
  الكرام،طالب الدراسات العليا 

 
 

عرض حيث يقوم الطالب بالماجستير وطالب الدكتوراه طالب  تشمل ھي منافسة أكاديميةجامعية  أفضل محتوى مختصر لرسالةمسابقة 
 المجتمعتشجيع طالب الدراسات العليا على التواصل مع  الىھذه المسابقة  تھدف .دقائقفي غضون ثالث  أمام لجنه خاصه ثھموبح

، ملكئفي عرض رسا مكمھاراتإلبراز ھذه الفرصة  واال تفوتبنا الكرام، طال .ھم وإبراز اكتشافاتھم العلميةوالمھتمين لتوضيح أھمية بحوث
  .المسابقةب ينزائالف وأن تصبحوا أحدطالب الدراسات العليا باقي لقاء و
  

 أفضل محتوى مختصر لرسالةعن أسماء الفائزين في مسابقة  باإلعالن 2018 مايو 1سيقوم مكتب الدراسات العليا في جامعة قطر في 
 . للبحوث خالل المنتدى السنوي جامعية

  
  على النحو التالي: ةعستكون الجوائز موزّ 

  و ميداليه.: شھادة المركز األول
  و ميداليه.: شھادة المركز الثاني
  و ميداليه.: شھادة المركز الثالث

  
والطالب الذين أرسلت  )2016وخريف  2017ربيع اجتازوا اختبار مناقشة الرسالة (خالل فصلي  العليا الذينجميع طالب الدراسات 

لمشاركة في ھذه المسابقة. يرجى تقديم مدعّوون ل2017خريف ھم في الفصل الحالي تخرجرسائلھم للمحكمين الخارجيين والمتوّقع 
 يومقبل الساعة العاشرة صباحا" من  G201غرفة ) H10( مجمع البحوثمبنى  فيمكتب الدراسات العليا الى  بات الترشيح شخصيا"طل

  .2018 فبراير 12
  

قاعة  فيالثانية بعد الظھر  الساعة التاسعة صباحا" حتى الساعة من 2018 مارس  21يومأمام لجنة محكمين  سيتم عرض الرسائل
    . وتكون العروض متاحة للحضور من قبل جميع منتسبي جامعة قطر. )H10مجمع البحوث ( في 119

  
  القواعد العامة:

  يعتبر غير مسموح). متعّددة شرائح(االنتقال بين  PowerPoint منواحدة  التقديم على شريحةيقتصر • 
  فيديو). وأصوت  ملفات (مثل ةإلكترونية إضافي يةإعالموسيلة أي باعتماد ال يسمح • 
  معدات المختبرات. وأاآلالت الموسيقية، أو  األزياءكإضافية باستعمال وسائل ال يسمح • 
  غير مؤھل.يعّد دقائق  3تجاوز الذي يدقائق كحد أقصى والمنافس  3لى عتقتصر العروض • 
  .في العرض أو أغاني قصائد، موسيقىيسمح بإدخال الال • 
  لذلك.العروض يجب أن تقام على المنصة المخصصة • 
  كالم.حركة أو العرض من خالل الطالب ب ءبد عند التوقيتيبدأ • 
 .ا"نھائي ا"قرار يعتبر محكمينال لجنةقرار • 
  
  

  معايير التحكيم:
  

  :الطالب مستوى فھمومحتوى العرض  .1
  فھم خلفية السؤال الذي يعالجه البحث وأھميته؟ب تقديم الطالبساھم ھل • 
  ؟ بشكل واضح ، بما فيھا االستنتاجات والمخرجات،للبحثالنتائج الرئيسية ت ھل عرض• 
  تسلسل واضح ومنطقي؟اتبع الطالب ھل  •

  ص؟اصتخمن غير ذوي االالرسالة والنتائج الرئيسية وأھمية البحث بلغة مناسبة لجمھور  موضوع تقديمتّم ھل • 
  كافية لتوضيح النقاط؟وسية معلومات أساالطالب األلفاظ العلمية، ھل شرح المصطلحات وقّدم  بھل تجنّ • 



قّدم رسالته بسرعة  مأ-جانب واحد لفترة طويلة أنه كّرس  مأ- رسالةكل عنصر من عناصر ال على "كافيا "وقتاالطالب  أمضىھل • 
  ؟فائقة

  
 :المشاركة  .2

  على معرفة تفاصيل أكثر؟حضور عرض الطالب الحّث ھل • 
  بحثه؟ل هتعميمعدم على حرص كما  بحثهأھمّية ھل حرص الطالب على عدم التقليل من • 
  بحثه؟تجاه  "ةحماسالطالب أبرز ھل • 
  ؟حضورنجح الطالب في الحفاظ على انتباه الھل • 
  ؟خالل تقديم رسالته نفسهوأبرز ثقة بعلى وتيرة ثابتة، ومع الحضور التواصل البصري على الطالب حافظ ھل • 
  ؟ةوموجزة ، مقروءةواضح تكان ھل ؟لبحثهفي تقديمه الطالب  PowerPoint ت شريحةساعد ھل• 
  
 الموقع التالي: ، يرجى زيارةجامعية أفضل محتوى مختصر لرسالةمسابقة وقواعد  سجلد من المعلومات عن لمزيل

 
https://threeminutethesis.uq.edu.au  

   
 الموقع التالي: ، يرجى زيارةالفائزة مختصرةالل ئرساالمن عروض نموذج لمشاھدة 

 
3mt‐https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch  

 
  مع تحيات 

  مكتب الدراسات العليا
  
  
  
  

 


