
 

 الوطنية 3MTعلى مستوى جامعة قطر ومسابقة  3MT مسابقة 

هي مسابقة أكاديمية تتحدى طلبة الماجستير والدكتوراه أن يقدموا أبحاثهم في غضون ثالث دقائق للجمهور العام. تحتفل هذه  3MTمسابقة 
المستوى المسابقة الهامة باالكتشافات التي قام بها الطلبة الباحثين وتشجعهم على إيصال أهمية أبحاثهم إلى المجتمع. وتهدف هذه الفعالية على 

ى االحتفاء بنمو دولة قطر في الدراسات العليا على مدى العقد الماضي، باإلضافة إلى توفير منصة وطنية ألفضل وألمع باحثي الوطني إل
   الدراسات العليا في قطر.

 لوطنية.ا 3MTجميع مؤسسات التعليم العالي في قطر التي تقدم برامج الدراسات العليا القائمة على الرسالة مدعوة للمشاركة في مسابقة 

 أهداف الفعالية:

 الوطنية إلى: 3MTباإلضافة إلى فرص التعلم التي توفرها هذه المسابقة لطلبة الدراسات العليا في قطر، تهدف مسابقة 

  البحوثاالحتفال بإنجازات طلبة الدراسات العليا في مجال  •

  الترويج للعديد من برامج الدراسات العليا المتاحة في قطر •

 الطلبة المستقبليين لالنضمام إلى برامج الدراسات العليا في قطرإلهام وتشجيع  •

  تسهيل وتقوية التعاون بين الجامعات  •

 :3MT جوائز مسابقة 

 على مستوى جامعة قطر: 3MTمسابقة 

 الثالثة  ). سيتأهل(H10  وث، في مدرج مجمع البح2023 مايو 31 الموافق خميسعلى مستوى جامعة قطر يوم ال3MTستعُقد مسابقة 

  النهائية من جامعات أخرى في قطر. للتصفياتضد المتأهلين  ليتنافسوا الوطنية3MT    األوائل إلى مسابقة

 لمعايير الئحة طلبة الدراسات العليا المتميزين نقطة 15والمركز األول: شهادة، وكأس،  •

 عليا المتميزين لمعايير الئحة طلبة الدراسات ال نقطة 15والمركز الثاني: شهادة، وكأس،  •

 لمعايير الئحة طلبة الدراسات العليا المتميزين نقطة 15والمركز الثالث: شهادة، وكأس،  •

 2023 أبريل 20 ،الخميسعلى مستوى جامعة قطرهو يوم  3MTفي مسابقة  للتسجيل*آخر موعد 

 الوطنية: 3MT مسابقة 

 الحضور ة تجمع ة (فعالالوطن 3MT قةستقام مسا   ب ر عد) والحضور عن ُ  الفع ت ة أ د ( 2023دا تم تحد وس

ـــخ الحقا) ـ ان والتار    الم

  لایر قطري، وشهادة، وكأس 15,000الجائزة الكبرى  •

  لایر قطري، وشهادة، وكأس 10,000الفائز الثاني  •

  لایر قطري، وشهادة، وكأس 7,000الفائز الثالث  •

 ر)ل الجمهوبَ يتم التصويت عليها من قِ ( جائزة اختيار الجمهور •

ة أغسطس النهائية على المستوى الوطني هو  للتصفياتالموعد النهائي لإلعالن عن المتأهلين  *  ــــخ الحقا) 2023دا د التار تم تحد  (س



 

الجامعة للبحث  رئيسالوطنية على شهادة وكأس من نائب  3MTعلى مستوى جامعة قطر ومسابقة  3MTالفائزون في مسابقة  سيحصل
  )QUARF(والدراسات العليا في المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر

 الوطنية 3MTعلى مستوى جامعة قطر ومسابقة  3MTالقواعد العامة لمسابقة 

 يمكن تقديم العروض باللغة العربية أو اإلنجليزية. * 

 األهلية:

للمشاركة في مسابقة  مؤهلدولة قطر  فيالمتواجدة ) رسالةأطروحة / العليا) بمسارطالب ملتحق حالياً ببرنامج الدراسات  أي
3MT  الطلبةبحث األطروحة / الرسالة من أجل المشاركة.  بيانات تحليلقد أكملوا  الطلبةباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون 
 . أيضاللمشاركة  مؤهلون 2022 - 2023تخرجوا خالل العام الدراسي  الذين

 : 3MTقوانين مسابقة 

تأثيرات انتقالية، أو رسوم متحركة، أو حركة من أي نوع  متحركة) بدونمسموح بشريحة بوربوينت واحدة غير  •
 . ) التقديميويجب تقديم الشريحة من بداية العرض 

  .) والفيديوملفات الصوت  إضافية) مثلال يسمح بوسائط إلكترونية  •
 . ) المختبرات الموسيقية، معدات: المالبس التنكرية، اآلالت اإلضافية) مثلال يسمح بالدعائم  •

 يقتصر العرض على مدة ثالث دقائق كحد أقصى وسيتم استبعاد المتسابقين الذين يتجاوزون هذه المدة.  •

 . ) الرابيسمح بالقصائد أو األغاني أو  فقط) اليتم تقديم العروض عن طريق اإللقاء  •

 يتم تقديم العروض من المسرح.  •

 تعتبر العروض قد بدأت عند بدء المتحدث بالعرض من خالل تحركه أو تحدثه.  •

 قرار لجنة التحكيم نهائي.  •

 معايير التحكيم:

 الفهم والمحتوى

 هل أظهر العرض التقديمي فهماً واضحاً لخلفية السؤال البحثي وأهميته؟  •

 يسية للبحث بوضوح بما في ذلك االستنتاجات والنتائج؟ هل شرح العرض التقديمي النتائج الرئ •

 هل اتبع العرض التقديمي تسلسًال واضًحا ومنطقيًا؟  •

 هل تم تقديم موضوع البحث ونتائجه الرئيسية وأهميته ومخرجاته للجمهور من غير الخبراء بلغة مناسبة؟  •

هل تجنب المتحدث استخدام المصطلحات العلمية، وشرح المصطلحات، وزود الموضوع بمعلومات أساسية لتوضيح  •
 النقاط؟ 

أنه  طويلة، أمأم قام بالتفصيل في جانب واحد لمدة  -هل قام المتحدث بإعطاء كل جانب من العرض الوقت الكافي  •
  أسرع بالعرض التقديمي؟



 

 التفاعل

 ة الجمهور بمعرفة المزيد؟ هل زاد العرض من رغب •

 هل حرص المتحدث على أن ال يقلل من أهمية بحثه وأن ال يتناول موضوع بحثه بشكل عام؟ •

 هل أبدى المتحدث حماساً لبحثه؟  •

 هل جذب المتحدث انتباه الجمهور وحافظ عليه؟  •

وحافظ على سرعة  المسرح، وتواصل بصري، وتغيير في نبرة الصوت، بحضور كاف علىهل كان المتحدث يتمتع  •
 ثابته، وكان لديه موقف ثابت؟ 

 ؟ اوموجزً  اومقروءً  اهل كان واضحً  -هل كان للبوربوينت دور في تعزيز العرض التقديمي  •

3MT من الفائزين السابقين، يرجى زيارة   لمشاهدة نماذج عروض
https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt 

زيارة  ، يرجى3MTالمعلومات حول تاريخ وقواعد مسابقة  لمزيد من 
https://threeminutethesis.uq.edu.au/  

 األسئلة، يرجى التواصل معنا من خالل:  لمزيد من 

 (GLS)قسم دعم التعلم لطلبة الدراسات العليا
  في مكتب الدراسات العليا 

 )B04مبنى التربية القديم (
gls@qu.edu.qa 


