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 علي عتيق العبد الله
المدير التنفيذي للتنمية المحلية
قطر الخيرية

كلمة قطر الخيرية

مما ال شك فيه أن رقي الشعوب واألمم، وبقاءها 
حية في ذاكرة التاريخ، ووجدان الشعوب مرهون 

بمحافظتها على قيمها التي هي جزء من تاريخها، 
الماضي، والحاضر، والمستقبل.

وألن قيم الشعب القطري ضاربة في أعماق التاريخ، 
ومستمدة من أعظم األديان، فإن المحافظة عليها 

بوسائل عصرية حديثة تعد من الضرورات القصوى، 
لذا أخذت قطر الخيرية هذه المسؤولية على عاتقها، 

وبدأت خطوات واثقة لتطوير »المشروع الوطني 
لتعزيز القيم« بالشراكة مع مركز تربية رواد الغد، 
ليصل هذا المشروع القيمي الى كل بيت وكل 
مدرسة، وفق رؤية قطر 2030 التي ترى تنمية 

اإلنسان واالستثمار فيه إحدى أهم الركائز الوطنية.
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حين تتشارك » تربية » مع جهة عمالقة في العمل التربوي والخيري كقطر الخيرية ، إنما تريد أن  تجسد  حالة من 
التناغم في العمل التربوي ، في قطر الحبيبة .

إنَّ هذا العمل التشاركي يؤسس ألعمال أخرى قائمة على مأسسة العمل التربوي ، وتعميق أثره ، ونقله من 
العمل األفقي إلى العمل العمودي القائم على المتابعة والمالحظة ورصد األثر ومظاهر تعديل السلوك وتصحيح 

المفاهيم .

إنِّ قيمة االستماع اليوم ، تجسد حاجة ملحة في المدارس إذ تعد مدخال هاما  لقيمة عالية حاكمة هي قيمة 
االحترام ، نأمل من خالل هذه المسابقة أن َنحمل الطلبة والمجتمع المدرسي عمومًا عليها لتغدو قيمة االحترام ، 

ثقافة راسخة وليست قراًرا عابرًا تطويه  تقلبات المزاج وأهواء النفس .

كلمة تربية
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مسابقة قيمية تفاعلية ، تسعى لتغطية أوسع شريحة 
ممكنة من الطلبة ، وتالمس حاجة ماسة  في واقع 

المدارس وتعزز بشكل مركز  ومقاس قيمة االستماع 
للمعلم كقيمة فرعية عن االحترام 

فكرة المسابقة
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اإلسهام في التربية القيمية للطالب ، وتعزيز السلوكيات اإليجابية من خالل 
محتوى شائق وجذاب له مكون معرفي، توعوي، تربوي، ثقافي ، نفسي ، 

اجتماعي ، من خالل تحفيز الطالب والطالبات والمجتمع المدرسي إلطالق  
إبداعتهم والتواصل البناء مع اآلخرين، وتمكينهم من تقديم منتجات قيمية.

 األهداف الفرعية للمسابقة
 1. المساهمة الجادة في تحقيق مظاهر قيمة االستماع  

     للمعلم  داخل الصفوف .
 2. اكساب الطلبة مهارات قيمة االستماع .

 3. تعزيز هيبة واحترام ومحبة المعلم كوريث لمهنة الرسل  
     عليهم السالم .

 4. اإلرتقاء بمستوى اإلدارة الصفية في المدارس عبر 
     وسائل متطورة تفاعلية ، تبتعد عن التوجيه التقليدي  

      المباشر .
 5. ترجمة المشروع الوطني لتعزيز القيم الى فعاليات ذات 

      بعد فئوي مؤثر .

 هدف المسابقة
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» اإلستماع للمعلم « 
 وهي قيمة فرعية من قيمة حاكمة وهي االحترام .

 القيمة المعتمدة في المسابقة
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مهارة يعطي فيها الشخص المستمع المتحدث كّل 
اهتماماته ، ويركز انتباهه إلى حديثه وال ينشغل عنه 

، ويحاول تفسير أصواته ، وإماءاته ، وكل حركاته ، 
وسكناته ، مع إعمال الذهن لفهم المعنى. 

أما اإلنصات: » فهو االستمرارية في االستماع »
وعندما نتحدث عن االستماع واالنصات للمعّلم فإننا 

نرتقي بهذه المهارات إلى نطاق القيم األخالقية 
الجليلة ، ألنها تعبير عن أحكام عقلية وحالة انفعالية 

تؤدي إلى سلوك ظاهر يوفر الهدوء واالحترام ، 
وينعكس إيجابا على العمليةالتعليمية التربوية .  

 مفهوم اإلستماع
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االســـــــتماع الجيد من مستقبل الرسالة التعليمية والتربوية 
هو الخطوة األولى للتأثير التربوي والســــــلوكي وإن 

ُحْسَن تلقي الرسالة التربوية التعليمية يعتمد في المقام 
األول على إحسان االستماع إليها واإلنصات، وقد أمر 

الله - سبحانه - في كتابه باالستماع غير ما مرة في سبيل 
َه  ُقوا اللَّ بيان أهمية هذه الخطوة، فقال - سبحانه -: »َواتَّ

َواْسَمُعوا« )المائدة: من اآلية 108 (، وقال: »َواْسَمُعوا 
َوَأِطيُعوا » ) سورة التغابن: من اآلية 16(.

ْرِض َفَتُكوَن َلُهْم  وقال سبحانه: » َأَفَلْم َيِســـيُروا ِفي اأْلَ
ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها «

 ) سورة الحج: من اآلية 46 (

كما أنَّ عملية االستماع هي المقدمة الطبيعية لغالب 
العمليات الفكرية والعقلية الموجهة للسلوك البشري 

التنموي سواء كان تعليمًيا أو تدريبيا أو توجيهيا.. والسماع 
هو مفتاح الفهم والتأثر واإلقناع والتشبع باألفكار ، وعن 

 َأهمية قيمة االستماع للمعلم
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هذا يقول ابن القيم: » فالسماع أصل العقل وأساسه 
ورائده وجليسه ووزيره«.

وقال اإلمام النووي في كتابه المجموع ) واالستماع هو 
شغل القلب باالستماع واإلصغاء للمتكلم، واإلنصات 

هو السكوت(. 

 1. انصات الطالب إلى معلمه وزمالئه بانتباه وتركيز أثناء 
الحصة.

 2. استجابة الطالب إلى توجيهات المعلم وتكليفاته، 
والتفاعل معها.

 3. تدوين الطالب تعليقاته واستفساراته عند االستماع.
 4. عدم مقاطعة المتحدث أثناء حديثه.

 5. استئذان الطالب قبل أن يتحدث في حضرة معلمه .
 6. خفض درجة الصوت عند الحديث، والتحدث بأدب 

ظاهر .

مظاهر ) االستماع للمعلم ( 
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 مجاالت المسابقة

المجـــــال الفئة

الرسم
المرحلة اإلبتدائية

الطالب

المسرحيات

 كتابة قصة قصيرة
المرحلة اإلعدادية

األفالم المتحركة

 تصوير سلسلة أفالم انستجرام
المرحلة الثانوية

 الشعر النبطي

تجربة عملية في تعديل السلوك المعلمون

    جائزة المدرسة المعززة بقيمة حسن اإلستماع
المدارس

مبادرة قيمية خيرية

المجلس المعزز للقيم  أولياء األمور
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الشفافية	 
االنطالق من قيم أساسية	 
المشاركة الجماعية	 
تحفيز المدارس للمشاركة اإلبداعية في تعزيز القيم	 
القياس قبل تنفيذ البرنامج وبعده	 
رصد جوائز قيمة 	 
إبراز األعمال ال فائزة بوسائل مختلفة	 
التواصل الدائم من خالل قنوات متعددة	 
البرنامج القيمي المصاحب لفعاليات المسابقة.	 

 عناصر تميز المسابقة
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للتأكد من نجاح المسابقة والوصول من خاللها إلى 
األهداف المنشودة  ، حرصنا على اتباع منهج علمي 

أكاديمي  مقنن لقياس األثر ، من خالل بطاقات 
المالحظة القبلية والبعدية لمعرفة المدى واألثر 

المتحقق في سلوك المستهدفين .

 أدوات قياس أثر المسابقة على السلوك
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 يشترط في األعمال المقدمة أال تكون مخالفة للدين 
أو القيم أو العادات والتقاليد القطرية

 يجب أن تتميز األعمال المقدمة باألصالة واالبتكار 
والقدرة على إبراز القيمة المستهدفة بطريقة إبداعية 
 البعد عن الجوانب السلبية في الطرح والتركيز على 

الجوانب اإليجابية التي تبرز القيمة المستهدفة
 المسابقة تستهدف المراحل التعليمية الثالث 

للجنسين
 يتم صرف قيمة الجائزة للطالب والمشرفين على 

العمل بموجب األسماء الواردة الى قطر الخيرية بعد 
التسجيل، علمًا أنه ال يجوز تعديل األسماء المعتمدة 
للمشاركين من طالب ومشرفين إال بنسبة ال تتجاوز 

. ٪20
 تقوم لجنة من المستقلين والمتخصصين بتقييم 
المشاركات في المجاالت المختلفة للجائزة )لجنة 

التحكيم(
 للجنة الحق في استبعاد أي مشاركة يثبت التدخل في 

تنفيذها من قبل الغير

 قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن
تعتبر األعمال المقدمة ملكا حصريًا لقطر الخيرية ، 

فإن احتازتها ال ترد سواء قبلت أم لم تقبل ، وال يحق 
عرضها إال بكتاب موافقة من قطر الخيرية ، وال يحق 

المشاركة بها في أي معرض أو مسابقة أخرى.

لجنة التحكيم ستنظر في أعمال مدارس ذوي 
اإلحتياجات الخاصة وتقيمها بعيدًا عن المدارس األخرى 

ويتم إضافة 20٪  على نتائج األعمال 

 الشروط العامة للمسابقة
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 األعمال المقدمة تعد ملكا حصريًا للجمعية، ويحق 
لها استخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة  كاًل أو 
جزءًا في الصحف والمجالت وعلى االنترنت أو في 

كتاب أو غير ذلك من أشكال التصرف، سواًء فازت أم 
لم تفز

بمجرد االشتراك في المسابقة فإن المتسابق يكون 
قد تعهد إلدارة الجمعية بأنه المالك الوحيد لكافة 

الحقوق المتعلقة باألعمال الفنية التي قام باالشتراك 
بها )شاملة كافة العناصر الموجودة في الصورة 

واألفكار اإلبداعية المتعلقة بها( وأن ال تكون من 
أعمال اآلخرين أو تكون منسوخة أو منقولة أو مضافا 

إليها أي عنصر من أعمال اآلخرين

يتعهد المشارك بأنه لم يتم إجراء أى تصرف في أى 
حق متعلق باألعمال الفنية بأي شكل من األشكال، 

كأن تكون قد بيعت، أو خصصت، أو رخصت، أو منح 
أيٌّ من حقوقها ألية جهة أخرى أو من شأنها ترتيب 

حقوق الملكية الفكرية 
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أى مسئولية على إدارة الجمعية أو من شأنها أن تمنع 
التعامل بحرية مع األعمال الفنية والحقوق المتصلة بها

األعمال المقدمة للمشاركة يجب أن تكون من عمل 
المتسابق نفسه، على أن ال يكون هناك أي حق من أي 
نوع ألي طرف ثالث على العمل الذي تم االشتراك به،  
وفى حالة وجود ذلك الحق فإنه ال تترتب أي مسئولية 

على إدارة الجمعية 

يتعهد المشترك بمجرد اشتراكه في هذه المسابقة بأنه 
قد حصل على جميع الموافقات الخاصة باألشخاص 
الموجودين في األعمال الفنية المقدمة للمسابقة، 

ويسمح بنشرها في الكتب أو المطبوعات أو المعارض 
بموجب الشروط أعاله

 ال يحق للمشترك بأي حال من األحوال سحب 
المشاركات من أعمال فنية أو أدبية من المسابقة بعد 

أن يكون قد تقدم للمشاركة بها

حقوق الملكية الفكرية 



مجاالت المسابقة 	 
شروط تقديم المشاركات	 
وآليات عرضهافي كل مجال	 





 الرسم



المرحلة اإلبتدائية

 أن تكون اللوحة معبرة عن موضوع المسابقة “ احترام  ●
المعلم بحسن االستماع له   “ وشعارها “ نعم لالستماع 

 على المتسابق أن يرفع بالعمل الفني شرحًا مختصرًا عنه  ●
وتاريخ تنفيذه والهدف من العمل

 يمكن قبول الرسم بكافة أنواعه الرصاص ) األبيض  ●
واألسود والملون ( والزيتي والماء والفلوماستر والشمع

 ال يحق للمشترك بأي حال من األحوال سحب األعمال  ●
الفنية من المسابقة بعد أن يكون قد تقدم للمشاركة بها 

.
 تثبت الصورة على لوحة خشبية . ●
 تقديم الصور على حوامل عرض مناسبة . ●
● . A3 أن يكون حجم الصورة 
 أن يكون مقاس إطار الصورة ، 42*30 سم بدقة عالية . ●
 ال يقل عدد المشاركات عن 10 صورة ، وال يزيد عن 20  ●

صورة .
 جب أن ال تحتوي األعمال المشاركة في المعرض على  ●

كتابات بغير اللغة العربية ما لم تكن جزءًا أصياًل من 
العمل الفني 

 االجتهاذ في كيفية عمل تواصل اجتماعي أو خلق أفكار  ●
تربط مادة الرسم بالمجتمع .

 تقدم نسخ إلكترونية من جميع األعمال المشاركة في  ●
المعرض بصيغة ملفات رقمية بامتداد jpg بدقة ال تقل 

عنdpi  300 وبحجم ال يقل عن 5 ميغا بيكسل .
 تقدم ثالثة نسخ مطبوعة من جميع األعمال المشاركة  ●

في المعرض في كتيب واحد بمقياس A4 على أن 
تكون كل مشاركة في صفحتين : اليمنى للعمل الفني 

واليسرى للشرح .
  يتم إبالغ إدارة الحملة في نهاية الموعد المتفق عليه  ●

لتسليم اللوحات واألعمال .
 تسوق اللوحات بالطريقة التي تريدها المدرسة قبل  ●

أسبوع من تسليمها إلدارة الحملة .
 يتم تحديد الجهة التي سيتم العرض فيها من قبل جميع  ●

المدارس .
 سيتم تحديد ركن خاص لكل مدرسة لعرض أعمالها . ●

شروط االشتراك 

 آليات عرض و تسليم المشاركات

 يعد الرسم الكاريكاتيري أحد أوجه المسابقة . ●
 انسجام جميع األعمال مع مبادىء اإلسالم وقيمه  ●

العظيمة .
 يجب حضور منفذي األعمال وإدارة المدرسة في  ●

الوقت الذي تكون لجنة التحكيم حاضرة للتقييم .



 المسرح



   أن تكون المسرحية معبرة  عن موضوع المسابقة “  ●
احترام المعلم بحسن االستماع له   “ وشعارها “ نعم 

لالستماع “..
   مدة العرض ال تتجاوز نصف ساعة وال تقل عن 20  ●

دقيقة .
   أن تكون المسرحية باللغة العربية الفصحى أو  ●

المبسطة .
   أن تراعى كافة مهارات وتقنيات العمل المسرحي  ●

األساسي ) اإلخراج – النص – التمثيل – المسرح – 
الديكور – اإلضاءة – الصوت والمؤثرات ( .

   يتم إرسال ثالث نسخ من العمل مصورًا بالفيديو على  ●
أسطوانة مدمجة .

   يتم تنسيق موعد عرض حي للمسرحية بحسب جدول  ●
لجنة التحكيم وبالتنسيق مع إدارة المسابقة.

   تتحمل المدرسة كافة المتطلبات الخاصة بالتجهيز  ●
للعرض إداريًا وفنيًا وماديًا .

   تلتزم المدرسة الفائزة بتقديم عرضها في الحفل  ●
الختامي .

  في حالة رغبة المدرسة في إعادة تقديم العرض الفائز ،  ●
فعليها إخطار إدارة المسابقة ، والتي يحق لها القبول أو 
الرفض وفي حالة القبول تلتزم المدرسة بإلعالن عن أن 

إدارة المسابقة هي صاحبة الحق في العمل .

 يتم إبالغ إدارة المسابقة بانتهاء فريق العمل من  ●
التجهيزات قبل نهاية المدة المحددة لإلعداد .

 تقوم إدارة المسابقة بتحديد موعد مع إدارة المدرسة . ●
 تقوم إدارة المسابقة بإرسال طاقم التحكيم . ●
 يتم تصوير المسرحية الفائزة من قبل شركة متخصصة  ●

تحددها قطر الخيرية .

 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

المرحلة اإلبتدائية



كتابة قصة



  أن يكون العمل معبرًا عن موضوع المسابقة “ احترام  ●
المعلم بحسن االستماع له وشعارها “ نعم لالستماع “

 أن تكون القصة من إبداع الطالب . ●
  أال تقل القصة عن 500 كلمة وال تزيد عن 1500 كلمة    ●

أن تراعي القصة الدين والمبادىء واألخالق .

 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

  ترسل القصة الى بريد المسابقة . ●
  يسلم الطالب ثالث نسخ مطبوعة من القصة . ●
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المرحلة  اإلعدادية



فيديو



  أن يكون الفيلم معبر عن موضوع المسابقة “ احترام  ●
المعلم بحسن االستماع له“ وشعارها  نعم لالستماع  
يجب أال تقل مدة العمل عن دقيقة وال تزيد عن ثالث 

دقائق .
  استخدام المهارات الفنية المختلفة إلنتاج الفيديو من  ●

مؤثرات صوتية و إضاءة وتصوير ومونتاج ومؤثرات 
بصرية وحركية 

 لن تقبل األعمال المصورة بكاميرات ذات الدقة  ●
المنخفضة والتي تقل عن 8 ميجابكسل.

 لن تقبل األعمال المعتمدة على أعمال اآلخرين أو من  ●
مواقع مشاركة الفيديو على اإلنترنت .

 أن يتم عرض الفيلم  أمام لجنة التحكيم وشرح طريقة  ●
تنفيذه وفكرته من قبل فريق العمل ، إذا طلبت لجنة 

التحكيم .
  يقر المتسابق بعدم تصوير شخص أو موقع دون  ●

الحصول على موافقة مسبقة .
  يتم تحميل الفيلم على قناة اليوتيوب الخاصة بمدرسة  ●

الطالب المشارك  فقط.
  ال يحق للفريق بعد تسليمه المادة الفنية أن يقوم  ●

 ترسل نسخ رقمية لنص العمل للجنة التحكيم ، على  ●
البريد االلكتروني .

 بعد رفع الفيلم على قناة يوتيوب خاصة بمدرسة  ●
فريق العمل  يتم إبالغ إدارة البرنامج عن طريق البريد 

االلكتروني.
 تسليم الفيلم على قرص مدمج بجودة عالية حسب  ●

الشروط إلدارة البرنامج .

شروط االشتراك 

 آليات عرض و تسليم المشاركات
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بإسترجاع المادة أو تحديثها أو سحب عملها من خالل 
موقع اليوتيوب ، ويعتبر تسليم المشاركة هو بمثابة 

العمل النهائي .
  أن يتم كتابة الوصف الخاص بالفيديو بشكل واضح. ●
 يتحمل المشارك كافة اآلثار القانونية عن اختراقه  ●

لحقوق الملكية الفكرية لمشاركات اآلخرين 

المرحلة  اإلعدادية



مقاطع االنستغرام



أن ينظم فريق العمل سلسلة أفالم انستجرامية  ●
متعلقة بموضوع المسابقة “ احترام المعلم بحسن 
االستماع له   “ وشعارها “ نعم لالستماع “ ال يقل 

عددها عن عشرة وال يزيد عن خمسة عشر فلمًا .
لن تقبل األعمال المصورة بكاميرات ذات الدقة  ●

المنخفضة والتي تقل عن 8 ميجابكسل.
 لن تقبل األعمال المعتمدة على أعمال اآلخرين أو من  ●

مواقع مشاركة الفيديو على اإلنترنت .
 أن يتم عرض الفيلم  أمام لجنة التحكيم وشرح طريقة  ●

تنفيذه وفكرته من قبل فريق العمل ، إذا طلبت لجنة 
التحكيم .

  يقر المتسابق بعدم تصوير شخص أو موقع دون  ●
الحصول على موافقة مسبقة .

  يتم تحميل الفيلم على اإلنستقرام  الخاص بمدرسة  ●
الطالب المشارك  فقط.

  ال يحق للفريق بعد تسليمه المادة الفنية أن يقوم  ●
بإسترجاع المادة أو تحديثها أو سحب عملها من خالل 
موقع اليوتيوب ، ويعتبر تسليم المشاركة هو بمثابة 

العمل النهائي .
  أن يتم كتابة الوصف الخاص بالفيديو بشكل واضح. ●
 يتحمل المشارك كافة اآلثار القانونية عن اختراقه لحقوق  ●

ترسل نسخ رقمية لنص العمل للجنة التحكيم ، على  ●
البريد االلكتروني .

 بعد رفع الفيلم على  اإلنستقرام  الخاص بالمدرسة   ●
يتم إبالغ إدارة البرنامج عن طريق البريد االلكتروني.

 تسليم الفيلم على قرص مدمج بجودة عالية حسب  ●
الشروط إلدارة البرنامج .

 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 
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المرحلة  الثانيوة



الشعر النبطي



 أن يكون العمل معبر عن موضوع المسابقة “  ●
احترام المعلم بحسن االستماع له   “ وشعارها “ 

نعم لالستماع “.
 أن تكون القصيدة من تأليف الطالب . ●
 أن تراعي كلمات القصيدة الدين والمبادىء  ●

واألخالق .
 أن يؤديها الطالب وهو مرتِد الزي القطري الرسمي  ●
 أن يؤدي الطالب القصيدة في مدرسته أمام  ●

الطابور الصباحي .
 أال تقل القصيدة عن عشرة أبيات وال تزيد عن  ●

ثالثين .

 ترسل القصيدة إلى بريد المسابقة . ●
يتم تسليم المشاركة ثالث نسخ مطبوعة من  ●

القصيدة 
يلتزم الطالب بإلقائها في الطابور الصباحي   ●

وتسجيلها فيديو  وارسالها مع القصيدة المطبوعة.
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 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

المرحلة  الثانوية



تجربة عملية
في  تعديل السلوك



 أن تكون التجربة أو الطريقة رائدة في مجال تعديل  ●
السلوك بصفة عامة 

 أن تكون التجربة أو الطريقة مستخدمة من المعلم . ●
 توثيق هذه التجربة من خالل إعداد ملف متكامل  ●

عن التجربة يشمل  الصور الثابتة والمتحركة والتقارير 
الالزمة 

 الحصول على شهادة موقعة من مدير المدرسة  ●
ومختومة تفيد بنجاح تجربة المعلم في اإلدارة 

الصفية .

 تسلم نسخة رقمية  من الملف لبريد المسابقة . ●
 يتم تسليم ثالث نسخ مطبوعة  من الملف  ●
تحدد إدارة المدرسة موعدًا للجنة التحكيم لزيارة  ●

المدرسة للوقوف على التجربة ومشاهدتها عيانًا .
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 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

معلمون



جائزة المدرسة
زة للقيم المعزِّ



أن تقوم المدرسة بتطبيق خطة تعزيز قيمة  ●
م المعتمدة من قطر الخيرية . االستماع للمعلِّ

أن تقوم المدرسة بتفعيل الحقيبة القيمية المرافقة  ●
لخطة تعزيز قيمة االستماع .

توثيق األنشطة والوسائل المستخدمة لتفعيل  ●
القيمة في المدرسة بما يالئمها من أدوات التوثيق 

) صور ، فيديو ، تقارير ، شهادات ... ( .
تطبيق القياس القبلي والقياس البعدي من خالل  ●

نماذج بطاقات المالحظة المعتمدة .
االلتزام بشروط وتعليمات تطبيق بطاقة المالحظة  ●

.
أن ترحب إدارة المدرسة بزيارات لجنة التحكيم  ●

للمدرسة عند الطلب وتسّهل مهمتها .

 تسليم )3( نسخ ورقية من التقرير الخاص بالمدرسة  ●
 تسليم نسخة رقمية من تقرير المدرسة على موقع  ●

المسابقة اإللكتروني .
 تسليم )3( نسخ ورقية من بطاقة المالحظة القبلية  ●

والبعدية بعد التطبيق .
 تسليم نسخة من كافة األدلة والوثائق التي تّم  ●

تجميعها عن الوسائل واألنشطة التي تم تنفيذها 
لتفعيل القيمة في المدرسة ، بما يناسب من أدوات 

.
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 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

مدارس



مبادرة قيمية خيرية



 أن تقوم المدرسة المشاركة بتنفيذ حملة خيرية  ●
لجمع التبرعات لبناء مدرسة في إحدى الدول 

المحتاجة .
أن يكون المشروع الخيري المنّفذ من ضمن  ●

المشاريع المعتمدة لدى قطر الخيرية والمرخصة من 
قبل الهيئة القطرية لألعمال الخيرية .

تلتزم المدرسة بتسويق المشروع المحدد لها من  ●
قبل قطر الخيرية .

 تقدم المدرسة المشاركة تقريرًا شاماًل عن  ●
الفعاليات والطرق التي اتبعتها المدرسة في تسويق 

المشروع . 
تتولى قطر الخيرية أخذ الموافقات القانونية وترتيب  ●

كل مايتعلق بالحملة من مستلزمات .
تحدد قطر الخيرية لكل مدرسة مشاركة مشروعًا  ●

د  خيرًيا لبناء مدرسة في إحدى الدول المحتاجة ، وتزوَّ
المدرسة بملف متكامل عن تفاصيل المشروع .

يتولى مدير المدرسة كقدوة تربوية اإلشراف بنفسه  ●
على الحملة وحّث الطلبة على جمع

التبرعات . ●
المدرسة األعلى جمعًا للتبرعات ستشارك مع فريق  ●

قطر الخيرية بوفد طالبي يمثلها في رحلة دولية 
لتدشين المشروع وتفقده في البلد المستهدف .
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 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

مدارس



جائزة المجلس
المعزز للقيم



اإلستعانة ببرنامج المجالس مدارس لتوفير  ●
المحاظرين

استقبال ثالث محاضرين في المجلس لتقديم ثالث  ●
محاضرات تدور حول موضوع المسابقة  “ احترام 

المعلم بحسن االستماع له   “ وشعارها “ نعم 
لالستماع “

 أال يقل الحضور في كل مرة عن 15 . ●

 تصوير المجلس صورًا ثابتة وإرسالها لموقع  ●
المسابقة كنموذج من مجالسه .

 تصوير المجلس صورًا متحركة  وإرسالها لموقع  ●
المسابقة كنموذج من مجالسه.

 دعوة لجنة التحكيم لحضور جلسة  لتقييم ا ألداء. ●
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 آليات عرض و تسليم المشاركاتشروط االشتراك 

أولياء األمور



طريقة التسجيل
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طريقة التسجيل

 الدخول على موقع قطر الخيرية 
النقر على اإلشتراك من  شاشة  تعزيز القيم 
 التسجيل   واختيار المجال  وبقية التفاصيل 
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طريقة التسجيل
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جوائز المسابقة
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جوائز الطالب

الثالث بناتالثاني بناتاألول بناتالثالث بنينالثاني بنيناألول بنينالمجالالفئة

المرحلة اإلبتدائية

600050004000600050004000الرسم

10000900080001000090008000المسرحيات

 المرحلة اإلعدادية

600050004000600050004000 كتابة قصة قصيرة

10000900080001000090008000األفالم المتحركة

المرحلة الثانوية

 تصوير سلسلة أفالم
 انستجرام

10000900080001000090008000

600050004000600050004000 الشعر النبطي
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جوائز  الملعمون ، المدارس ، أولياء األمور

الثالثالثانياألولالمجالالفئة

500045004000تجربة رائدة في تعديل السلوك المعلمون 

المدارس
150001400013000    جائزة المدرسة المعززة للقيم

800070006000مبادرة قيمية خيرية

150001400013000 جائزة المجلس المعزز للقيمأولياء األمور
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القواعد المنظمة للجوائز

جوائز الطالب 
يمنح العمل الفائز شهادة تقدير ودرع الحملة للمدرسة	 
مبلغ نقدي	 

جوائز المعلمون 
مبلغ مالي 	 
شهادة تقدير	 

جوائز المدارس 
درع القيم	 
مبلغ مالي 	 
شهادة تقدير	 

 جوائز أولياء األمور 	 
مبلغ مالي 	 
شهادة تقدير	 

يحق للجنة التحكيم حجب إحدى الجوائز أو كلها 
في حالة عدم ارتقائها للمستوى المطلوب .
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موقع المسابقة على اإلنترنت
qcharity.com

البريد اإللكتروني
anasnafi@qcharity.org 

لإلستفسار
جوال 44296363 


