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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد  ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم  ..وبعد،
�شهدت دولة قطر يف الآونة الأخرية تطورات كبرية وتنمية �شاملة يف كافة املجاالت؛ وذلك بف�ضل قيادتها
الر�شيدة ممثلة يف ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين – �أمري البالد املفدى  -حفظه اهلل.
ولقد �أكد �سموه يف خطابه الذي �ألقاه م�ؤخراً واملوجه للمواطنني واملقيمني على �ضرورة االهتمام بتطوير
امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية ،وعلى ت�أثري الإبداع والتفكري امل�ستقل واملبادرات املتميزة ،واالهتمام بالتح�صيل
العلمي يف نه�ضة الدولة ،وتربية الن�شء على القيم والف�ضائل الدينية النبيلة ،وتعزيز قيم الإخال�ص والعمل
اجلاد والبناء  ،الذي يتطلب جهداً وعزمي ًة ومثابرة ،و�أهمية ا�ستثمار ذلك يف حتقيق التميز؛ خا�صة و�أن الدولة
بخطى واثقة نحو تطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية 2022 -2018م ،كما �أن هذا الع�صر قد عززت فيه
ت�سري
ً
الدول اهتمامها بالتعليم باعتباره �ضرورة حياتية وحقاً للجميع ور�أ�س مالها احلقيقي؛ لأنه ا�ستثمار لرثوتها
احلقيقية يف الإن�سان الذي هو �أ�سا�س التنمية امل�ستدامة وال�شاملة .
ويف ظل ذلك كله �سعت دولة قطر �إىل تطوير نظامها التعليمي ،و�سخرت له كافة املوارد والطاقات� ،إمياناً
منها ب�ضرورة �أن يكون التو�سع الكمي م�صحوباً بتطوير نوعي يعزز اجلودة والإتقان والتميز.
ويف �ضوء �أهمية التقدير والتحفيز  ،كمحركني �أ�سا�سيني للتميز  ،فقد مت تخ�صي�ص جائزة التميز العلمي
كمكاف�أة لتقدير جمموعة من الفئات املهمة وامل�ستهدفة يف املنظومة التعليمية ،حيث حتتفل الدولة �سنوياً
مببادرات �أبنائها و�إبداعاتهم كقدوة ح�سنة حمفزة ملزيد من الإجنازات؛ لأن الو�صول �إىل القمة يتطلب العمل
الد�ؤوب ،وال�سعي املتوا�صل ،والإرادة القوية.
ولذلك ف�إننا نركز جهودنا يف املرحلة القادمة  -بتوفيق اهلل وعونه  -ومب�شاركة كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية-
على جعل مفهوم التميز هدفاً للجميع  ،وذلك من خالل �إعادة تقييم �سيا�ساتنا التعليمية وم�شروعاتنا الرتبوية،
واال�ستفادة مما مت حتقيقه من �إجنازات ،ومواجهة التحديات ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
وختاماً ،ف�إن طريق التميز مفتوح للجميع  ،ولكنه يتطلب الإتقان والإخال�ص والعزمية .

واهلل ويل التوفيق ،،،،

د .حممد بن عبد الواحد احلمادي
وزير التعليم والتعليم العايل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني� ،سيدنا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�إن بناء الأمم ونه�ضتها رهني مبدى رقي تعليمها ،وجودة نظامها الرتبوي  ،فبقدر ما ُيقدّم من رعاية
واهتمام لذلك القطاع  ،بقدر ما يطيب احل�صاد ب�أجيال واعدة متتلك روح القيادة والإنتاج والإبداع مبا
ي�ؤهلها بجدارة لدفع عجلة التقدم وحتقيق النه�ضة املن�شودة .
وجت�سيداً لهذه الر�ؤية انطلقت جائزة يوم التميز العلمي بهدف ت�أ�صيل ثقافة التميز وتعزيزها يف امليدان
الرتبوي  ،ورعاية املتميزين وتكرميهم  ،و�إذكاء روح التناف�س بني الرتبويني لتقدمي �أف�ضل ما لديهم من
ممار�سات متميزة وهادفة  ،فالتميز والإتقان والإخال�ص مفاهيم مت�أ�صلة يف ديننا احلنيف ،يدعو �إليها
ويح�ض عليها  ،فقد قال اهلل تعاىل يف حمكم �آياته � “ :سابقوا �إىل مغفرة من ربكم وجنة  ”..احلديد �آية ، 21
ويف ذلك دعوة �صريحة لل�سعي للتميز والتناف�س يف حتقيقه مبا يعود بالنفع على امل�سلم و�أمته.
وال �شك �أننا يف دولة �أبية ج�سدت معنى التميز يف �سيا�ساتها ونظامها  ،فهي تدعم التميز دائماً وتنتهجه،
بدءاً من القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين –حفظه اهلل -والذي
و�ضع لبنات الأ�سا�س لدولة ي�شهد لها اجلميع بالتفرد والتميز بف�ضل حكمته ور�ؤيته الثاقبة  ،فقد حولها
لور�شة بناء ال تتوقف عن العمل والإنتاج  ،وعلى النهج نف�سه �سار حاكم دولتنا الغالية ح�ضرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين –حفظه اهلل – والذي جاء خطابه الأول دفعة قوية لتحقيق اجلودة والتميز يف
الأداء والعمل حني قال � ( :أيها الإخوة املواطنون ،لي�س التطور وارتفاع م�ستوى املعي�شة ممكناً من دون منو
اقت�صادي ،هذه مقولة بديهية ،ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنمية الب�شرية ال يقت�صر املو�ضوع على مفهوم
النمو كزيادة يف معدل دخل الفرد بل ي�صبح املو�ضوع حت�سن �أدائه ونبل قيمه وجديته و�إنتاجيته يف العمل
و�إخال�صه لوطنه ..فما الرثوة دون هذا كله؟  ..ومن هنا ،ف�إن قيا�س جناحنا يف التعليم والتنمية ال يكون
فقط مبا ن�ستثمره يف هذه املجاالت و�إمنا �أي�ضاً باملخرجات التي نح�صل عليها).
ومن هنا  ،نوجه الدعوة لكل من ينتمي حلقل الرتبية والتعليم – طالباً كانوا �أو معلمني �أو جامعيني
�أو باحثني �أو م�ؤ�س�سات تعليمية  -ممن �أدركوا عظم م�س�ؤوليتهم ومهمتهم يف بناء هذا الوطن املعطاء ،
و�أخل�صوا عملهم و�أتقنوا �أداءهم  ،و�أطلقوا العنان ملهاراتهم و�إبداعاتهم الكامنة ،فه�ؤالء ندعوهم للم�شاركة
يف هذه اجلائزة التي تعد رافداً رئي�ساً لتحقيق الر�ؤية الوطنية 2030م ،من خالل امل�ساهمة يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،والتي متثل التنمية الب�شرية �أهم ركائزها.
واهلل ويل التوفيق،،

(جلنة تطوير اجلائزة)
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استمارة الترشح
البيانات الشخصية للباحث
رقم البطاقة ال�شخ�صية

�صورة
حديثة
ملونة

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

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

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

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

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

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

وفق البطاقة الشخصية

as per ID card

البكالوريوسBA/ BSc: ..................................................................................... 1 ...................................................................... :
اجلامعةUniversity: .................................................................................. .............................................................................. :
سنة التخرج..................................................................... :

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

مجال رسالة املاجستير2 ..................................................... :
اجلامعة.............................................................................. :
University: ...............................................................................
Year of Graduation: ...............................................................
سنة التخرج..................................................................... :
MA/ MBA/ MSc career:........................................................

مجال رسالة الدكتوراهPhD career:.............................................................................. 3 ................................................. :
University:................................................................................
اجلامعة.............................................................................. :
سنة التخرج..................................................................... :

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

الوظيفة احلالية............................................................... :
العنوان ............................................................................. :
البريد اإللكتروني............................................................. :
الفاكس............................................................................ :
اجلوال................................................................................ :
الهاتف............................................................................ :
صندوق البريد.................................................................. :

Current job: ............................................................................
Address: .................................................................................
e-mail :.....................................................................................
Fax: ..........................................................................................
Mobile.: ....................................................................................
Telephone : ............................................................................
P. O.Box..................................................................................
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ُ
الباحث المتم ّيز (فئة الدكتوراه)
هو الباحث احلا�صل على «درجة دكتوراه يف الفل�سفة» ( )PhDمن �إحدى اجلامعات املعرتف بها عاملياً �أو املدرجة على قائمة
االبتعاث لوزارة التعليم والتعليم العايل يف �آخر عامني �أكادمييني  ،واحلا�صل � ً
أي�ضا على  %80بحد �أدنى من جمموع درجات
املعايري التقييمية اخلا�صة باجلائزة.
اإلرشادات العامة:

 -1يقوم َّ
املر�شح بتعبئة منوذج طلب الرت�شيح ويتعهد كتاب ًّيا ب�صحة امل�ستندات املرفقة بالطلب.
ُ -2تقدّم ٌ
ن�سخ الكرتونية من الوثائق وامل�ستندات املطلوبة.
 -3الت�أكد من �أن جميع الوثائق وال�شهادات والأدلة معتمدة وخمتومة وم�ؤرخة.
 -4يرفق مع طلب الرت�شح منوذ ٌج من ال�سرية الذاتية للمتقدم.
خطاب تزكي ٍة من امل�شرف الرئي�س على البحث على �أن يكون معتمداً ر�سمياً.
 -5يرفق مع طلب الرت�شح
ُ
 -6تر فق ن�سخ ٌة �إلكرتونية من ر�سالة الدكتوراه.
 -7يقوم املر�شح ب�إرفاق ملخ�ص الر�سالة( ،باللغتني العربية والإجنليزية) على �أال يزيد عن خم�س �صفحات
مطبوعة بخط من النوع ( ،)Traditional Arabic – 16مع م�سافة فردية ،وي�شتمل امللخ�ص على الآتي:
�أ -هدف البحث وامل�شكلة البحثية.
ب -الإطار النظري /املفاهيمي الذي ي�ستند �إليه البحث.
ج -منهج البحث و�إجراءاته.
د -النتائج والتو�صيات.
هـ -القيمة العلمية والتطبيقية لنتائج البحث يف جمال تخ�ص�ص املتقدم.
� - 8ضرورة الت�أكد من تعبئة كافة بنود ا�ستمارة الرت�شح .
� -9ضرورة الت�أكد من ا�ستخدام ا�ستمارة الرت�شح والدليل التعريفي اخلا�ص بالدورة التي يتقدم �إليها .
 -10تقدمي طلب الرت�شح عرب الرابط اخلا�ص بالتقدمي :
شروط ال ّت ّ
رشح لنيل الجائزة:

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

� -1أن يكون املرت�شح قطري اجلن�سية (�صورة عن البطاقة ال�شخ�صية).
� -2أن يكون حا�ص ً
ال على درجة الدكتوراه يف �أخر عامني �أكادمييني من �إحدى اجلامعات املعرتف بها عاملياً.
� -3أن يكون املرت�شح للجائزة قد وفق يف ن�شر �أحد �أبحاثه العلمية �أو ح�صل على قبول للن�شر يف �إحدى املجالت
العلمية املرموقة يف جمال التخ�ص�ص.
� -4أن يكون املرت�شح للجائزة قد ح�صل على درجة الدكتوراه يف الفرتة الزمنية املحددة من قبل اجلامعة التي
تخرج منها دون �أي �سنوات ا�ستثنائية �إ�ضافية.
 -5يتقدم املرت�شح احلا�صل على �شهادة الدكتوراه للجائزة ملرة واحدة ،وال يجوز له التقدم مرة �أخرى يف حال
الفوز بها.
قيمة الجائزة:

مينح الباحث املتميز من حملة الدكتوراه امليدالية البالتينية و�شهادة التميز بالإ�ضافة �إىل مكاف�أة مالية قدرها
(� 60,000ستون �ألف ريال قطري).
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المعايير التقييمية
 -1هدف البحث و المشكلة البحثية

 1/1طرح الباحث الهدف من البحث والدرا�سة بطريقة تظهر �إملامه باملادة املطروحة .
� 2/1إظهار النتائج املرتتبة يف جمال التخ�ص�ص و ات�سام فكرة البحث باحلداثة والإبداع.
 -2القيمة العلمية لموضوع البحث:
يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على كتابة بحث علمي �أ�صيل ،وذلك من مدى حتقيقه للمعايري
الفرعية الآتية :
 1/2يت�صف بدرجة عالية من الأ�صالة ،بحيث ميثل �إ�ضاف ًة نوعي ًة وا�ضحة يف جمال التخ�ص�ص.
 2/2يواكب االجتاهات البحثية العاملية املعا�صرة يف املجال الذي ينتمي �إليه.
 3/2يت�صف بدرجة عالية من الأهمية يف دولة قطر.
 -3القيمة العلمية لنتائج البحث:
يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على التو�صل �إىل نتائج علمية من�ضبطة ،تت�صف بالقيمة العلمية
والإجرائية يف مواكبتها للتغريات العاملية؛ وذلك من خالل حتقيقه للمعايري الفرعية الآتية:
 1/3تقدم نتائج البحث �إ�ضافة علمية ونوعي ًة �إىل جمال التخ�ص�ص.
 2/3ت�سهم يف حل م�شكلة البحث ب�صورة �إجرائية وا�ضحة.
 3/3تحُ قق النتائج درجة عالية من ال�صدق اخلارجي؛ �إذ ميكن �أن ُي�ستفاد منها يف قطاعات متنوعة ،من
داخل املجال ومن خارجه.
 -4القيمة العملية /التطبيقية لتوصيات البحث:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على �إعداد بحث يتميز باال�ستمرارية ،وامل�صداقية ،والواقعية؛
وذلك من خالل حتقيق املعايري الفرعية الآتية:
 1/4يفتح املجال العلمي �أمام بحوث م�ستقبلية متعددة ومتنوعة.
 2/4تحُ قق التو�صيات درجة عالية من ال�صدق اخلارجي؛ �إذ ميكن �أن ُي�ستفاد منها يف قطاعات متعددة
ومتنوعة ،من داخل املجال ومن خارجه.
 3/4جميع التو�صيات ممكنة التحقيق.
� 4/4إمكانية تطبيق نتائج البحث يف دولة قطر.
 -5ثراء اإلطار النظري /المفاهيمي للبحث:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على �إثراء الإطار النظري واملفاهيمي للبحث ،وذلك من خالل
مدى حتقيقه للمعايري الفرعية الآتية:
 1/5ي�ستند البحث �إىل م�صادر علمية موثوق بها ،وذات عالقة مبا�شرة مبجال التخ�ص�ص واملجاالت ذات العالقة.
 2/5يدل البحث على وعي الباحث بالتطور العلمي يف جمال التخ�ص�ص واملجاالت ذات العالقة.
 3/5يو�ضح البحث قدرة الباحث على التعامل مع املعلومات املتناولة يف بحثه ويجيد درا�ستها يف نطاق
تخ�ص�صه.
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 -6مناسبة منهج البحث وإجراءاته:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على اختيار املنهج ،والإجراءات املنا�سبة ،وذلك من خالل مدى حتقيقه
للمعايري الفرعية الآتية:
 1/6اختيار منهج منا�سب متاماً لطبيعة البحث وجماله.
 2/6جميع �إجراءات البحث حمددة ومنا�سبة لهدف البحث وت�سا�ؤالته.
 3/6اتباع البحث خطة وا�ضحة ب�أدوات علمية و �أفكار مت�سل�سلة ت�سلط ال�ضوء على كل تفا�صيل الدرا�سة.
 -7الجوانب االبتكارية في البحث:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة الباحث على االبتكار يف توظيف �أدوات البحث ،وذلك من خالل مدى حتقيقه
للمعايري الفرعية الآتية:
 1/7توظيف البحث �أدوات منا�سبة ومتعددة يف جمع البيانات.
 2/7توظيف البحث �أ�ساليب �إح�صائية عديدة ،لتحليل معظم البيانات.
 3/7توظيف البحث �أ�ساليب عديدة ومتنوعة لعر�ض النتائج.
 4/7ا�ستنباط نتائج مبتكرة قائمة على الربط والتحليل بني ق�ضايا البحث ونتائجه.
 5/7توظيف البحث الأ�ساليب التكنولوجية احلديثة يف حتليل البيانات.
 -8تبني مدخل التخصصات البينية:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان الروابط ما بني جمال التخ�ص�ص واملجاالت الأخرى ذات العالقة يف حاالت متعددة ،مثل:
فكرة البحث ،م�شكلة البحث ،الإطار النظري ،النتائج ،التو�صيات ،وذلك من خالل مدى حتقيقه للمعايري الآتية:
 1/8تعك�س مداخل التحليل و�إجراءاته يف البحث ر�ؤية الربط البيني بني التخ�ص�صات.
 2/8ي�ستثمر البحث �آليات بحثية تخدم التحليل الرابط بني املجاالت ذات العالقة.
 -9األعمال العلمية المستمدة من البحث:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان وجود �أكرث من عمل علمي �أكادميي م�شتق من البحث ،ويتيح الفر�صة لأطراف
متنوعة لال�ستفادة من البحث ،مثل :بحوث من�شورة �أو مقبولة للن�شر يف دوريات علمية معروفة� ،أو �ضمن �أوراق
مقدمة يف م�ؤمترات� ،أو ف�صول يف كتب� ،أو �ضمن تقارير متخ�ص�صة.
 -10مدة الحصول على الدرجة العلمية:

يهدف هذا املعيار �إىل بيان مدة احل�صول على الدرجة العلمية ،وهل هي تزيد �أو تقل ،عن املدة املحددة للح�صول
على الدرجة وفق �ضوابط اجلهة املانحة ،ومبا ي�ؤكد جدية الباحث يف االلتزام بخطوات البحث العلمي.
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 - 11جودة تنظيم ملف الترشيح :

يهدف هذا املعيار �إىل بيان قدرة املر�شح على تنظيم ملف متطلبات الرت�شيح للجائزة وذلك من خالل مدى
حتقيقه للمعايري الفرعية الآتية:
 1/11وجود وو�ضوح فهر�سة الأدلة والوثائق املطلوبة
 2/11ا�ستخدام منهجية واحدة يف تنظيم وترتيب جميع �أدلة املعايري الفرعية والرئي�سية.
 3/11مراعاة الربط والتدرج يف توثيق �أدلة املعيار الواحد .
 4 /11مدى و�ضوح الأدلة والوثائق من حيث كتابتها و�سهولة قراءتها.
 5 /11االلتزام بال�شروط والإر�شادات الهامة يف عملية توثيق الأدلة.
 6/11و�ضوح العر�ض والتحليل و االبتعاد عن الإفراط يف االقتبا�س.
 7/11خلو البحث من الأخطاء املطبعية واللغوية.
 - 12المقابلة الشخصية :

 1/12االلتزام بالوقت املحدد للمقابلة.
 2/12الأفكار مت�سل�سلة ومرتابطة تعك�س االملام باملو�ضوع.
 3/12لديه القدرة على التعبري و�سالمة الأفكار وو�ضوحها.
 4 /12يبدي فهماً عميقاً ملو�ضوع البحث من خالل الإجابات.
 5 /12يظهر درجة عالية من احلما�س والثقة بالنف�س.
إقـــــرار :
\

�أقر �أنــا
والوثـــائـــق املــرفقة مع طـــلب التــر�شــيح.

املوقع �أدناه ،ب�صحة البيانات

التوقيع :
التاريخ:

موافق
غري موافق

مالحظة هامة

\/

/

على ن�شر �صورتي يف مطبوعات الوزارة

متنح اجلائزة لفائزين �أحدهما من حملة �شهادة الدكتوراه من التخ�ص�ص العلمي والآخر من التخ�ص�ص الأدبي.

1111
11

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

1212
12

