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فئة المعلم المتميز 

رؤية الجائزة:

 الإ�سهام يف تعزيز الإبداع والتميز يف املجتمع القطري .

الرسالة:

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

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

قطر.

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

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

3. تعزيز الجتاهات الإيجابية نحو املعرفة والبحث العلمي.

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

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

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

الدولة التنموية.
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اإلرشادات العامة
1- تعبئة ا�ستمارة الرت�سح من قبل املعلم، والتعهد باأن جميع البيانات واملرفقات امل�ساحبة �سحيحة و�سادقة .

اقت�سار الأدلة والوثائق املقدمة على ال�سنوات الثالث الأخرية فقط .  -2

التاأكد من اأن تكون جميع الوثائق والأدلة معتمدة وخمتومة وموؤرخة.  -3

، بحيث تكون مرفقات كل معيار  املعيار  تنظيم املرفقات والأدلة والوثائق يف امللف الإلكرتوين ح�سب رقم   -4

م�ستقلة عن الأخرى .

ترقيم اأية اإ�سافات اأو تف�سريات للجهود بنف�س رقم املعيار التابع لها .  -5

يتم اإلغاء درجة املعيار التقييمي غري امل�سحوبة بالوثائق والأدلة اأو التي تخلو من الرقم الدال عليها .  -6

بنود ال�ستمارة.  التاأكد من تعبئة كافة   -  7  

8- �سرورة التاأكد من ا�ستخدام ا�ستمارة  الرت�سح والدليل التعريفي اخلا�س بالدورة التي يتقدم اإليها .

يكون تقدمي الطلبات اإلكرتونياً عرب رابط التقدمي :  -9

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

اأن يكون قد اأم�سى يف مهنته ) 5 ( �سنوات فاأكرث على اأن تكون ال�سنوات الثالث الأخرية مت�سلة .  -2

اأن يكون امل�سمى الوظيفي احلايل معلماً  .  -3

من  ومعتمدة  م�سدقة  اجلامعية  ال�سهادة  من  ن�سخة  )اإرفاق  البكالوريو�س.  درجة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   -4

اجلهات الر�سمية(.

5- اأن يكون حا�ساًل على تقدير ممتاز ) 90 % ( فاأكرث يف التقرير ال�سنوي لآخر ثالث �سنوات .) �سورة معتمدة 

من التقارير ال�سنوية (.

األ يكون قد فاز بجائزة التميز العلمي خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة .  -6

الأكادميي/  والنائب  املدر�سة  تزكية من جلنة مكونة من مدير  املهنة. )ر�سالة  واأخالقيات  التقيد مبيثاق   -7

من�سق املادة واملوجه الرتبوي(.

شروط المنافسة:
من  فوق  فما   %  90 ن�سبة  على  احلا�سلون  املعلمون  ال�سخ�سية  واملقابلة  امليدانية  للزيارة  ير�سح   -

النقاط املخ�س�سة للمعايري التقييمية.

البتدائية   ( الثالث  التعليمية  املراحل  املتميزين يف  القطريني  املعلمني  اختيار ثالثة من  يتم   -

والإعدادية والثانوية ( .

- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح . 

قرارت جلان التحكيم نهائية وغري قابلة للمراجعة اأو التعديل اأو الطعن

https://educompetitions.edu.gov.qa/scientific_achievement/
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�سروط تعبئة ال�ستمارة

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

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

التعديالت لحقاً.

3- التاأكد من ا�ستيفاء كافة البنود املطلوبة. 

البيانات الشخصية للمعلم المرشح

�سورة 

ملونة 

وحديثة

اجلوال

عنوان املر�شح                                                                                                                       اعتماداملعلم/

فاك�س

هاتف العمل /

رقم البطاقة ال�شخ�شية 

اال�شم الثالثي واللقب

املوؤهل الرتبوي  

Name of Applicant:
as per ID card

Academic Qualification:

                                

االبتدائية                           اإلعدادية                  الثانوية

الربيد االإلكرتوين 

�س.ب /

املوؤهل العلمي  

�شنة التخرج  

املواد التي يدر�شها   

املرحلة التعليمية                

ا�شم وعنوان  املدر�شة   

الربيد االإلكرتوين

عدد �شنوات اخلربة

وفق البطاقة ال�شخ�شية
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المعايير التقييمية للمعلم

1- التخطيط :  

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

ت�سميم و اإعداد  خطة تنفيذية ملجالت عمله لعام درا�سي كامل.1/1

التقومي  املرحلي والنهائي للخطة.2/1

2- التعليم و التعلم:
1/2    بيئة التعليم والتعلم:                

البنودالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

تنظيم بيئة التعلم ب�سكل يدعم عمليتي التعليم والتعلم.1/1/2

تهيئة بيئة تعلم يجد الطالب فيها تقديراً لأفكاره واآرائه.2/1/2

تبني اأ�ساليب ت�سجع على تكوين عالقات تعاونية وداعمة بني الطلبة.3/1/2

تطبيق ا�سرتاتيجيات اإدارة �سفية فاعلة  لإدارة املوقف التعليمي.4/1/2

تطبيق  اإجراءات  عالجية  مل�سكالت  خا�سة  باإدارة  املوقف التعليمي .5/1/2
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2/2  اإ�سرتاتيجيات التعليم والتعلم:   

البنودالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

اختيار طرائق تعليم وتعلم تتوافق مع معايري املنهج  واأهداف الدر�س.1/2/2

ا�ستخدام طرائق تعليم وتعلم متنوعة ، لإ�سراك الطلبة يف تعلم فاعل.2/2/2

التمكن من املادة العلمية .3/2/2

تقييم فاعلية طرائق التعليم والتعلم واأثرها على نتائج الطلبة.4/2/2

5/2/2
تقدمي مناذج ل�سحف تفكر حول فاعلية ما ي�ستخدمه من طرق 

التعليم والتعلم .

6/2/2

تبني اآليات وو�سائل لتحفيز املتعلمني على امل�ساركة يف م�سابقات علمية 

اأو تربوية على امل�ستوى املحلي والدويل  .

3/2  تكنولوجيا التعليم والتعلم:  

البنودالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

1/3/2
اختيار التقنيات الرتبوية احلديثة  املنا�سبة التي حتقق اأهداف 

الدر�س.

ت�سميم واإنتاج الو�سائل التعليمية والتكنولوجية.2/3/2

3/3/2
توظيف الطالب الو�سائل التعليمية وامل�سادر التكنولوجية يف تعلم 

واكت�ساب مفاهيم املادة الدرا�سية. 

4/3/2
توظيف التقنيات الرتبوية احلديثة وال�سفوف الإفرتا�سية

 ) التعلم عن بعد ( يف عمليتي التعليم والتعلم.
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3- التقويم:     

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

بناء الختبارات التح�سيلية.1/3

حتليل نتائج الختبار التح�سيلي.2/3

توظيف نتائج حتليل الختبار يف حت�سني العملية التعليمية.3/3

توظيف ا�سرتاتيجيات واأدوات التقومي البديل يف قيا�س اأداء الطلبة .4/3

 ت�سميم اأ�ساليب التقومي الذاتي للمتعلم بو�سائل متعددة.5/3

4- رعاية الطلبة:   

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

الربامج والأ�ساليب امل�ستخدمة لرعاية فئات الطلبة املختلفة.1/4

تقييم برامج رعاية فئات الطلبة.2/4
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5- التنمية المهنية:   

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

امل�ساركة يف ور�س العمل والدورات التدريبية.1/5

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات واملحا�سرات.2/5

اإعداد البحوث الإجرائية.3/5

الع�سوية يف املنظمات والهيئات املهنية.4/5

5/5
توظيف نتائج امل�ساركة يف برامج التنمية املهنية يف العمل، ونقل 

اخلربات واملمار�سات لزمالء العمل.

6- الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي :    

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

الإجراءات التي يتبعها املعلم للتوا�سل مع اأولياء الأمور.1/6

2/6
الن�ساطات والأعمال التطوعية التي يقوم بها املعلم وطلبته خلدمة 

املجتمع املحلي.

7- اإلنجازات:  

املعايري الفرعيةالرقم

الأدلة

غري متوفرةمتوفرة

حتديد امل�ساركات املتميزة يف الأن�سطة وامل�سابقات.1/7

الإجنازات واملبادرات الإبداعية.2/7
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إقـــــرار :
          اأقر اأنا املعلم/املعلمة ....................................................................... باأن م�شماي الوظيفي

            احلايل ))معلم (( ،واأن جميع البيانات واملعلومات املقدمة واالأدلة التوثيقية املرفقة تعك�س اأعمايل واإجنازاتي اخلا�شة.

موافق

                         على ن�شر �شورتي يف مطبوعات الوزارة.

غري موافق

يعتمد /        ا�شم  املر�شح/    

التوقيع / مدير املدر�شة /                                                                      

 التاريخ /

ختم املدر�شة /  
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