كـــــلـــمـــــــــة
سعادة الدكتور  /محمد بن عبد الواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

في
حفل جائزة التميز العلمي
الدورة الثانية عشرة
فندق شيراتون
الدوحة 3 :مارس 2019

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين،
سيدنا محمد ،معلم البشرية ،وهادي اإلنسانية ،وعلى آله وصحبه أجمعين
حضرة صاحب السمو الشيخ  /تميم بن حمد آل ثاني – أمير البالد المفدى
أصحاب السعادة
الحضور الكرام،
اإلخوة واألخوات واألبناء المكرمين ،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
حضرة صاحب السمو أمير البالد ال ُمفدى،
إن تشرررررريفكم هذا الحفل هو من بواعث الفخر واالعتزاز وهو شررررراهد جلي
على رفعة المنزلة التي يحظى بها التعلي ُم لدى سموكم ،ودليل متجدّد على عظيم
عنايتكم ورعايتكم للتميز وأهله.
سيدي صاحب السمو
الحضور الكرام

إن التخطيط اإلسررررتراتيجي الجيد والراية الثاابة التي سررررعت إليها الدولة،
وتررابعررت تنفيررذ خططهررا وبرامجهررا التنمويررة في كررافررة المجرراالت ،وعلى جمي
المسرررررتويات ،هو األسررررراس في تحاي النجاحات واإلنجازات التي حااتها  .وما
احتفرراانرا اليوم بتكريم هرذن النخبررة من المتميزين من أبنرراء هرذا الوطن وبنراتره،
سرروى ماشررر واضررا وإنجاز كبير يضرراف إلى اإلنجازات المبهرة التي حااتها
الدولة بسررواعد أبنائها ،والتي بدت واضررحة في مجاالت شررتى ،فما حااه أبناانا
في المجال الريا ضي باألمس الاريب من فوز كبير وم شرف ببطولة كأس آ سيا
لكرة الادم لهو فخر ألبناء هذا الوطن ،وكذلك الحصررول على مراكز متادمة في
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بطوالت عررالميررة في كرة اليررد وألعرراب الاوى ،والفوز بجوائز عررالميررة منهررا
حصول الخطوط الجوية الاطرية على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم.
حضرة صاحب السمو
الحضور الكرام

لاد سعت الجائزة إلى ترسيخ ثاافة التميز بين األفراد والماسسات التعليمية
وتشجي مواصلة تطوير الذات لدى فئات الجائزة ،وهذا ما نالحظه بوضوح من
إصرار العديد من أبنائنا الطلبة على مواصلة تميزهم العلمي والفوز بالجائزة في
أكثر من دورة ،حيث بلغ عدد من واصلوا تميزهم في هذن الدورة بعد فوزهم في
الدورات الساباة ( )14متميزا.
ولذا ،فإننا نعد هذن الجائزة استثمارا في العنصر البشري وفي ماسساتنا
التربوية ،ألنها كشفت لنا مواهب أبنائنا العلمية وادراتهم اإلبداعية في مختلف
المراحل التعليمية ،لنتعهدها بالرعاية وصوال لبناء مجتم المعرفة الذي نصبو
إليه ،كما نعدها نتيجة طبيعية لجهود تطوير منظومة التعليم وتحديثها ،وثمرة من
ثمارها ،والتي توسعت بفضل الدعم غير المحدود لايادتنا الرشيدة حتى بلغ عدد
ماسساتنا التعليمية ( )558روضة ومدرسة حكومية وخاصة .وأصبحت تلك
الماسسات تاهل طالبنا ــ أكثر من أي وات مضى ــ للمنافسة في أراى
الجامعات ،كما أصبا لدينا ( )26ماسسة تعليم عا ٍل حكومية وخاصة تُاد ُم كافة
التخصصات في مجال الطب والهندسة واإلدارة وتانية المعلومات والسياسة
واالاتصاد وغيرها كما بلغ عدد الطلبة المبتعثين وفاا لبرنامج االبتعاث
الحكومي الذي ننفذن بالتعاون م وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشاون
االجتماعية أكثر من ( )5000طالب وطالبة في الداخل والخارج.
حضرة صاحب السمو
الحضور الكرام
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أن إصدار اإلطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة جاء بمثابة مرجعية
واضحة للمنظومة التربوية ومصادر التعلم في دولة اطر ،وإيذانا ببدء مرحلة
جديدة من المناهج التي تتصف بالتمايز واالتساق بين األطر النظرية والتطبي
العلمي للمعرفة ،والتي تم تطويرها بحيث تعمل على تنمية ادرات الطلبة وروح
االبتكار واإلبداع لديهم ،كما تعمل على تعزيز روح المواطنة في نفوس الطلبة
والتمسك بايم الدين اإلسالمي ومبادئ وأخالق المجتم الاطري ،وهذا ما يحا
ما تفضلتم سموكم بالتأكيد عليه في خطابكم أمام مجلس الشورى من أن اإلنسان
سيباى موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها ،وأن ارتفاع مستوى معيشة
المواطن يجب أن يواكبه تطور ايّمي وثاافي واهتمام باألخالق.
وفي ضوء استجابتنا لراية اطر الوطنية للعام  ،2030والتي تستهدف تحويل
ااتصادنا إلى ااتصاد معرفي يتصف بكثافة االعتماد على البحث والتطوير
واالبتكار ،كان البد من االهتمام باالبتكار ،وإيجاد بيئات للطلبة تتوفر فيها كافة
ماومات اإلبداع ،وهو ما حرصنا على تطبياه في مدرسة اطر للعلوم
والتكنولوجيا والتي كانت بداية انطالاها مطل هذا العام األكاديمي ،ونسعى من
خاللها إلى تخريج أجيال من المبدعين المبتكرين المتمكنين من مهارات الارن
الواحد والعشرين والاادرين على التنافس على المستوى العالمي من خالل تبني
المنهج التكاملي لتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة .
حضرة صاحب السمو
الحضور الكرام

اسمحوا لي في ختام كلمتي أن أهنئ هذن الكوكبة المتميزة من أبنائنا وبناتنا،
وأن أاكد لهم بأن وطنهم اطر بايادته الرشيدة ال يألو جهدا في رعاية أبنائه من
خالل توفير الفرص والخيارات والمزايا األكاديمية في الداخل والخارج ،كما
أهنئ كل من ساهم في صناعة هذا التميز ،بما في ذلك أولياء أمورهم ومدارسهم
ومعلميهم.
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أكرر شكري وتاديري وامتناني على تفضل سموكم بتشريف هذا الحفل،
كما أشكر جمي الحضور ،وأدعو هللا العلي الادير أن يحفظ وطننا الغالي اطر،
وأن نشهد بمشيئة هللا وتوفياه مزيدا من النجاحات في كافة المجاالت التنموية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

*****
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