
 

 للمشاركين في هيئة التدريس   2022إرشادات لبرنامج التدريب البحثي الصيفي  
 

 مقدمة 

للمرشحين الناجحين الفرصة لتحسين مهاراتهم التحليلية والتقنية في بيئة بحثية جوهرية للغاية.    2022يوفر برنامج التدريب البحثي الصيفي  

الداخلي تدريب الطالب الجامعيين والخريجين من خالل توفير تدريب قائم على التجربة الواقعية في أساليب وتقنيات  يستهدف برنامج التدريب  

ز  البحث. يقدم هذا العام أيًضا مساًرا جديًدا بعنوان "برنامج بحث مكثف موجه بالنتائج" بمفهوم جديد لغرس فهم عميق ملنهجية البحث. يرك 

 .زيز كفاءات البحث والنتائج امللموسة للطالب هذا املسار الجديد على تع 

 :2022مسارات التدريب البحثي الصيفي بجامعة قطر  

 :كثفاملبحث البرنامج لاملسار األول: دعوة خاصة لنتائج موجهة  

املشروع بنتائج ملموسة في شكل  تم إطالق هذا املسار ألول مرة في جامعة قطر إلشراك الطالب في اكتساب املعرفة في منهجية البحث وتتويج  

املتكاملة متعددة التخصصات من أعضاء هيئة التدريس املستعدين إلشراك الطالب في البحث   STEM منشور. يدعو هذا البرنامج مقترحات 

  إلى جانب املستهدفة. سيشهد هذا املسار مشاركة أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات جامعة قطر   TRL / SRL املوجه بالنتائج مع تدابير 

بما في ذلك كلية اآلداب والعلوم وكلية الشريعة والقانون اإلسالمي وغيرها من الكليات في جامعة قطر. سيخضع الطالب في    وث مراكز البح 

 .أسابيع من مشاريع الخبرة البحثية وجلسات املتابعة لتلبية متطلبات النتائج   3- 1ع يتبعها  البداية لدورة منهجية بحثية إلزامية مدتها أسبو 

 : ألساتذة عائدة على ا فوائد  

 . متعدد التخصصات   STEMكسب الخبرة حول مفهوم مقترح   •

 .سيتم تقديم تقدير خاص ألفضل املشاركين من أعضاء هيئة التدريس  •

 . واحتياجات التقييم  KPI تلبية  •

 فوائد للطالب 

 البحث في االستكشاف الوظيفي  •

 التطوير املنهي بنتائج علمية  •

 فهم أهمية البحث والتحليل في العالم الحقيقي  •

 غرس الثقة والكفاءات في البحث  •

 ميزة تنافسية في سوق العمل  •

 

 

 

 



 

 :البحث والتدريب مسار  املسار الثاني:  

أسابيع من قبل مرشدي هيئة التدريس    4إلى    2تتراوح ما بين    البحث ملدة يقدم هذا املسار تدريًبا داخلًيا في مجال  

  املدرجة، البحثيين في مجاالت متخصصة في مجاالت بحثية محددة. يمكن للطالب اختيار أي من موضوعات البحث  

 .والتي سيتم نشرها على املوقع. سيتم نشر املواضيع قريبا على املوقع 
 .2022-https://www.qu.edu.qa/research/ysc/internship/internship 

 

 : الدورات تفصيل  

ا للمهام والجدول الزمني الذي حددته هيئة  
ً

 .فيما بعد   ه يتم تفصيل س ،  أما املسار األول املشاركة،    البحث سيتم تنفيذ املسار الثاني وفق

 ستكون الجلسات اليومية ساعتين على األقل. لكل من مجموعات الذكور واإلناث، بشكل منفصل 

 يوم التوجيه  •

 ( كيفية إجراء مراجعة منهجية لألدبيات )   PRISMAتدفق    الدرس األول: مخطط  •

)مراجعة منهجية لألدبيات(: ستعرف الجلسة الطالب على تحديد الكلمات األساسية الصحيحة للبحث في   PRISMA مخطط تدفق 

ومفهوم األدب الرمادي وكيفية تحديد واستخراج املقاالت   Covidence قاعدة البيانات. كما ستشرك الجلسات الطالب في تقديم 

 .ألكثر مالءمة ملراجعة األدبيات ا 

 الدرس الثاني: كيفية تحديد مشكلة البحث وتأطير سؤال البحث؟  •

 .سيتعلم الطالب طريقة تحديد مشكلة البحث وتأطير سؤال البحث 

 تقنيات جمع البيانات   الثالث: الدرس   •

لجمع البيانات ويشاركون أيًضا في التسجيل  سوف يفهم الطالب جوانب طرق أخذ العينات وجمع البيانات. كما سيطورون أدوات  

 .املنتظم للنتائج ذات الصلة 

 : كيفية إجراء تحليل البيانات؟ الرابع   الدرس  •

أيًضا أساليب التحليل    يتعلمون سيطور الطالب الفهم في تقنيات تحليل البيانات وتحويل البيانات وتقنيات التمثيل الرسومي. سوف  

 .فهم عملية اختيار البيانات ذات الصلة ملعالجة أسئلة البحث   ذلك، عالوة على    والكمي، النوعي  

 البعدي الدرس الخامس: دراسة عن التحليل التركيبي والتحليل   •

سيقوم الطالب بتطوير    أيًضا، من أجل إجراء اختبارات االنحدار واالرتباط واملقارنة.    البعدي سيتم تعريف الطالب ببرنامج التحليل 

 . Forests & Funnelالرسوم البيانية  

 .ستكون جميع الجلسات تدريًبا عملًيا يعتمد على مرشدين داخليين من مراكز األبحاث 
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 :نتائج التعلم 

 سيطور الطالب فهًما أساسًيا إلجراء مراجعة منهجية لألدبيات   الدرس األول: 

 سيختبر الطالب التعلم املعتمد على املشاريع وسيكونون قادرين على صياغة أسئلة البحث بشكل مستقل :  الثاني الدرس  

 .ة على املشاريع سوف يكتسب الطالب املعرفة بأساليب جمع البيانات املختلفة من خالل املمارسات القائم :  الثالث الدرس  

 سيتعرف الطالب على برامج الرسم البياني املختلفة ويعززون مهاراتهم في تفسير البيانات   : الرابع الدرس  

 .سيتعرف الطالب على األدوات التحليلية واالختبارات اإلحصائية املختلفة للتحقق من موثوقية البيانات الدرس الخامس:  

 الدورات: جلسات تجربة البحث   تقسيم   4  -   2األسبوع   

وفًقا للمعايير املفصلة في األقسام الالحقة   STEM املحددة والتي تدمج مواضيع  TRL / SRL فقط تلك املشاريع البحثية ذات إجراءات  •

 .سيسمح لها باملشاركة في هذا املسار 

في مختبرات جامعة  سيقوم الطالب بإجراء البحوث تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في مشاريع أعضاء هيئة التدريس املختارة   •

 .قطر 

 ستتم مراقبة الطالب باستخدام أدوات تقييم مختلفة لتسجيل نتائج التعلم من البرنامج  •

 .البحث ى خطة بحث أعضاء هيئة  ويعتمد بشكل كامل عل   قيود، لن يخضع تفصيل جلسات تجربة البحث ألي   •

 يجب على الطالب تقديم عروض امللصقات في امللتقى واملعرض البحثي السنوي لجامعة قطر  •

 :معايير التقديم 

يجب على  و   ، .يمكن ملرشدي الكلية والطالب اختيار أي من املسارات حسب اختيارهم. تم نشر معايير التقديم التفصيلية على املوقع اإللكتروني 

 :البحث يفي باملعايير التالية   مقترح املشاركين في املسار األول التأكد من أن    البحث أعضاء هيئة  

)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( في مقترحاتهم   STEM دمج جوانب  STEM سيتعين على املتقدمين من كليات  ❖

 .( 2والجدول    1)راجع الجدول  

املتقدمين من الكليات غير املتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دمج إما الرياضيات  سيتعين على   ❖

 .( 2والجدول    1أو جزء التكنولوجيا في اقتراحهم البحثي )راجع الجدول  

)راجع الجدول  مميزة   TRLs / SRLs يجب أن يقدم مقترح التدريب خبرة بحثية في مختبرات في العالم الحقيقي تتوج بنتائج  ❖

2 ). 

 :يجب أن يعكس مقترح التدريب أيًضا املجال أمام املشاركين لتقديم نتائج البحث  ❖

 ملصقات في معرض امللتقى البحثي السنوي لجامعة قطر  ▪



 

  - بعنوان "مؤسسات التعليم العالي    2023شفهًيا في منتدى جامعة قطر الخامس ألبحاث الشباب    ▪

 "التنمية املستدامة املحركات الرئيسية ألهداف  

 .يتم تقديم / نشر املقاالت البحثية في أي مكان دولي من املستوى األول  ▪

 

 والوزن املتوقع لكل تخصص   STEM: دمج موضوعات 1الجدول  

 

 .املتوقعة ملشاركة كل كلية في جامعة قطر   TRL / SRL: مقاييس 2الجدول   



 

 :مقاييس تقييم الطالب 

 :املسارين لتقييم ملقارنة فعالية كال املسارين باستخدام أدوات جمع البيانات التالية ستخضع تجربة الطالب لكال  

نات ما قبل النشر ونماذج التغذية الراجعة لتقييم  ا سيتم تزويد الطالب باستب   ونماذج التغذية الراجعة )قبل النشر(:   استبانة  .1

 .جودة البرنامج وكذلك ملراقبة تقدم الطالب 

 املشاركين مالحظة تحسن الطالب خالل أسبوع البحث   البحث يطلب من أعضاء هيئة  س   : املفصلين مالحظات   .2

 SWOT املختارين إلجراء تحليل   البحث سيتم عقد مناقشة جماعية مركزة مع الطالب املشاركين وأعضاء هيئة    مجموعات التركيز:  .3

 للبرنامج 

لتقييم جودة البرنامج وكذلك تحسين    البحث سيتم إجراء املقابالت أيًضا مع الطالب املشاركين املختارين وأعضاء هيئة    املقابالت:  .4

 .الطالب خالل أسبوع البحث 

 :آخر موعد للتسجيل 

 .2022أبريل    25في موعد أقصاه    املقترح تقديم    البحث سيتعين على أعضاء هيئة   •

 2022  مايو   12  أقصاه   موعد م لبرنامج التدريب البحثي في  ي يمكن للطالب التقد  •

 

   RIP@qu.edu.qa    : التالي   املكتملة إلى البريد اإللكتروني   ستمارات التسجيل ا جى ارسال  ير 
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