
جائززةة عررضض االررسالهھ بثالثث ددقائقق  
 

-دددقائئققق ببثالثثث ررسسالة‐-  االممتعلقة ببرسسائئلل االدددكتوووررااةة ووواالمماججسستير أأببححاثهھھممم لعرضضض االدددكتوووررااهه وووطططططالببب االمماججسستير لطططططالببب أأكاددديممية ممننافسسة هھھھي 
 االخخاصصة االببححوووثثث أأهھھھممية لتوووضضيح االممهھھتمميننن االممججتممعووو ممع االتوووااصصلل على االعليا االدددررااسساتتت طططططالببب للججممهھھوووررلتششججيع دددقائئققق ثالثثث غضضوووننن في

.االعليا االدددررااسساتتت ببطططططلببة  
!قطططططريي لایر 5000 ححتى للفوووزز فرصصة وووهھھھنناككك ٬، االعليا االدددررااسساتتت طططططالببب ووولقاءء االتقددديممي٬، االعرضضض ممهھھاررااتتت لعرضضض االفرصصة هھھھذذذهه تفوووتتت ال  

	  

 
 

-ررسالة بثالثث ددقائقق‐-سيیقوومم مكتبب االددررااساتت االعليیا في جامعة قططرر باالعالنن عنن أأسماء االفائززيینن في مسابقة  االمنتددىى االبحثي االسنوويي في  
2016مايیوو  3بجامعة قططرر   

 
ستكوونن االجوواائزز مووززعهھ على االنحوو االتالي:  

لایر قططرريي 5000االمرركزز ااألوولل   
لایر قططرريي 3000االمرركزز االثاني   

لایر قططرريي 2000االمرركزز االثالثث (سيیكوونن منن ااختيیارر االجمهھوورر)   
 

 2016 يیوونيیوو ٬، بما في ذذلكك أأوولئكك االذذيینن سيیشارركوونن في حفلل االتخررجج فيجميیع ططالبب االددررااساتت االعليیا االذذيینن يیعملوونن على االررسائلل االجامعيیة
أأوو ااالشتررااكك    	graduatestudies@qu.edu.qaمؤؤهھھھلوونن للمشارركة في هھھھذذهه االمسابقة٬، يیررجى تقدديیمم االتفاصيیلل االمططلووبة في االمررفقق 

.2016ماررسس  31) في مووعدد أأقصاهه B01مبنى ااإلددااررةة ( 313شخصيیا في مكتبب االددررااساتت االعليیا   
 
 

سيیكوونن هھھھناكك خيیارريینن للمشارركة في االمسابقة: عررووضض االررسالة االحيیة ووعررووضض االررسالة االمصووررهه  
 

لعررووضض االررسالة االمصووررهه٬، يیمكنن للططالبب تصوويیرر االعررضض االخاصص بهھمم ٬،عنن ططرريیقق حضوورر ااحددىى جلساتت االتصوويیرر االثالثث االمقررررةة 
أأددناهه: 	  

-3:00منن االساعهھ  2016أأبرريیلل  5االثالثاء •  )H10في مجمع االبحووثث ( 5:00 	  
-3:00منن االساعهھ  2016أأبرريیلل  17ااألحدد •  )117في االمكتبة (غررفة  5:00 	  
-3:00منن االساعهھ  2016أأبرريیلل  26االثالثاء •  )117في االمكتبة (غررفة  5:00 	  

	  
-3:00منن االساعهھ  2016لل أأبرريی 26أأوولئكك االذذيینن يیررغبوونن في تقدديیمم عررضض االررسالة مباشررةة للجمهھوورر سيیكوونن ذذلكك  في االمكتبة  5:00

	 2016 )117(غررفة   
	  

-لمززيیدد منن االمعلووماتت عنن تارريیخ ووقووااعدد االمنافسة  -ررسالة بثالثث ددقائقق ٬، يیررجى ززيیاررةة  	  
	  

http://threeminutethesis.org/ 	  
	  

-لمشاهھھھددةة عيینهھ منن عررووضض ررسالة بثالثث ددقائقق االسابقة ٬، يیررجى ززيیاررةة  	  
	  

showcase-‐http://threeminutethesis.org/3mt  
 
 

	  



	  
The	  3MT	  is	  an	  academic	  competition	  that	  challenges	  Masters	  and	  PhD	  students	  to	  describe	  their	  research	  
within	  three	  minutes	  to	  a	  general	  audience.	  3MT	  celebrates	  the	  discoveries	  made	  by	  research	  students	  and	  
encourages	  you	  to	  communicate	  the	  importance	  of	  your	  research	  to	  the	  broader	  community.	  
Don’t	  miss	  this	  opportunity	  to	  practice	  your	  presentation	  skills,	  meet	  other	  graduate	  students,	  and	  have	  a	  
chance	  to	  win	  up	  to	  QR	  5,000!	  
	  
On	  May	  3rd,	  2016,	  The	  Office	  of	  Graduate	  Studies	  at	  QU	  will	  announce	  the	  winners	  of	  the	  3MT	  Competition	  
during	  the	  Annual	  Research	  Forum.	  
	  
Prizes	  will	  be	  as	  follows:	  	  
1st	  place	  QR	  5,000	  
2nd	  place	  QR	  3,000	  
Peoples’	  Choice	  QR	  2,000	  
	  
All	  graduate	  students	  working	  on	  a	  thesis	  or	  dissertation,	  including	  those	  who	  will	  participate	  in	  the	  
Commencement	  Ceremony	  in	  June,	  2016	  are	  eligible	  to	  participate	  in	  this	  competition.	  To	  enter,	  please	  
provide	  the	  details	  requested	  in	  the	  attached	  to	  graduatestudies@qu.edu.qa	  or	  sign	  up	  in	  person	  at	  the	  
Office	  of	  Graduate	  Studies	  313	  Administration	  Building	  (B01)	  no	  later	  than	  March	  31st,	  2016.	  	  
	  
There	  will	  be	  two	  options	  for	  participating	  in	  the	  competition:	  Live	  Thesis	  Presentations	  and	  Filmed	  Thesis	  
Presentations	  
	  
For	  Filmed	  Thesis	  Presentations,	  students	  may	  film	  their	  own	  presentation,	  or	  they	  may	  attend	  one	  of	  the	  
three	  filming	  sessions	  scheduled	  below	  to	  have	  their	  presentation	  filmed	  by	  a	  professional:	  
	  

• Tuesday,	  April	  5th	  from	  3-‐5:00pm	  in	  the	  Research	  Complex	  (H10)	  
• Sunday,	  April	  17th	  from	  3-‐5:00pm	  in	  the	  Library	  (room	  117)	  
• Tuesday,	  April	  26th	  from	  3-‐5:00pm	  in	  the	  Library	  (room	  117)	  

	  
Those	  who	  would	  like	  to	  give	  a	  Live	  Thesis	  Presentation	  can	  present	  on	  Tuesday,	  April	  26th	  from	  3-‐5:00pm	  in	  
the	  Library	  (room	  117.	  	  
	  
For	  more	  information	  on	  the	  history	  and	  rules	  of	  the	  3MT	  competition,	  please	  visit	  
http://threeminutethesis.org/	  
To	  view	  sample	  3MT	  presentations	  from	  previous	  winners,	  please	  visit	  	  
http://threeminutethesis.org/3mt-‐showcase	  
	  
	  


