
 

 كلية اآلداب والعلوم 

البكالوريوسلطالب  ثيةملصقات البحالاإلرشادات ومعايير التقييم لمسابقة   

وطالب الدراسات العليا    

2015/6120 األكاديمية السنة  

 

 

 الوصف 

وتعزيز إلى منح الطالب الفرصة إلبراز إنجازات أبحاثهم  يهدف تصميم مسابقة الملصقات البحثية لطالب كلية اآلداب والعلوم

 التميز البحثي في مختلف مجاالت اآلداب والعلوم. 

 

وذلك  حدىالعلوم على و اآلداب يفرع كل من عليا فيالدراسات والالبكالوريوس  باللطات بحثية سيتم اختيار أفضل ملصق

ي احتفالية الكلية فالفائزين سيتم تكريم ، و2016 مايو 30 يوم االثنين عقده المقرر للكليةالسنوي يوم البحث العلمي في 

من عرض بصري لنتائج البحوث مصحوبة بعرض شفهي قصير عن محتوى الملصقات البحثية السنوية. تتكون مسابقة 

 .الملصق

 

 اإلرشادات والجدول الزمني

سم إب )lujain.alkurdi@qu.edu.qa  (بريدا إلكترونيا إلى السيدة لجين الكردي ارسالكل رئيس قسم يرجى من  .1

 التخرج مشاريع لجنة/ القسم في األبحاث لجنة رئيس (لمتابعة تنظيم هذه الفعالية القسم من ترشيحه ودي الذي الشخص

 .ظهرا 12:00، الساعة 2016أبريل  25يوم االثنين  قبل )العليا الدراسات برنامج منسق او البكالوريوس لبرامج

 

 العليا الدراسات برنامج منسقاو  البكالوريوس لبرامج التخرج مشاريع لجنة/ القسم في األبحاث لجنة يسرئرجى من ي .2

لملصقات كل  المحددبالعدد  )lujain.alkurdi@qu.edu.qa( ل بريدا إلكترونيا إلى السيدة لجين الكرديارسا

 .ظهرا 12:00، الساعة 2016مايو  2يوم االثنين بل اكاديمي قبرنامج 

 

 العليا الدراسات برنامج منسقاو  البكالوريوس لبرامج التخرج مشاريع لجنة/ القسم في األبحاث لجنة رئيسرجى من ي .3

مايو  61يوم االثنين قبل  ).alkurdi@qu.edu.qalujain(  تسليم جميع الملصقات للطباعة للسيدة لجين الكردي

  .ظهرا 12:00، الساعة 2016

إللتزام عدم اوالمقدم من الكلية.  تصميم الملصق نموذججميع الطالب المشاركين في المسابقة استخدام على وينبغي 

 :بذلك يعني االستبعاد من المسابقة

i. أهداف البرنامج  /ب والمشرفين، القسمالطالوأسماء  ،يجب أن تتضمن الملصقات: عنوان المشروع ،

والمراجع. في حالة تمويل لخالصة، ا،النتائج والمناقشةالمنهجية، المواد و البحثية،خلفية الالمشروع، 

 .التمويل ورقم المشروع جهة، يرجى ذكر ةأو خارجي ةداخليمن خالل منحة المشروع 
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ii.  18يجب أال يقل الخط عن حجم. 

iii. بيانية والجداول عناوين متسلسلة ويجب أن تكون مقروءة بشكل واضح من يجب أن تكون للرسوم ال

 .متر 1.8مسافة 

 

اختيار أفضل ملصقين للطالب  البكالوريوس لبرامج التخرج مشاريع لجنة/ القسم في األبحاث لجنة رئيسرجى من ي .4

االختيار فقط يجري هذا و. يةملصقات البحثالمسابقة  لتشارك فيالجامعيين من كل برنامج من برامجها األكاديمية 

 .المسابقة للمشاركة فيسيتم قبول جميع ملصقات طالب الدراسات العليا  حيث ،لبرامج البكالوريوس

في يوم البحث العلمي  (UREP) الجامعيين للطلبة األبحاث خبرة الخاصة ببرنامج هميمكن للطالب عرض ملصقات

   مسابقة الملصق البحثي.لن تخولهم من المشاركة في  علما بانهاللكلية 

يرجى و( لملحقلانظر ) سس تقييم الملصقات البحثيةانموذج  علىستندا متقييم األقسام للملصقات  يتموينبغي أن 

  ل التفاصيل التالية لكل من الملصقات المرشحة عن طريق البريد اإللكتروني إلى السيدة لجين الكرديارسا

)  lujain.alkurdi@qu.edu.qa(  ظهرا 12:00، الساعة 2016مايو  23يوم االثنين قبل: 

 اسم البرنامج؛ -       

 ؛عنوان الملصق  -      

 ؛او الطالب اسم الطالب -       

 .اسم المشرف -       

 

وتقع على عاتق الطالب . 2016 مايو 29د يوم االح الفعالية )تحدد الحقا(تكون الملصقات متاحة للعرض في قاعة س .5

حتى الساعة وصباحا  10:00ابتداء من الساعة  في األماكن المحددةتعليق الملصقات وواألقسام مهمة ترتيب 

 .ظهرا 12:00

 

األول والثاني لجان تحكيم الختيار الملصقات الست الفائزة )الفائز في الكلية ستعين لجنة البحوث االكاديمية  .6

الفائز في الدراسات و، الفائز في الدراسات العليا آداب ، لعلوما لبكالوريوس والثاني األول الفائز، آلدابوس البكالوري

 . (علوم العليا

  :على مرحلتين متتاليتينالتقييم  تموي

i.  2016مايو  29األحد يوم سيتم تقييم الملصقات في غياب الطالب خالل فترة ما بعد ظهر. 

ii. 2016مايو  30يوم االثنين عرض شفهي لملصقاتهم إلى لجنة التحكيم  يجب على الطالب تقديم ،

ويجب على الطالب أن يكونوا في المكان المحدد لتقديم العرض . صباحا 9:00ابتداء من الساعة 

. ستستغرق مدة العرض في حالة عدم تواجد الطالب، فإن الملصق سيستبعد من المنافسة. الشفهي

 .دقائق لكل ملصق 7-5حوالي 
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وتوزيع   أعاله بما في ذلك المواعيد النهائية ما ورديرجى الرجوع إلى الجدول الزمني التالي لالطالع على ملخص لجميع 

 :المسؤوليات

 

 

 الموعد النهائي مسؤولية المهمة

ارسال بريد الكتروني لآلنسة لجين 

الشخص المختار لمتابعة سم إب

 الفعالية

، الساعة 2016 إبريل 25 االثنين رئيس القسم 

 ظهرا 12:00

ارسال بريد الكتروني بعدد الملصقات 

 برنامج إلى اآلنسة لجين للك

 لجنة/ القسم في األبحاث لجنة رئيس 

 لبرامج التخرج مشاريع

 برنامج منسق/  البكالوريوس

 العليا الدراسات

 الساعة ،2016مايو  2اإلثنين  

 ظهرا 12:00

تسليم نسخة الكترونية بملصقات 

 الب إلى اآلنسة لجين لطباعتهاالط

رئيس لجنة األبحاث في القسم/ لجنة 

لبرامج مشاريع التخرج 

 منسق برنامج / بكالوريوسال

 الدراسات العليا

، الساعة 2016مايو  16اإلثنين 

 ظهرا 12:00

تسليم أفضل ملصقين لطالب 

كل برنامج إلى في  بكالوريوسال

 اآلنسة لجين

 لجنة/ مالقس في األبحاث لجنة رئيس

 لبرامج التخرج مشاريع

 البكالوريوس

، الساعة 2016مايو  23االثنين 

 ظهرا 12:00

من الساعة  ،2016 مايو 29 األحد البرنامج /والقسم الطالب الفعاليةتعليق الملصقات في قاعة 

 حتى الساعةصباحا   10:00

 ظهرا 12:00

لجان الكلية ولجنة األبحاث في   تقييم ملصقات الطالب

 تحكيمال

الساعة ، بعد 2016مايو  29األحد 

 ظهرا 12:00

تقييم عروض الطالب الشفهية 

لملصقاتهم وجلسة األسئلة واألجوبة 

 التحكيممع لجنة 

 الكلية في األبحاث لجنة ،الطالب

 التحكيم ولجان
، بداية من 2016مايو  30االثنين 

 صباحا 9:00الساعة 

 

 معايير التقييم

( لتقييم ملصقات لملحقلانظر ) سس تقييم الملصقات البحثيةانموذج على مستوى الكلية، ستستخدم لجنتي التحكيم المعينتين 

 الطالب استنادا إلى ما يلي: 

 (؛٪25) جودة وجاذبية الملصق -         

 (؛ و٪50محتوى الملصق ) -         

 (.٪25طالب )الشفهي للعرض ال -         

 

 



 

 

  ئزواالجإعالن 

برنامج أكاديمي خالل يوم البحث العلمي لكلية اآلداب قسم او  قبل كلمن للمسابقة المرشحين  الطالبسيتم اإلعالن عن أسماء 

 .البرنامج الذي ينتمي إليهالقسم او أفضل ملصق في ب لفوزه والعلوم. وسيحصل كل طالب على شهادة تقدير

كل لوطالب الدراسات العليا  البكالوريوسفي مسابقة الملصقات البحثية لطالب   ثانيةالو ىكز األولاسيتم تكريم الفائزين بالمر 

  .للكليةكما سيتم نشر أسمائهم على موقع البحث العلمي  ،من فرعي اآلداب والعلوم في حفل الكلية السنوي

لاير  6000قسيمة من  (2 ،الثانيبالمركز األول والمركز شهادة للفائز  (1:هي عبارة عن برامج البكالوريوسطالب جائزة 

في حالة و .حدىاآلداب والعلوم على في كل من فرعي ، الثاني مركزلللاير قطري  4000قسيمة من  (3قطري للفائز، و

 .أكثر من طالب واحد في الملصق الفائز، سيتم تقسيم مبلغ القسيمة بالتساوي بين المشاركين ةشاركم

 كل فيلاير قطري للفائزين،  6000قسيمة من  (2و شهادة للفائزين (1من :عن عبارة هي برامج الدراسات العلياطالب جائزة 

 .حدى على والعلوم اآلداب فرعي من



 

 أسس التقييم  –مسابقة الملصقات البحثية  –كلية اآلداب والعلوم    الملحق:
 

  _____________________________ مشرف المشروع:        _____________________________اسم/ أسماء الطالب         ________________________ اسم المقيم:
 

 ____________________________القسم/ البرنامج:  _______________________________________________________________________  عنوان الملصق:
 

 النسبة النقاط (10 من 6 إلى 5)مقبول  (10من  8إلى  7جيد )  (10من  10إلى  9ممتاز ) الفئة 

 %25  شكل الملصق الخارجي  

 

الجودة 

 والجاذبية

  :كل أن على قوية أدلة

 .واضحة واألرقام البيانية الرسوم

  .للقراءة الكفاية فيه بما كبير الخط حجم

 . مزدحمة المعلومات ليست

 الملصق .اإلمالئية األخطاء وخلو للغة الصحيح االستخدام

 .للمشاهدين ابجذ

 :معظم أن على األدلة بعض

  .واضحة واألرقام البيانية الرسوم

  .للقراءة الكفاية فيه بما كبير الخط حجم

 .مزدحمة ليست المعلومات

 .إمالئية أخطاء وجود وعدم للغة الصحيح االستخدام

 .للمشاهدين جذاب ملصقال

 .واضحة ليست واألرقام البيانية الرسوم

 .للقراءة الكفاية فيه بما بيراك ليس الخط حجم 

 .مزدحمة المعلومات 

 .اإلمالئية اخطاء ووجود للغة الصحيح غير االستخدام

 .للمشاهدين جذاب غير ملصق 

 25% 

 %50  محتوى الملصق  

 التنظيم
 معنى ذو وتسلسل لألفكار المنطقي التسلسل الملصق يظهر

 .ةسيالرئي للنقاط وملخص والجداول البيانية الرسوم من

 ذو وتسلسل لألفكار المنطقي التسلسل بعض الملصق يظهر

  .الرئيسية للنقاط وملخص والجداول البيانية الرسوم من معنى

 

 ،األفكار تدفق منطقية وجود: عدم أو قليال الملصق يظهر

 ملخص ،والجداول البيانية الرسوم من معنى تسلسل ذو

 .الرئيسية للنقاط

 10% 

المكونات 

 المطلوبة

 :مهنية محتوى بنوعية المطلوبة المكونات كافة تضمين تم

 .ومختصر واضح الملخص

 .بوضوح مذكورة والفرضيات البحث أهداف

 .موجزة الخلفية/  ةالسابق لدراساتا

 واضحة( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) والمنهجية المواد

 .وسليمة

 ./ أهداف واضحة ببيانات مدعومة والمناقشة النتائج

 .المقدمة النتائج على مستندة المترتبة واآلثار اجاتاالستنت

 محتوى نوعية مع المطلوبة المكونات معظم تضمين تم

  :مهنية

 .ومختصر واضح الملخص

 .بوضوح والفرضيات مذكورة البحث أهداف

 .موجزة الخلفية/  السابقة الدراسات

 واضحة( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) والمنهجية لموادا

  .وسليمة

 .واضحة أهداف/  ببيانات مدعومة والمناقشة النتائج

 .المقدمة النتائج المترتبة مستندة على واآلثار االستنتاجات

 غير المحتوى داخل تضمينها أو مفقودة المطلوبة المكونات

 :كافي

 .موجز أو واضح غير الملخص

  او غير مذكورة. واضحة غير والفرضيات البحث أهداف

 غير مذكورة او غير كافية.  الخلفية/ السابقة الدراسات

او  واضحة غير( اإلحصائي التحليل ذلك في بما) المناهج

  غير صحيحة.

 واألهداف بالبيانات مدعومةغير والمناقشة  النتائج

  .الواضحة

 النتائج على مستندة غير المترتبة واآلثار االستنتاجات

 .المقدمة

 30% 

 %10  .صلة ذو أو/  و مهم ،مبدعا ليس الموضوع . صلة ذو/  مهم ما، حد إلى مبدع الموضوع . صلة ذو أو/  و مهم، ،مبدع الموضوع اإلبداع

 %25  عرض الطالب الشفهي 

 اإللقاء

 :للمحكمين للملخص مثالي القاء

 التواصل على الحفاظ مع الصوت، واضحة لهجة 

 . المحدد بالوقت االلتزام الجأش، رباطة البصري،

 : للمحكمين لخصللم مقبول القاء

 معظم الحفاظ الصوت، واضحة لهجة في كان االلقاء معظم

 الوقت تجاوز الجأش، باطةرو البصري التواصل على الوقت

 طفيف. بشكل المحدد

 :للمحكمين للملخص ضعيف القاء

 التواصل انعدام أو بعض واضحة، غير صوت نبرة 

 .المحدد الوقت تجاوز توتر، البصري،

 5% 

 ملخص البحث 
 المشروع عن باختصار يعبر وموجز، جدا واضح ملخص

 .البحثي

 عن باختصار ويعبر وموجز، واضح الملخص معظم

 .البحثي المشروع

 مترابط غير وتلخيص وطويل، واضح، غير ملخص

 .البحثي للمشروع
 10% 

 أسئلة وأجوبة
 .ومتكاملة مترابطة األسئلة على اإلجابات

  الموضوع عن ةواسع ومعرفة الثقة اإلجابات تظهر 

 .ومتكاملة مترابطة األسئلة على اإلجابات معظم 

 .الموضوع عن المعرفة من جيد مستوى اإلجابات تظهر 

  .مكتملة غير أو/  و مترابطة غير األسئلة على اإلجابات

 .الموضوع حول غير كافية معرفة اإلجابات تظهر
 10% 

  (جمعها ثم ومنلها  المقابلة بالنسبة الثالث اتالفئ من فئة كل في النقاط ضرب) اإلجمالية النتيجة

 

  :إضافية مالحظات   ___________________________________     توقيع المحكم    


