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فئة الطالب الجامعي

رؤية الجائزة:

 الإ�سهام يف تعزيز الإبداع والتميز يف املجتمع القطري .

الرسالة:

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

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

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

توجهات الدولة التنموية.
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اإلرشادات العامة:
يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب الرت�سح، ويتعهد باأن جميع املرفقات امل�ساحبة �سحيحة.  -1

الفعلي الذي  الأداء  البيانات وا�سحة وحمددة، وتعك�س �سورة �سادقة عن  اأن تكون  يجب   -2

ي�ستحق التميز.

يرفق مع طلب الرت�سح الوثائق وامل�ستندات التي تدعم البيانات، بحيث يتم ترقيمها ح�سب   -3

رقم املعيار.

ال�سهادات املرفقة غري الر�سمية التي تخلو من اخلتم وتاريخ الإ�سدار ت�ستبعد من عملية   -4

التقييم.

تلغى درجة املعيار التقييمي غري امل�سحوبة بالوثائق وامل�ستندات اأو التي تخلو من الرقم   -5

الدال عليها يف عملية حتكيم طلبات الرت�سح.

      6- �سرورة التاأكد من تعبئة كافة بنود ا�ستمارة الرت�سح . 

     7 - �سرورة التاأكد من ا�ستخدام ا�ستمارة الرت�سح والدليل التعريفي للدورة التي يتقدم لها . 

8- تعبئة امللف اللكرتوين من خالل الرابط للتقدمي:

شروط االشتراك :
1- اأن يكون املرت�سح قطري اجلن�سية )�سورة من البطاقة ال�سخ�سية(.

2-  اأن يكون املرت�سح خريجاً من اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل املدرجة يف قوائم وزارة التعليم 

والتعليم العايل، اأو العاملة يف الدولة، اأو اأن تكون لديه �سهادة جامعية معادلة .

3- األ تزيد مدة ح�سوله على ال�سهادة اجلامعية عن عام درا�سي واحد، وي�ستثنى من ذلك طلبة 

البعثات والدار�سون يف اخلارج .

4- اأن يكون املرت�سح حا�ساًل على معدل 3.6 فاأكرث على مقيا�س 4 من اإجمايل جمموع درجات 

ال�سهادة اجلامعية اأو ما يعادله.

شروط المنافسة :
1- احلد الأدنى للمناف�سة على الفوز بامليدالية الذهبية ح�سول الطالب على ما ل يقل عن 

85٪ من جمموع درجات املعايري التقييمية.

2- احلد الأدنى للمناف�سة على الفوز بامليدالية البالتينية ح�سول الطالب على ما ل يقل عن 

95٪ من جمموع درجات املعايري التقييمية .

3- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

قرارات جلان التحكيم نهائية وغري قابلة للمراجعة اأو التعديل اأو الطعن

https://educompetitions.edu.gov.qa/scientific_achievement/
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�سروط التعبئة 

1- يجب اللتزام مبلء جميع البيانات بدقة، باللون الأ�سود.

2- يجب كتابة ا�سم املرت�سح رباعياً وباللغتني العربية والإجنليزية وفق البطاقة ال�سخ�سية، و�سيتم اعتماد ال�سم يف �سهادة التميز ولن تقبل 

التعديالت لحقاً.

3-يجب كتابة ا�سم اجلامعة باللغتني العربية والإجنليزية .

4- التاأكد من ا�ستيفاء كافة البنود املطلوبة. 

اال�ســم:

   اعتماد الطالب /                                                                              

التـوقيع:

اخلتــم:

اال�سم الثالثي واللقب
وفق البطاقة ال�سخ�سية

ا�سم اجلامعة:

العنوان:

هاتف املنزل :

الربيد االإلكرتوين:

Name of Student:

Name of University:

                                

�ص.ب: 

اجلوال :

الدرجة العلمية / التخ�س�ص:

Degree /  Specialization

البيانات الشخصية للطالب

�سورة 

ملونة 

وحديثة

ا�سم اجلامعة

رقم البطاقة ال�سخ�سية: 

as per ID card
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1(  السمات الشخصية:          
المعــايير التقيـيمية

نــوع املرفـــق

1/1- القيادة:

مدى تاأثري امل�ساركة  االأدوار واملهــــام ونوع امل�ساركة         املنا�ســب القياديــة 

 1

2

4

5

3

نــوع املرفـــقرقم املرفـــق م
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*

2/1 - الطــالقــة  والقدرة على احلوار واملناق�سة :

يقا�ص هذا املعيار من خالل املقابلة ال�سخ�سية.*

الرجوع للدليل التعريفي.*

الدرجة امل�ستحقةالبنــــــــــــــود

1-    سالمة اللغة واستخدام مصطلحات لغوية   

        تدل على مدى إملام الباحث باملوضوع.

2-    القدرة على االقناع والتأثير .

3-    إبداء الرأي وترابط األفكار. 

4-    الثقة بالنفس ولغة اجلسد  .

5-   اإلثراء، واإلستشهاد باألدلة، ومعرفة القضايا

       املعاصرة بشكل عام والتخصص بشكل خاص .

م
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2(  التنمية الذاتية: 
1/2-الربامج التدريبية:

الربامج التدريبية ت�ستمل على  ) دورات تدريبية ( ، ور�س عمل ، تدري�س الزمالء... وغريه(

م
الربنامج التدريبية دور الطالبنوع الربنامج

نتائج الربامج على م�سريته 

االأكادميية 

رقــم

 املـرفــــق

 -1

 -2

نــوع املرفـــق

 -3

 -4

 -5

*

م

*
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 رقـــم املـرفــــق ندوات / حما�سرات

 -1

 -2

نــوع املرفـــق

 -3

 -4

 -5

2/2-الندوات واملحا�سرات :

دور الطالبم
نتائج الربامج على

 م�سريته االأكادميية 
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3/2 - توظيف وا�ستخدام التكنولوجيا:

الن�ساط  / املهمة

 1

 2

3

رقم املرفـــق نوعه م

الرجوع للدليل التعريفي.

*

*
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-

4/2 - الزيارات العلمية :

امل�ستوى

الداخلي

اخلارجي

نــوع املرفـــقرقــــم املـرفــــق العلمية مدى اال�ستفادةالزيارات 

 لإثبات الزيارات العلمية اخلارجية يتم اإرفاق �سورة من جواز ال�سفر )�سفحة ختم الدخول واخلروج للدولة التي متت زيارتها ( مع *

تو�سيح رقم اجلواز يف نف�س ال�سفحة كدليل على كل زيارة .

*

*

 -1

 -2

 -1

 -3

 -2
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املواهب والهوايات

1

2

3

4

 5

نــوع املرفـــقرقـــم املـرفــــق اأ�ساليب التنمية        النتاجات

5/2 - املواهب والهوايات :

م
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3(  األنشطة والمسابقات المختلفة:

1/3- االأن�سطة اجلامعية:

الن�ســـــــــــــاط

 1

2

3

4

5

6

7

 8

9

نــوع املرفـــقرقم املـرفــــق مدى اال�ستفادة دور الطالبنــوعه

10

م
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2/3-امل�سابقات واجلوائز :

ى م�ستـــــو

امل�ســاركة  

احمللي

اإلقليمي

نــوع املرفـــقرقـــم املـرفــــق امل�سابقة / اجلائزة
النتيجةنوع امل�ساركة

م�ساركةفوز جماعي فردي

الدولي

 -1

 -1

 -1

 -3

 -2

 -2

 -2
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4( اإلسهامات المجتمعية:

ع  نــــــــــو

الفعـالية

الدينية

الوطنية 

والقومية

رقـم 
املـرفــــق

دور الطالب
 نــوع 

املرفـــق

املنا�سـبة ا�ســم 

/امل�ساهمة

تــــاريخ

 امل�ساركة

م�ستوى امل�ساركة

دويلاإقليمي حملي

الرياضية

التطوعية

الفنية 

والثقافية

 -1

 -1

 -1

 -1

 -1

 -2

 -2

 -2

 -2

 -2
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االأهداف

النتائج
-1

-2

-3

-4

-5

-1

-2

-3

-4

-5

دور الطالب 

يف  البحث

5(  البحث العلمي:

مالحظات هامة :

1- اإرفاق الن�ساط البـحثي مع  طـلب التـــر�سح ويعطـى رقـــم املعيــار.

2- ختم الن�ساط البحثي بختم  اإدارة اجلامعة.

عنوان البحث :

فردي                         جماعينوع البحث :

منهج البحث

 -1

 -2

 -3

- 4

- 5

- 6

 - 7

تقدمي عر�ص خمت�سر للبحث ملدة ع�سرة دقائق .8 -

ات�سام فكرة البحث باحلداثة واالأبداع وارتباطه باحتياجات الدولة .
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إقـــــرار :
                         اأنـــــــا                                                                                                           املوقع اأدناه , اأقر ب�سحة البيانات 

\                   والوثـــائـــق املــرفقة مع طـــلب التــر�ســيح.

موافق

                         على ن�سر �سورتي يف مطبوعات الوزارة

غري موافق

التوقيع :

التاريخ:                                  \ /           /
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