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ّ
  تهدف

 
إلى دعم املدرسين املميزين واملبدعين في م" جائزة "محمد بن زايد ألفضل معل

املجال التربوي إلحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم في بلداننا العربية من خالل االهتمام 

باملعلم الذي يشكل الضمانة الحقيقية لتعليم مستدام وتثمن مهاراته وقدراته ليكون قادرا 

 .لى إدارة العملية التعليمية بنجاحع

تفتح الجائزة مجال املشاركة أمام جميع املدرسين بالقطاعين العام والخاص وتقدم جوائز و 

  .للفائزين ورحالت تكوينية للمشاركين



 
 

عقدت الدورتان األولى والثانية من جائزة "محمد بن زايد ألفضل معلم" بمشاركة 

عقدت الدورة الثالثة بمشاركة نفس و  .والبحرين والكويت مدرسين من السعودية واإلمارات

وأطلقت دولة اإلمارات جائزة محمد بن زايد   .الدول املذكورة باإلضافة إلى مصر واألردن

( بمشاركة نفس الدول باإلضافة إلى تونس 2021ألفضل معلم في دورتها الرابعة )نوفمبر 

  .نداواملغرب والعراق وسوريا وسويسرا والنمسا وفنل

ز في اإلنجاز،  تعتمد اللجنة في تقييم هذه الجائزة على خمسة معايير دولية وهي: التمي 

االبداع واالبتكار، التطوير والتعليم املستدام، املواطنة اإليجابية، الريادة املجتمعية 

 :تقوم املسابقة في دورتها الرابعة على مرحلتين و .واملهنية

تتولى خاللها اللجنة الفنية بدراسة ملفات  :(2022-2021املرحلة األولى ) *

 .املترشحين واختيار املؤهلين للمرحلة الثانية

هي مرحلة تفتح باب التنافس على لقب أفضل و  (:2023-2022املرحلة الثانية ) *

معلم من خالل متابعة ترشحات املدرسين املتأهلين من املرحلة األولى وتقييم أداؤهم 

 .الريادية في املجال التربوي ومشاريعهم 

م  Edunet تم اإلعالن عن الجائزة عبر موقعوقد  حهم عبر  246حيث قد 
 

مدر س تونس ي ترش

جنة الفنية بقبول و  .صاملخصوقع امل
 
مشاريع تربوية تونسية، حسب معايير  05قامت الل

حت ملرحلة املقابال 
 

ين من الجانب الجائزة املشار إليها آنفا، ُرش ت االفتراضية بين املختص 

 اإلماراتي واإلطارات التربوية التونسية تحت اشراف اإلدارة العامة للتعاون الدولي وبالتنسيق

ل و  .مع املندوبيات الجهوية للتربية انتهى التقييم النهائي للمرحلة األولى من الجائزة بتأه 

سْين لتمثيل تونس خالل املرحلة الثانية ل  :هذه الدورة وهمامدر 



 
 

، أستاذة رياضيات باملدرسة اإلعدادية ببومهل )املندوبية الجهوية السيدة وداد الرزقي *

 .للتربية ببنعروس(

بصفاقس  ي أستاذ مدارس ابتدائية باملدرسة االبتدائية البشر  السيد وسيم الفقيه، *

 (2)املندوبية الجهوية للتربية صفاقس 

وتي اليوم الجمعة وتم تكريمهما من قبل وزير ال
 

د فتحي السال  2022نوفمر  25تربية السي 

ربية، بحضور السيد راشد املنصوري، سعادة سفير دولة االمارات العربية 
 
بمقر وزارة الت

املتحدة بتونس، والسيد حمد الدرمكي، أمين عام الجائزة وممثل عن وزارة التربية والتعليم 

 بدولة االمارات العربية املتحدة
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