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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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�سورة البيانات الشخصية للباحث

حديثة

ملونة 

رقم البطاقة ال�صخ�صية 

استمارة الترشح

االسم الثالثي و اللقب:......................................................

اجلنس: .................................................................................

املؤهل العلمي: ...................................................................

البكالوريوس: ......................................................................

اجلامعة: ..............................................................................

سنة التخرج: .....................................................................

مجال رسالة املاجستير: .....................................................

اجلامعة: .............................................................................. 

سنة التخرج: ..................................................................... 

مجال رسالة الدكتوراه: .................................................

اجلامعة: ..............................................................................

سنة التخرج: .....................................................................

الوظيفة احلالية: ...............................................................

العنوان : .............................................................................

البريد اإللكتروني: .............................................................

الفاكس: ............................................................................

اجلوال: ................................................................................

الهاتف: ............................................................................

    

Name / family name  : ...........................................................

Sex: ............................................................................................

Academic Qualification:.........................................................

 BA/ BSc: .....................................................................................

 University: ..................................................................................

 Year of graduation : ................................................................

MA/ MBA/ MSc career:........................................................

 University: ...............................................................................

 Year of Graduation: ...............................................................

PhD career:..............................................................................

University:................................................................................

  Year of Graduation:...............................................................

 Current job: ............................................................................
 Address: .................................................................................

e-mail :.....................................................................................

Fax: ..........................................................................................

Mobile.

Telephone

 P. O.Box..................................................................................

: ....................................................................................

: ............................................................................

1

2

3

صندوق البريد: ..................................................................

as per ID cardوفق البطاقة الشخصية
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الباحُث المتمّيز )فئة الدكتوراه(
هو �لباحث �حلا�سل على »درجة دكتور�ه يف �لفل�سفة« )PhD( من �إحدى �جلامعات �ملعرتف بها عاملياً �أو �ملدرجة على قائمة 

ا على 80% بحد �أدنى من جمموع درجات  �البتعاث لوز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل يف  �آخر عامني �أكادمييني ، و�حلا�سل �أي�سً

�ملعايري �لتقييمية �خلا�سة باجلائزة. 

اإلرشادات العامة:
ح بتعبئة منوذج طلب �لرت�سيح ويتعهد كتابيًّا ب�سحة �مل�ستند�ت �ملرفقة بالطلب.  1- يقوم �ملر�سَّ

2- ُتقّدم ن�سٌخ �لكرتونية من �لوثائق و�مل�ستند�ت �ملطلوبة.

3- �لتاأكد من �أن جميع �لوثائق و�ل�سهاد�ت و�الأدلة معتمدة وخمتومة وموؤرخة.

4- يرفق مع طلب �لرت�سح منوذٌج من �ل�سرية �لذ�تية للمتقدم.

5- يرفق مع طلب �لرت�سح خطاُب تزكيٍة من �مل�سرف �لرئي�ص على �لبحث على �أن يكون معتمد�ً ر�سمياً.

6-  تر فق ن�سخٌة �إلكرتونية من ر�سالة �لدكتور�ه. 

7- يقوم �ملر�سح باإرفاق ملخ�ص �لر�سالة، )باللغتني �لعربية و�الإجنليزية( على �أال يزيد عن خم�ص �سفحات 

مطبوعة بخط من �لنوع )Traditional Arabic – 16(، مع م�سافة فردية، وي�ستمل �مللخ�ص على �الآتي:

     �أ- هدف �لبحث و�مل�سكلة �لبحثية.

   ب- �الإطار �لنظري/ �ملفاهيمي �لذي ي�ستند �إليه �لبحث.

    ج- منهج �لبحث و�إجر�ء�ته.

    د- �لنتائج و�لتو�سيات.

   هـ- �لقيمة �لعلمية و�لتطبيقية لنتائج �لبحث يف جمال تخ�س�ص �ملتقدم.

   8 - �سرورة �لتاأكد من تعبئة كافة بنود ��ستمارة �لرت�سح .

    9- �سرورة �لتاأكد من ��ستخد�م ��ستمارة �لرت�سح  و�لدليل �لتعريفي �خلا�ص بالدورة �لتي يتقدم �إليها .

   10- تقدمي طلب �لرت�سح عرب �لر�بط �خلا�ص بالتقدمي :

 

شروط الّترّشح لنيل الجائزة:
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. 

قيمة الجائزة:
قدرها  مالية  مكافاأة  �إىل  باالإ�سافة  �لتميز  و�سهادة  �لبالتينية  �مليد�لية  �لدكتور�ه  حملة  من  �ملتميز  �لباحث  مينح 

)60،000 �ستون �ألف ريال قطري(.   

https://educompetitions.edu.gov.qa/scientific_achievement/
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المعايير التقييمية 
1-  هدف البحث و المشكلة البحثية

1/1 طرح �لباحث �لهدف من �لبحث و�لدر��سة بطريقة تظهر �إملامه باملادة �ملطروحة .

 2/1 �إظهار �لنتائج �ملرتتبة يف جمال �لتخ�س�ص و �ت�سام فكرة �لبحث باحلد�ثة و�الإبد�ع.

2- القيمة العلمية لموضوع البحث:
يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على كتابة بحث علمي �أ�سيل، وذلك من مدى حتقيقه للمعايري 

�لفرعية �الآتية :

1/2  يت�سف  بدرجة عالية من �الأ�سالة، بحيث ميثل �إ�سافًة نوعيًة و��سحة يف جمال �لتخ�س�ص.

2/2   يو�كب �الجتاهات �لبحثية �لعاملية �ملعا�سرة يف �ملجال �لذي ينتمي �إليه. 

3/2   يت�سف بدرجة عالية من �الأهمية يف  دولة قطر.

3- القيمة العلمية لنتائج البحث:
يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على �لتو�سل �إىل نتائج علمية من�سبطة، تت�سف بالقيمة �لعلمية 

و�الإجر�ئية يف مو�كبتها للتغري�ت �لعاملية؛ وذلك من خالل  حتقيقه للمعايري �لفرعية �الآتية:  

1/3  تقدم نتائج �لبحث �إ�سافة علمية ونوعيًة �إىل جمال �لتخ�س�ص.

2/3  ت�سهم يف حل م�سكلة �لبحث ب�سورة �إجر�ئية و��سحة. 

3/3  حُتقق �لنتائج درجة عالية من �ل�سدق �خلارجي؛ �إذ ميكن �أن ُي�ستفاد منها يف قطاعات متنوعة، من 

د�خل �ملجال ومن خارجه.

4- القيمة العملية/ التطبيقية لتوصيات البحث:
   يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على �إعد�د بحث يتميز باال�ستمر�رية، و�مل�سد�قية، و�لو�قعية؛ 

وذلك من خالل حتقيق �ملعايري �لفرعية �الآتية:  

1/4  يفتح �ملجال �لعلمي �أمام بحوث م�ستقبلية متعددة ومتنوعة.

2/4  حُتقق �لتو�سيات درجة عالية من �ل�سدق �خلارجي؛ �إذ ميكن �أن ُي�ستفاد منها يف قطاعات متعددة 

ومتنوعة، من د�خل �ملجال ومن خارجه.

3/4  جميع �لتو�سيات ممكنة �لتحقيق.

4/4  �إمكانية تطبيق نتائج �لبحث يف دولة قطر.

5- ثراء اإلطار النظري/ المفاهيمي للبحث:
يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على �إثر�ء �الإطار �لنظري و�ملفاهيمي للبحث، وذلك من خالل 

مدى حتقيقه للمعايري  �لفرعية �الآتية:  

1/5  ي�ستند �لبحث �إىل م�سادر علمية موثوق بها، وذ�ت عالقة مبا�سرة مبجال �لتخ�س�ص و�ملجاالت    ذ�ت  �لعالقة.

2/5  يدل �لبحث على وعي �لباحث بالتطور �لعلمي يف جمال �لتخ�س�ص و�ملجاالت ذ�ت �لعالقة.

3/5  يو�سح �لبحث قدرة �لباحث على �لتعامل مع �ملعلومات �ملتناولة يف بحثه ويجيد در��ستها يف نطاق 

تخ�س�سه.
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6- مناسبة منهج البحث وإجراءاته:

يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على �ختيار �ملنهج، و�الإجر�ء�ت �ملنا�سبة، وذلك من خالل مدى حتقيقه 

للمعايري  �لفرعية �الآتية:  

1/6  �ختيار منهج منا�سب متاماً لطبيعة �لبحث وجماله.

2/6  جميع �إجر�ء�ت �لبحث حمددة ومنا�سبة لهدف �لبحث وت�ساوؤالته.

3/6  �تباع �لبحث خطة و��سحة باأدو�ت علمية و �أفكار مت�سل�سلة ت�سلط �ل�سوء على كل تفا�سيل �لدر��سة.

7- الجوانب االبتكارية في البحث:

يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �لباحث على �البتكار يف توظيف �أدو�ت �لبحث، وذلك من خالل مدى حتقيقه 

للمعايري �لفرعية �الآتية:  

1/7   توظيف �لبحث �أدو�ت منا�سبة ومتعددة يف جمع �لبيانات.

2/7   توظيف �لبحث �أ�ساليب �إح�سائية عديدة، لتحليل معظم �لبيانات. 

3/7   توظيف �لبحث �أ�ساليب عديدة ومتنوعة لعر�ص �لنتائج.

4/7 ��ستنباط نتائج مبتكرة قائمة على �لربط و�لتحليل بني ق�سايا �لبحث ونتائجه.

5/7  توظيف �لبحث �الأ�ساليب �لتكنولوجية �حلديثة يف حتليل �لبيانات.

8- تبني مدخل التخصصات البينية:

يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان �لرو�بط ما بني جمال �لتخ�س�ص و�ملجاالت �الأخرى ذ�ت �لعالقة يف حاالت متعددة، مثل: 

فكرة �لبحث، م�سكلة �لبحث، �الإطار �لنظري، �لنتائج، �لتو�سيات، وذلك من خالل مدى حتقيقه للمعايري  �الآتية:

1/8 تعك�ص مد�خل �لتحليل و�إجر�ء�ته يف �لبحث روؤية �لربط �لبيني بني �لتخ�س�سات.

2/8 ي�ستثمر �لبحث �آليات بحثية تخدم �لتحليل �لر�بط بني �ملجاالت ذ�ت �لعالقة.

9- األعمال العلمية المستمدة  من البحث:

الأطر�ف  �لفر�سة  ويتيح  �لبحث،  من  م�ستق  �أكادميي  علمي  عمل  من  �أكرث  وجود  بيان  �إىل  �ملعيار  هذ�  يهدف 

متنوعة لال�ستفادة من �لبحث، مثل: بحوث من�سورة �أو مقبولة للن�سر يف دوريات علمية معروفة، �أو �سمن �أور�ق 

مقدمة يف موؤمتر�ت، �أو ف�سول يف كتب، �أو �سمن تقارير متخ�س�سة.

10- مدة الحصول على الدرجة العلمية:

يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان مدة �حل�سول على �لدرجة �لعلمية، وهل هي تزيد �أو تقل، عن �ملدة �ملحددة للح�سول 

على �لدرجة وفق �سو�بط �جلهة �ملانحة، ومبا يوؤكد جدية �لباحث يف �اللتز�م بخطو�ت �لبحث �لعلمي.
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إقـــــرار :
                         اأقر                                                                                                                                 املوقع اأدناه، ب�صحة البيانات 

\                   والوثـــائـــق املــرفقة مع طـــلب التــر�صــيح.

موافق

                         على ن�صر �صورتي يف مطبوعات الوزارة

غري موافق

التوقيع :

التاريخ:                                  \ /           /

11 - جودة تنظيم ملف الترشيح :

يهدف هذ� �ملعيار �إىل بيان قدرة �ملر�سح على تنظيم ملف متطلبات �لرت�سيح للجائزة وذلك من خالل مدى 

حتقيقه للمعايري  �لفرعية �الآتية:

1/11 وجود وو�سوح فهر�سة �الأدلة و�لوثائق �ملطلوبة

2/11 ��ستخد�م منهجية و�حدة يف تنظيم وترتيب جميع �أدلة �ملعايري �لفرعية و�لرئي�سية. 

3/11 مر�عاة �لربط و�لتدرج يف توثيق �أدلة �ملعيار �لو�حد .

11/ 4 مدى و�سوح �الأدلة و�لوثائق من حيث كتابتها و�سهولة قر�ءتها.

11/ 5 �اللتز�م بال�سروط و�الإر�ساد�ت �لهامة يف عملية توثيق �الأدلة.

6/11 و�سوح �لعر�ص و�لتحليل  و �البتعاد عن �الإفر�ط يف �القتبا�ص.

7/11 خلو �لبحث من �الأخطاء �ملطبعية و�للغوية.

12 - المقابلة الشخصية  :

1/12 �اللتز�م بالوقت �ملحدد للمقابلة.

2/12 �الأفكار مت�سل�سلة ومرت�بطة تعك�ص �الملام باملو�سوع. 

3/12 لديه �لقدرة على �لتعبري و�سالمة �الأفكار وو�سوحها.

12/ 4 يبدي فهماً عميقاً ملو�سوع �لبحث من خالل �الإجابات.

 12/ 5 يظهر درجة عالية من �حلما�ص و�لثقة بالنف�ص.

  اأنــا 

مالحظة هامة 

متنح �جلائزة لفائزين �أحدهما من حملة �سهادة �لدكتور�ه من �لتخ�س�ص �لعلمي و�الآخر من �لتخ�س�ص �الأدبي.



12
1212121212

الدليل التعريفي واستمارة الترشح-  فئة حملة الدكتوراه - الدورة الرابعة عشرة 2021م 


