تاريخ

م

اسم اجلائزة

الفئة املستهدفة

.1

جائزة اإليسيسكو -للتطوع يف تطوير
املنشآت التطوعية الرتبوية يف دول العامل
اإلسالمي –تابعة جلائزة محدان .

منسوبي ومنسوبات
التعليم

1349/9/8هـ

.4

جائزة اإليسيسكو -للموارد الرتبوية
الرقمية املفتوحة –تابعة جلائزة محدان

منسوبي ومنسوبات
التعليم

1331/4/4هـ

1331/4/4هـ

.4

جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء
التعليمي املتميز.

طالب/ة -معلم/ة -
إدارة أو مدرسة متميزة
-باحث.

1349/11/5هـ

1331/4/5هـ

جائزة جامعة األمري حممد بن فهد

املواطنني واملقيمني يف

ألفضل عمل متميز يف اليوم الوطين

اململكة العربية السعودية

.3

.5

مسابقة األمم املتحدة السنوية لتكريم

منسوبي ومنسوبات

اجلهات الداعمة لتنفيذ خمرجات القمة

التعليم

الفروع

نوعها

طالب متميز -معلم متميز -معلم فائق التميز -إدارة أو مدرسة

على

متميزة -حبث متميز.


جائزة أفضل فيلم عن اليوم الوطين.

اإلقليمي



جائزة أفضل مشاركة جمتمعية يف اليوم الوطين.



والدولي

جائزة أفضل عمل صحفي عن اليوم الوطين.



جائزة أفضل عمل متميز عن اليوم الوطين.



جائزة أفضل فكرة عن اليوم الوطين.

املستوى

تاريخ

تاريخ االنطالق

التسليم ملركز

1331/1/43ه

1331/4/4هـ
1331/4/4هـ
1331/4/42هـ

1349/14/44هـ

0441/9/92هـ

التميز

1331/1/14هـ

0441/3/04هـ

االغالق

1331/4/15هـ

0441/3/04هـ

العاملية جملتمع املعلومات( (WSIS
جائزة قياس للتميز البحثي

.2

والتطوير4118م
جائزة امللك عبدالعزيز للبحوث العلمية

.2

يف قضايا الطفولة والتنمية يف الوطن
العربي

.8

جائزة حممد بن صاحل بن سلطان
للتفوق العلمي واإلبداع يف الرتبية
اخلاصة .

منسوبي ومنسوبات





التعليم
منسوبي ومنسوبات

على

التعليم

املستوى
احمللي

املشرف/ة وطالب
الرتبية اخلاصة

1
4
4
أ
ب
ج

البحوث واإلصدارات العلمية يف جمال القياس والتقويم
التطبيقات واملمارسات املتخصصة يف القياس والتقويم.

 حفظ القرآن الكريم وجتويده . التفوق الدراسي . اإلبداع ويشمل : اإلبداع العلمي . اإلبداع األدبي . -اإلبداع الفين

1349/9/5هـ

1349/11/42هـ

1349/14/3هـ

1349/9/5هـ

- - - -

1349/14/19هـ

1331/1/44هـ

1331/4/41هـ

1331/4/48هـ

موقع اجلائزة اإللكرتوني

م

اسم اجلائزة

.9

جائزة األمري سلطان بن سلمان
حلفظ القرآن الكريم لطالب
الرتبية اخلاصة.

الفئة املستهدفة

نوعها

املعوّقون جسدياً فقط :

ثالث مستويات.
املعوّقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق :

ثالث مستويات.
املعوّقون عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط ثالث مستويات.

الطالب املتميز ,املعلم املتميز ,املشرف الرتبوي املتميز ,اخلدمات التعليمية املتميزة,

طالب الرتبية
اخلاصة

.01
جائزة التعليم للتميز الدورة
العاشرة.
جائزة األمرية نورة بنت
.00
عبدالرمحن للتميز النسائي جائزة
سنوية تصدر عن جامعة األمرية
نورة خمصصة لتقدير إجنازات
املرأة السعودية املتميزة
.01
جائزة األمرية صيتة بنت
عبدالعزيز للتميز يف العمل
االجتماعي الدورة السادسة .

الفروع

منسوبي ومنسوبات

املوظف اإلداري املتميز ,العمل التطوعي املتميز ,التميز املدرسي املتميز ,املنتج

التعليم

اإلعالمي املتميز ,التميز املؤسسي املتميز ,رائد التعليم املتميز ,املبادرات والتجارب

منسوبي ومنسوبات
التعليم

تاريخ

االنطالق
1331/1/44هـ

1331/1/12هـ

تاريخ

التسليم ملركز
التميز

1331/4/41هـ

1331/5/41هـ

تاريخ االغالق

1331/4/43هـ

1331/2/41هـ

املتميزة.
على
املستوى

يف احلقول التالية(الطب ,الدراسات اإلنسانية األعمال االجتماعية ,املشاريع
االقتصادية ,الفنون).

0441/9/92هـ

0441/3/99هـ

0441/3/99هـ

احمللي
فروعها األربعة (اإلجناز الوطين ,التميز يف الوقف اإلسالمي ,التميز يف
الربامج االجتماعية ,رواد العمل االجتماعي)

منسوبي ومنسوبات
التعليم

 .01جائزة التميز للمعلم/ة واملشرف/ة
املختصني واملختصات يف جمال
تدريس صعوبات التعلم.
جائزة التميز يف التعليم
.01
اإللكرتوني واملخصصة للربنامج
الوطين للمحتوى التعليمي املفتوح
اإلصدار اخلامس .

املعلم/ة واملشرف/ة
املختصني يف جمال
تدريس صعوبات
التعلم

( .01جائزة وعي )4118املنظمة من قيل
وزارة الصحة.

املدرسة

 .12جائزة خادم احلرمني الشريفني
لتكريم املخرتعني واملوهوٍبني.

.1فلم توعوي عن موضوع صحي من عمل املدرسة.
.4فلم وثائقي حلملة توعوية صحية مميزة قامت املدرسة بها لزيادة الوعي
الصحي لدى الطالب.

الطالب



املخرتعني



املوهوبني






ساهم  ..جائزة التميز يف إثراء منصة "مشس" باملوارد التعليمية
استثمر ...جائزة التميز يف احملتوى والربامج النوعية للموارد التعليمية
أنتج ...جائزة التميز يف إنتاج وتصميم املوارد التعليمية

0441/3/03هـ

0441/4/92هـ

0441/4/92هـ

موقع اجلائزة اإللكرتوني

م

اسم اجلائزة

الفئة املستهدفة

 .12جائزة اليونسكو "مانداجنيت سينغ

منسوبي ومنسوبات

للتسامح والالعنف .
 .18جائزة اليونسكو  -امللك محد بن
عيسى آل خليفة الستخدامات
تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف
التعليم والتعلم.
جائزة خليفة الرتبوية .
.19

التعليم
منسوبي ومنسوبات

على

التعليم

املستوى

منسوبي ومنسوبات
التعليم

.41

جائزة التأليف املسرحي املدرسي

معلم/ة -طالب/ة

اإلقليمي
والدولي

الفروع

التسليم ملركز
التميز

تاريخ االغالق

موقع اجلائزة اإللكرتوني

 اإلبداع يف تدريس اللغة العربية
 البحوث الرتبوية
 التأليف الرتبوي للطفل
 املشروعات والربامج التعليمية املبتكرة
• فئة املعلمني واملعلمات
• فئة الطالب والطالبات

بالشارقة .
 .41جائزة حممد بن زايد ألفضل معلم

نوعها

تاريخ االنطالق

تاريخ

معلم/ة

خليجي.

تعاميم اجلوائز واملسابقات وأدلتها :

اعداد املساعدة ملدير مركز التميز
هدى بنت حممد الشهري

أغلق االشتراك بالجائزة

اقترب موعد اإلغالق

هناك وقت بسيط

هناك وقت كافي

