 

ف ع� هذە الجوائز مجلس الجائزة �ن  مستقلة وذلك لضمان ح�اد�ة االخت�ار، و��ش

 2202جوائز "التعاون" 
 التال�ة: جوائز دور�ة وفق الفئات   أر�ــعَتمنح "التعاون هذە العام 

للقدس .1 "التعاون"  القدس  -جائزة  ي 
�� المجتمع�ة  للتنم�ة  ي 

ال�الوئت راغب  المرحوم  نعمل":   جائزة  للقدس  ُتمنح    " 
ي  هل�ة المجتمع�ة للمؤسسات األ ي القدس واليت

. العاملة �ن ن ن المقدسيني ة للفلسطينيني ن  قدمت خدمات مجتمع�ة متم�ي
ي للشبا  - جائزة "التعاون" للشباب .2

ي ال��ادي جائزة من�ي ال�الوئت
ي    "لغٍد أفضل ... نبدع":   ب الفلسطيي� ُتمنح للشباب الفلسطيين

ي   واليت واالبتكار.  االبداع  نحو  الشباب  لتشجيع  وذلك  ال��اد�ة،  االجتماع�ة  والمبادرات  ال��اد�ة  األعمال  مبادرات  أصحاب 
ي الضفة الغ���ة وقطاع غزة ومناطق 

ي مناطق عمل المؤسسة �ن
ي لبنان.    1948�ستهدف الشباب �ن

ن �ن  ومخ�مات الالجئني
�  للتجائزة "التعاون"   .3 ي  م�ي

ي ��
 ما ن��د"جائزة المرحوم نع�م عبد الهادي    -القطاع الثقا��

�
وهذا العام سُتمنح  :  " سنكون يوما

ي 
ي والمتواجدين �ن

ي الحقل الثقا�ن
ن �ن ن والعاملني ن    1948الضفة الغ���ة وقطاع غزة ومناطق   لألفراد الفنانني ومخّ�مات الالجئني

ي لبنان
 .�ن

�   ة/جائزة "التعاون" للمعلم .4 ي    - المتم�ي
ي الذي  ... نهضة وطن":    ة/"ابداع معلمجائزة من�ي ال�الوئت ُتمنح للمعلم الفلسطيين

ي الضفة الغ���ة 
ي احدى المدارس الفلسطين�ة �ن

ي عمل�ة التدر�س و�عمل �ن
يّتبع طرق وآل�ات وأسال�ب جد�دة وفَعالة �ن

ي لبنان.   1948والقدس وقطاع غزة ومناطق 
ن �ن  ومخ�مات الالجئني

 
:  لم��د  ي األعوام السابقة �مكنكم الدخول ع� الرابط التا�ي

ن والفائ��ن �ن جائزة التعاون  من المعلومات حول جائزة التعاون المعلم المتم�ي
ن   . المعلم المتم�ي

 

   : ون�ة ع� الرابط التا�ي  جوائز التعاون لم��د من المعلومات عن جوائز" التعاون" ير�ب متابعة صفحتنا االل��ت
 

  

 أیها المعلم، سنكون خیوطًا في یدك وعلى نولك فلتنسجنا ثو�ًا إن أردت،"

 فسنكون قطعة في ثوب العلى المتعالي" 

 جبران خلیل جبران

 

http://www.taawon.org/ar/awards/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
http://www.taawon.org/ar/awards/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
http://www.taawon.org/ar/awards
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�  ة/ للمعلم "التعاون"جائزة    ة/ المتم�ي
ي " 

 "جائزة من�ي ال�الوئت
 ... نهضة وطن "  ة/ "ابداع معلم

 

ن    إ�مانا  تقدير اإلنجاز والتم�ي بأهم�ة  بتأس�س   واإلبداعمن "التعاون"  المؤسسة  الفلسطين�ة، قامت  المؤسسات األهل�ة  الذي تحققه 
ن   ت ب�حداث واإلبداعجوائز سن��ة تهتم باإلنجاز والتم�ي ن ة ومبدعة وتم�ي ن ، وُتمنح للمؤسسات األهل�ة أو األفراد الذين حققوا إنجازات مم�ي

ي مجال عملهم ورسالتهم. أو �سعون لتحقيق إنجاز 
ات إ�جاب�ة مستدامة �ن  ات من خالل مشار�ــــع ومبادرات مبدعة. تغي�ي

 

 من    "التعاون  "منذ �شأتها، أولت  
�
ي تنم�ة قدرات  اهتماما خاصا لقطاع التعل�م، انطالقا

ي وتمكينه.   اإل�سانرؤ�تها �ن هذا وقد    الفلسطيين
ي جميع مناطق ع  إ�ركزت التعاون ع� تدخالت تهدف 

ي العد�د من التخصصات و�ن
ن �ن  ملها. بناء ورفع قدرات المعلمني

 

/ات ن التعل�م�ة من معلمني العنا�  ن    ،تلعب جميع  التم�ي ي تحقيق 
�ن تعل�م�ة ومدارس دورا�  مناهج وأدوات  /ات، مرشدين/ات،  ن ادار�ني

ي التعل�م مصدر اهتمام كل    واإلبداع
ن �ن ي تحقق التم�ي ي التعل�م واستخدام وتط��ر األدوات والوسائل اليت

ي التعل�م. وقد شكل اإلبداع �ن
�ن

ي لتعاون  من مؤسسة ا
ي تط��ر العمل�ة   إ�. باإلضافة  والس�د من�ي ال�الوئت

ن بأسل��ه وأداءە لما له من دور رئ��ي �ن أهم�ة دعم المعلم المتم�ي
 التعل�م�ة.  

 
 عن اإلطار المألوف لدور المعلم الذي لم �ع

�
ي الجوائز الخاصة بتقي�م أداء المعلم، وخروجا

�وي البحت المتبع �ن د  و�ع�دا� عن التوجه ال�ت
اتباع طرق وآل�ات   المعلم ع�  الجائزة لتشّجع  التعلم، جاءت فكرة  لعمل�ة  المعرفة فقط بل أصبح هو/�ي مسّهل  �قت� ع� نقل 

ي عمل�ة التدر�س.  وأسال�ب جد�دة و 
� هو من �صمم بيئة التعلم و�شخص مست��ات طالبه و�صف لهم ما  فَعالة �ن فالمعلم المتم�ي

 � � ومبدعني  منتجني
�
يناسبهم من المواد التعل�م�ة و�تابع تقدمهم و�رشدهم و�وجههم حيت تتحقق األهداف المطل��ة ل�كونوا أفرادا

 . �   وق�اديني
 

ي سطور  
ي ��

 الس�د من�ي ال�الوئت
�ف عام  ول ي القدس ال�ش

ي مدرسة المطران ع�   1943د �ن
ي مدرسة الف��ر والثان��ة �ن

وتل�ت علومه االبتدائ�ة �ن
ي ح��ران  

، ح�ث تخ�ج منها �ن ن . التحق  1961بعد أمتار قل�لة عن خط الهدنة الذي قسم القدس إ� قسمني
ي ب�ي 

ي الجامعة األم��ك�ة �ن
ە بكل�ة العلوم الس�اس�ة واالقتصاد�ة �ن ي اتحاد  مبا�ش

وت ح�ث أصبح عضوا فاعً� �ن
ن العرب.   ن وحركة القوميني  طالب فلسطني

ي عام  
ّ وهناك اتجه    1968�ن ي ي ودئب ن الذين توجهوا إ� أبو ظيب ي    إ�كان من أوائل الفلسطينيني

األعمال الحرة �ن
ي  

ومصا�ن المجوهرات  صناعه  السجاد،  صناعة  العقار�ة،  االستثمارات  الغذائ�ة،  والمواد  التم��ن  مجاالت 
ي أسسها حول العالم.   كة اليت ت فروع ال�ش  الذهب، ح�ث انت�ش

ي مجلس األمناء ومسؤول عن ملف القدس. 
�ن عاما كعضو �ن  انضم إ� مؤسسة التعاون منذ أ��� من ع�ش
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 فلسفة الجائزة
 

ي التعل�م من خالل  اإلبداع دعم    حولتتمحور فلسفة الجائزة  
�� � ي المعلم طرق وأسال�ب وآل�ات إبداع�ة خالقة غ�ي تقل�د�ة   والتم�ي

تبي�

ي 
ي ظل الثورة الصناع�ة الرابعة وذلك لبناء  ،العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ةحديثة ومتطورة ��

ي �س� لتوظ�ف ا ج�ل قادر ع� الع�ش �ن ليت

،  اآل الب�ش بها  �قوم  ي  اليت الوظائف  بمعظم  للق�ام  والتعاون  وعل�ه  لة  االجتما�ي  والتفاعل  ي  الفين التعب�ي  القدرة ع�  تط��ر  المعلم  ع� 

ي ع� المعرفة   ي واإلنتاج المبين
ي ع� حل المشكالت والبحث العل�ي  والتواصل العاط�ن لدى طلبته، وتط��ر قدراتهم ع� التعلم المبين

ي العمل ضمن ف��ق
هم للحصول ع� وظ�فة المستقبل بتط��ر قدراتهم �ن والقدرة    ،وفن التفاوض  ، والتفك�ي الناقد واإلبداع، وتحض�ي

ام  ع� اتخاذ القرار، كما و�جب أن �عمل المعلم ع� أن �كون طلبته مواطنو  ن فاعلون من خالل المشاركة والتعاطف مع اآلخ��ن واح�ت

 كما �جب  التن�ع،  
�
ن الطالب ذات�ا وحيت يتمكن المعلم من  ،  من خالل تط��ر قدرته ع� االتصال والتواصل و�دارة الذات والصمود   تمكني

ن الطالب من مهارات   �ن تمكني ن با  أنعل�ه    القرن الحادي والع�ش ، وتحدي الطالب، واالتصال  إلبداع، واالبتكار، وايتم�ي ي ات��ب لتخط�ط االس�ت

الق�مالقدرة ع�  ، و الج�د   والتواصل لخلق ج�ل  .  تع��ز  ي  وذلك  اليوم  فلسطيين عالم  ي 
�ن المتسارعة  ات  التغ�ي موا�بة  قادر ع�  مبدع 

، و�التا�ي   ي ي  الجائزة  هذە  نرى أن لواحتالل مرا�ز متقدمة تنعكس عل�ه وع� مجتمعه �شكل إ�جائب
ى �ن أسال�ب    دعم وتط��ر أهم�ة ك�ب

ة  التدر�س   ن ي نها�ة  الالمتم�ي
فتح باب التنافس  إ�  باإلضافة  ،  المطافقادرة ع� رؤ�ة المجتمع بما ف�ه أهل الطلبة كمصدر وكمنتفع �ن

ن الستحداث واستخدام طرق وأسال�ب وآل�ات  ن المعلمني ي بني ة. تعل�م وتعلم اإل�جائب ن  مبتكرة ومم�ي

 

 أهداف الجائزة 
ن   اإلبداعدعم  - ن والمعلماتوالتم�ي  . لدى المعلمني
ي خلق  الذي يتبين طرق وأسال�ب إبداع�ة    ة/ تك��م المعلم -

قادر ع� موا�بة تحد�ات الع� (الثورة الصناع�ة ج�ل  �ساهم �ن
�ن)  . الرابعة ومهارات القرن الحادي والع�ش

ي أسال�ب وطرق وآل�ات تعل�م�ة حديثة ومبتكرة ة/ �شجيع المعلم -  بداع. واإل واالبتكار تطور قدرة الطلبة ع� البحث  ع� تبين
ي تمكنه من اخلق ج�ل ك -  ع� احتالل مرا�ز متقدمة. لمنافسة ع� مست��ات دول�ة وقادر فؤ �متلك المهارات اليت
 ر�ط العمل�ة التعل�م�ة بما �حتاجه الطلبة بصورة خاصة والمجتمع المح�ي بصورة عامة.  -

 دور�ة الجائزة 
ي شهر جائزة سن��ة 

 .  كل عام من  أ�ار  تُ�منح ��
 المستهدفة  الفئة والمناطق 

ن  ن  المعلمات/�ستهدف الجائزة المعلمني ن  الفلسطين�ات/الفلسطينيني ي مدارس فلسطين�ة (حكوم�ة، وكالة، أهل�ة،   والعامالت/والعاملني
�ن

ي الضفة الغ���ة بما فيها القدس، وقطاع غزة، والمخ�مات الفلسطين 
ي لبنان، ومناطق  خاصة) �ن

ن االعتبار  خذ بع، ح�ث تؤ 1948�ة �ن ني
ن خصوص�ة كل منطقة واإل  ن  مات المعل/مكان�ات المتوفرة للمعلمني  .  المتقدمات /المتقدمني

 الجائزةق�مة 
ن  لف دوالر أم���ي موزعة ع�  أ  45ق�مة الجائزة   ) مع ة/ فائز   ة/ دوالر ل�ل معلم  خمسة ع�ش ألف(  كحد أق� فائ��نثالثة معلمني

 . " التعاون"وشعار   ة/ درع تك���ي �حمل اسم الفائز 
اف ع� الجائزة وتحك�مها اإل   �ش

ف ع� إجراءات الجائزة   : ��ش
الجائزة:  • مدير   مجلس  من  امج  مكون  المؤسسة  وممثل  ال�ب ي 

�ن برنامج  تنف�ذ    عن كل  المجلس  و�تو�  المجلس.  وسكرتار�ا 
اف الجائزة   إجراءات  . عليها، ومتابعة أعمال لجنة التحك�م الخارج�ة واإل�ش
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ي �ي لجنة متخصصة ومستقلة ومحا�دة وتطوع�ة تقوم بتقي�م الطلبات المتقدمة وتقد�م    لجنة التحك�م الخارج�ة:  • واليت
 باخت�ار الفائ��ن وفق معاي�ي وأسس محددة.   التوص�ة

 للموافقة. المدير العام ومنه إ� ممول الجائزة  �قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إ�  •
ي المؤسسة اإلدارةإ� مجلس برفع التوص�ات المدير العام �قوم  •

 لالعتماد والمصادقة.  ��
 

 الجائزةمراحل تنف�ذ 
  :  تمر الجائزة بعدة مراحل لتنف�ذها كما ��ي

 عالن: مرحلة التحض�ي واإل  .1
��ة والتعل�م ووكالة الغوث و   ،عالم المختلفةالن عن الجائزة من خالل وسائل اإل عاإل  • ممث�ي المدارس  و�التنسيق مع وزارة ال�ت

ي بعض األح�ان يتم عقد ورشات عمل   هل�ة. الخاصة واأل
 عن االستفسارات.  واإلجابةللتع��ف عن الجوائز  و�ن

شح للجائزة  .2  مرحلة ال�ت
ي المنافسة ع� الجائزة الراغبات/اغبونالر  المعلمات/علمونالم�قوم  •

ون�ا   �ن اك إل��ت من خالل الرابط  بتعبئة نموذج االش�ت
/ة  ( ن المتم�ي المعلم/ة  لجائزة  ي 

وئن اإلل��ت ال2022الطلب  جميع  و�صل  المطل��ة،  الملفات  جميع  توف�ي  مع  متقدين  ) 
ة    والمتقدمات ي  �ُ   مللجائزة، بأنه  المتقدمقّر  �يوضح استالم طلباتهم. و   إشعار مبا�ش

"للتعاون" بالق�ام ّ�ح �شكل مبدئئ
ور�ا بالتنسيق مع المدرسة إلنجاح عمل�ة التقي�م.   بما تراە �ن

 عن أي استفسارات حول الجائزة وك�ف�ة تعبئة الطلب.  واإلجابةمن قبل ف��ق "التعاون"  واإلرشاد تقد�م النصح  •
 مرحلة الفحص األو�ي للطلبات:   .3

شح والوثائق  �شك�ل لجنة فحص أول�ة داخل�ة من "التعاون" وذلك   • وط األساس�ة لل�ت للتأ�د من مطابقة الطلبات لل�ش
 المطل��ة. 

ة • ن وع وتخ�ج بقائمة أول�ة لألفكار المم�ي ي تتناسب مع فلسفة وأهداف الجائزة    تراجع اللجنة الفكرة المخت�ة للم�ش اليت
ي �ستحق االنتقال   أعالە ي من قبل لجنة التحك�م. واليت  لمرحلة التقي�م الفين

 . األول�ة للجنة التقي�م الخارج�ة للمراجعة واالعتماد ُترفع نتائج التقي�م وقائمة الطلبات  •
ي للطلبات:  .4

 مرحلة الفحص النهائئ
تطوع�ة • تحك�م خارج�ة مستقلة  لجنة  التعل�ممشكلة من    محا�دة   �شك�ل  ي 

اإلبداع �ن ي مجال 
�ن اء  لهم    خ�ب ومشهود 

والمهن�ة اللجنة  ،  بال�فاءة  هذە  و   تقي�موتتو�   . ن المعلمني من  المقدمة  مدى الطلبات  حول  التقي�م  معاي�ي    تتمحور 
ي إدارة العمل�ة  مبتكر  أسلوب    ة / استخدام المعلم

ن �ن التعلم�ة. يتم اخت�ار اللجنة بدقة لتشمل التعل�م�ة  وفعال ومتم�ي
هو   الجائزة  ي هذە 

�ن الحكم  �كون  الع���ة ح�ث  والدول  ن  فلسطني اء من  الخارج�ة الخ�ب اء  الخ�ب لجنة  تقي�م  نت�جة 
 . والمحا�دة

ي لبوحال اعتمادها تقوم    األول�ةمراجعة توص�ات اللجنة  تقوم اللجنة ب • طلبات القائمة األول�ة للوصول إ�  تقي�م فين
ن معل  10عن    ت��د ، ال  قائمة مصغرة ولن  والمتابعة. هذا    وسيتم التواصل مع القائمة المصغرة فقط لل��ارة.  معلمات/ مني

� الذين لم �حالفهم الحظ هذا العام. ل أشعار أي  إرساليتم التواصل أو   لمعلمني
ومبادراتهم   • أساليبهم  عرض  طرق  ع�  وتدر�بهم  لتمكينهم  ة  القص�ي للقائمة  عمل  ورشة  عمل  يتم  الحاجة  حال  ي 

�ن
 وتعم�مها. 

ي مواقع عملهم  تقوم اللجنة بعقد   •
ن الذين وصلوا للقائمة المصغرة �ن ورة  ز�ارات م�دان�ة للمعلمني   ، حضور حصصو�ن

ومقابلة مجموعة   واألها�ي وتص��رها  الطلبة  إ�    والزمالء  من  أن  .  المدرسة  إدارةباإلضافة  ال��ارة  �شارك  و�جب  ي 
�ن

 من اللجنة.   عض��ن ال �قل عنالواحدة ما  
 للجنة التحك�م طلب أي معززات أخرى بعد ال��ارة. �حق   •
ي حال عدم اقتناعها بالطلبات المقدمة أو أي أسباب أخرى  •

 التوص�ة بحجب الجائزة. �حق للجنة التحك�م �ن
 جلس الجائزة. توص�اتها لم  ةلجنة التحك�م الخارج�  ترفع •
مجلس  إ� ومنه وممول الجائزة   ير العام � المدع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إبرف�قوم رئ�س مجلس الجائزة   •

ي المؤسسة لالعتماد والمصادقة. اإل 
 دارة �ن

� الفائ��نعالن عن اإل  .5  المعلمني

https://www.smartsurvey.co.uk/s/02Y83S/
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، �سبقه حملة إعالم�ة للجوائز والقوائم  ع�ب وسائل التواأ�ار خالل شهر تقوم المؤسسة باإلعالن عن النتائج  صل االجتما�ي
ة ومن ثم يتم دعوة  ي تراها التعاون مناسبة. القص�ي  الفائ��ن ولجان التحك�م للتك��م. أو بحسب آل�ة اإلعالن اليت

 عالن والفوز مرحلة ما بعد اإل  .6
ن الفائ��ن تط��ر حمالت إ •  أمكن.   حيثما عالم�ة وز�ارات تبادل�ة للمعلمني

 
شح للجائزة  وط العامة لل�ت  ال�ش

 � �  المعلمات/ع� المعلمني شح للجائزة أن تتوفر فيهم  الراغبات/الراغبني وط بال�ت  : اآلت�ة ال�ش
ي  ة/ أن �كون المعلم .1 ي مخ�مات  ة/ ومق�م ة / فلسطيين

ن أو �ن ي فلسطني
ن �ن ي لبنان.  الالجئني

 �ن
 أن  .2

�
ي مدرسة فلسطين�ة (حكوم�ة، أهل�ة، خاصة، وكالة)  ة/ �كون معلما

 . ا / وأن �كون ع� رأس عمله أ�اد�م�ة أو مهن�ة. �ن
ي التدر�س ال تقل   ا / لد�ه .3

ة �ن ي لبنان.  سنوات 3عن خ�ب
ن �ن ي مخ�مات الالجئني

ن أو �ن ي فلسطني
 �ن

 و أسلوب جد�د. ط�ح توجه أ يتمأن ع�  سنوات ع� األقل 3بعد  ،التقدم للجائزة مرة أخرى ة/ الفائز  ة/ �حق للمعلم  .4
سنوات    الثالثخالل    التوجه أو األسلوبلنفس    $ 5,000  الـ   تتجاوز   ماد�ة  ع� أي جوائز   حصلت/قد حصل  تكون /ال �كونأ .5

 الماض�ة. 
ام ب�رفاق كافة الوثائق المطل��ة.  ة /أن �قوم المتقدم .6 ن شح المتوفر ع� موقع الجائزة واالل�ت   بتعبئة طلب ال�ت

 
ش  ح كل من: �ستثي� من ال�ت

وط أعالە. من ال ينطبق عل�ه أ • ط من ال�ش  ي �ش
 من قدم طلب غ�ي مكتمل.  •

 
 التحك�م وتقي�م الطلبات: معاي�ي 

ي تقي�مها  
ن �ستند لجنة التحك�م الخارج�ة �ن شحني ن الم�ت  ع�:   للمعلمني

ة.  .1 ن / متم�ي ا� ن ي تجعل المعلم/ة متم�ي  المزا�ا الشخص�ة اليت
ي  .2

ي يتم استخدامها �ن  التعل�م. األسلوب أو ط��قة التدر�س أو اآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت
ن األسلوب مقارنة  .3  المعلم/ة.  المتوفرة لدى باإلمكان�اتتم�ي

ي تقي�مها:  المعاي�ي  مفصل لهذەوف�ما ��ي استعراض 
ي �ستند إليها لجنة التحك�م �ن  اليت

ة.  )1 � / متم�ي
�
ا � ي تجعل المعلم/ة متم�ي

 عالمة)  30( المزا�ا الشخص�ة اليت
ي الفصل الدرا�ي وخارجه من قبل الطلبة أو الزمالء أو مدير   ة/ تقدير انجازات المعلم •

.   ة / �ن   المدرسة أو المجتمع المح�ي
.   ا / هونجاح ي عيون طالبه ومجتمعه المح�ي

ي تعت�ب قدوة �حتذى بها �ن ي �شك�ل تلك الشخص�ة اليت
 �ن

ي  •
. النشاطات الالمنهج�ة المشاركة �ن  والعمل خارج اطار الدوام المدر�ي

ة لآلخ��ن من خالل   ا / معرفته • المعرفة والخ�ب التعل�م والتعلم،  المساهمة    العلم�ة ونقل  العامة حول  النقاشات  ي 
�ن

ي  
�ن المشاركة   ، االجتما�ي التواصل  شبكات  أو  اإلعالم  وسائل  ي 

�ن المشاركة  ون�ة،  اإلل��ت المدونات  المقاالت،  كتابة 
 الفعال�ات التعل�م�ة والمؤتمرات. 

امه لها و�ذل كل طاقته لخدمة قطاع التعل�م والطلبة. االنتماء لمهنة  •  التعل�م واح�ت
ي ع� طلبته ومدرسته ومجتمعه.  •  أثرە اإل�جائب
، وتحدي الطالب، واالتصال والتواصل الج�د، والقدرة ع� تع��ز   • ي ات��ب ن باإلبداع، واالبتكار، والتخط�ط االس�ت أن يتم�ي

 .الق�م

 
أو   )2 التدر�س  ي  األسلوب أو ط��قة 

ي يتم استخدامها ��
اليت التقل�د�ة  الخالقة والحديثة والمتطورة وغ�ي  اآلل�ات اإلبداع�ة 

 . عالمة) 60التعل�م.(
  الفكرة والمبدأ:  •
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   الط��قة؟ األسلوب/  للنهج/  واضح  هدف  هنالك  المحددة    هل  واألهداف  العام   SMARTالهدف 
objectives 

  رات؟ 3ما أهم  ؟ول��ة ذات أهل �قدم النهج حلول لحاجة أو مشكلة تعل�م�ة  م�ب
    ات�ج�ات تم إتباعها    3هل يرا�ي النهج/ األسلوب/ الط��قة الفروق الفرد�ة لدى الطلبة؟ ما �ي أهم اس�ت

ن الطلبة؟  للتغلب ع� الفروق الفرد�ة بني
 مهارات؟   3ما �ي أهم   ؟هل �كسب النهج الطلبة مهارات تعل�م�ة وح�ات�ة 
  ن المواد ات�ج�ات تم إتباعها   3ما �ي أهم   ؟المتعلمة والح�اة العامةهل ي��ط النهج بني  اس�ت

 واالبتكار:   اإلبداع •
   سلوب عال�ي متبع تم تخص�صه لتتناسب مع واقع  أم أنها أ  ة / المتقدم  ة/ مبتكر من قبل المعلم هل النهج

ن  ي فلسطني
   ؟ إ�ضاحات أو أسباب  3ما أهم  ؟التعل�م �ن

 تطبيق النهج/األسلوب/ الط��قة:  •
 تطب�قه  سهولة وسهولة  النهج  �ساطة  مدى  ما  أهم    ؟االستخدام:  سهل    3ما  تجعله  عوامل  او  أسباب 

 االستخدام والتطبيق؟ 
  ة كانت أم ماد�ةما �ي أهم�  ( بنفس الص�غة سؤال)  ؟آل�ات التنف�ذ والمصادر الالزمة للتنف�ذ ��ش
  ة الزمن�ةما    ؟للتطبيقالمتاحة  مدى نض�ج النهج بالمقارنة بالف�ت

 : (ع� الطلبة والمدرسة والمجتمع)األثر •
    اثار (نتائج) للنهج ع� أداء الطلبة وتوجهاتهم التعل�م�ة؟  3ما أهم 
    ؟مدارس أخرى ع�   المدرسة أو  اثار (نتائج) للنهج ع�  3ما أهم 
  ؟ ع� المجتمعاثار (نتائج) للنهج  3ما أهم 

 
� المعلم/ة وأسل��ه/ا مقارنة  )3  عالمة) 10.(باإلمكان�ات المتوفرة لد�ه/ا تم�ي

ة المعلم •  ع� الطلبة والمدرسة والمجتمع المح�ي  ا / وأثرە ا / سل��هأبالسنوات مقابل  ة / خ�ب
ي يتم اتباعها. المتوفرة بالمقارنة مع  اإلمكان�ات •  األسلوب أو ط��قة التدر�س أو اآلل�ات اليت

 
 ال��ارات الم�دان�ة 

ة ال ت��د عن   ن معلم   10بناًء ع� المعاي�ي السابقة تو�ي لجنة التحك�م بقائمة قص�ي ع� األقل من لجنة    عض��ن. ح�ث �قوم  ات/ ني
الم�دان�ة ال��ارة   لمعاي�ي تقي�م 

�
تبعا لتقي�مهم  ي مدارسهم وحضور حصص 

ن �ن المعلمني ب��ارة  المخصصوفق    التحك�م    لذلك   النموذج 
ە    عالمة.  100والذي �ساوي معاي�ي

 
 

 : مرفقات طلب التقدم للجائزة
 

 المرفقات أدناە:  ُ�طلب توف�ي 
ي حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب) مرفقات اجبار�ة 

��) 
-  . ي

وئن  تعبئة طلب الجائزة اإلل��ت
 صورة عن اله��ة الشخص�ة للمعلم.  -
ة الذات�ة للمعلم (تتضمن التدر�بات والجوائز إن وجدت، المشاركات  -   . المجتمع�ة)الس�ي
 . أن المعلم ما زال ع� رأس عمله مختومة وموقعة رسالة من المدرسة -
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ي العمل،    3رسائل توص�ة عدد   -
من جهات مطلعة ع� عمل المعلم (مدير المدرسة، زمالء �ن

 نموذج رسالة توص�ة ). أول�اء أمور، طلبة، مجتمع مح�ي 
  مرفقات أخرى إلثراء الطلب 

�
 مهمة جدا

 للمعلم/ة حصة لف�ديو قص�ي  -
 للجائزة  الرئ�س�ة  األهداف�ذكر ف�ه ف�ديو قص�ي  -

�
 وأهم مزا�ا تجعله مرشحا

الطرق واألسال�ب واآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة  وثائق أو مواد تدعم  5أهم  -
ي التعل�م. 

ي �ستخدمها ��
،  ة، خط)( ف�ديو ، أفالم مثل: والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت

ها.  ... وغ�ي  ملفات) 5(ال ت��د عن   منشورات، منصات التواصل االجتما�ي
 . (بجودة عال�ة) للمعلم أثناء أداء عمله مع طلبتهصور  5 -

 
   : خطوات تقد�م طلب الجائزة

 ع� الرابط التا�ي  .1
�
ون�ا  2022طلب جائزة المعلم : تعبئة طلب الجائزة إل��ت

2.  . ي
وئن  ارفاق جميع المرفقات المطل��ة داخل الطلب االل��ت

 . انهاء االستب�انالضغط ع�  .3
4.  :  ستظهر لك اشعار كالتا�ي

 
 

 
 

ي حال لم  •
 2415130(2)970+�جب مراجعة "التعاون" ع� هاتف رقم:  �ظهر هذا االشعار �ن

ي موعد  •
ي تمام  2022/ 9/ 20الموافق  ثالثاءاليوم أقصاە �جب تقد�م الطلب �ن

  4الساعة  ��
�
 . ع�ا

ي  أو  2415130(2)970+ير�ب مراجعة مجلس الجائزة، الس�دة رشا مصلح، ع� هاتف رقم لالستفسار: 
وئن �د اإلل��ت مراسلتنا ع� ال�ب

 teacheraward@taawon.orgللجائزة  
 

  

 انتهت األسئلة مع تمن�اتنا لكم �التوفیق 
 2023 أ�ار شهرخالل وسیتم اعالن النتائج  متم استالم طل�ك 

https://www.taawon.org/sites/default/files/teacher_award_2022_recommendation_letter.docx
https://www.smartsurvey.co.uk/s/02Y83S/
mailto:teacheraward@taawon.org
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ي : نموذج عن طلب الجائزة 1ملحق رقم 

وئ�  االل��ت
 

 
 
 
 

�  ة /للمعلم " التعاون"جائزة  ي  -2022 ة/المتم�ي
 ... نهضة وطن" ة/بداع معلم"إجائزة من�ي ال�الوئت

 نموذج طلب التقدم
 (ير�ب االطالع ع� دل�ل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب)  

 
 
 

ي  تلخ�ص ألسلوب أو ط��قة التدر�س أو اآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة 
ي �ستخدمها ��

والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت
 كلمة)   500(ال ي��د عن   التعل�م

 

 
 معلومات عامة 

 المعلومات الشخص�ة •
 اسم المعلم ال��ا�ي باللغة الع���ة: 

�ة:  ن  اسم المعلم ال��ا�ي باللغة االنجل�ي
 رقم اله��ة:  
 رقم الجوال:  رقم الهاتف: 

 : ي
وئن �د االل��ت  ال�ب

 تار�ــــخ الم�الد:  االقامة: مكان 

 معلومات خاصة بالتعل�م:  •
ي التعل�م:  التخصص: 

ة �ن  عدد سنوات الخ�ب
 :
�
ي تعمل فيها حال�ا  المدي��ة:  اسم المدرسة اليت

 خاصة د.                       أهل�ة د.             وكالة     ب.           حكوم�ة      أ.               ن�ع المدرسة/ : 
ي لمدير/ة المدرسة :المدرسة ة/ اسم مدير 

وئن �د االل��ت  :ال�ب
 :عنوان المدرسة ال�امل رقم جوال مدير/ة المدرسة 

 رقم فا�س المدرسة:  :رقم هاتف المدرسة
 : ن ي تدرسها:  تار�ــــخ التعيني  الصفوف اليت

ي األسب�ععدد الحصص اإل 
:    جما�ي �ن ن ي   آلخر عامني  تدرسها: المواد اليت

ي �ات التطور لآ المؤهالت العلم�ة (�شمل  •
 تدر�بات معتمدة ط��لة األمد): و  المهي�

 عل�ه سنة الحصول  التخصص ال�ل�ة / الجامعة/ البلد  المؤهل العل�ي 
    
    

 فقط من خالل الرابط التا�ي 
�
ون�ا /ة : �جب تعبئة هذا الطلب ال��ت ن ي لجائزة المعلم/ة المتم�ي

وئن ولن  ، 2022الطلب االل��ت
ي وتم وضع الطلب هنا لالطالع فق

وئ� �د االل��ت  ط. يتم قبول أي طلب �قدم من خالل ال�ب
 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/02Y83S/
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 الماض�ة. $ لنفس التوجه أو األسلوب خالل الثالث سنوات 5,000أي جوائز ماد�ة تتجاوز الـ هل حصلت ع� 

             ال     ب.           نعم      أ. 
 مستندات تدعم ذلك): (ير�ب إرفاق الماض�ة  5 ـحصلت/ي عليها خالل السنوات ال  جوائز  3ما أهم 

  ا سنة الحصول عليه  الجهة المانحة وعن ماذا  الجائزة*
 مة الجائزةوق�

   
   
   

 الماض�ة: (ير�ب إرفاق مستندات تدعم ذلك) 5  ـشهادات تقدير حصلت/ي عليها خالل السنوات ال 3 ما أهم 
 سنة الحصول عليها  الجهة الصادرة عنها  شهادة التقدير  

   
   
   
   
   

شاركت فيها خالل السنوات ال  �شاطات ال منهج�ةاو  مسؤول�ات/مهام/أدوار أخرى خارج المدرسة أو الحصص الصف�ة ما أهم •
 كلمة)  300  مهام و�ما ال ي��د عن  5 (بما ال ي��د عن ؟الماض�ة 5

 

ها  �عززها األسلوب/النهج ق�م ح�ات�ةما أهم  • ام، وغ�ي ق�م   5  (بما ال ي��د عنلد�ك، مثل: العدالة والعطاء واالنتماء والتقدير واالح�ت
 كلمة)  300ح�ات�ة و�ما ال ي��د عن  

 

ي وسائل   •
ون�ة، المشاركة �� ي النقاشات العامة حول التعل�م والتعلم، مثل كتابة المقاالت، المدونات اإلل��ت

هل �ساهم/ي ��
ي الفعال�ات التعل�م�ة والمؤتمرات، ما اإلعالم أو شبكات 

، المشاركة �� خالل السنوات ال  لك  مشاركات  3أهم  التواصل االجتما�ي
 كلمة)   300( بما ال ي��د عن  ؟هذە المشاركاتمع ذكر بعض الروابط لالماض�ة  سنوات 5
 

ي مهنة التعل�م ع�  ا تم تحق�قه ةر ا�جاب�اثآ  3أهم حسب وجهة نظرك ما  •
تك �� الطلبة أو  مستوى  خالل سنوات خ�ب

. الم  كلمة)   300(و�ما ال ي��د عن  درسة أو المجتمع المح�ي

 الطلبة  •

 المدرسة  •

 المجتمع   •

 

، وتحدي الطالب، واالتصال   • ي ات��ب أذكر أدلة وأملثة تثبت المواصفات التال�ة: اإلبداع، واالبتكار، والتخط�ط االس�ت
 كلمة)   300(و�ما ال ي��د عن   .والتواصل الج�د، والقدرة ع� تع��ز الق�م
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ات�ج�ات التعل�م الفّعال وتط��ر مصادر وطرق وأسال�ب وآل�ات التعل�م والتعلم   اس�ت

ي  •
ي التعل�م، وصف أسلوب أو ط��قة التدر�س أو اآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت

�ستخدمها ��
� االعتبار تغط�ة العوامل أدناە؟   بعني

�
 آخذا

 كلمة)  500(ال ي��د عن  الفكرة والمبدأ:  •

ي اسم األسلوب • ن ي واالنجل�ي  ؟ بالعرئب

ي التعل�م؟  •
ي �ستخدمها �ن  ملخص عن ط��قة التدر�س أو اآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت

 العام الذي ت��د تحق�قه من خالل استخدامك لهذا النهج/ األسلوب/ الط��قة؟ الهدف  •

ي   المحددة  ما �ي األهداف •  تحق�قها من خالل استخدامك لهذا النهج/ األسلوب/ الط��قة؟ ع� مستوى  تم اليت
o  عالم المعرفة 
o  المهارات التخصص�ة ومهرات التفك�ي 
o  لمجتمع؟ المتعلقة بالمدرسة با الق�م الح�ات�ة والشخص�ة 

ن الطلبة؟  3ما �ي أهم   • ات�ج�ات تم إتباعها للتغلب ع� الفروق الفرد�ة بني  اس�ت

ن المادة التعل�م�ة والح�اة العامة؟ •  ك�ف ي��ط النهج/ األسلوب/ الط��قة بني

 صد�قا للبيئة؟ النهج/ األسلوب/ الط��قةك�ف �كون  •
 ............................................................................................................... 

 كلمة)  500االبداع واالبتكار: (ال ي��د عن  •

 بتنف�ذها؟ك�ف جاءت فكرة تنف�ذ هذا النهج/ األسلوب/ الط��قة؟ وهل هو من ابتكارك الشخ�ي أم فكرة عالم�ة قمت   •

 مبتكر.   الاألدوات المستخدمة أو األسلوب المستخدم لتطبيق النهج  •
............................................................................................................................. .. 

 كلمة)  500تطبيق النهج/األسلوب/ الط��قة: (ال ي��د عن  •

 منذ ميت وأنت �ستخدم هذا النهج/ األسلوب/ الط��قة؟ •

ي �ستخدمها لتنف�ذ هذا النهج/ األسلوب/ الط��قة؟  •  ما �ي األدوات اليت

ي تنف�ذ هذا النهج/ األسلوب/ الط��قة، وما دور كل طرف؟  •
ي �ساعدك �ن  من �ي األطراف اليت

ي تنف�ذ  •
 النهج/ األسلوب/ الط��قة �شكل عام إما كمستف�دين أو كمصادر؟  ما هو دور المجتمع المح�ي بما فيهم األهل، إن وجد، �ن

األسلوب/   • النهج/  تنف�ذ هذا  ي 
ي واجهتك �ن اليت التحد�ات  تطب�قه، مع وصف ألهم  النهج وسهولة  االستخدام و�ساطة  سهولة 

 الط��قة؟

.................................................................................. ............................ 
 كلمة)  500(ال ي��د عن  األثر:  •

ي تعلمها أم لصفوف محددة؟ ولماذا؟  •  هل �ستخدم هذە الطرق لجميع الصفوف اليت

 صف أثر هذا النهج/ األسلوب/ الط��قة ع� طلبتك؟ مع التوثيق.  •
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ي نفس المدرسة أو مدارس أخرى؟  •
ن �ن  و�ذا ال هل تفكر بتعم�مه؟ وك�ف؟هل تم تعم�م نهج العمل ع� معلمني

 ............................................................................................................................. 

 

مست��ات  قصص نجاح حققتها نت�جة تنف�ذ هذا األسلوب؟ مع التوثيق (من المهم أن تتحدث القصص عن  3الرجاء ذكر  •
...). بما ال ي��د عن   ، المجتمع المح�ي   600التدخل المختلفة: قصص نجاح بمستوى الطالب، الصف، المدرسة، األها�ي

 كلمة. 
 ............................................................................................................................. ............ .. 

 

 )كلمة  300بما ال ي��د عن (لماذا برأ�ك �ستحق الجائزة.  •

 ............................................................................................................................. .............. 
 

 مرفقات إلثراء الطلب 
ي حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب) 

 مرفقات اجبار�ة (��
1.  . ي

وئن  تعبئة طلب الجائزة اإلل��ت
 اله��ة الشخص�ة للمعلم. صورة عن  .2
ة الذات�ة للمعلم (تتضمن التدر�بات والجوائز إن وجدت، المشاركات المجتمع�ة)  .3  الس�ي
 . أن المعلم ما زال ع� رأس عملهومة وموقعة مخت رسالة من المدرسة  .4
ي العمل، أول�اء أمور، ط 3رسائل توص�ة عدد   .5

لبة، مجتمع  من جهات مطلعة ع� عمل المعلم (مدير المدرسة، زمالء �ن
 .( ئ مح�ي  نموذج رسالة توص�ة  ع� نموذج لمؤسسة التعاون)(تعيب

 مرفقات أخرى إلثراء الطلب
 ف�ديو قص�ي لحصة للمعلم/ة  .6
 للجائزة  ا / األهداف وأهم مزا�ا تجعله ف�ه   تذكر   / ذكر � ف�ديو قص�ي  .7

�
   . مرشحا

ي   .8
ي �ستخدمها �ن وثائق أو مواد تدعم الطرق واألسال�ب واآلل�ات اإلبداع�ة الخالقة والحديثة والمتطورة وغ�ي التقل�د�ة اليت

ها. ف�ديوهاتالتعل�م. مثل:  ... وغ�ي  ملفات) 5(ال ت��د عن  ، خطط، منشورات، منصات التواصل االجتما�ي
 . بجودة عال�ةصور للمعلم أثناء أداء عمله مع طلبته  5 .9

 
 

 

ور�ا بالتنسيق م�ي إلنجاح عمل�ة التقي�م.    أّ�ح للتعاون بالق�ام بما تراە ��
 مالحظات:  

ي تزو�د معززات أخرى وامكان�ة حضور حصص   •
هناك موافقة ضمن�ة من المعلم للتعاون مع لجنة التحك�م ��

ي الصف 
 . أو خارجه اذا تطلب األمر والتص��ر ��

 سيتم استبعاد الطلبات غ�ي المكتملة.  •
 

 انتهت األسئلة  
 مع تمن�اتنا ل�م بالتوفيق

  

https://www.taawon.org/sites/default/files/teacher_award_2022_recommendation_letter.docx
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 ): نموذج رسالة توص�ة2ملحق رقم(
 

 
 

�  ة /للمعلم "التعاون"جائزة   2022 ة/المتم�ي
ي 

�  ة/للمعلمجائزة من�ي ال�الوئت  ... نهضة وطن" ة/"إبداع معلم ة/المتم�ي
 

 رسالة توص�ة  
 

   : معلومات كاتب رسالة التوص�ة
 : الوظ�فة االسم: 

 عدد سنوات معرفته بالمرشح:  عالقته مع المرشح: 
�د اإل  رقم الهاتف/ الجوال:  : ال�ب ي

وئن  ل��ت
 معلومات عن المرشح: 
 اسم المدرسة:  اسم المعلم المرشح: 

 اسم المدي��ة: 
 

 ن�ل الجائزة؟ وما هو األسلوب الذي �ستخدمه وك�ف أثر ذلك ع� الطلبة؟ للماذا تو�ي بالمرشح أعالە   •
.................................................................................................................................................................... ..

 ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...... 

 
ي قدأقر أن ا

ي ع� استعداد للتواصل مع إ لمعلومات اليت
دارة  متها عن المعلم (اسم المعلم) حق�ق�ة وتعكس وجهة نظري به، وأني�

 . إضاف�ة الجائزة ولجنة التحك�م ألي معلومات أو استفسارات
 

 التوقيع: ......................................... 
 ........................................ التار�ــــخ: 
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