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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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المدرسة المتميزة 

     هي كل مدر�سة على �أر�ص دولة قطر ��ستوفت �ملعايري �لتقييمية بن�سـبة 80% كحد �أدنى .

 

�رشوط اال�شرتاك :

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

يف �آخر تقييم دوري للمدر�سة .  

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

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

4( �أن متثل �ملدر�سة مرحلة تعليمية و�حدة مهما تعددت مر�حلها �لدر��سية با�ستثناء مد�ر�ص �ملناطق 

�خلارجية للدولة . 

�رشوط املناف�شة:

  1( �أن حتقق �ملدر�سة ن�سبة )80%( فما فوق من جمموع نقاط درجات �ملعايري �لتقيميية كحد �أدنى .  

 2( �جتياز �لزيارة �مليد�نية.  

قيمة الجائزة 

، ولكل منهما مكافاأة نقدية  �إحد�هما حكومية و�الأخرى خا�سة  1-  متنح �جلائزة ملدر�ستني متميزتني 

قدرها )100،000( مائة �ألف ريال قطري + �سهادة متيز + ميد�لية ذهبية .

تفز  ومل  �ملخ�س�سة  �لنقاط  جمموع  من  فوق  فما   %80 على  �حلا�سلة  للمدر�سة  متيز  �سهادة  متنح    -2

باجلائزة.

3-  متنح �سهادة م�ساركة للمد�ر�ص �حلا�سلة على ما ال يقل عن 50% من جمموع �لنقاط �ملخ�س�سة .
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المعايير التقييمية

1- القيادة واالإدارة الرتبوية :            

      1/1 : �لتخطيـط : 

     1/1/1 : وجود خطة �إ�سرت�تيجية و��سحة ومعلنة ومرتبطة با�سرت�تيجية وز�رة �لتعليم  و�لتعليم 

�لعايل لتحقيق ��سرت�تيجية قطر �لوطنية 2030.  .

     2/1/1 : وجود خطة تنفيذية �سنوية .

    3/1/1 : وجود خطط ت�سغيلية للرب�مج و�مل�سروعات .

    4/1/1 : وجود خطة ��سرت�تيجية بديلة ملو��سلة �لعمل و �إد�رة �الأزمات ملو�جهة �لكو�رث �أو �لظروف 

�لطارئة .

      2/1 : �لتنظيم �الإد�ري :

    1/2/1 : وجود هيكل تنظيمي و��سح ومعلن .

     2/2/1 : وجود و�سف وظيفي موثق جلميع �لوظائف و�للجان .

     3/2/1 : تفعيل �أنظمـة ولو�ئح و�أدلة لت�سيري �لعمل �ملدر�سي .

     4/2/1 :  وجود �آلية حمددة ملر�جعة وتطوير �أنظمة و�أدلة �لعمل.

  3/1 : �ملتابعة و�لتقومي :

   1/3/1 : متابعة وتقييم �أد�ء �لطلبة و�لعاملني .

   2/3/1 :  تقييم �خلطط و�لرب�مج و�مل�ساريع .

   3/3/1 : توظيف نتائج �لتقييم �لكلي لتح�سني �الأد�ء �ملدر�سي .

2- اإدارة املـوارد :                         

   1/2 : �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية :
 

    1/1/2 : ح�سر �الحتياجات �لتدريبية للعاملني .

    2/1/2 : تنفيذ خطة �لتطوير �ملهني .

    3/1/2 : ت�سجيع �ملدر�سة للتنمية �ملهنية �لذ�تية .



77
777

 الدليل التعريفي - فئة المدرسة المتميزة - الدورة الرابعة عشرة 2021م 

 2/2 : �إد�رة �ملو�رد �ملالية و�لعينية : 

  1/2/2 : وجود �سيا�سة و��سحة وموثقة ملو�زنة �ملدر�سة .

  2/2/2 : تنفيذ بر�مج خا�سة لتنمية �ملو�رد �ملالية و�لعينية . 

  3/2/2 : مر�قبة و�سيانة �ملو�رد و�الإمكانيات �ملدر�سية .

3- تنمية املتعلمني ورعايتهم: 

  1/3 : �لتح�سيل �الأكادميي للطلبة : 

  1/1/3 : نتائج �لتح�سيل �الأكادميي للطلبة  .

  2/1/3 : خطة �ملدر�سة لرفع م�ستوى �لتح�سيل �الأكادميي للطلبة .

  3/1/3 : توظيف نتائج �لتحليل �الإح�سائي يف حت�سني مدخالت �لعملية �لتعليميـة . 

 2/3 : رعاية �لفئات �ملختلفة للطلبة : 

1/2/3 : و�سع خطط و بر�مج خا�سة لكل فئة من �لفئات �ملختلفة. 

2/2/3 : �لرب�مج و�الأن�سطة �لتي مت تنفيذها لرعاية �لفئات �ملختلفة .

3/2/3 : �أثر تنفيذ �لرب�مج  و�الأن�سطة على �أد�ء هذه �لفئة من �لطلبة.

3/3 : �لقيـم �لدينية  و�ل�سلوكية:  

  1/3/3 : ح�سر �ل�سلوكيات �الإيجابية و�ل�سلبية يف �ملدر�سة .

  2/3/3 : تطبيق بر�مج و�أن�سـطة مدر�سـية لتعزيز �لقيـم �لرتبوية ومعاجلة �ل�سلوكيات �ل�سلبية .

  3/3/3 : ح�سر �أثر تنفيذ �لرب�مج و�الأن�سطة على �سلوكيات �لطلبة . 

4- االأداء التعليمي وبيئة التعلم :

 1/4 : طـرق و�أ�سول �لتدري�ص : 

   1/1/4 : تطبيق ��سرت�تيجيات  حديثة ومتنوعة يف �لتدري�ص .

   2/1/4 : ��ستخد�م �لتكنولوجيا و�لو�سائل �حلديثة يف �لتدري�ص . 

   3/1/4 : قيا�ص �أثر تطبيق �الأ�ساليب �حلديثة و�الأبحاث و�لدر��سات يف �لتدري�ص على م�ستوى �لطلبة . 
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 2/4 : بيئـة �لتعليم و�لتعلم :
 

   1/2/4 :  توفري بيئة  جاذبة لزيادة د�فعية �لطلبة نحو �لتعلم . 

   2/2/4 : توفري م�سادر متنوعة للتعلم . 

   3/2/4 : �إبر�ز �أعمال و�إجناز�ت �لعاملني و�لطلبة يف �لبيئة �ملدر�سـية . 

5- االأن�شطة املدر�شية وجوائز التميز :              

  1/5 :  �الأن�سطة و�مل�سابقات �ملدر�سية : 

   1/1/5 : تنفيذ بر�مج و�أن�سطة مدر�سية متنوعة خالل �لعام �لدر��سي . 

   2/1/5 : تفعيل دور �ملجال�ص و�جلماعات �لطالبية . 

   3/1/5 :  قيا�ص �أثر �الأن�سطة �ملدر�سية �ملنفذة  .

  2/5 : جو�ئز �لتميز: 

   1/2/5 : ح�سر �مل�ساركات �لفاعلة يف جو�ئز �لتميز و�مل�سابقات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية .

   2/2/5 : وجود �إجر�ء�ت و��سحة وحمددة لن�سر ثقافة �لتميز و�الإبد�ع باملدر�سة.

  3/2/5 :  �جلو�ئز �لتي حازت عليها �ملدر�سة على م�ستوى �لطلبة / �لعاملني/�ملدر�سة .

6- ال�رشاكة االأبوية واملجتمعية :                

  1/6 : م�ساركة �أولياء �الأمور : 

   1/1/6 : بر�مج و�أن�سطة لتعزيز م�ساركة �أولياء �الأمور يف �لعملية �لتعليمية .

   2/1/6 : دور �أولياء �الأمور يف حتقيق �أهد�ف �ملدر�سة .

   3/1/6 : ر�سا �أولياء �الأمور عن �أد�ء �ملدر�سة ب�سكل عام .

 6 /2 :  عالقات �لتعاون �ملتبادل بني �ملدر�سة و�ملجتمع : 

  1/2/6 : م�ساهمة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي يف تنفيذ خطط وبر�مج �ملدر�سة . 

  2/2/6 :م�ساهمة �ملدر�سة وتعزيز �أن�سطة �ملجتمع �ملحلي من خالل مبادر�ت و��سحة يف �ملجال �الجتماعي، 

�ل�سحي، �لثقايف، �ل�سناعي، �لريا�سي، �لتطوعي .  

3/2/6 وجود بر�مج و�أن�سطة متنوعة وفعالة ومتبادلة مع مد�ر�ص �أو جامعات حملية �أو �أقليمية �أو دولية.

  

قر�ر�ت جلان �لتحكيم نهائية وغري قابلة للمر�جعة �أو �لتعديل  �أو �لطعن
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7- الزيارة امليدانية

1/7 �ملقابلة: 

يتم �الجتماع باالإد�رة �ملدر�سية للتعرف على:

1/1/7 �لتحديات �لتي تو�جه �ملدر�سة وكيفية معاجلتها.

2/1/7 مدى حتقيق �أهد�ف �خلطة �ل�سنوية وخطة �لتطوير. 

3/1/7 �لتوجهات �مل�ستقبلية.

2/7 �جلولة �لتعريفية:

1/2/7 تو�فر �سروط �الأمن و�ل�سالمة يف جميع �أنحاء �ملدر�سة.

2/2/7 توفر لو�ئح وبر�مج ل�سلوك �لطلبة و�الن�سباط. 

3/2/7 �نتظام �سري �لعملية �لتعليمية.

4/2/7 فهم ون�سر �ل�سيا�سات و�للو�ئح وخمرجات �لتعلم.

5/2/7 م�ستوى �لبيئة �ملدر�سية من حيث �لتحفيز و�جلاذبية و�لنظافة.

6/2/7 وجود عالقات �جتماعية تقوم على �الحرت�م �ملتبادل بني كافة �الأطر�ف باملدر�سة مبا ي�ساعد على 

حتقيق �أهد�ف �ملدر�سة ور�سالتها.
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