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االفتتاحكلمة •

إدارة الحدث •

المنظمون والرعاة الرسميين•

جدول المسابقات•

المشاركة في المسابقات•

(رياضات فردية وجماعية) المسابقاتنظام•

تنسيق المنافسات•

القواعد واألنظمة•

لشكاوي و االقتراحات ا•

التسجيل•

المنافسات المعتمدة •

ةخدمات الطبيال•

عينية الميداليات •
الموقع االلكتروني الرسمي للحدث•



التعريف بالحدث 

الرؤية •

كة في أن يحفز البرنامج األولمبي المدرسي صغار السن في دولة قطر على المشار
.األنشطة الرياضة وتبني أسلوب تعليمي ينمي القدرات العقلية والذهنية 

المهمة •

ابي في المجتمع خلق حدث تثقيفي يؤثر في الشباب الرياضيين ويلهمهم للعب دور إيج

.القطري

األهداف •

زيادة الوعي الرياضي التنافسي وخلق أجواء التحدي بين المدارس

لرياضيةاتلطالبات على المشاركة في األنشطة البدنية والفعاليات ا/حث الطالب

زيادة الفرص على اكتشاف الموهوبين لجميع الفئات واألعمار

وى محلي تنظيم حدث رياضي وجمع الرياضيين الصغار واالحتفاء بهم على مست

عالي 



V I S I O N :

• Inspire the young generation in Qatar to participate in sports activities;
• Achieve the Qatar National Vision 2030 in sports.

M I S S I O N :

• Create an educational event that will engage and influence young 
athletes;

• Inspire youngsters of Qatar to play an active role in a local community.

O B J E C T I V E S :  

• Bring together young and gifted athletes across Qatar;
• Raise sports awareness and participation;
• Promote Olympic values and adapt a  healthy lifestyle.



المنظمون والرعاة الرسميين



الرياضات المعتمدة

Team 
Sports

األلعاب 
الجماعية

Basketball
كرة السلة

Handball
كرة اليد

Volleyball
كرة الطائرة

Football
كرة القدم

Shooting
الرماية

Swimming
السباحة

Table 
Tennis
تنس طاولة

Individual 
Sports

األلعاب الفردية

Tennis

التنس 
األرضي

Taekwondo
تايكواندو

Athletics
ألعاب القوى

Gymnastics
الجمباز

Fencing

المباروة

Chess

شطرنج

Taekwondo
تايكواندو

Special Needs
احنياجات خاصة 



الفئات السنية للمنافسات 



المرحلة السنيةفئات التنس االرضي

 (2013–2012) الطالب من مواليد سنوات فما دون( 8)ثمانية

 ة (2011-2010)الطالب من مواليد سنوات فما دون( 10)عشر

 (2009-2008)الطالب من مواليد سنة فما دون( 12)اثنا عشر

 (2007-2006)الطالب من مواليد سنة فما دون( 14)اربعة عشر

 (2005-2004)الطالب من مواليد سنة فما دون( 16)ستة عشر

 (2003-2002)الطالب من مواليد سنة فما دون( 18)ثمانية عشر

سنية، يرجى المالحظة أنه في حال تعارضت المرحلة المدرسية مع الفئة ال

(.تاريخ الميالد)يرجى اتباع الفئة السنية 

ال يمكن للطالب المشاركة في فئة سنية أكبر من عمره.

فئات التنس 



Tennis Categories Date of Birth

 Eight (8) years & Under Students born in (2012 – 2013)

 Ten (10) years & Under Students born in (2010 – 2011)

 Twelve (12) years & Under Students born in (2008 – 2009)

 Fourteen  (14) years & Under Students born in (2006 – 2007)

 Sixteen (16) years & Under Students born in (2004 – 2005)

 Eighteen (18) years & Under Students born in (2002 – 2003)

 In case of conflict between the school category and the date 

of birth, the date of birth will prevail.

 No student can compete in a category above his age group.



األلعاب الفردية نظام المنافسة 

Athletics/ Gymnastics/ Table Tennis / Fencing/ Tennis/ Shooting/ Taekwondo 

Qualifications Finals 

Swimming 

Tests Heats Finals 

 

ندواالعاب القوى / الجمباز / كرة الطاولة / المبارزة / التنس االرضي/ الرماية/ التايكو   

  التصفيات الت هيلية  النهائيات

 السباحة

  مرحلة االختبارات مرحلة التصفيات النهائيات

 



األلعاب الجماعية نظام المنافسة 

النهائياتنصف النهائي/ الدور الثاني التمهيدي/ الدور االول 

ت هل أفضل فريقينالت هل مباشرةنظام الدوري

 يتم إجراء القرعة ألجل تقسيم اافرق المشاركة على المجموعات

مبارة في حال انسحاب فريق المدرسة أو عدم اكتمال الحد األدنى من عدد العبي الفرق ل

.واحدة، فإنه سيتم شطب جميع نفاط الفريق في تلك المنافسة



1
st

 Round 2nd round to SF Finals 

Round Robin Direct Elimination Best Two Teams 

 

 Teams’ draws are done in order to place the teams into elimination brackets 

per location;

 If a school team withdraws or does not participate with the minimum number of 

players for one match, that school team and all its points will be cancelled. 



قواعد وقوانين المنافسة 

:المشاركة في الحدث•
ي فعاليات للمدارس المستقلة، و الخاصة، والدولية ، بالمشاركة ف( بنات/بنين )يسمح لكافة الطلبة 

.البرنامج األولمبي المدرسي

لكشف الطبي ا:
حالة كل مدرسة مسؤواة عن إجراء و إنهاء الكشف الطبي للطالب المشاركين في المنافسات، وفي

.عدم وجوده يحرم الطالب من المشاركة

:اللوائح واإلجراءات •
منظمة ستقوم اللجنة المنظمة للبرنامج األولمبي المدرسي بتطبيق كامل اللوائح واإلجراءات ال

.ابقةللمسابقات في كل لعبة على حدة حسب لوائح اإلتحادات الرياضية الوطنية المنظمة للمس

:الزي والمالبس الرياضية •
.سميفي المنافسات الرياضية ارتداء الزي الر( بنين وبنات )على جميع الطلبة المشاركين 

:مباريات األلعاب الجماعية •
.دقيقة يعتبر خاسرا في تلك المباراة( 15)الفريق الذي يت خر عن حضور موعد المباراة ألكثر من 



• Participants
All students (boys & girls) enrolled in private, public, independent schools.

• Medical Examination

Every school is responsible for the medical examination. No medical examination done 

= No right to participate in the game 

• Regulations and Penalties
Will be fully applied by the Organizing Committee in each sport separately according to 

the regulations of the Qatar National Federations, which will organize the competition. 

• Sport Attire
Students must compete in sport uniform.

• Respect to timing Team Sports
A team that shows up (15) minutes late to the match is considered defeated.

* It is allowed for a student to participate in one (1) team sport AND one (1) 

individual sport only 

* The same athlete can compete in Basketball (3x3) AND Basketball (5x5)



الشكاوي واالقتراحات

:لغرض النظر لإلحتجاجات واإلعتراضات يجب اتباع اآلتي 

:في مكان المنافسة وخالل عشرة دقائق من انتهاء المنافسة1.

ع من الحكميتم تقديم اإلحتجاج ويكتب على ورقة تسجيل المباراة أو النتائج، وتوق.

يتم الحصول على استمارة االحتجاج الرسمية من قبل مدير المنافسة.

:في مقر اإلتحاد القطري للرياضة المدرسية في اليوم التالي . 2
في اليوم يتم تقديم كتاب رسمي بتوقيع المدير وختم المدرسة يجب إحضاره باليد

التالي من انتهاء المنافسة  

34804494، هاتف المكتب 5الطابق : الدكتور صالح سالم 



All protests should be done as follow:

1. At the venue within 10 minutes after the competition:

• The protest should be written on the score sheet of the match, signed by the 

referee.

• The Official Protest Form should be submitted to the Competition Manager.

2. At QSSA office next business day:

• An official letter stamped and signed by the School Principal should be 

brought in person to QSSA office the next day 

Dr. Salah Salem : Al Bidda Tower, 5th floor, QSSA office

Contact  number:4494 3480 



آلية التسجيل



آلية التسجيل



األلعاب والمنافسات 

المنافسات
مدارس بنينمدارس البنات

ثانوياعدادي2مستوى 1مستوى ثانويإعداديابتدائي

∙∙∙∙∙∙∙ذوي احتياجات

∙∙∙∙∙∙∙كرة القدم

∙∙∙كرة اليد

∙∙∙∙∙∙∙كرة السلة

∙∙∙∙∙∙∙كرة الطائرة

∙∙∙∙∙∙∙العاب القوى

∙∙∙الجمباز

∙∙∙∙∙∙∙السباحة

∙∙∙∙الرماية

∙∙∙∙∙∙∙التايكوندو

∙∙∙∙∙∙∙تنس الطاولة

∙∙∙∙∙∙∙تنس ارضي

∙∙∙∙∙∙∙المبارزة

∙∙∙الشطرنج



Event
Girls Boys

Primary Preparatory Secondary Level 1 Level 2 Preparatory Secondary

Special Needs ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Football ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Handball ∙ ∙ ∙

Basketball ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Volleyball ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Athletics ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Gymnastics ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Swimming  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Shooting ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Taekwondo ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Table Tennis ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Tennis ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Fencing ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Chess ∙ ∙ ∙



تعميم وزارة التربية والتعليم العالي

المشاركات الرياضية الخارجية في المدارس: الموضوع

ألعاب فردية في الفصل الدراسي الواحد لمنافسات البرنامج 3يمكن أن تشارك المدرسة بثالث ألعاب جماعية و1.

.األولمبي المدرسي بهدف زيادة األعداد المشاركة من الطالب في األنشطة الرياضية

ين بها ت كد مدير المدرسة من موافقة ادارة شؤون المدارس لألنشطة الخارجية التي يطلب مشاركة المدرسة أو المعلم2.

.عدا البرنامج األولمبي المدرسي

فوزيه عبدالعزيز الخاطر

وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية



Fawzia Abdulaziz Al Khater
Assistant Undersecretary for Educational Affairs at the Ministry of 

Education and Higher Education

Theme: School External Sport Activities 

1. In order to increase the number of participating students in SOP sport 
activities school can take part in 3 (three) team sports and three (3) 
individual sports during one academic year.

2. School principal must provide an approval from Department of School 
Affairs for external activities excluding Schools Olympic Program. 



عينة ميداليات 



الخدمات الطبية

Health Services

The Health Services will be provided for all players and officials of the SOP 

Sport Competitions during the competition days in cooperation with Qatar 

Red Moon.

الخمات الطبية

الخدمات الطبية 

لمشاركين في سيتم توفير الخدمات الطبية لجميع المتنافسين واإلداريين والحكام ا

عاون مع جميع فعاليات البرنامج األولمبي المدرسي وخالل أيام المنافسات، بالت

.جمعية الهالل االحمر القطرية



وسائل التواصل اإلجتماعي  



@ 







Thank you for your time! 


