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رؤية الجائزة:

 الإ�سهام يف تعزيز الإبداع والتميز يف املجتمع القطري .

الرسالة:

تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خالل َتبَنى املعايري العاملية، وتنفيذ الربامج النوعية، وحتقيق 

تكامل اجلهود الفردية واملوؤ�س�سية، لتح�سني خمرجات العملية التعليمية يف دولة قطر.

األهداف:

تقدير املتميزين علمياً من اأبناء دولة قطر وتكرميهم والحتفاء بهم.  .1

تعميق مفاهيم التميز، وت�سجيع كافة الأفراد واملوؤ�س�سات التعليمية على تطوير اأدائها.  .2

تعزيز الجتاهات الإيجابية نحو املعرفة والبحث العلمي.  .3

بث روح البتكار لدى الطلبة والباحثني واملوؤ�س�سات التعليمية.  .4

اإذكاء روح التناف�س بني الأفراد واملوؤ�س�سات التعليمية يف جمال التميز العلمي .  .5

حتقيق  تخدم  التي  املجالت  يف  العلمي  التميز  نحو  واملوؤ�س�سية  الفردية  الطاقات  توجيه   .6

توجهات الدولة التنموية.

 فئة المدرسة المتميزة
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اإلرشادات العامة:

1- تعبئة طلب الرت�سح من قبل اإدارة املدر�سة، على اأن يتم التاأكد من �سحة البيانات وامل�سادقة عليها . 

2- �سرورة التاأكد من تعبئة كافة بنود طلب الرت�سح. 

3- �سرورة التاأكد من ا�ستخدام طلب الرت�سح والدليل التف�سريي اخلا�س بالدورة التي يتقدم اإليها . 

الفعلي يف  الأداء  املقدمة وا�سحة وحمددة وتعطي �سورة �سادقة عن  الوثائق وامل�ستندات  اأن تكون  4- �سرورة 

املدر�سة .

5- �سرورة اقت�سار الأدلة وامل�ستندات والوثائق على ال�سنوات الثالث الأخرية بالإ�سافة اإىل �سنة التقدمي.

6- التاأكد من اأن جميع الوثائق والأدلة معتمدة وخمتومة وموؤرخة .

7- اإلغاء  درجة املعيار التقييمي يف حالة عدم توافر اأدلة وم�ستندات تثبت درجة حتققه اأو توافره يف املدر�سة.

8- من املمكن اإجراء زيـارات ميدانية للمدار�س املرت�سحة للتاأكد من �سحة الوثائق املقـدمة.

9- ا�ستخدام رقم املعيار نف�سه يف ترقيم الوثائق وامل�ستندات املرفقة معه .

مثال: )اإذا كان املعيار يحمـل رقم  1/1/1 يتم ترقيم الوثائق الدالة عليه بنف�س هذا الرقم (.

10- يكون تقدمي الطلبات اإلكرتونياً عرب رابط التقدمي للجائزة :

https://educompetitions.edu.gov.qa/scientific_achievement/
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شروط  االشتراك : 

1( اأن تكون املدر�سة احلكومية  حا�سلة على تقدير جيد جداً يف تقييم جمال الإدارة والقيادة للمدار�س 

يف اآخر تقييم دوري للمدر�سة .  

2( اأن تكون املدر�سة اخلا�سة ) الأهلية ( حا�سلة على العتماد املدر�سي الوطني اأو الدويل. 

3( يجوز للمدر�سة الفائزة ال�سرتاك باجلائزة بعد م�سي )3( دورات من تاريخ ح�سولها عليها. 

املناطق  با�ستثناء مدار�س  الدرا�سية،  املدر�سة مرحلة تعليمية واحدة مهما تعددت مراحلها  اأن متثل   )4

اخلارجية للدولة . 

شروط المنافسة : 

  1( اأن حتقق املدر�سة ن�سبة)80٪( فما فوق من جمموع نقاط درجات املعايري التقيميية بحد اأدنى .  

 2( اجتياز الزيارة امليدانية.  

قرارات جلان التحكيم نهائية وغري قابلة للمراجعة اأو التعديل  اأو الطعن
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ا�سم املدر�سـة  :

�سنة التاأ�سي�س :

ا�سم مدير املدر�سة:

الثانويةاالإعداديةاالبتدائيةاملرحلة التعليمية:

عدد الف�سول الدرا�سية:

ن�سبة القطريني/ القطريات :                                %عـدد الطــلبة:                   طالباً/طالبة

عدد اأفراد  الهيئة التدري�سية:

عدد اأفراد  الهيئــة الإدارية:

عنوان املــدر�سة:

املنطقة:

ا�سم 

ال�سارع:

رقم ال�سارع:

�ص.ب:الفاك�س:الهاتف:

الربيد الإلكرتوين:

املوقع  الإلكرتوين:

Name of School

Name of Operator
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المعايير التقييمية للمدرسة:

1- القيـادة واإلدارة التربويـة: 

1/1  التخطيط: 

البنودالرقم

الأدلـــــة

غري متوفرةمتوفـرة

1/1/1
وجود خطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة ومعلنة ومرتبطة با�سرتاتيجية وزارة 

التعليم  والتعليم العايل  لتحقيق ا�سرتاتيجية قطر الوطنية 2030.

وجود خطة تنفيذية �سنوية. 2/1/1

وجود خطط ت�سغيلية للربامج وامل�سروعات.3/1/1

4/1/1
وجود خطة ا�سرتاتيجية بديلة ملوا�سلة العمل واإدارة الأزمات ملواجهة 

الكوارث اأو الظروف الطارئة .

2/1  التنظيم الإداري : 

البنودالرقم

الأدلــــة

غري متوفرةمتوفـرة

وجود هيكل تنظيمي وا�سح ومعلن.1/2/1

وجود و�سف وظيفي موثق جلميع الوظائف واللجان .2/2/1

تفعيل اأنظمة ولوائح واأدلة لت�سيري العمل املدر�سي. 3/2/1

وجود اآلية حمددة ملراجعة وتطوير اأنظمة واأدلة العمل.4/2/1

يجب اأن يو�سح يف الهيكل التنظيمي امل�سميات الوظيفية واللجان.
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3/1  املتابعة والتقومي 

البنودالرقم

الأدلــــة

غري متوفرةمتوفرة

متابعة وتقييم اأداء الطلبة والعاملني 1/3/1

تقييم اخلطط والربامج وامل�ساريع.2/3/1

توظيف نتائج التقييم الكلي لتح�سني الأداء املدر�سي.3/3/1

2- إدارة الموارد:    
1/2  : اإدارة املوارد الب�سرية  

البنودالرقم

الأدلــــة

غري متوفرةمتوفـرة

ح�سر الحتياجات التدريبية للعاملني1/1/2

تنفيذ خطة التطوير املهني.2/1/2

ت�سجيع املدر�سة للتنمية املهنية الذاتية.3/1/2

2/2 اإدارة املوارد املالية والعينية : 

البنودالرقم

الأدلــة

غري متوفرةمتوفـرة

وجود �سيا�سة وا�سحة وموثقة ملوازنة املدر�سة. 1/2/2

تنفيذ برامج خا�سة لتنمية املوارد املالية والعينية .2/2/2

مراقبة و�سيانة املوارد والإمكانيات املدر�سية .3/2/2

ي�سمل العاملون اأع�ساء الهيــئـــتني الإدارية والتدري�سية.
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3- تنمية المتعلمين ورعايتهم :

1/3  التح�سيل الأكادميي للطلبة: 

البنودالرقم

الأدلـــــة

غري متوفرةمتوفـرة

نتائج التح�سيل الأكادميي للطلبة.1/1/3

خطة املدر�سة لرفع م�ستوى التح�سيل الأكادميي للطلبة .2/1/3

توظيف نتائج التحليل الإح�سائي يف حت�سني مدخالت العملية التعليميـة.3/1/3

2/3  رعاية الفئات املختلفة للطلبة: 

البنودالرقم

الأدلـــة

غري متوفرةمتوفـرة

و�سع خطط و برامج خا�سة لكل فئة من الفئات  املختلفة.1/2/3

 

الربامج والأن�سطة التي مت تنفيذها لرعاية الفئات املختلفة .2/2/3

اأثر تنفيذ الربامج  والأن�سطة على اأداء هذه الفئات من الطلبة.3/2/3

3/3  القيم الدينية وال�سلوكية: 

البنودالرقم

الأدلــــة

غري متوفرةمتوفـرة

ح�سر ال�سلوكيات الإيجابية وال�سلبية يف املدر�سة .1/3/3

2/3/3
تطبيق برامج واأن�سطة مدر�سية لتعزيز القيم الرتبوية ومعاجلة 

ال�سلوكيات ال�سلبية .

ح�سر اأثر تنفيذ الربامج والأن�سطة على الطلبة. 3/3/3

)                                              (
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4- األداء التعليمي وبيئة  التعلم: 

1/4  طرق واأ�سول التدري�س : 

البنودالرقم

الأدلــة

غري متوفرةمتوفـرة

تطبيق ا�سرتاتيجيات حديثة ومتنوعة يف التدري�س .1/1/4

ا�ستخدام التكنولوجيا والو�سائل احلديثة يف التدري�س .2/1/4

3/1/4
قيا�س اأثر تطبيق الأ�ساليب احلديثة والأبحاث والدار�سات يف التدري�س على 

م�ستو ىالطلبة.

2/4 بيئة التعليم والتعلم:  

البنودالرقم

الأدلــة

غري متوفرةمتوفـرة

توفري بيئة  جاذبة لزيادة دافعية الطلبة نحو التعلم.1/2/4

توفري م�سادر متنوعة للتعلم .2/2/4

اإبراز اأعمال واإجنازات العاملني والطلبة يف البيئة املدر�سـية .3/2/4
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5- األنشطة المدرسية وجوائز التميز :
    1/5  الأن�سطة وامل�سابقات املدر�سية  

البنودالرقم

الأدلـــة

غريمتوفرةمتوفـرة

تنفيذ برامج واأن�سطة مدر�سية متنوعة خالل العام الدرا�سي .1/1/5

تفعيل دور املجال�س واجلماعات الطالبية .2/1/5

قيا�س اأثر الأن�سطة املدر�سية املنفذة .3/1/5

2/5 جو ائز التميز 

البنودالرقم

الأدلـــة

غري متوفرةمتوفـرة

ح�سر امل�ساركات يف جوائز التميز وامل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية .1/2/5

2/2/5
 وجود اإجراءات وا�سحة وحمددة لن�سر ثقافة التميز والإبداع باملدر�سة.

اجلوائز التي حازت عليها املدر�سة على م�ستوى الطلبة/العاملني/ املدر�سة.3/2/5
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6- الشراكة األبوية والمجتمعية :
1/6  م�ساركة اأولياء الأمور 

البنودالرقم

الأدلـــــة

غريمتوفرةمتوفـرة

برامج  واأن�سطة لتعزيز م�ساركة اأولياء الأمور يف العملية التعليمية. 1/1/6

دور اأولياء الأمور يف حتقيق اأهداف املدر�سة .2/1/6

ر�سا اأولياء الأمور عن اأداء املدر�سة ب�سكل عام . 3/1/6

2/6  عالقات التعاون املتبادل بني املدر�سة واملجتمع : 

البنودالرقم

الأدلـــة

غري متوفرةمتوفـرة

م�ساهمة موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف تنفيذ خطط وبرامج املدر�سة .1/2/6

2/2/6
 م�ساهمة املدر�سة وتعزيز اأن�سطة املجتمع املحلي من خالل مبادرات وا�سحة يف 

املجال الجتماعي، ال�سحي، الثقايف، ال�سناعي، الريا�سي، التطوعي .  

3/2/6

وجود برامج واأن�سطة متنوعة وفعالة ومتبادلة مع مدار�س اأو جامعات حملية اأو 

اأقليمية اأو دولية.
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7- الزيارة الميدانية
1/7 املقابلة 

يتم الجتماع بالإدارة املدر�سية للتعرف على:

البنودالرقم

الأدلـــــة

غريمتوفرةمتوفـرة

 التحديات التي تواجه املدر�سة وكيفية معاجلتها.1/1/7

 مدى حتقيق اأهداف اخلطة ال�سنوية وخطة التطوير.2/1/7

التوجهات امل�ستقبلية.3/1/7

2/7 اجلولة التعريفية

البنودالرقم

الأدلـــة

غري متوفرةمتوفـرة

توافر �سروط الأمن وال�سالمة يف جميع اأنحاء املدر�سة.1/2/7

2/2/7
توفر لوائح وبرامج ل�سلوك الطلبة والن�سباط.

انتظام  �سري العملية التعليمية.3/2/7

فهم  ون�سر ال�سيا�سات  واللوائح  وخمرجات التعلم.4/2/7

 م�ستوى البيئة املدر�سية من حيث التحفيز واجلاذبية والنظافة.5/2/7

6/2/7
وجود عالقات اجتماعية تقوم على الحرتام املتبادل بني كافة الأطراف باملدر�سة 

مبا ي�ساعد على حتقيق اأهداف املدر�سة ور�سالتها.
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اإقـــــرار :

                        اأقر اأنـــــــا                                                                                                    املوقع اأدناه، ب�صحة البيانات 

\                   والوثـــائـــق املــرفقة مع طـــلب التــر�صــح.

ا�صم مدير املدر�صة:خـتــم املــــدر�ســة

التوقيع :

التاريخ:                                  \ /           /
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