
 جائزة أفضل بحث

  الهدف: 

 .الدراسات العليا واألنشطة العلمية بحوثمن تميز بحث مألفضل جائزة جامعة قطر  تقدم

  الجائزة: 

جائزة وشهادة. باإلضافة إلى ذلك جائزة أفضل بحث هي جائزة مرموقة للغاية وتُمنح على أساس تنافسي. سيحصل الفائز على 
دراسات العليا المتميزين". الطلبة مؤهلون للتقدم إلى الطلبة على تجميع النقاط نحو "معايير طلبة التُساعد جوائز الدراسات العليا 

ً الجائزة وفق   لإلجراءات والمواعيد النهائية المنصوص عليها في اإلرشادات.  ا

  : جائزة أفضل بحث للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، وجائزة أفضل بحث للعلوم. لهذه الجائزة فئتان

  

  شروط التأهل: 

  يكون المتقدم مؤهالً للحصول على جائزة أفضل بحث يجب عليه: كي ل

  أن يكون طالب دراسات عليا بدوام كامل .1
  مستوى أكاديمي جيدفي أن يكون  .2
تكون جميع  ن(يجب أأن يكون قد نشر ورقتين بحثيتين أو ورقة بحثية واحدة مع دليل على قبول الورقة البحثية الثانية  .3

  على األقل أو ما يعادلها)  Q2ات منشورة في مجالت المنشور
  يجب أن يكون مقدم الطلب هو المؤلف الرئيسي لورقة (أوراق) البحث .4
  إرسال جميع الوثائق المطلوبة بحلول المواعيد النهائية المذكورة (أنظر أدناه)  .5

  

  عملية التقديم / الترشيح والمواعيد النهائية المهمة: 

يجوز للطالب أو أي عضو في لجنة رسالة الطالب تقديم ترشيح   2023أبريل  20الموعد النهائي: 
  من خالل نظام التقديم على جوائز الدراسات العليا.

يُنشئ العميد المشارك للبحث والدراسات العليا لجنة الجائزة،  2023مايو  31الموعد النهائي: 
  المسؤولة عن مراجعة جميع الطلبات.

فائًزا واحًدا لمكتب الدراسات العليا من يرشح العميد المشارك 
  خالل نظام التقديم على جوائز الدراسات العليا.

  

   يجب أن يتضمن طلب التقديم ما يلي:

  المتقدم في مستوى أكاديمي جيد كشف الدرجات الحالي الذي يوضح أن .1
  األوراق البحثية كاملةً  .2
  اثبات قبول النشر (إن وجد) .3
  على النشاط البحثي لمقدم الطلب (عروض المؤتمرات والمنشورات والجوائز والمنح)السيرة الذاتية التي تؤكد  .4
  رسالتا توصية على األقل من أعضاء هيئة التدريس المطلعين على بحث المتقدم .5

  

ت على نظام م بعد الموعد النهائي المحدد. تقع على عاتق الطالب مسؤولية التأكد من تحميل جميع المتطلباالتقد متطلباتلن يتم قبول 
  التقديم على الجوائز الخاص بقسم دعم التعلم لطلبة الدراسات العليا. 

  

  

  معايير االختيار:  

ً الطلبات من قبل لجنة الجائزة وفقسيتم تقييم    : تية للمعايير اآلا



  الجودة الشاملة ووضوح الورقة البحثية .1
  أهمية البحث وعامل التأثير .2
  بالسجل األكاديمي للطال .3
  السيرة الذاتية للمتقدمجودة  .4
   قوة خطابات الدعم .5

  

  إعالن الجائزة: 

  سيتم اإلعالن عن جائزة أفضل بحث في المنتدى البحثي السنوي.

  


