
جائزة الرسالة الجامعية المتميزه و جائزة االطروحه المتميزه بجامعة قطر    

  :الھدف

جائزة الرسالة الجامعية المتميزة و جائزة االطروحة المتميزه بجامعة قطر تبرز و تشجع البحوث المتميزه 
الماجستير و أو أطروحة من قبل طالب الدراسات العليا. و تتمحور الجائزه على مدى جودة و إسھام رسالة 

  الدكتوراه.

  :الجائزه

ً من بين الترشيحات المقدمة  يتم أختيار جائزة الرسالة الجامعية المتميزة و جائزة االطروحة المتميزه سنويا
الى مكاتب العمداء المساعدين للبحث و الدراسات العليا في الكليا. يتم ترشيح المتقدمين للحصول على الجائزه 

  اءات و المواعيد النھائية المنصوص عليھا أدناه.وفقاً لألجر

  أھلية الترشح:

يجب تقديم الترشيحات للجائزه الى مكتب العميد المساعد للبحث و الدراسات العليا  عن طريق منسق البرنامج. 
طلبات  عيقوم مكتب العميد المساعد للبحث و الدراسات العليا في الكلية المعنيه بتكون لجنة الجائزه لتقييم جمي

  الترشح للجائزه. ييقوم العميد المساعد بترشيح طالب واحد للجائزه لمكتب الدراسات العليا. 

  ليكون الطالب مؤھالً للجائزه، عليه مراعاة اآلتي:

 أن يكون قد أتم مناقشة رسالته أو اطروحته بنجاح. -1

ه اسي الذي ستعطى فيأن يكون الطالب مستعداً للتخرج من برنامجه في جامعة قطر في الفصل الدر -2
 الجائزه أو مستعداً للتخرج من برنامجه في جامعة قطر في الخريف أو الربيع النالي مباشرة.

واحد الى مكتب العميد المساعد للبحث و الدراسات العليا  pdfتقديم جميع المستندات في ملف  -3
 2018مارس  29يوم الخميس الموافق بتاريخ 

  
  آلية الترشيح:
 تقديم طلب الترشيح الى و أي عضو من أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالة الجامعية للطالبيجوز للطالب أ

طلب المرشح الى مكتب ملف . سيقوم منسق البرنامج بتوجيه 2018مارس  22منسق البرنامج حتى تاريخ 
. في حال قيام الطالب بترشيح نفسه ، 2018مارس  29العميد المساعد للبحث و الدراسات العليا حتى تاريخ 

يجب على الطالب تأكيد الترشيح عن طريق المستندات الداعمه. يجب على العميد المساعد للبحث و الدراسات 
العليا إنشاء لجنة الجائزه  و التي تكون مسؤوله عن تقييم جميع الطلبات. يقوم العميد المساعد بترشيح فائز 

   2018ابريل  22راسات العليا حتى تاريخ واحد لمكتب الد
  

  يجب أن يحتوي ملف الترشيح على اآلتي:
 .لجامعية المتميزة وجائزة االطروحة المتميزةإتمام طلب الترشح لجائزة الرسالة ا -1
مزدوجة التباعد. باالضافة الى أنه يمكن  تجاوز صفحتين) للرسالة / االطروحة، بطباعةملخص ( ال ي -2

سم تحتوي على مواد غير نصية مثل الخرائط أو الجداول. يجب ترقيم الصفحات و الحقات م إدراج 
 .المرشح يجب أن يظھر في كل صفحة



على االقل الى مستندات الترشيح من محكمين يتم اختيارھم من قبل توصيةيجب إضافة ثالث رسائل  -3
سائل يجب أن تكون من مشرف من تلك الر ودة رسالة / اطروحة المرشح. واحدةالمرشح، لتقييم أھمية و ج

سالة الثالثة رسالة / اطروحة الطالب ، و رسالة اخرى من عضو لجنة رسالة/ اطروحة المرشح، اما الر
 المرشح.  فتكون من شخص يختاره

 مؤشر التشابه.و المعتمد بعد عرض الرسالة إدراج تقيمات لجنة المناقشة  -4

  يم واحد)ثالث تقييمات مكتمله (كل مراجع عليه إكمال تقي -5
 .لمتعلقه ببحث الرسالة او االطروحةاريع و / أو المنشورات احديثه توضح المشسيره ذاتيه  -6

  
  معايير االختيار:

ستقوم لجنة الجائزة المقامة على مستوى الكلية بتقييم المرشحين و أختيار فائز واحد فقط في مستوى 
يجب أن تساھم الرسائل / االطروحات الدكتوراه ( اذا أمكن ذلك) أو فائز واحد في مستوى الماجستير. 
  مساھمة كبيرة و بشكل أستثنائي في مجال تخصصات المرشحين. 

يار، نوعية طرق البحث، أھمية الموضوع و النتائج، صحة االستنتاجات و أصالة تشمل معايير االخت
  المفھوم. 

  في حال وجدت اللجنة بأن الرسائل المرشحه ال تليق بالمستوى المطلوب ، سيتم حجب الجائزة.
  

  مواعيد ھامه:
 .2018مارس  22الموعد النھائي لتقديم جميع المتطلبات لمنسق البرنامج ھو  -1
النھائي لترشيح طالب واحد من قبل مكتب العميد المساعد للدراسات العليا و البحث لمكتب الموعد  -2

 .2018أبريل  22الدراسات العليا  ھو 
  . 2018مايو  1سيعلن عن الفائز في المنتدى البحثي السنوي في  -3
  

  


