
 جامعة قطرفي  الماجستيررسالة جائزة 

 

هدف:ال  

 جودةعلى ز الجائزة تركو المتميزة، الدراسات العليا طلبة وتروج لبحوث تعزز جائزة رسالة الماجستير في جامعة قطر 
.رسالة الطالب وأهمية  

 

:الجائزة  

من خالل  والدراسات العليا للبحث المشارك العميدمن بين الترشيحات المقدمة إلى سنويًا  جائزة رسالة الماجستير يتم اختيار
ً ل. يمكن ترشيح المتقدمين نظام التقديم على جوائز الدراسات العليا في المبادئ  لمذكورةلإلجراءات والمواعيد ا لجائزة وفقا

.التوجيهية  

 

 شروط التأهل:

  لكي يكون الطالب مؤهالً للحصول على الجائزة، يجب:

ً يكون طالباً حاليأن  - 1   )2022(خريف أكاديمي جيد أو قد تخرج في الفصل الدراسي السابق وضع في  ا

. المناقشة) وأن تكون معتمدة من المشرف الرئيسيفصل النتائج وفصل أن تكون رسالة الطالب مكتملة (بما في ذلك  - 2

  .ليس من الضروري أن يكون الطالب قد أتم مناقشة الرسالة عند التقديم على هذه الجائزة

 .فحص االنتحال ونسبة التشابه المعتمد من قبل المشرف على الرسالة إجراء - 3

أن يكون الطالب قد نشر مقالة بحثية من بحث الرسالة أو تم قبول نشرها في مجلة دولية معتمدة (كما وافقت عليها  - 4

 .الكلية)

 
:عملية الترشيح والمواعيد الهامةخطوات   

 
 

ترشيح التقديم  رسالةاللجنة  منللطالب أو أي عضو  يمكن
طريق نظام التقديم على جوائز الدراسات العليا عن

3202 أبريل 20: الموعد النهائي

للبحث والدراسات العليا بإنشاء لجنة  المشارك العميديقوم 
العميد للجوائز مسؤولة عن مراجعة جميع الطلبات. سيقوم 

العليا عن بترشيح فائز واحد لمكتب الدراسات المشارك 
نظام التقديم على جوائز الدراسات العلياطريق .

3202 مايو 31الموعد النهائي: 

 
 

 كل طلب ترشيح يجب أن يشمل على:
 

 
 أن المتقدم في وضع أكاديمي جيد (أو شهادة التخرج، إن وجدت) تثبت التياثبات الدرجات الحالية  - 1

 



 رسالةالمرشح. يجب أن تكون واحدة من هذه الرسائل من المشرف على  رسالةتوصية تقيّم أهمية وجودة  رسالتا - 2
 .المرشح، والثانية من اختيار الطالب

 
 .التشابهنسبة المعتمدة من المشرف باإلضافة إلى نموذج الموافقة على مؤشر  الرسالة - 3

 
 .الرسالةنموذج تقييم مكتمل من مشرف  - 4

 
 .البحث برسالةتتعلق  تأو منشوراالسيرة الذاتية الحالية التي تبرز أي مشاريع  - 5

 
البحث إلى مجلة  رسالةالبحث أو دليل على قبول النشر لمقال بحثي من  رسالةنسخة من مقال بحثي كامل منشور من  - 6

 .دولية معتمدة (كما وافقت عليها الكلية)

 

:معايير االختيار  

 

 رسائل أن تكون . يجبالماجستيرستقوم لجنة الجوائز على مستوى الكلية بتقييم المرشحين واختيار فائز واحد فقط على مستوى 
ً  المرشحين  المجال البحثي.كبيرة في  وتكون مساهمة رية/ تأثي مبتكرة/  أصلية بحوثا

 .وغيرها وعامل األثرفكرة مبتكرة، االستنتاجات، و مصداقيةو حث، وأهمية الموضوع والنتائج،أساليب الب جودة تشمل المعايير

 

:إعالن الجائزة  

 

  .السنوي البحثيمنتدى المع جوائز الدراسات العليا األخرى في  الماجستيررسالة جائزة سيتم اإلعالن عن  

 


