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جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم
لألداء التعليمي املتميز
يونيو  2017م

حقوق الطبع والنشر
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل ،تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة ،ميكانيكية ،إلكترونية ،التصوير ،التسجيل ،أو غير ذلك دون
الحصول على إذن مسبق وموافقة كتابية من إدارة جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز.
جميع الحقوق محفوظة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز
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إن هذه الجائزة إنما تمثل الحافز والغاية في الوقت نفسه ،فهي حافز يدفع إلى الجدية والعمل والتنافس
الشريف ،وهي غاية تصبح اإلفادة منها رمزا للرغبة الصادقة والعزيمة القوية واإلصرار األكيد.
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير املالية
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جائزة التربوي املتميز هي جائزة موجهة لكل موظف يعمل في امليدان التعليمي (حكومي أو خاص) يقوم بأدوار
مباشرة أو مساندة تجاه الطلبة أو الكادر التعليمي ،بما يفجر طاقاتهم وقدراتهم نحو التطوير والتحسين املستمر وبما
يخدم األهداف اإلستراتيجية للجهات التعليمية التي يعملون بها ،وتشمل الفئات التالية:
 مدراء الوحدات التنظيمية التعليمية ونوابهم ورؤساء األقسام والذين لهم دور مباشر أو مساند تجاه الطلبة أو
الكادر التعليمي) بما فيهم مدراء املدارس ومساعديهم.
 مشرفي وحدات الخدمات املباشرة للطلبة مثل :الشؤون األكاديمية ،خدمات الطلبة ،اختصاص ي األمن والسالمة
والصحة ،املرشدين األكاديميين واملوجهين.
 مقدمي الخدمات التعليمية واإلرشادية االجتماعية والنفسية املباشرة للطلبة مثل :اختصاصيو املختبرات وغرف
املصادر ،األخصائيون االجتماعيون والنفسيون ،واختصاصيو االحتياجات الخاصة.
تتكون الجائزة من ( )5خمسة معايير التي يمكن للتربوي املتميز أن يغطي كلها أو بعضها إضافة إلى السمات
الشخصية التي سترد في طلبات الترشح (التزكية) .وتشمل املهارات والقدرات والكفاءات املطلوبة لتحقيق التميز
ًّ
ًّ
ومهنيا ملا لهذه املعايير من عظيم األثر على العملية التعليمية وعلى أبنائنا
شخصيا
والريادة على مستوى األفراد
الطالب والذين يعدون الركيزة األساسية لبناء املجتمع وتحقيق رفعته وتقدمه.
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املعايير
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املعيار األول :األداء واإلنجاز املنهي

(  ) 300نقطة

يركز هذا املعيار على مدى فهم التربوي لدوره في تحقيق
التوجهات اإلستراتيجية الخاصة بالجهة التعليمية ،ومدى
إتقانه ملهامه الوظيفية وفق معدالت األداء املستهدفة ،كما
يركز على حجم ونوعية األداء وطبيعة اإلنجازات سواء تلك
التي تلبي متطلبات عمله الوظيفي أو تفوقه.
• الفهم لدوره في تحقيق الرؤية والرسالة والقيم واألهداف
الخاصة بالجهة التعليمية من خالل إعداده لخطة عمل
فردية تشمل أهدافه الوظيفية تساهم في تحقيق الخطة
اإلستراتيجية للجهة التعليمية وتوجهاتها.
• اإلملام بوصفه الوظيفي وطبيعة العمل وبكافة القوانين
واألنظمة واإلجراءات لتأدية واجباته على أكمل وجه
واكتساب الخبرات ذات العالقة.
• ابتكاره لوسائل داعمة لتنظيم عمله وعمل زمالئه (برمجة
 +أتمتة) بما يضمن استدامة واستمرارية العمل.
• نسبة مساهمته تحقيق األهداف االستراتيجية للوحدة
التنظيمية التابع لها واهم إنجازات الوحدة التنظيمية التي
يشرف عليها خالل عمله في حال كونه مركز مسئولية
• أبرز اإلنجازات املتفردة خالل سيرته املهنية بالجهة
التعليمية.
• جهوده املبذولة لتوفير بيئة عمل آمنة له ولزمالئه أثناء
تأدية العمل.
• القدرة على املتابعة والتوجيه والتنسيق وإسناد املهام
وتوزيعها وإعداد التقارير.
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املعيار الثاني :التعاون وااللتزام

(  ) 150نقطة

يركز هذا املعيار على درجة تعاون التربوي مع املعنيين
والعمل على إسعادهم ،والتزامه الوظيفي والسلوكي بكافة
القوانين والنظم واللوائح املعمول بها.
• االلتزام بأنظمة عمل الجهة وسياساتها وإجراءاتها وميثاقها
ألخالقيات العمل كذلك التزامه بتنفيذ املهام التي كلف بها
ونظام الحوكمة.
• االلتزام بأوقات الدوام والدقة في املواعيد وعدم التغيب أو
مغادرة مقر العمل إال في الحاالت الضرورية.
• يمثل قدوة لزمالئه في األخالق ونموذج يحتذى به من
حيث االلتزام بمبادئ.
• امتالك عالقات طيبة ومتوازنة مع زمالئه بالعمل ورؤسائه
بما يمكنه من إنجاز العمل.
• القدرة على العمل في مجموعات بطريقة منظمة ومتناغمة.
• البحث عن آليات وسبل تخفيض املصاريف ووضعه
آلليات لتخفض الهدر املحافظة على املمتلكات العامة
واألجهزة املستخدمة .دون التأثير على جودة العمل.
• يحافظ على سرية العمل.
• جهوده املبذولة في إسعاد املعنيين.
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املعيار الثالث :الكفاءة املهنية والتطوير املستمر

(  ) 250نقطة

يركز هذا املعيار على كفاءة التربوي ومدى مناسبتها وتلبيتها
الحتياجات الجهة ويستعرض عناصر كفاءة التربوي والتي
ترتكز على التعليم ،التدريب ،املهارات والخبرة املناسبة
لطبيعة عمله ومدى قدرته على التحصيل واالرتقاء بما
يحقق التوجهات اإلستراتيجية للجهة التعليمية.
• القدرة على التخطيط واستشراف املستقبل وتقييم
املخاطر وتطوير األداء والتغلب على صعوبات العمل
واتخاذ القرار املناسب.
• قدرته على التعلم وتطوير املهارات كاملشاركة في الدورات
التدريبية ،ورش العمل ،جلسات العصف الذهني
واملؤتمرات وفرق العمل ...إلخ ونقل املعارف للمعنيين.
• االتسام باملرونة في التنفيذ مع قدرة على التعرف على
املشاكل في مجال عمله واملبادرة في تقديم املقترحات لحلها
بفعالية وكفاءة ألداء املهام.
• الجهود التي يبذلها التربوي لالرتقاء بتحصيله العلمي
واألكاديمي وكذلك املنهي ،واالستفادة من خبرات ومهارات
االخرين بما يعزز مساره املنهي وتقلده املناصب القيادية
واإلشراقية عن جدارة.
• املشاركة في مختلف الفعاليات ذات الصلة بطبيعة عمله
واالنخراط واملشاركة في الجمعيات املهنية املتخصصة (إن
وجدت).
• الحرص على معرفة نتائج تقييم األداء الخاصة به
والوقوف على مواطن التطوير والتحسين.
• تنمية وتدريب املواد البشرية العاملة تحت إشرافه
وتفويض الصالحيات لهم وتحفيزهم على العمل والعطاء
وبناء روح الفريق داخلهم (إن وجدت).
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املعيار الرابع :املبادرة واالبتكار

(  ) 150نقطة

يركز هذا املعيار على مستوى التميز والتفرد واالبتكار فما
يقدمه التربوي أفكار ومقترحات وإنجازات ومساهمات،
تتواءم وتلبي احتياجات الجهة التعليمية وتساهم في تطوير
األداء وتحسين اإلنتاجية واالرتقاء بمستوى الخدمات
املقدمة للمعنيين.
• االبتكارات واملبادرات اإلبداعية التي قدمها التربوي في
مجال عمله ومدى ارتباطها بإستراتيجية الجهة التعليمية
واحتياجات املعنيين.
• االستدامة في تقديم وتطوير املبادرات واألفكار االبتكارية
واملقترحات في كل الظروف.
• النتائج والتأثيرات املترتبة على االبتكارات واملبادرات
اإلبداعية املطبقة.
• التعاون في مختلف املجاالت ذات الصلة مما يسهل
ويبسط إجراءات العمل.
• املساهمة في تقديم األفكار واملقترحات بغرض التطوير
والتحسين املستمر لتبسيط إجراءات العمل.
• التقدير والتكريم للتربوي نتيجة تقديمه ألفكار ابتكارية
وإبداعية.
• القدرة على إدارة عملية التغيير والتحديث والتحسين
املستمر.
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املعيار الخامس :املشاركة واملسئولية املجتمعية

(  ) 150نقطة

يركز هذا املعيار على درجة تحمل التربوي ملسئولياته
الوظيفية في الحاالت غير االعتيادية للعمل ،ومشاركته
التطوعية في األنشطة والفعاليات املجتمعية التي ترعاها
الجهة التعليمية.
• استعداده لتقديم جهود إضافية إلنجاز العمل دون مقابل
خاصة في أوقات األزمات وأوقات ضغط العمل.
• املشاركات التطوعية للتربوي ومدى ارتباطها بمجال عمل
وإستراتيجية الجهة التعليمية بما يعزز األجندة الوطنية
للدولة.
• املشاركة في النشاطات الرسمية وغير الرسمية واملناسبات
االجتماعية التي تنظمها الجهة.
• مشاركته وتقديمه ملبادرات مرتبطة بطبيعة عملة أو
تخصصه لجهات خارجية.
• بذل جهود إضافية في األزمات التي تواجه الجهة التعليمية
والسعي لتحسين صورتها واملحافظة على سمعتها.
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