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ي المدرسي رئيس اللجنةسعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية مع اجتماع ➢ نامج األولمبر وكيل وسعادة المنظمة للبر

.22/08/2022يوم وزارة التعليم 

ي المدرسي ➢ نامج األولمبر ي االجتماع نحو تحديث مهمة البر
 
 وجه سعادة رئيس اللجنة األولمبية القطرية ف

ً
 ليكون داعما

اتيجية اعداد المنتخبات القطرية ألسياد  .2030السبر

 ليكونوا نواة ال➢
ً
 سعيا

ً
منتخبات الوطنية من خالل اتاحة الفرصة كاملة لالتحادات الرياضية النتقاء الموهوبي   رياضيا

ي اسياد 
 
.2030المرشحة للمشاركة ف

2030استراتيجية اعداد املنتخبات ألسياد  01



.اكتشاف املوهوبني رايضياً ورعايتهم لصاحل املنتخبات الوطنية•

اليت ختدم سهولة انتقاء .توفري البيئة اجلاذبة للطالب والطالبات مبا يشجع على ممارسة األنشطة البدنية•
املوهوبني رايضياً 

.توفري اإلمكاانت املادية والبشرية ملمارسة الرايضة املدرسية التنافسية•

.القطرية نشر الرايضة أبنواعها يف مدارس الدولة لتحقيق أهداف الرايضة •

يب مدراس دعم وتطوير مستوى األداء الرايضي والتأكيد على ممارسة الرايضة ألكرب عدد ممكن من منتس•
.الدولة للبنني والبنات

..والروح الرايضية ونشر القواعد الرايضيةاالوملبيةتدعيم املبادئ والقيم••

األهداف  االستراتيجية



ثمهمة البرنامج األوملبي املدرس ي بعد التحدي

موعة  مختارة ملجاملنافسات و البطوالت واملسابقات واملهرجانات الرياضية  تنظيم ➢
من الرياضات وااللعاب يتم من خاللها تنفيذ برامج االنتقاء من ضمن 

.املوهوبيناملشاركين باملنافسات 

وتسهيل ية  تنفيذ برنامج الزيارات امليدانية للمدارس للفنين باالتحادات الرياض➢
 املؤهلين ليكونوا نواة املنتخبات الو 

ً
طنية القطرية مهمة انتقاء املوهوبين رياضيا

.2030التي ستمثل دولة قطر في اسياد 



املسارات التنفيذية

برامج االنتقاء للموهوبينالبطوالت والمسابقات 
المنتخبات الوطنية 

المشاركة في اسياد 

2030

الزيارات الميدانية
تنفيذ برنامج انتقاء 

الموهوبين

املنتخبات الوطنية 
2030املشاركة في اسياد 

01

02



مهمة االتحادات  03

.املنافسات و البطوالت واملسابقات واملهرجانات الرياضية➢
 فنيا للبطولة يشارك في تحديث اللوائح والقوانين وادارة املنافسات و ترشيح االتحاد➢

ً
البطوالت الرياضية  لفني يعمل مديرا

.والعمل على التنسيق والتعاون مع اللجنة املنظمة للبرنامج االوملبي املدرس ي 

.الدارة املنافسات توفير الحكام واالجهزة واالدوات املساعدة ➢

تشكيل فريق فني لتولي مهمة انتقاء املوهوبين من املسابقات ➢

.تشكيل فريق فني الكتشاف وانتقاء املوهوبين من خالل املنافسات ➢

برنامج الزيارات امليدانية للمدارس للفنين باالتحادات➢
عايرتشكيل فريق فني من االتحاد يكلف بمهمة انتقاء املوهوبين من خالل الزيارات امليدانية للمدارس وفق امل➢

التزام الفريق الفني بالبرنامج الزمني املعد مسبقا من اللجنة املنظمة ووزارة التربية والتعليم ➢

.تشكيل فريق فني الكتشاف وانتقاء املوهوبين من خالل الزيارات امليدانية للمدارس ➢

ان يتم تحديد على(الخ ... نشاط رياض ي ...اختبارات ومقايس ) لالتحادات حرية اختيار االسلوب واملعايير الخاصة باالنتقاء ➢
 قبل الزيارة والتنسيق مع اللجنة املنظمة 

ً
ذلك االسلوب مسبقا





مهمة املدارس في وزارة التعليم والتعليم العالي

ل وزارة التربية عقد سعادة رئيس اللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي اجتماعين مع سعادة وكي➢
ي ودعم والتعليم وحيث ابدى سعادته الدعم الكامل في تسهيل مهمة البرنامج األوملبي املدرس 

.2030استراتيجية املنتخبات الوطنية ألسياد 

وجيه التربية فريق عمل مشترك ما بين اللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي وتتم تشكيل ➢
انية الختيار لتسهيل مهمة البرنامج األوملبي املدرس ي في مهمة الزيارات امليدالرياضية بالوزارة 

.املوهوبين 
ستراتيجية تسهيل مهمة البرنامج في كافة االنشطة واملسابقات التي تساهم بفاعلية  في دعم ا➢

.2030املنتخبات الوطنية السياد 



دور املدارس /يتبع 

انات مشاركة املدارس الحكومية والخاصة باملنافسات و البطوالت واملسابقات واملهرج•
.2022/2023الرياضية التي ينظمها البرنامج األوملبي املدرس ي للعام الدراس ي 

 املؤهلين ليكونوا نواة املنتخبات الوطنية القطري•
ً
ة التي ستمثل دولة انتقاء املوهوبين رياضيا

التي وذلك من خالل الزيارات امليدانية للفنين باالتحادات الرياضية و .2030قطر في اسياد 

نية حسب جدول ستتم بإشراف مباشر من البرنامج األوملبي املدرس ي وقسم توجيه التربية البد

البرنامج على الحرص على تنفيذ توصيات وزارة الصحة بأن تقتصر املشاركة في جميع أنشطة•

.19متلقي اللقاح الخاص بكوفيد 



16الرياضات واأللعاب المعتمدة للنسخة 
الزيارات االستكشافيةالمنافسات بناتالمنافسات بنين م

بنين

الزيارات االستكشافية بنات

الجمبازالجمباز القدم القدم 1

تايكوندوتايكوندوالسلةالسلة2

.…………دراجات هوائيةطائرةطائرة3

مبارزةمبارزة كرة يد.............4

533 x 33سلة x بادلبادلسلة

الرمايةالرماية *******طائرة شاطئية6

…………المصارعة العاب قوىالعاب قوى7

الهوكيالهوكيسباحةسباحة8

تنس طاولةتنس طاولة9

تنس ارضيتنس ارضي10

الرماية الرماية11

بادلبادل12

احتياجات خاصةاحتياجات خاصة13

مبارزةمبارزة14

تنس ارضيتنس ارضي15

تاكوندواتاكوندوا 16

الجمباز الجمباز 17

الهوكيالهوكي18



مالحظات  النهائيات مكان البطولة الدور الثاني الدور التمهيدي

الى من الى من اللعبة

تأجيل القدم

بنين للنص الثاني 
17/5/2023 مالعب اسباير/مالعب االندية 27/9/2022 بنات/كرة القدم بنين 1

17/5/2023 صالة االتحاد 27/9/2022 بنات /كرة السلة بنين  2

صالة رياضة المرأة 27/9/2022 كرة يد بنات  3

17/5/2023 صالة االتحاد 27/9/2022 بنات / كرة الطائرة بنين 4

مسبح النادي العربي 17/5/2023 مسبح المدينة التعليمية  6/10/2022 /10/20223 السباحة بنين  5

مسبح النادي العربي 17/5/2023 مسبح المدينة التعليمية 17/10/2022 12/10/2022 السباحة بنات  6

17/5/2023 صالة االتحاد 19/10/2022 9/10/2022 التنس طاولة بنين بنات  7

/صالة االتحاد  16/10/2022 بنات /السلة بنين  3x3 8

مالعب اتحاد الطائرة  22/2/2023 19/2/2023 الطائرة الشاطئية  9

17/5/2023 صالة االتحاد 16/1/2023 9/1/2023 التنس طاولة بنين بنات  10

17/5/2023 ميدان الرماية 6/2/2023 29/1/2023 التنس األرضي  11

مالعب االتحاد  6/2/2023 29/1/2023 بدل  12

17/5/2023 ميدان ومضمار نادي قطر 2/2/2023 30/1/2023 السباحة بنات  13

صالة االتحاد  7/2/2023 1/2/2023 لرماية بنين بنات  14

صالة االتحاد 7/2/2023 6/2/2023 العاب القوى بنين  15

نادي قطر 9/2/2023 8/2/2023 العاب قوى بنات  16

نادي قطر 23/2/2023 20/2/2023 االحتياجات الخاصة  17

20/4/2023 27/3/2023 الدورة الرمضانية لكرة القدم  18

اسباير 17/5/2023 الحفل الختامي بنين 18

اسباير  18/5/2023 الحفل الختامي بنات  18

مواعيد البطوالت 



التسجيل للمنافسات 
ات اعتبارا اللجنة املنظمة للبرنامج تعلن عن فتح باب التسجيل باملنافسات واملستوي

من اليوم على موقع البرنامج األوملبي املدرس ي

www.qatarsop.com

http://www.qatarsop.com/








THANK YOU
اهكم  ب  ت  ن  كرا لإ  ش 


