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    العليا. الدراساتلطالب  النشاط العلميوتعزيز  في جامعة قطر إلى مكافأة البحث المتميزلدراسات العليا للتمّيز البحثي ادف جائزة ھت

 :  الجائزة

لسياسة  "وفقا .جامعة قطرل خالل المنتدى السنوي "يكافئ طالب واحد سنويا حيثجائزة تنافسية  ھيلدراسات العليا للتمّيز البحثي اجائزة 
 تمرخالل المؤ بحثهتقديم قد حصل على موافقة لالطالب  يكونبحيث حضور مؤتمر دولي لالجائزة من جائزة مالية  كّونتت قطر، جامعة

الواردة  ةالتوجيھي القواعدا في ھائية المنصوص عليھلإلجراءات والمواعيد الن "وفقا لالشتراك في المنافسةلون ھّ . الطالب مؤوشھادة تقدير
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)IRB( ات)، لجنة رعاية الحيوانIACUC،( الخطرة والمواد بالسالمة المختّصة اللجنة أو )IBCان). يجب إرفاق نماذج موافقة اللج 

   .في حال وجدت المختصة

 :  في المنافسة/ االشتراك الترشيح 

عميد الإلى مكتب  ملفاتقدم اليالذي سوف و 2018 مارس 22 قبل المختصّ  لدراسات العليالمنسق برنامج ا ملف الترشيحيجب تقديم 
عميد اليقوم . واحد PDFفي ملف  الطلباتجميع  وترسل 2018مارس  29بتاريخ في الكلية  لدراسات العليااو ثولبحل مشاركال
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قبل من  ماستل قد ملّفه الكاملقع على عاتق الطالب التأكد من أن يائي. وھبعد الموعد الن مقّدمة لن يقبل مكتب الدراسات العليا أي طلبات
  المختّص.منسق البرنامج 
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