الالئحة املظنمةة جلائزة
املهظندس  /زياد بن محود الزهراني
للتفوق العلةي

مقدمة:
إن االرتقاء بأي أمة من األمم ال يكون إال باالرتقاء بعقول أبنائها وبناتها علميا ً وأدبيا ً الذي من شأنه أن
يؤسس لهذه األمة قاعدة متينة من الفكر الذي تستند عليه وترتقي به وتنطلق إلى دروب التقدم من خالله.
وبمبادرة كريمة من الشيخ غرم هللا بن رداد الزهراني ورعايته ،و إيمانا ً منه بأهمية التربية والتعليم و
بأنهما الركيزة األساسية التي يقام عليها بناء المجتمعات ورقي األمم ونهضة الشعوب في شتى الميادين،
فقد جاءت "جائزة المهندس زياد بن حمود الزهراني للتفوق العلمي" تكريما ً ووفاء للمهندس زياد – رحمه
هللا – نظيرا ً لما قدمه لوطنه وألبناء األطاولة ..
بظنود اجلائزة:
املادة ( )1اجلائزة
جائزة المهندس زياد بن حمود الزهراني جائزة تقديرية للمتفوقين والمتفوقات علميا ً من خريجي المرحلة
الثانوية من أبناء وبنات األطاولة ومقدارها ( )100,000مائة ألف لاير.
املادة ( )2التعريفات اإلجرائية:
 .1يقصد بالمفردات والمصطلحات التالية أينما وردت في الالئحة المعاني الواردة أمام كل منها فيما
يلي:
الكلمة
الالئحة
الجائزة
األطاولة
اللجنة
الطالب
المتفوق

المعنى اإلجرائي
القواعد والضوابط والمواد المنظمة لفعاليات وبرامج الجائزة.
جائزة المهندس  /زياد بن حمود الزهراني للتفوق العلمي.
مدينة تتبع لمحافظة القَ َرى التابعة لمنطقة الباحة.
اللجنة العليا لجائزة المهندس  /زياد بن حمود الزهراني للتفوق العلمي.
الطالب أو الطالبة من أبناء األطاولة والذي يتلقى التعليم بالصف الثالث ثانوي
علمي أو أدبي.
هو الحاصل على أعلى الدرجات وفق األسلوب المستخدم في التقويم.

 .2تدل الكلمات الواردة بصيغة المذكر على ذات المدلول بصيغة المؤنث إال إذا تطلب السياق غير
ذلك.
 .3تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع إال إذا تطلب السياق غير ذلك.

املادة ( )3اسم اجلائزة:
جائزة المهندس  /زياد بن حمود الزهراني للتفوق العلمي.
املادة ( )4رؤية اجلائزة:
التميز في رعاية المتفوقين علميا ً من أبناء األطاولة.
املادة ( )5رسالة اجلائزة:
تجسيد الشراكة المجتمعية من خالل استثمار إبداعات وقدرات طلبة األطاولة ذكورا ً وإناثا ً المتفوقين علميا ً
ودعمهم في مسيرة التفوق العلمي بما يشجعهم على تحقيق مراكز متقدمة محليا ً وإقليميا ً وتشجيعهم على
العمل بكفاءة في مختلف المجاالت والتخصصات.
املادة ( )6قيةة اجلائزة:
الجائزة عبارة عن مبلغ نقدي قيمته ( )100.000مائة ألف لاير سعودي يوزع على المتفوقين من البنين
والبنات كالتالي:
التخصص

أدبي

علمي

المركز

بنين

بنات

بنين

بنات

األول

12.000

12.000

12.000

12.000

الثاني

8.000

8.000

8.000

8.000

الثالث

5.000

5.000

5.000

5.000

وفي حال كان عدد الفائزين الكلّي أقل من  12فائز يعاد توزيع مبلغ الجائزة حسب ما تراه اللجنة.
املادة ( )7أهداف اجلائزة:
تهدف الجائزة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1تشجيع وتحفيز أبناء وبنات األطاولة المتفوقين وإبراز منجزاتهم مما يزيد من عطاءاتهم.
 .2تكريم المتفوقين من أبناء وبنات األطاولة طالب الصف الثالث ثانوي.
 .3بث روح المنافسة اإليجابية بين طالب وطالبات الصف الثالث ثانوي لتقديم أفضل ما لديهم.
 .4المشاركة في التطوير الثقافي والتربوي ألبناء وبنات األطاولة.
 .5تقديم النماذج المتميزة سلوكيا ً وعلميا ً التخاذها قدوة يتأسى بها الطامحون.
 .6نشر ثقافة التميز واإلبداع والجودة وااللتزام واإلتقان.

املادة ( )8شروط التقديم للجائزة:
 .1أن يكون المتقدم للجائزة من أبناء وبنات األطاولة (طالب أو طالبات) بغض النظر عن محل إقامته
عند الترشح للجائزة.
 .2أن يكون المتقدم للجائزة من طالب الصف الثالث ثانوي عند التقديم.
 .3أن يكون تاريخ التخرج خالل السنة الدراسية التي تسبق تاريخ منح الجائزة.
املادة ( )9آلية وضوابط الرتشيح والتتويج:
 .1تتولى اللجنة إعداد اإلطار العام للجائزة وتتخذ كافة الترتيبات الالزمة إلنجاز أعمالها وذلك بوقت
كاف قبل موعد التتويج.
 .2يحدد موعد استالم الوثائق والمستندات المطلوبة للمتقدمين قبل إعالن الجائزة بوقت كاف.
 .3يتم التقديم عن طريق تعبئة استمارة التسجيل في الموقع اإللكتروني للجائزة
( ،)www.ziadaward.comويجب إرفاق صورة الهوية الوطنية للبنين أو صورة سجل األسرة
للبنات عند التقديم.
 .4بعد صدور نتائج الثانوية العامة يجب على المتقدم الدخول على حسابه في موقع الجائزة وتحديث
بياناته وإضافة المعدل التراكمي للثانوية العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي "التحصيلي"
ونتيجة اختبار القدرات العامة "قياس" وإرفاق نسخة من شهادة الثانوية العامة ،وسيتم استبعاد من
لم يحدث بياناته.
 .5تعلن نتائج الجائزة خالل الحفل السنوي ألبناء األطاولة وذلك مساء يوم عيد الفطر المبارك ،كما
تعلن األسماء في الموقع اإللكتروني للجائزة.
 .6سيتم توصيل الجوائز للفائزين إلى مكان إقامتهم.
املادة ( )10اللجظنة العليا للجائزة:
تشكل لجنة إشرافية للجائزة برئاسة الشيخ غرم هللا بن رداد الزهراني وعضوية كل من:
 .1أ .بدر بن غرم هللا بن رداد

أمين عام الجائزة

 .2أ .د .عبدالرحيم بن حمود بن محمد

عضوا ً

 .3أ .محمد بن غرم هللا بن غازي

عضوا ً

 .4أ .أحمد بن سعد كلفوت

عضوا ً

 .5م .طارق بن زياد بن حمود

عضوا ً

املادة ( )11مهام اللجظنة:
تتولى لجنة الجائزة المهام التالية :
 .1اعتماد الجائزة ولجانها.
 .2اإلشراف على عملية التقويم والتحكيم.
 .3إقرار النتائج النهائية للفائزين العتمادها من صاحب الجائزة.
 .4اقتراح مجاالت جديدة للجائزة ،وتوسيع نطاقها.
 .5دراسة وتقييم الجائزة والعمل على ابتكار آليات ووسائل تطويرية مستمرة.
املادة ( )12مكافآت اللجظنة:
عمل اللجنة عمل تطوعي يجسد التعاون الخير بين مجتمع األطاولة.
املادة ( )13اجتةاعات وقرارات اللجظنة:
يعقد أعضاء لجنة الجائزة اجتماعات متتالية حسب الحاجة ،وال يعتبر االجتماع صحيحا ً إال بحضور ثلثي
األعضاء وال تعتبر قرارات اللجنة نهائية إال بعد اعتمادها من سعادة رئيس اللجنة.
املادة ( )14أحكام عامة:
 .1يحق للجنة الجائزة تفسير جميع ما ورد في هذه الالئحة من قواعد وأحكام.
 .2يحق للجنة الجائزة اقتراح التعديالت المناسببببة حسبببب الحاجة وتضبببمينها في الالئحة بعد موافقة
رئيس اللجنة العليا للجائزة.
 .3تتولى لجنة الجائزة توثيق كافة أعمالها بما فيها االجتماعات واإلحصاءات والبيانات.
 .4تلتزم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها لصاحب الجائزة.
 .5يتم تقويم المرشحين بنا ًء على النسبة المركبة للجائزة والتي تحسب كاآلتي:
 %50 من المعدل التراكمي للثانوية العامة.
 %25 من درجة اختبار القدرات العامة "قياس".
 %25 من درجة اختبار التحصيل الدراسي "التحصيلي".
 .6في حال تساوى أكثر من فائز في النقاط يتم تقسيم الجائزة بين الفائزين بالتساوي.
 .7يحق التظلم من نتيجة الجائزة مشفوعا باألدلة خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إعالن الجائزة،
ويقدم للشيخ غرم هللا بن رداد الزهراني أو من يقوم بعمله ويعاد للتحكيم.
 .8يُعمل بهذه الالئحة من تاريخ موافقة صاحب الجائزة عليها.
وهللا الموفق،،،

