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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 المتميز للمرحلة االبتدائية

هو كل طالب قطري متميز م�سجل باملرحلة �البتد�ئية يف �ملد�ر�ص �حلكومية �أو �خلا�سة ، حقق �سروط ومعايري

�جلائزة بامل�ستوى �ملطلوب.

�رشوط اال�شرتاك:

يتم �ختيار �ملتناف�سني من �سمن �ملتقدمني �ملحققني لل�سروط �الآتية:-

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

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

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

�رشوط املناف�شة :

1- �أن يحقق �حلد �الأدنى للمناف�سة على �مليد�لية �لبالتينية )90% من جمموع �لدرجات �لتقييمية( .

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

3- �جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية بنجاح .

قيمة الجائزة
اأ - فئة امليدالية البالتينية:

مينـح �لطالب �لفائـز مكافـاأة ماليــة قدرهـا15.000 ريااًل قطرياً، وميد�ليــة بالتينية، و�سهـــادة متيـــز .

ب - فئة امليدالية الذهبية:

مينـح �لطالب �لفائــز مكافــاأة ماليـة قدرها 10.000 ريااًل قطرياً، وميد�ليــة ذهبية ، و�سهـــادة متيـــز .
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المعايير التقييمية  

1( السمات الشخصية : 

وت�سمل جمموعة من �ملعايري �لفرعية وهى : - 

1/1 : �الن�سباط  �ل�سلوكي:

ر�سالة تزكية و�حدة تقدم من خالل جلنة ت�سم مدير �ملدر�سة وع�سوية �لنائب �الإد�ري و�لنائب �الكادميي 

و�الخت�سا�سي �الجتماعي .

وتو�سح ر�سالة �لتزكية �لنقاط �الآتية : 

1- �اللتز�م �لديني و�الأخالقي و�لقيمي .

2- �لتقيد ب�سيا�سة �لتقومي �ل�سلوكي .

3- �لتعاون مع �لزمالء و�إد�رة �ملدر�سة .

4- �مل�ساركات �ملتميزة للطالب �أو جو�نب �أخرى .

5- مهار�ت �لتفكري و�ال�ستق�ساء �لعلمي .

- ير�عى �أن تكون �لر�سالة موؤرخة ومعتمدة وخمتومة من �ملدر�سة - يف حال �نتقال �لطالب بني �أكرث من مدر�سة خالل �لفرتة 

�ملطلوبة للجائزة ، يطالب بر�سالة تزكية من �ملدر�سة �ل�سابقة �أي�ساً .

2/1- �لقـيــادة:

- ح�سر �الأن�سطة �لقيادية �لتي توالها �لطالب خالل �ل�سنو�ت �لدر��سية �لثالث يف �ملرحلة �البتد�ئية لل�سف 

�لثالث و�لر�بع و�خلام�ص .

- حتديد �الأدو�ر و�ملهام �لقيادية �لتي قام بها �لطالب . 

- �لتنويع يف �الأن�سطة �لقيادية بحيث تكون د�خل �ل�سف وخارجه . 

- عدم تكر�ر �لن�ساط  �لقيادي و�ختيار �أف�سل �أن�سطة متيزت مبهام و��سحة، لها نتائج �إيجابية .      

3/1- �لطالقة و�لقدرة على �حلو�ر و�ملناق�سة : 

 يتم ذلك من خالل �ملقابلة �ل�سخ�سية �لتي �ستجريها جلنة �لتحكيم وتقا�ص خالل �ملقابلة �ملعايري �لفرعية �الآتية :

1- �سالمة �للغة .

2- �لقدرة على �لتعريف بالنف�ص .

3- بيان �لوالء و�لوفاء للوطن .

4- �إبد�ء �لر�أي و�لثقة بالنف�ص .

5- �لتعبري عن �لطموحات و�لثقافة �لعامة .

6- مدى �إملام �لطالب مبعايري �جلائزة و�الأن�سطة �ملقدمة .

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

*
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2-تنميـة القدرات والمهارات : 
وتت�سمن �ملعايري �الآتية :

1/2  �لزيار�ت �لعلمية :

هي �لزيار�ت �لتي قام بها �لطالب مع �ملدر�سة �أو �الأ�سرة ، د�خل دولة قطر �أو خارجها ، بحيث تكون ذ�ت قيمة وفائدة ، 

�لهدف منها :

- �لتعرف على �أ�ساليب جديدة .

- �لربط بني �ملعلومات �ملكت�سبة و�ملعلومات �جلديدة .

- تنمية حب �لبحث و�ملطالعة .

-تبادل �خلرب�ت و�ملعلومات و�سقلها .

- �لتزود باملعلومات و�لثقافات .

مع مر�عاة �الآتي: :

- ح�سر �لزيار�ت �لعلمية وفق �ملو�سح يف �ال�ستمارة مع حتديد مدى �ال�ستفادة .

- �إعد�د تقرير متكامل عن �لزيارة مت�سمناً ما مت حتقيقه من �الأهد�ف �ملذكورة ، مع تو�سيحها باالأدلة و�إرفاقها 

بال�سور �لهادفة 

2/2  �رتياد مركز م�سادر �لتعلم  د�خل �ملدر�سة  وخارجها: 

ح�سر �الأن�سطة �لتي مار�سها �لطالب يف مركز م�سادر �لتعلم د�خل �ملدر�سة وخارجها ومنها :

- ��ستعارة وقر�ءة ما ال يقل عن ثالث كتب وتقدمي ملخ�ص ال يقل عن 500 كلمة وال يزيد عن 1000 كلمة لكل كتاب 

منها.

- �ال�ستعانة بامل�سادر �ملتوفرة يف مركز م�سادر �لتعلم للبحث عن مو�سوع معني مبا يف ذلك ��ستخد�م �لتعلم عن بعد .

- �مل�ساركة يف �أن�سطة مركز م�سادر �لتعلم .

       ير�عى عدم تكر�ر �لن�ساط .

3/2  �ملو�هب و�لهو�يات :

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

- حتديد �ثنني من من �أ�ساليب ونتائج تنمية كل هو�ية �أو موهبة . 

ـ �أن تكون �الأدلة و��سحة تبني �آلية ممار�سة �لهو�ية �أو �ملوهبة ويف�سل �أن يكون �لدليل �إلكرتونياً. 

 4/2  �الأعمال �الإبد�عية :

�الإبد�ع هو �لقدرة على تكوين �أو �إن�ساء �سيء جديد ، �أو دمج �لقدمي باحلديث �سو�ء كان ملمو�ساً �أو حم�سو�ساً .

-حتديد �الأعمال �الإبد�عية �لتي قام بها �لطالب .

- بيان �لد�فع للعمل �الإبد�عي �أو �الأ�سباب �لتي �أدت للقيام بهذ� �لعمل.

*

*
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- حتديد مدى �ال�ستفادة من �لعمل �ملقدم مبا يعود بالنفع على �الأفر�د �أو �ملجتمع .

- �أن تكون �ملرفقات و�الأدلة و��سحة ملمار�سة �لعمل �الإبد�عي ، وتت�سمن مقاطع مرئية �أثناء �لقيام بالعمل .

-  �الأعمال �لفنية ال تعترب �أعمااًل �إبد�عية وتدرج يف �ملو�هب و�لهو�يات .

5/2  �الأن�سطة �ملدر�سية : 

تدون �الأن�سطة �لتي يقوم بها �لطالب يف �ملدر�سة بحيث تكون :

- متنوعة ) ثقافية ، دينية ، علمية ، فنية ، ريا�سية ، �جتماعية ، بيئية ( 

- هادفة تنا�سب قدر�ت �لطالب .

- تو�سيح مدى �ال�ستفادة من �الأن�سطة بحيث يكون لها �أثر �إيجابي على ) �لطالب نف�سه ، �أو زمالئه ، �أو �ملجتمع 

�ملدر�سي و�ملحلي ( .

- تكون مدعمة باالأدلة �ملتنوعة �لو��سحة .

يقوم  �ملتقدم بتدوين �لن�ساط �لذي قام به وحتديد نوعه ، مع �أهمية تو�سيح مدى ��ستفادة  �لطالب منه .

3- اإلسهامات المجتمعية ،

هي �مل�ساركات و�ال�سهامات و�ملبادر�ت �لتي يقوم بها �لطالب من خالل �الأ�سرة �أو �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية ، بحيث تعود 

على  و�العتماد  �الجتماعية،  �ملهار�ت  وتنمية  �لطالب  طاقات  �إطالق  منها  و�لهدف  و�ملجتمع،  �لفرد  على  بالنفع 

�لنف�ص، وحتمل �مل�سوؤولية . 

�ملطلوب من �لطالب :

- ذكر ��سم �مل�ساهمة ، وحتديد م�ستوى �مل�ساركة . 

- تو�سيح تاريخ �مل�ساركة من خالل �ل�سهادة �ل�سادرة من �جلهة �ملنفذة .

- تو�سيح دور �لطالب كامال يف تلك �مل�ساهمة.

- �عتماد �الأن�سطة من �جلهة �ملنفذة ولي�ص من �إد�رة �ملدر�سة .

- ذكر �أف�سل م�ساهمة يف كل نوع �إذ� كان �لطالب لديه �أكرث من م�ساهمة يف �لنوع �لو�حد .

- على �ملتقدم �أن يكون له دور يف �لفعالية �أو �لن�ساط ولي�ص فقط م�ساركة باحل�سور .              

 4( المسابقات والجوائز : 

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

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

- حتديد نوع �مل�ساركة ونتيجتها .

- �إدر�ج �إعالن �مل�سابقة �لذي يو�سح �أهد�فها و�سو�بطها مع �الأدلة .

- قبول �ال�سرت�ك يف �مل�سابقات و�جلو�ئز �خلارجية باجلهة و�لتاريخ ومبني �مل�ساركة مع �إدر�ج دليل �الإعالن عن �مل�سابقة. 

*على �مل�ستوى �ملحلي : �ملق�سود بها على م�ستوى �ملدر�سة �أو �لوز�رة �أو �لدولة .

**على �مل�ستوى �خلارجي : �ملق�سود بها خارج دولة قطر .
*

*

*

قر�ر�ت جلان �لتحكيم نهائية وغري قابلة للمر�جعة �أو �لتعديل �أو �لطعن
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5( األبحاث والمشاريع العلمية : 
�اللتز�م بتقدمي بحث علمي و�حد فقط �أو م�سروع و�حد فقط وتعترب درجة �لبحث ملغاة يف حال عدم �إرفاق �لن�ساط �لبحثي

1/5 البحث العلمي

يقدم �لن�ساط �لبحثي بحيث ي�ستمل على : 

) �لعنو�ن ، �ملقدمة ، �أ�سباب �ختيار �لبحث ، �لفرو�ص ، خطو�ت عمل �لبحث ، �الأدو�ت ، �لنتائج ، �لتو�سيات ، دور �لطالب مع 

�لدليل ، �ملر�جع (.

- ختم �لبحث و�عتماده من �إد�رة  �ملدر�سة .

- �رفاق �لن�ساط �لبحثي مع طلب �لرت�سيح ويعطى رقم �ملعيار .

- ترجمة �الأبحاث �لعلمية و�مل�ساريع من �للغة �الأجنليزية للغة �لعربية.

2/5  امل�رشوع العلمي

- يقدم �مل�سروع بحيث ي�ستمل على ) �لعنو�ن ، و�سف �مل�سروع ، �الأهد�ف ، �الأدو�ت ، طريقة �لعمل ، �لنتائج ، دور �لطالب مع 

تقدمي �لدليل  ( .

- ختم �مل�سروع و�عتماده من �إد�رة �ملدر�سة .

- �إرفاق �الأدلة على �مل�سروع مع طلب �لرت�سيح، ويعطى رقم �ملعيار .
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