
الموقع: مجمع البحوث (H10) - جامعة قطر

االثنين، 17 أكتوبر 
3:30 – 7:30 مساًء

اليوم ا�ول لمخيم تاد التدريبي

جلسات كتابة فردية وجماعية، ومساحات للمناقشات، وجلسات استشارة فردية.

استشارات مع أعضاء هيئة التدريس الباحثين من مختلف الكليات والتخصصات

 جلسة كتابة مفتوحة

أجنحة الدعم و االستشارة

يُمكن للحاضرين طلب استشارة الخبراء في أي مرحلة من مراحل كتابة الرسالة مثل (الموضوعات الشائعة، وأسئلة البحث 
الممكنة، وا�دبيات ذات الصلة، والمحتوى، وما إلى ذلك) بمساعدة باحثي هيئة التدريس ذوي الخبرة من مختلف التخصصات.

سيكون لدى ا�قسام التالية أجنحة متاحة لطلبة الدراسات العليا لطلب الدعم حسب الحاجة:
(GLS) قسم دعم التعلم •

• مكتبة جامعة قطر
(SCU) وحدة االستشارات االحصائية •

(SESRI) معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية •
• مكتب االبتكار والملكية الفكرية 

(IRB, IBC,IACUC) قسم االمتثال ا�خالقي •
• مركز االستشارات

• المنح الطالبية
(QNL) مكتبة قطر الوطنية •

• مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
• الوزارات

• الشركاء في مجال الصناعة

مناقشات في مجموعات صغيرة
ستكون المناقشات التالية متوفرة أثناء مخيم تاد التدريبي. الطاقة االستيعابية هي 10 طالب، وا�ولوية لمن يحضر أوًال.

حوار مع محرر - باللغة االنجليزية
ُمقدم المناقشة: الدكتور محمد ميزانور رحمن، أستاذ مشارك باحث، مركز دراسات الخليج، كلية ا�داب و العلوم

المناقشة ا�ولى:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء

فهم عامل التأثير وفهرسة المجالت والتأليف - باللغة ا´نجليزية
ُمقدم المناقشة: د. زومين شي ، أستاذ التغذية البشرية ، العلوم الصحية  

المناقشة الثانية:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء

البدء بالكتابة ا�كاديمية - باللغة العربية
ُمقدم المناقشة: جمانة عمايري ، أخصائية الدراسات العليا في الكتابة 

المناقشة الثالثة:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء
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الموقع: مجمع البحوث (H10) - جامعة قطر

الثالثاء، 18 أكتوبر
3:30 – 7:30 مساًء

اليوم الثاني لمخيم تاد التدريبي

جلسات كتابة فردية وجماعية، ومساحات للمناقشات، وجلسات استشارة فردية.

استشارات مع أعضاء هيئة التدريس الباحثين من مختلف الكليات والتخصصات

 جلسة كتابة مفتوحة

أجنحة الدعم و االستشارة

يُمكن للحاضرين طلب استشارة الخبراء في أي مرحلة من مراحل كتابة الرسالة مثل (الموضوعات الشائعة، وأسئلة البحث 
الممكنة، وا§دبيات ذات الصلة، والمحتوى، وما إلى ذلك) بمساعدة باحثي هيئة التدريس ذوي الخبرة من مختلف التخصصات.

سيكون لدى ا§قسام التالية أجنحة متاحة لطلبة الدراسات العليا لطلب الدعم حسب الحاجة:
(GLS) قسم دعم التعلم •

• مكتبة جامعة قطر
(SCU) وحدة االستشارات االحصائية •

(SESRI) معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية •
• مكتب االبتكار والملكية الفكرية 

(IRB, IBC,IACUC) قسم االمتثال ا§خالقي •
• مركز االستشارات

• المنح الطالبية
(QNL) مكتبة قطر الوطنية •

• مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
• الوزارات

• الشركاء في مجال الصناعة

مناقشات في مجموعات صغيرة
ستكون المناقشات التالية متوفرة أثناء مخيم تاد التدريبي. الطاقة االستيعابية هي 10 طالب، وا§ولوية لمن يحضر أوًال.

حوار مع محرر – باللغة العربية
ُمقدم المناقشة: الدكتور عيد عبد الوهاب محمد، أستاذ مساعد في ا�دب االنجليزي، بكلية ا�داب و العلوم

المناقشة ا§ولى:
3:45 مساًء – 4:30 مساًء

فهم عملية الكتابة – باللغة ا´نجليزية
 ُمقدم المناقشة: الدكتورة ماري نيوسوم ، العميد المساعد لدعم تعلم طلبة الدراسات العليا

المناقشة الثانية:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء

كتابة المراجعات ا§دبية - باللغة العربية
ُمقدم المناقشة: جمانة عمايري، أخصائية الدراسات العليا في الكتابة 

المناقشة الثالثة:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء
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الموقع: مجمع البحوث (H10)  - جامعة قطر

ا�ربعاء، 19 أكتوبر
3:30 – 7:30 مساًء

اليوم الثالث لمخيم تاد التدريبي 

جلسة كتابة مفتوحة
جلسات كتابة فردية وجماعية، ومساحات للمناقشات، وجلسات استشارة فردية.

 استشارات مع أعضاء هيئة التدريس الباحثين من مختلف الكليات والتخصصات

أجنحة الدعم و االستشارة

يُمكن للحاضرين طلب استشارة الخبراء في أي مرحلة من مراحل كتابة الرسالة مثل (الموضوعات الشائعة، وأسئلة البحث 
الممكنة، وا�دبيات ذات الصلة، والمحتوى، وما إلى ذلك) بمساعدة باحثي هيئة التدريس ذوي الخبرة من مختلف التخصصات.

سيكون لدى ا�قسام التالية أجنحة متاحة لطلبة الدراسات العليا لطلب الدعم حسب الحاجة:
(GLS) قسم دعم التعلم •

• مكتبة جامعة قطر
(SCU) وحدة االستشارات االحصائية •

(SESRI) معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية •
• مكتب االبتكار والملكية الفكرية 

(IRB, IBC,IACUC) قسم االمتثال ا�خالقي •
• مركز االستشارات

• المنح الطالبية
(QNL) مكتبة قطر الوطنية •

• مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
• الوزارات

• الشركاء في مجال الصناعة

ختام مخيم تاد التدريبي
    • تحدي مخيم تاد التدريبي على انستجرام

    • جلسة مفتوحة ±راء الطلبة
    • الكلمة الختامية: الدكتورة/ ماري نيوسوم – العميد المساعد لدعم التعلم لطلبة الدراسات العليا

توسيع نطاق عالقة التوجيه وضمان التقدم الزمني للرسالة - باللغة ا²نجليزية
ُمقدم المناقشة: منية زيداني ، أخصائية الدراسات العليا في الكتابة والبحث

المناقشة ا�ولى:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء                       

مناقشة حول أهمية النزاهة ا�كاديمية للباحث - باللغة العربية
ُمقدم المناقشة: جمانة عمايري، أخصائية الدراسات العليا في الكتابة والبحث

المناقشة الثانية:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء                       

ماذا تتوقع خالل مناقشة أطروحتك/رسالتك، ونصائح لتعديالت ما بعد المناقشة - باللغة ا²نجليزية
ُمقدم المناقشة: الدكتورة ماري نيوسوم ، العميد المساعد لدعم تعلم طلبة الدراسات العليا العليا 

المناقشة الثالثة:
4:00 مساًء – 4:45 مساًء                       

ستكون المناقشات التالية متوفرة أثناء مخيم تاد التدريبي. الطاقة االستيعابية هي 10 طالب، وا�ولوية لمن يحضر أوًال.

مناقشات في مجموعات صغيرة
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