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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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الطالب الجامعي المتميز

هو �لطالب �لقطري �حلا�سل على �ل�سهادة �جلامعية من �إحدى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �ملعتمدة مبعدل 

ال يقل عن 3.6 على مقيا�ص 4 من �إجمايل جمموع درجات �ل�سهادة �أو ما يعادله.

�رشوط اال�شرتاك:

1- �أن يكون �ملرت�سح قطري �جلن�سية .

2- �أن يكون خريجاً من �إحدى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �ملدرجة يف قو�ئم وز�رة �لتعليم و�لتعليم �لعايل  �أو 

�لعاملة يف �لدولة �أو �أن تكون لديه �سهادة جامعية معادلة .

3- �أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �جلامعية يف نف�ص �لعام �الأكادميي، �ملتقدم فيه للجائزة ،  وي�ستثنى من 

ذلك طلبة �لبعثات و�لد�ر�سون يف �خلارج .

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

ما يعادله.

�رشوط املناف�شة :

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

درجات �ملعايري �لتقييمية.

95٪ من  يقل عن  �لطالب على ما ال  �لبالتينية ح�سول  بامليد�لية  �لفوز  للمناف�سة على  �الأدنى  2- �حلد 

جمموع درجات �ملعايري �لتقييمية.

3- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح.
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قيمة الجائزة
 الطلبة الفائزون: 

 

- �لطالب �جلامعي �ملتميز فئة �مليد�لية �لبالتينية   : 

مينح �لطالب �جلامعي �ملتميز ميد�لية بالتينية و�سهادة متيز ومكافاأة ماليةقدرها ) 45.000 ( ريال قطري.

- �لطالب �جلامعي �ملتميز فئة �مليد�لية �لذهبية :

مينح �لطالب �جلامعي �ملتميز ميد�لية ذهبية و�سهادة متيز ومكافاأة مالية قدرها ) 35.000 ( ريال قطري

 

المعايير التقييمية  

1(  السمات الشخصية:   
وت�سمل جمموعة من �ملعايري �لفرعية وهي :-

1/1 : �لقيادة:

1- ح�سر �ملهام �لقيادية �لتي توالها �لطالب �جلامعي خالل  �ل�سنو�ت �لدر��سية باملرحلة �جلامعية.

2- حتديد �الأدو�ر و�الأعمال �لقيادية �لتي قام بها ونوع �مل�ساركة.

3- مدى تاأثري �مل�ساركة على �ملجتمع يف �جلامعة �و خارجها.

2/1 : �لطالقة و�لقدرة على �حلو�ر و�ملناق�سة:

يتم ذلك من خالل �ملقابلة �ل�سخ�سية �لتي �ستجريها جلنة �لتحكيم،  ويقا�ص خاللها �ملعايري �لفرعية 

�الآتية :

1 - �سالمة �للغة ��ستخد�م م�سطلحات علمية  تدل على مدى �إملام �لباحث باملو�سوع.

2 - �لقدرة على �الإقناع و�لتاأثري.

3 - �إبد�ء �لر�أي وتر�بط �الأفكار.

4 - �لثقة بالنف�ص ولغة �جل�سد.

5 - �الإثر�ء، و�ال�ست�سهاد باالأدلة، ومعرفة �لق�سايا �ملعا�سرة ب�سكل عام و�لتخ�س�ص ب�سكل خا�ص .
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2(  التنمية الذاتية:           

وتت�سمن �ملعايري �الآتية:

1/2 :  �لرب�مج �لتدريبية :

لزمالئه  مدرب   �أو  كمتدرب  �لطالب  فيها  �سارك  �لتي  �ملختلفة  �لتدريبية  �لرب�مج  :ح�سر   1/1/2

�لطلبة، مثل دور�ت تدريبية، ور�ص عمل، تدري�ص �لزمالء..... وغريه(.

2/1/2: �إظهار دوره يف هذه �لدور�ت، و �لنتائج �ملرتتبة منها على م�سريته �الأكادميية.

2/2- �لندو�ت و �ملحا�سر�ت: 

1/2/2:ح�سر �لندو�ت و �ملحا�سر�ت و �مللتقيات �لتي ح�سرها �أو �سارك فيها �لطالب 

2/2/2: �إظهار دوره يف هذه �ملحا�سر�ت، و�لنتائج �ملرتتبة على م�سريته �الأكادميية.

3/2  : توظيف و��ستخد�م �لتكنولوجيا:

1/3/2:عر�ص كيفية توظيف �أ�ساليب �لتكنولوجيايف �لبحث و�لتعلم.

2/2/2:يوثق �لطالب ��ستخد�مه لو�سائل �لتعلم �الأفرت��سي .

3/2/2:تطوير و�إعد�د ون�سرحمتوى �لكرتوين مفيد مبختلف �أنو�عه .

4/2 :  �لزيار�ت �لعلمية:

- ح�سر �لزيار�ت �لعلمية و�الجتماعية و�لثقافية �لتي قام بها �لطالب د�خل قطر وخارجها خالل 

در��سته باجلامعة، ومدى �ال�ستفادة منها .

5/2  : �ملو�هب و�لهو�يات:

1- ح�سر �ملو�هب و�لهو�يات �لتي ميار�سها �لطالب.

2- حتديد �أ�ساليب تنمية تلك �ملو�هب و�لهو�يات.

3- حتديد نتاجات كل موهبة �أوهو�ية.
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3( األنشطة والمسابقات المختلفة:

1/3 : �الأن�سطة �جلامعية :

1- ح�سر �الأن�سطة �جلامعية �لتي �سارك فيها �لطالب .

2- حتديد نوع �لن�ساط.

3-  حتديد دور �لطالب يف  �لن�ساط.

4- بيان مدى �ال�ستفادة منها وعالقتها بتطوير �ل�سخ�سية �جلامعية و�لبحث �لعلمي 

2/3 : �مل�سابقات و�جلو�ئز :

1-  ح�سر �مل�سابقات �لتي �سارك فيها �لطالب.

2- ح�سر �جلو�ئز و�مليد�ليات �لتي حاز عليها �لطالب.

3-  حتديد نوع �مل�ساركة ونتيجتها.

4(  اإلسهامات المجتمعية  :
1- ذكر ��سم �مل�ساهمة وتاريخ �مل�ساركة فيها.

2- حتديد م�ستوى �مل�ساركة يف �لفعالية.

. �لطالب  بها  قام  �لتي  �مل�ساركات  نوع من  �الأقل من كل  نوع ثالث م�ساركات على  ذكر   -3

5( البحث العلمي:   
1- حتديد عنو�ن �لبحث .

2- نوع �لبحث : فردي �أو جماعي.

3- حتديد �أهد�ف �لبحث �لرئي�سية.

4- منهج �لبحث وطريقته.

5- ذكر �أهم �لنتائج �لتي �أ�سفر عنها �لبحث.

6- حتديد دور �لطالب يف �لبحث. 

7- تقدمي عر�ص خمت�سر للبحث ملدة ع�سر دقائق ) يتم تقييم هذ� �ملعيار �أثناء �ملقابلة �ل�سخ�سية للطالب (.

8-  �إت�سام فكرة �لبحث باحلد�ثة و�الإبد�ع و�رتباطه باحتياجات �ملجتمع.

مالحظة:

�لتقييمية، �ملعايري  درجات  جمموع  من  فوق  فما   ٪80 على  �حلا�سلني  للطلبة  �ملقابلة  • تتم 
لقيا�ص �لقدرة على �حلو�ر و�ملناق�سة.     

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