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بسم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني ، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �ملر�سلني �سيدنا حممد ، وعلى �آله و�سحبه و�سلم .. وبعد،

 �سهدت دولة قطر يف �الآونة �الأخرية تطور�ت كبرية وتنمية �ساملة يف كافة �ملجاالت؛ وذلك بف�سل قيادتها 

�لر�سيدة ممثلة يف ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين – �أمري �لبالد �ملفدى - حفظه �هلل. 

     ولقد �أكد �سموه يف خطابه �لذي �ألقاه موؤخر�ً و�ملوجه للمو�طنني و�ملقيمني  على �سرورة �الهتمام بتطوير 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لبحثية، وعلى تاأثري �الإبد�ع و�لتفكري �مل�ستقل و�ملبادر�ت �ملتميزة، و�الهتمام بالتح�سيل 

�لعلمي يف نه�سة �لدولة، وتربية �لن�صء على �لقيم و�لف�سائل �لدينية �لنبيلة، وتعزيز قيم �الإخال�ص و�لعمل 

�جلاد و�لبناء ، �لذي يتطلب جهد�ً وعزميًة ومثابرة، و�أهمية ��ستثمار ذلك يف حتقيق �لتميز؛ خا�سة و�أن �لدولة 

ت�سري بخطًى و�ثقة نحو تطبيق �ال�سرت�تيجية �لوطنية للتنمية 2018- 2022م، كما �أن هذ� �لع�سر قد عززت فيه 

�لدول �هتمامها بالتعليم باعتباره �سرورة حياتية وحقاً للجميع ور�أ�ص مالها �حلقيقي؛ الأنه ��ستثمار لرثوتها 

�حلقيقية يف �الإن�سان �لذي هو �أ�سا�ص �لتنمية �مل�ستد�مة و�ل�ساملة .

      ويف ظل ذلك كله �سعت دولة قطر �إىل تطوير نظامها �لتعليمي، و�سخرت له كافة �ملو�رد و�لطاقات، �إمياناً 

منها ب�سرورة �أن يكون �لتو�سع �لكمي م�سحوباً بتطوير نوعي يعزز �جلودة و�الإتقان و�لتميز. 

     ويف �سوء �أهمية �لتقدير و�لتحفيز ، كمحركني �أ�سا�سيني للتميز ، فقد مت تخ�سي�ص جائزة �لتميز �لعلمي 

كمكافاأة لتقدير  جمموعة من �لفئات �ملهمة و�مل�ستهدفة يف �ملنظومة �لتعليمية، حيث حتتفل �لدولة �سنوياً 

مببادر�ت �أبنائها و�إبد�عاتهم كقدوة ح�سنة حمفزة ملزيد من �الإجناز�ت؛ الأن �لو�سول �إىل �لقمة يتطلب �لعمل 

�لدوؤوب، و�ل�سعي �ملتو��سل، و�الإر�دة �لقوية. 

     ولذلك فاإننا نركز جهودنا يف �ملرحلة �لقادمة - بتوفيق �هلل وعونه - ومب�ساركة كافة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية- 

على جعل مفهوم �لتميز هدفاً للجميع ، وذلك من خالل �إعادة تقييم �سيا�ساتنا �لتعليمية وم�سروعاتنا �لرتبوية، 

و�ال�ستفادة مما مت حتقيقه من �إجناز�ت، ومو�جهة �لتحديات، وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها.

     وختاماً، فاإن طريق �لتميز مفتوح للجميع ، ولكنه يتطلب �الإتقان و�الإخال�ص و�لعزمية .

و�هلل ويل �لتوفيق ،،،،

د. حممد بن عبد �لو�حد �حلمادي

وزير �لتعليم و�لتعليم �لعايل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

     �حلمد هلل ، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �ملر�سلني، �سيدنا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.

ُيقّدم من رعاية  ، فبقدر ما  �إن بناء �الأمم ونه�ستها رهني مبدى رقي تعليمها، وجودة نظامها �لرتبوي     

مبا  و�الإبد�ع  و�الإنتاج  �لقيادة  روح  متتلك  و�عدة  باأجيال  �حل�ساد  يطيب  ما  بقدر   ، �لقطاع  لذلك  و�هتمام 

يوؤهلها بجد�رة لدفع عجلة �لتقدم وحتقيق �لنه�سة �ملن�سودة .

   وجت�سيد�ً لهذه �لروؤية �نطلقت جائزة يوم �لتميز �لعلمي بهدف تاأ�سيل ثقافة �لتميز وتعزيزها يف �مليد�ن 

�أف�سل ما لديهم من  �لرتبوي ، ورعاية �ملتميزين وتكرميهم ، و�إذكاء روح �لتناف�ص بني �لرتبويني لتقدمي 

�إليها  يدعو  �حلنيف،  ديننا  يف  متاأ�سلة  مفاهيم  و�الإخال�ص  و�الإتقان  فالتميز   ، وهادفة  متميزة  ممار�سات 

ويح�ص عليها ، فقد قال �هلل تعاىل يف حمكم �آياته : “ �سابقو� �إىل مغفرة من ربكم وجنة ..” �حلديد �آية 21 ، 

ويف ذلك دعوة �سريحة لل�سعي للتميز و�لتناف�ص يف حتقيقه مبا يعود بالنفع على �مل�سلم و�أمته.

     وال �سك �أننا يف دولة �أبية ج�سدت معنى �لتميز يف �سيا�ساتها ونظامها ، فهي تدعم �لتميز د�ئماً وتنتهجه، 

بدء�ً من �لقيادة �لر�سيدة ل�ساحب �ل�سمو �الأمري �لو�لد �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين –حفظه �هلل- و�لذي 

و�سع لبنات �الأ�سا�ص لدولة ي�سهد لها �جلميع بالتفرد و�لتميز بف�سل حكمته وروؤيته �لثاقبة ، فقد حولها 

لور�سة بناء ال تتوقف عن �لعمل و�الإنتاج ، وعلى �لنهج نف�سه �سار حاكم دولتنا �لغالية  ح�سرة �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين –حفظه �هلل – و�لذي جاء خطابه �الأول دفعة قوية لتحقيق �جلودة و�لتميز يف 

�الأد�ء و�لعمل حني قال : ) �أيها �الإخوة �ملو�طنون، لي�ص �لتطور و�رتفاع م�ستوى �ملعي�سة ممكناً من دون منو 

�قت�سادي، هذه مقولة بديهية، ولكن عندما يتعلق �الأمر بالتنمية �لب�سرية ال يقت�سر �ملو�سوع على مفهوم 

�أد�ئه ونبل قيمه وجديته و�إنتاجيته يف �لعمل  �لنمو كزيادة يف معدل دخل �لفرد بل ي�سبح �ملو�سوع حت�سن 

و�إخال�سه لوطنه.. فما �لرثوة دون هذ� كله؟ .. ومن هنا، فاإن قيا�ص جناحنا يف �لتعليم و�لتنمية ال يكون 

فقط مبا ن�ستثمره يف هذه �ملجاالت و�إمنا �أي�ساً باملخرجات �لتي نح�سل عليها(.

    ومن هنا ، نوجه �لدعوة لكل من ينتمي حلقل �لرتبية و�لتعليم – طالباً كانو� �أو معلمني �أو جامعيني 

 ، �ملعطاء  �لوطن  هذ�  بناء  يف  ومهمتهم  م�سوؤوليتهم  عظم  �أدركو�  ممن   - تعليمية  موؤ�س�سات  �أو  باحثني  �أو 

و�أخل�سو� عملهم و�أتقنو� �أد�ءهم ، و�أطلقو� �لعنان ملهار�تهم و�إبد�عاتهم �لكامنة، فهوؤالء ندعوهم للم�ساركة 

يف هذه �جلائزة �لتي تعد ر�فد�ً رئي�ساً لتحقيق �لروؤية �لوطنية 2030م، من خالل �مل�ساهمة يف حتقيق �لتنمية 

�مل�ستد�مة، و�لتي متثل �لتنمية �لب�سرية �أهم ركائزها.

واهلل ويل التوفيق،،

                                                           )جلنة تطوير اجلائزة(
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الرؤية:

 �الإ�سهام يف تعزيز �الإبد�ع و�لتميز يف �ملجتمع �لقطري .

الرسالة:

�لنوعية،  �لرب�مج  وتنفيذ  �لعاملية،  �ملعايري  تبني  خالل  من  و�الإبد�ع  �لتميز  مفاهيم  تعميق 

وحتقيق تكامل �جلهود �لفردية و�ملوؤ�س�سية، لتح�سني خمرجات �لعملية �لتعليمية يف دولة قطر.

األهداف:

تقدير �ملتميزين علمياً من �أبناء دولة قطر، وتكرميهم و�الحتفاء بهم.  .1

تعميق مفاهيم �لتميز، وت�سجيع كافة �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية على تطوير �أد�ئها.  .2

تعزيز �الجتاهات �الإيجابية نحو �ملعرفة و�لبحث �لعلمي.  .3

بث روح �البتكار لدى �لطلبة و�لباحثني و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية.  .4

�إذكاء روح �لتناف�ص بني �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف جمال �لتميز �لعلمي .  .5

توجيه �لطاقات �لفردية و�ملوؤ�س�سية نحو �لتميز �لعلمي يف �ملجاالت �لتي تخدم حتقيق   .6

توجهات �لدولة �لتنموية.
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تعـريف الجائـزة :

جائزة يوم  �لتميز �لعلمي جائزة يكرم بها �ملتميزون علمياً من �أبناء دولة قطر ،يف جماالت متعددة من 

�أجل ن�سر ثقافة �الإبد�ع و�لتميز فى �ملجتمع �لقطري ودفع �لطلبة �إىل مزيد من �لتفوق و�لتح�سيل 

�لعلمي �ملتميز، وتعزيز �لتكامل بني �جلهود �لفردية و�ملوؤ�س�سية  من �أجل  حت�سني خمرجات �لعملية 

�لتعليمية ، و�لو�سول بها �إىل �مل�ستويات و�ملعايري �لعاملية.  

فئات الجائزة: 

1- جائزة �لتميز �لعلمي لطلبة �ملرحلة �البتد�ئية. 

2- جائزة �لتميز �لعلمي لطلبة �ملرحلة �الإعد�دية.

3- جائزة �لتميز �لعلمي لطلبة �ل�سهادة �لثانوية. 

4-  جائزة �لتميز �لعلمي خلريجي �جلامعات.

5-  جائزة �لتميز �لعلمي حلملة �سهادة �ملاج�ستري.   

6-  جائزة �لتميز �لعلمي حلملة �سهادة �لدكتور�ه. 

7-  جائزة �ملعلم �ملتميز. 

8-  جائزة �ملدر�سة �ملتميزة.

9-   جائزة �لبحث �لعلمي �ملتميز.   
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وزارة التعليم والتعليم العايل

جمل�س اأمناء اجلائزة

الرئي�س التنفيذي

اللجنة التنفيذية جلنة تطوير اجلائزة

إدارة الجائزة: 
الهيكل التنظيمي جلائزة يوم التميز العلمي

وزارة التعليم والتعليم العالي
من �ملهام �ملنوطة بالوز�رة:

1- ر�سم �ل�سيا�سة �لعامة الأن�سطة �جلائزة. 

2- �عتماد قيمة كل جائزة من �جلو�ئز.

3- �عتماد فئات �جلو�ئز.

4- حتديد �أعد�د كل فئة من �لفئات �ملكرمة.

5- �أمور �أخرى ترى �لوز�رة  �أنها �سرورية لت�سيري �لعمل.

1 ( مجلس أمناء الجائزة: 
�لالزمة  و�ل�سالحيات  �الخت�سا�سات  وتنفيذ  متابعة  عن  و�مل�سوؤولة  �جلائزة  على  �مل�سرفة  �جلهة  هو 

لتحقيق �أهد�ف �جلائزة. ومن �ملهام �لتي يقوم بها جمل�ص �أمناء �جلائزة :

1 - �عتماد وثائق �جلائزة .

2- �عتماد �لنظام �ملايل و�الإد�ري للجائزة.

3 - ت�سكيل �للجان �لد�ئمة و�ملوؤقتة مع حتديد �خت�سا�ساتها تبعاً الحتياجات �أعمال �جلائزة.

4- �أمور �أخرى يرى جمل�ص �أمناء �جلائزة �أنها �سرورية لت�سيري �لعمل.

جلان التحـكيم
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2( الرئيس التنفيذي:
يختاره جمل�ص �الأمناء ويتوىل �ملهام �الآتية:

1. �الإ�سر�ف �لعام على جلان �جلائزة .

2. رفع �لتقارير ملجل�ص �الأمناء .

3. رفع تقرير ملجل�ص �الأمناء حول �أ�سماء �لفائزين باجلائزة.

4. �أي مهام يكلف بها من قبل �ملجل�ص �أو �لرئي�ص .

3 ( لجنة تطوير الجائزة: 
تتكون جلنة تطوير �جلائزة من جمموعة من �خلرب�ء يف جمال �لرتبية و�لتعليم و�لتعليم �لعايل ، يتم �ختيارهم 

من وز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل، ويبا�سرون �أعمالهم ب�سورة دورية وم�ستمرة بعد �النتهاء من حفل يوم �لتميز 

�لعلمي مبا�سرة  يف كل �سنة ، ومن مهام �للجنة ما يلي :

1ــ  مر�جعة معايري �جلائزة لكل �لفئات ب�سفة �سنوية، وتطويرها وفقاً للتغذية �لر�جعة من �مليد�ن .

2ــ  �قرت�ح فئات جديدة للجائزة .

3ــ  �إعد�د جميع مطبوعات �جلائزة و�عتمادها.

4ــ  رفع تقارير �سنوية ملجل�ص �الأمناء حول تطوير �جلائزة.

5ــ  عقد �للقاء�ت �لتعريفية وتنظيم �لور�ص �لتدريبية .

4 ( اللجنة التنفيذية: 
�للجنة �لتنفيذية هي �مل�سوؤولة عن تنفيذ ومتابعة جميع �لقر�ر�ت و�لتو�سيات �ل�سادرة عن جمل�ص �الأمناء فيما يخ�ص جائزة 

و�مل�سوؤولني  بالوز�رة  �لرتبويني  من  وجمموعة  و�الت�سال  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة  يف  �لتنفيذية  �للجنة  وتتمثل   ، �لتميز  يوم 

�ملاليني، وت�سمل مهام �للجنة :

1 ــ  ت�سكيل �للجان �لفنية وفرق �لعمل �لالزمة الإمتام �أعمال �جلائزة، وحتديد �خت�سا�ساتها، و�قرت�ح قيمة مكافاآت �أع�سائها.

 2ــ  تنفيذ �خلطة �الإعالمية للجائزة.

 3ــ  تنفيذ �خلطة �لتنظيمية حلفل يوم �لتميز �لعلمي.

4 ــ  �لتن�سيق و�ملتابعة مع خمتلف جلان �جلائزة .

5 ــ  �إعد�د م�سروع �مليز�نية �ل�سنوية للجائزة ورفعه ملجل�ص �أمناء �جلائزة العتماده.

6 ــ  �ل�سرف من �مليز�نية �ملعتمدة من جمل�ص �الأمناء، ويجوز للجنة جتاوز �ملخ�س�سات �ملعتمدة الأي بند من بنود �مليز�نية 

مبا ال تتجاوز ن�سبته 20% من خم�س�ساته، �سريطة وجود وفر بالقيمة نف�سها يف بند �أو �أكرث من �لبنود �الأخرى.

7 ــ  �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لالزمة لتوفري �حتياجات �جلائزة من �ملو�د و�الأعمال و�لتوريد�ت .

8 ــ  �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت و�الأمور �ملتعلقة بالعمليات �ملالية وحفظها .

وتقوم �للجنة �لتنفيذية باال�ستعانة مبن تر�ه موؤهاًل الأعمال �لتنظيم و�لتن�سيق و�ملتابعة و�لعالقات �لعامة و�الإعالم، وت�سكيل 

جلان فرعية للم�ساعدة يف هذ� �الإطار.
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5 (  لجان التحكيم  : 
جلان �لتحكيم تتكون من جمموعة من �خلرب�ء يف جمال �لرتبية و�لتعليم، يتم �ختيارهم من وز�رة �لتعليم 

و�لتعليم �لعايل، ومن مهامها:

1 ـ تقييم و�ختيار �لفائزين من كل فئة، و�لقيام باملقابالت و�لزيار�ت �مليد�نية.

2 ـ تقدمي تقرير للرئي�ص �لتنفيذي للجائزة بعد �النتهاء من عمليات �لتحكيم.

3 ـ �مل�ساركة يف �للقاء�ت �لتعريفية �خلا�سة باجلائزة .

شروط االشتراك والمنافسة في فئات الجائزة

أواًل :  : فئة الطالب المتميز - المرحلة االبتدائية:
 1- شروط االشتراك:

- �أن يكون �لطالب قطري �جلن�سية )�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية( .

- �أن يكون م�سجاًل يف �ل�سف �ل�ساد�ص باإحدى �ملد�ر�ص �البتد�ئية بدولة قطر . 

- �أن يكون حا�ساًل على 95% فاأكرث يف متو�سط �ل�سنو�ت �لثالث �الأخرية .

2 - شروط المنافسة:
- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لبالتينية )90% من جمموع �لدرجات �لتقييمية( .

- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لذهبية )80% من جمموع �لدرجات �لتقييمية( .

- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح . 

ثانيًا : فئة الطالب المتميز - المرحلة اإلعدادية:
1- شروط االشتراك:

 - �أن يكون �لطالب قطري �جلن�سية )�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية( .
- �أن يكون م�سجاًل يف �ل�سف �لتا�سع باإحدى �ملد�ر�ص �الإعد�دية بدولة قطر . 

- �أن يكون حا�ساًل على 95% فاأكرث يف متو�سط �ل�سنو�ت �لثالث �الأخرية .

2 - شروط المنافسة:
- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لبالتينية )90% من جمموع �لدرجات �لتقييمية( .

- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لذهبية )80% من جمموع �لدرجات �لتقييمية( .

- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح . 

ثالثًا : فئة الطالب المتميز - الشهادة الثانوية:
1- شروط االشتراك:

1- �أن يكون قطري �جلن�سية )�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية(.

2- �أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �لثانوية يف �لعام نف�سه. 

3- �أن يكون حا�ساًل على 95% فاأكرث يف متو�سط �ل�سنو�ت �لثالث  �الأخرية  �أو ما يعادلها ) �سور من �ل�سهاد�ت 

�لر�سمية �ملعتمدة(.

2 - شروط المنافسة:
85% من جمموع درجات  �لذهبية ح�سول �لطالب على ما ال يقل عن  �مليد�لية  �الأدنى للمناف�سة على  1- �حلد 

�ملعايري �لتقييمية .

2- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لبالتينية  ح�سول على ما ال يقل عن 95% من جمموع درجات �ملعايري 

�لتقييمية.

3- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح . 
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رابعًا : فئة الطالب الجامعي:

1- شروط االشتراك:
- �أن يكون قطري �جلن�سية ) �سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية ( .

- �أن يكون خريجاً من �إحدى �جلامعات �ملعتمدة وفق قو�ئم وز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل �أو �لعاملة يف �لدولة، 

�أو �أن تكون لديه �سهادة معادلة.

- �أال تزيد مدة ح�سوله على �ل�سهادة �جلامعية عن عام در��سي و�حد، وي�ستثنى من ذلك طلبة �لبعثات و�لد�ر�سون 

يف �خلارج .

- �أن يكون حا�ساًل على معدل 3.6 فاأكرثعلى مقيا�ص 4 من �إجمايل جمموع درجات �ل�سهادة �جلامعية �أو ما يعادلها.

2 - شروط المنافسة:

- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �لفوز  بامليد�لية �لذهبية ح�سول �لطالب على ما ال يقل عن 85 % من جمموع درجات 

�ملعايري �لتقييمية .

- �حلد �الأدنى للمناف�سة على �لفوز  بامليد�لية �لبالتينية ح�سول �لطالب على ما ال يقل عن 95% من جمموع درجات 

�ملعايري �لتقييمية.

- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح . 

خامسًا : شروط االشتراك بفئة الحاصلين على شهادة الماجستير  :
1- �أن يكون �ملر�سح قطري �جلن�سية ) �سورة عن �لبطاقة �ل�سخ�سية (.

2- �أن يكون قد ح�سل على درجة �ملاج�ستري يف �آخر عامني �أكادمييني  من �إحدى �جلامعات �ملدرجة على قو�ئم 

وز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل �ملعرتف بها عاملياً.

3- �أن يكون �ملر�سح قد ح�سل على درجة �ملاج�ستري يف �لفرتة �لزمنية �ملحددة من قبل �ملوؤ�س�سة �لتي تخرج منها 

دون �أي  �سنو�ت ��ستثنائية �إ�سافية. 

4- يتقدم �ملر�سح �حلا�سل على �سهادة �ملاج�ستري للجائزة ملرة و�حدة، وال يجوز له �لتقدم مرة �أخرى يف حالة 

�لفوز بها.

5- �أن يكون �ملر�سح حا�ساًل على �متياز �أو معدل تر�كمي �أكرث من 3.6  �إىل 4 �أو بن�سبة مئوية 90% فما فوق يف 

�ملقرر�ت �لدر��سية.

6- �أن يكون �ملرت�سح للجائزة قد وفق يف ن�سر �أحد �أبحاثه �لعلمية �أو ح�سل على قبول للن�سر يف �إحدى �ملجالت 

�لعلمية �ملرموقة يف جمال �لتخ�س�ص .

سادسًا : شروط االشتراك بفئة الحاصلين على شهادة الدكتوراه :
1- �أن يكون �ملرت�سح  قطري �جلن�سية )�سورة عن �لبطاقة �ل�سخ�سية(.

2- �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه يف �أخر عامني �أكادمييني من �إحدى �جلامعات �ملعرتف بها عاملياً. 

3- �أن يكون �ملرت�سح للجائزة قد وفق يف ن�سر �أحد �أبحاثه �لعلمية �أو  ح�سل على قبول للن�سر  يف �إحدى �ملجالت 

�لعلمية �ملرموقة، يف جمال �لتخ�س�ص.

4- �أن يكون �ملرت�سح للجائزة قد ح�سل على درجة �لدكتور�ه يف �لفرتة �لزمنية �ملحددة من قبل �جلامعة �لتي 

تخرج منها دون �أي �سنو�ت ��ستثنائية �إ�سافية.

5 - يتقدم �ملرت�سح �حلا�سل على �سهادة �لدكتور�ه للجائزة ملرة و�حدة وال يجوز له �لتقدم مرة �أخرى يف حال 

�لفوز بها.
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سابعًا : فئة المعلم المتميز:
1- شروط االشتراك:

- �أن يكون �ملر�سح قطري �جلن�سية ) �سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية ( .

- �أن يكون قد �أم�سى يف مهنة �لتدري�ص ) 5 ( �سنو�ت فاأكرث، على �أن تكون �ل�سنو�ت �لثالث �الأخرية مت�سلة .

- �أن يكون �مل�سمى �لوظيفي �حلايل معلماً .

- �أن يكون حا�ساًل على درجة �لبكالوريو�ص )�إرفاق ن�سخة من �ل�سهادة �جلامعية م�سدقة ومعتمدة من �جلهات 

�لر�سمية(.

- �أن يكون حا�ساًل على تقدير ممتاز ) 90 % ( فاأكرث يف �لتقرير �ل�سنوي الآخر ثالث �سنو�ت ) �سورة معتمدة 

    من �لتقارير �ل�سنوية (.

- �أال يكون قد فاز بجائزة �لتميز �لعلمي خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ل�سابقة.

- �لتقيد مبيثاق و�أخالقيات �ملهنة )ر�سائل تزكية ت�سدر من جلنة مكونة من مدير �ملدر�سة و�لنائب �الأكادميي/ 

من�سق �ملادة و�ملوجه �لرتبوي(.

2 - شروط المنافسة:

- ير�سح للزيارة �مليد�نية و�ملقابلة �ل�سخ�سية �ملعلمون �حلا�سلون على ن�سبة 90% فما فوق من �لنقاط �ملعايري.

- يتم �ختيار ثالثة من �ملعلمني �لقطريني �ملتميزين يف �ملر�حل �لتعليمية �لثالث ) �البتد�ئية و�الإعد�دية و�لثانوية(.

- يعترب �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح �سرطاً �أ�سا�سياً.

ثامنًا  : فئة المدرسة المتميزة:
  

1- شروط االشتراك:

- �أن تكون �ملدر�سة �حلكومية حا�سلة على تقدير جيد جد�ً يف تقييم جمال �الإد�رة و�لقيادة للمد�ر�ص باآخر تقييم دوري 

للمدر�سة .  

- �أن تكون �ملدر�سة �خلا�سة ) �الأهلية ( حا�سلة على �العتماد �ملدر�سي �لوطني �أو �لدويل. 

- يجوز للمدر�سة �لفائزة �ال�سرت�ك باجلائزة بعد م�سي )3( دور�ت من تاريخ ح�سولها عليها. 

- �أن متثل �ملدر�سة مرحلة تعليمية و�حدة مهما تعددت مر�حلها �لدر��سية با�ستثناء مد�ر�ص �ملناطق �خلارجية للدولة. 

2- شروط المنافسة:
- حتقق �ملدر�سة ن�سبة )80%( فما فوق من جمموعة نقاط درجات �ملعايري بحد �أدنى.

- �جتياز �لزيارة �مليد�نية.

قر�ر�ت جلان �لتحكيم نهائية وغري قابلة للمر�جعة و�لتعديل 



12
12121212

الدليل التعريفي لجائزة يوم التميز العلمي - الدورة الرابعة عشرة 2021م 

تاسعًا : فئة البحث العلمي:
1- شروط االشتراك:

-  �أن يكون �ملر�سح من طلبة �ملرحلة �لثانوية يف دولة قطر. 

-  �أن يكون �ساحب �لبحث �لعلمي قطري �جلن�سية )�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية(.

-  �أال يكون �لبحث �ملقدم للجائزة م�ساركاً �أو حائز�ً على جو�ئز يف م�سابقات د�خل �لدولة �أو خارجها .

-  �أال يكون بالبحث  ن�سبة عالية من �لت�سابه �أو �القتبا�ص �سو�ء كان ذلك من �ل�سبكة �لعنكبوتية �أو 

�لتقارير و�ملر�جع �لعلمية �الآخرى. 

- �أال يكون �لبحث مقتب�ساً �أو مكرر�،ً �أو يغلب عليه �جلمع يف �ملادة بحيث يختفي فيه ر�أي �لباحث، وميكن �أن 

يكون �لبحث عبارة عن جتربة علمية ،�أو در��سة، �أو �بتكار يف �أي فرع من فروع �لعلم و�ملعرفة . 

- �لبحوث �لفائزة تعترب مملوكة الإد�رة �جلائزة، ويحق لها ن�سرها .

-  يتحمل �لباحث كافة �مل�سوؤوليات ب�ساأن حقوق �لغري  يف حالة ن�سر �لبحث �أو �لدر��سة من قبل �جلائزة .

- �أن يكون �لبحث من �إعد�د طالب و�حد فقط

2- شروط المنافسة:
1-  �حلد �الأدنى للمناف�سة على �لفوز و�الأنتقال �إىل �ملرحلة �لثانية هو ح�سول �لبحث على ما ال يقل  عن 

80% من درجات �ملعايري �لتقييمية .

2- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح . 

مراحل الجائزة :

أوًلا : طريقة الترشيح:

يوم �خلمي�ص  �ملو�فق )2020/10/1( حتى  يوم �خلمي�ص  من  �عتبار�ً  �لرت�سيحات  �ملنظمة  �للجنة  تتلقى   .1

�ملو�فق ) 2020/10/29( على �أن تكون �الجر�ء�ت وفق �الآتي :

�أ. �ملد�ر�ص هى �جلهة �مل�سوؤولة عن �عتماد جميع طلبات �لرت�سح جلائزة ) �ملعلم �ملتميز ( من معلميها. 

ب. تقوم كل مدر�سة ترغب يف �ملناف�سة برت�سيح نف�سها جلائزة �ملدر�سة �ملتميزة.

ج.  تقوم �ملد�ر�ص باعتماد طلبات �لرت�سح من طالبها جلائزتي ) �لطالب �ملتميز بفئاتها �لثالث، و�لبحث 

�لعلمي �ملتميز لطلبة �ملرحلة �لثانوية .(

د. يتم تعبئة ��ستمار�ت �لرت�سح على �لر�بط �الإلكرتوين �خلا�ص بطلبات �لرت�سح للجائزة .
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ملحوظة مهمة :
 - يتم �الطالع  على طلبات �لرت�سح  و�الأدلة �لتعريفية عن طريق �ملوقع �الإلكرتوين لوز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل:

 - يتم تعبئة طلبات �لرت�سح للجائزة للفئات �ملختلفة عرب ر�بط �لتقدمي  للجائزة:

 ثانيا : التأكد من صحة الطلبات

تقوم  �إد�رة �جلائزة بالتاأكد من �سحة جميع �لطلبات، و يف حالة ��ستبعاد �أي طلب  يتم �إبالغ �جلهة �ملعنية بر�سالة 

خطية تو�سح �سبب ذلك.

ثالثًا : مرحلة التقييم: 
�لتحكيم  فرق  على  �لكرتونياً  �ملوؤهلة  �لطلبات  توزيع  �سيتم   ، �ملطلوب  �سحة  من  �لتاأكد  مرحلة  من  �النتهاء  بعد 

لتقييمها ��ستناد�ً �إىل معايري �جلائزة.

رابعًا : مرحلة تحديد الفائزين:

�لتحكيم   جلان   تقوم  للفوز،  �ملوؤهلة  �لتقدير�ت  على  ح�سلو�  �لذين  �ملوؤهلني  ومقابلة  �لطلبات،  جميع  تقييم  بعد 

موؤمتر  يف  �لفائزين  �أ�سماء  �إعالن  يتم  و  نهائياً.  �لتحكيم  جلان  قر�ر  ويعترب  باجلو�ئز.  �لفائزين  �أ�سماء   بتحديد 

�سحفي خا�ص بهذه �ملنا�سبة. 

خامسًا : مرحلة تكريم الفائزين :

�سيتم تكرمي �لفائزين يف حفل �لتكرمي �لر�سمي �لذي يرعاه ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين 

�أمري �لبالد �ملفدى، ويح�سره �سعادة وزير �لتعليم و�لتعليم �لعايل، وكبار �ل�سخ�سيـات بالــــــــــــدولة، حيث يقوم ح�سرة 

�ساحب �ل�سمو �أو من ينـــوب عن �سمـــــــــوه بت�سليم �مليد�ليات و�ل�سهاد�ت للفائزين.

المعايير التقييمية للفئات:

1- فئة طلبة املرحلة االبتدائية:

 �ملعايري �لتقييمية لطلبة �ملرحلة �البتد�ئية :

�ل�سخ�سية. · �ل�سمات 
و�ملهار�ت. �لقدر�ت  ·  تنمية 

�ملجتمعية. · �الإ�سهامات 
و�جلو�ئز. · �مل�سابقات 

�لعلمية.     و�مل�ساريع  · �الأبحاث 

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

 www.edu.gov.qa/eed
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2- فئة طلبة املرحلة االإعدادية: 

  �ملعايري �لتقييمية لطلبة �ملرحلة �الإعد�دية :

�ل�سخ�سية. · �ل�سمات 
و�ملهار�ت. �لقدر�ت  ·  تنمية 

0 �الأن�سطة و�مل�سابقات �ملختلفة.

�ملجتمعية. · �الإ�سهامات 
�لعلمية.     و�مل�ساريع  · �الأبحاث 

3- فئة طلبة ال�شهادة الثانوية :

 �ملعايري �لتقييمية لطلبة �ل�سهادة  �لثانوية :

�ل�سخ�سية. · �ل�سمات 
و�ملهار�ت. �لقدر�ت  ·  تنمية 

�ملختلفة. و�مل�سابقات  · �الأن�سطة 
�ملجتمعية. · �الإ�سهامات 

�لعلمية. و�مل�ساريع  · �الأبحاث 
4- فئة خريجي اجلامعات:

 �ملعايري �لتقييمية لطلبة �ملرحلة  �جلامعية: 

�ل�سخ�سية. · �ل�سمات 
�لذ�تية. ·  �لتنمية 

�ملختلفة. و�مل�سابقات  · �الأن�سطة 
�ملجتمعية. · �الإ�سهامات 

�لعلمي.  · �لبحث 
5- فئة حملة املاج�شتري 

 �ملعايري �لتقييمية حلملة �ملاج�ستري.

. هدف �لبحث و�مل�سكلة �لبحثية.

· �لقيمة �لعلمية ملو�سوع �لبحث.
· �لقيمة �لعلمية لنتائج �لبحث.

· �لقيمة �لعملية/ �لتطبيقية لتو�سيات �لبحث.
للبحث. �ملفاهيمي  �لنظري/  �الإطار  ·  ثر�ء 

و�إجر�ء�ته. �لبحث  منهج  ·  منا�سبة 
�لبحث. يف  �البتكارية  ·  �جلو�نب 

· تبني مدخل �لتخ�س�سات �لبينية.
�لبحث. من  �مل�ستمدة   �لعلمية  ·  �الأعمال 

· مدة �حل�سول على �لدرجة �لعلمية.
· جودة تنظيم ملف �لرت�سيح .

· �ملقابلة �ل�سخ�سية.
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6- فئة حملة الدكتوراه 

 �ملعايري �لتقييمية حلملة �لدكتور�ه:

. هدف �لبحث و�مل�سكلة �لبحثية.

· �لقيمة �لعلمية ملو�سوع �لبحث.

�لبحث. لنتائج  �لعلمية  · �لقيمة 
�لبحث. لتو�سيات  �لتطبيقية  �لعملية/  · �لقيمة 

للبحث. �ملفاهيمي  �لنظري/  �الإطار  · ثر�ء 
· منا�سبة منهج �لبحث و�إجر�ء�ته.

�لبحث. يف  �البتكارية  · �جلو�نب 
· تبني مدخل �لتخ�س�سات �لبينية.

· �الأعمال �لعلمية �مل�ستمدة من �لبحث.
· مدة �حل�سول على �لدرجة �لعلمية.

· جودة تنظيم ملف �لرت�سيح.
· �ملقابلة �ل�سخ�سية.

7- فئة املعلم املتميز 

 �ملعايري �لتقييمية للمعلم:

· �لتخطيط.
و�لتعلم. · �لتعليم 

· �لتقومي.
�لطلبة. · رعاية 

�ملهنية. · �لتنمية 
�ملحلي. و�ملجتمع  �الأمور  �أولياء  مع  · �ل�سر�كة 

· �الإجناز�ت.
8- فئة املدر�شة املتميزة:

 �ملعايري �لتقييمية للمدر�سة :

�لرتبوية.  و�الإد�رة  · �لقيـادة 
�ملو�رد.  · �إد�رة 

ورعايتهم. �ملتعلمني  · تنميـة 
�لتعلم.  وبيئة  �لتعليمي  · �الأد�ء 

�لتميز. وجو�ئز  �ملدر�سية  · �الأن�سطة 
و�ملجتمعيـة. �الأبوية  · �ل�سـر�كة 

 · �لزيارة �مليد�نية .

9- فئة البحث العلمي 

 �ملعايري �لتقييمية للبحث �لعلمي:

 - عنو�ن �لبحث.

- مقدمة �لبحث .

-م�سكلة �لبحث و�أهد�فه.

- منهجية وطريقة �لبحث. 

- حتليل ومناق�سة �لبيانات و��ستخال�ص �لنتائج .

- �أ�سلوب عر�ص تقرير �لبحث و�لكتابة.  

- �لفائدة �ملتحققة للطالب.  
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 قيمة الجائزة: 
تكون مكافاآت �لفئات �لفائزة بجائزة يوم �لتميز �لعلمي على �لنحو �الآتي :

طلبة المرحلة االبتدائية:
اأ - فئة امليدالية البالتينية:

متنح مكافاأة نقدية )مالية( للطالب قدرها 15.000 ريااًل قطرياً، و�سهادة وميد�لية بالتينية.

ب - فئة امليدالية الذهبية:

متنح مكافاأة نقدية )مالية( للطالب قدرها 10.000 ريااًل قطرياً، و�سهادة وميد�لية ذهبية.

طلبة المرحلة اإلعدادية:
 فئة امليدالية البالتينية:

مينـح �لطالب �لفائـز مكافـاأة ماليــة قدرهـا 20.000 ريااًل قطرياً، وميد�ليــة بالتينية ، و�سهـــادة متيـــز .

فئة امليدالية الذهبية:

مينـح �لطالب �لفائــز مكافــاأة ماليـة قدرها 15.000 ريااًل قطرياً، وميد�ليــة ذهبية، و�سهـــادة متيـــز .

طلبة الشهادة الثانوية:
- فئة امليدالية البالتينية:

مينح �لطالب �ملتميز ميد�لية بالتينية و�سهادة متيز ومكافاأة مالية  قدرها )35.000( ريااًل قطرياً.

- فئة امليدالية الذهبية:

مينح �لطالب �ملتميز ميد�لية ذهبية و�سهادة متيز ومكافاأة مالية قدرها )25.000( ريااًل قطرياً.

خريجو الجامعات:
 

 - فئة امليدالية البالتينية : 

مينح �لطالب �جلامعي �ملتميز ميد�لية بالتينية و�سهادة متيز ومكافاأة مالية قدرها ) 45.000 ( ريااًل قطرياً .

- فئة امليدالية الذهبية :

مينح �لطالب �جلامعي �ملتميز ميد�لية ذهبية و�سهادة متيز ومكافاأة مالية قدرها ) 35.000 ( ريااًل قطرياً .

حملة شهادة الماجستير :
-  مينح  حملة �سهادة �ملاج�ستري �مليد�لية �لذهبية و�سهادة �لتميز، باالإ�سافة �إىل مكافاأة مالية قدرها 50,000 ريااًل قطرياً.

حملة شهادة الدكتوراه :
-  مينح  حملة �سهادة �لدكتور�ه �مليد�لية �لبالتينية و�سهادة �لتميز، باالإ�سافة �إىل مكافاأة مالية قدرها 60,000 ريااًل قطرياً.

المدرسة المتميزة:
�إحد�هما حكومية و�الأخرى خا�سة ، ولكل منهما ميد�لية ذهبية و�سهادة متيز  -  متنح �جلائزة ملدر�ستني متميزتني 

ومكافاأة نقدية قدرها )100.000 ( مائة �ألف  ريال قطري .

 المعلم المتميز : 
- مينح �ملعلم �ملتميز ميد�لية بالتينية و�سهادة  متيز، باالإ�سافة �إىل مكافاأة مالية قدرها 000 , 60 ريااًل قطرياً.

البحث العلمي المتميز لطلبة المدارس الثانوية:
مينح �ساحب �أف�سل بحث من طلبة �ملد�ر�ص �لثانوية ميد�لية ذهبية و�سهادة  متيز ، باالإ�سافة �إىل مكافاأة مالية قدرها 

20.000 ريااًل قطرياً .
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قر�ر�ت جلان �لتحكيم نهائية وغري قابلة للمر�جعة �أو �لتعديل 


