
  2020مخيم تاد التدريبي 

التدريبي  تعالوا و قوموا بإنجاز كتابة الرسائل و األطروحات في مخيم تاد التدريبي. ما هو مخيم تاد التدريبي؟ يعد مخيم تاد

فعالية تختص بالكتابة للدراسات العليا مصمم ليمركز العديد من الخدمات المتاحة حول الحرم الجامعي التي تدعم كتابة الرسائل 

لمساعدة طلبة الدراسات العليا  إنتاجية تهدفو األطروحات في مكان واحد مالئم. كما يصنع المخيم التدريبي بيئة كتابة حيوية و 

 التسويف باإلنتاجية!في استبدال 

جلسات الكتابة، استشارات بحثية و جلسات العصف الذهني مع عدد من الباحثين من ذوي  تتضمتتكون فعاليتنا من ثالث أيام 

الخاصة سواء مع الزمالء أو مجموعات وتيرتهم  الخبرة بمجالكم، باإلضافة إلى مساحة مفتوحة للطلبة تتيح لهم العمل على

شاركون في مخيم تاد التدريبي مؤهلون لتقديم طلب على جوائز مخيم تاد التدريبي و التي يتم اإلعالن عنها صغيرة. يعتبر الم

في المنتدى البحثي السنوي. تهدف هذه الجوائز إلى تقدير طلبة الدراسات العليا اللذين ينتجون بحوث ممتازة كنتيجة لمشاركتهم 

. لذا أحضروا حواسيبكم الشخصية، دفتر و قلم، أي مواد بحثية أو بيانات لديكم و استمتعوا بساعات من المخيم التدريبيفي 

 الكتابة للدراسات العليا و المناقشات البحثية مع طلبة دراسات عليا بمثل أفكاركم.

 النظرة العامة

  :)2020ناير ي 27مساءاً، األثنين  5:00 –مساءاً  1:00اليوم األول )ورش تاد للكتابة 

  :)7:00 –مساءاً  3:00اليوم الثاني )االستشارات البحثية و جلسات العصف الذهني مع األساتذة الباحثين من ذوي الخبرة 

  2020يناير  28مساءاً، الثالثاء 

  :)يناير  29بعاء رمساءاً، األ 7:00 -مساءاً  3:00اليوم الثالث )يوم مفتوح لكتابة تاد و التسجيل في جوائز مخيم تاد التدريبي

2020 

 معلومات حول جوائز مخيم تاد التدريبي

و ذلك تقديراً لبحوث الدراسات العليا ذات المعايير  2019في قام مكتب الدراسات العلي باستحداث جوائز مخيم تاد التدريبي 

هذه الجوائز انعكاساً للجودة البحثية الناتجة عن استغالل طالب  للتأثير البحثي الكبير. و تعد قوية إمكاناتو التي تظهر  العالية

من قبل نائب رئيس  تقدمالدراسات العليا للموارد و الخدمات المتاحة لدعم بحوث الدراسات العليا بجامعة قطر. الجوائز سوف 

  الجامعة للبحث و الدراسات العليا خالل المنتدى البحثي السنوي. 

 الجوائز و فئاتها:

 لاير قطري تستخدم لحضور حدث علمي. 10,000المركز األول: جائزة نقدية بقيمة 

 لاير قطري تستخدم لحضور حدث علمي. 5,000المركز الثاني: جائزة مالية قيمتها 

 لاير قطري تستخدم لحضور حدث علمي. ,0002 المركز الثالث: جائزة مالية بقيم

 

 



 معايير األهلية:

اللذين يعملون على رسائل أو اطروحات مؤهلون للتقديم على الجوائز. يجب على درجة الدكتوراه  طلبة درجة الماجستير أو

 وضعه في االعتبار للتأهل. تعتبر الجوائز تنافسية و تستند على:المتقدمين التسجيل للحضور إلى مخيم تاد التدريبي لكي يتم 

 (20درجاته ) \أداء المتقدم المهني و األكاديمي% 

 (20المحتمل )\التأثير المتوقع التميز و% 

 ( مثال: كتابة واضحة و موجزة، موضوع ذو فكرة ضيقة و مركزه، الهيكل و 50الجودة العامة لمقترح الرسالة )%

 تنظيم األفكار، منهجية البحث و المبررات 

 ( 10متانة رسالة الدعم من مشرف الرسالة )% 

 إجراءات التقديم:

التسجيل بمخيم تاد التدريبي( مع جميع المستندات المطلوبة إلى قسم دعم التعلم بمكتب  طاولةفي  ديتواجالتقديم ) طلبقم بتقديم 

 و ذلك من خالل مجتمع طلبة الدراسات العليا على البالكبوردالدراسات العليا 

 المستندات المطلوبة:

 التقديم على جوائز مخيم تاد التدريبي طلب 

 سيرة ذاتية محدثة 

  مشرف الرسالةرسالة دعم من 

  مقترح كامل للرسالة )الفصول الثالثة األولى لمشروع الرسالة ً  المنهجية( متضمنا

 المكتملة إلى مجتمع طلبة الدراسات العليا على البالكبورد  الطلباتيجب إرسال حزم 

 ظهراً  12في تمام الساعة  2020مارس 26الخميس الموعد النهائي للتقديم هو يوم 

 مراجعة الطلبات:

سوف يتم فحص جميع الطلبات للتأكد من اكتمالها و أهليتها من قبل مكتب الدراسات العليا. سيتم إنشاء لجنة مراجعة لتقييم 

 .الطلبات وفقًا لمعايير األهلية المذكورة أعاله. سيقدم الجوائز نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا في منتدى البحوث السنوي

 مكتب الدراسات العليا
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