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أي  الفئة األكثر ديناميكية فيألنهم  ؛البشريةالشباب الركيزة األساسية في تحمل المسؤولية المستقبلية، وهم مستقبل يُعد  

من أهم الموارد التي  فالشباب، ءبداعية وقدرة هائلة على العطاابما يملكون من طاقات جسدية وعقلية وإمكانات  مجتمع،

الخاصة واألهلية( االستثمار فيها من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة، و يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع )الحكومية

وعلى هذه المؤسسات دراسة كيفية تحويل طاقات وإبداعات الشباب إلى عناصر إنتاج إيجابية تخدم وتنمي المجتمع سياسيا، 

ً وثق بحث العلمي ويؤكد دورهم في قيادة وتطوير وجاء هذا المنتدى لكي ينمي لدى الشباب ثقافة ال .افياً، واجتماعياً واقتصاديا

وتأكيدا لتضافر العلوم وتكامل  ،باحتياجات المجتمع البحوث وربطممن خالل البحث العلمي واالبتكار والتقدم  التطورفرص 

لزيادة قدرة  ؛الثقافينسانية واالجتماعية والتراث واإلوالتقنية المعارف اإلنسانية وأهمية فهم العالقة بين العلوم الطبيعية 

 .المجتمعات على التحكم بالموارد واستدامة فرص التنمية

وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تنمية البحث العلمي لدى الشباب وبخاصة الجوانب المتعلقة بدراسات الهوية     

والسياحة الثقافية" لتحقيق عدة أغراض والتراث والتواصل الحضاري؛ يأتي تنظيم المنتدى البحثي الثالث بعنوان: "الهوية 

معرفية وثقافية ومجتمعية؛ حيث يمثل المنتدى فرصة مناسبة لتوجيه الشباب نحو احتياجات المجتمع في المرحلة القادمة التي 

بالواجبات  تستعد فيها الدولة الستضافة كأس العالم، وللشباب دور رائد في تعظيم اإلفادة من هذه المناسبة وإشراكهم في القيام

البحثية واالستكشافية الممهدة لهذا الحدث الدولي مثل إبراز الهوية الوطنية والحضارية لدولة قطر وشعبها، والتعريف بتراثها 

 .ئر لدولة قطر في المرحلة القادمةالقديم ونهضتها الحديثة والترويج للسياحة الثقافية التي يمكن أن يحصلها السائح والزا

 أهداف المنتدى

 .للشباب في هذه المرحلةوالعلمية  ،والمعرفية ،إيجاد مادة بحثية تشمل الشواغل الثقافية -

 التخصصية والبينية.النوعية في مجال الدراسات  إيجاد قاعدة بيانات عن الطاقات الشبابية التي لها قدرات بحثية مميزة -

ورياضية وبيئية  ،ثقافية كأس العالم وما يصحبها من أنشطة استكشاف القدرات البحثية للشباب في حقل محدد مرتبط بفاعليات -

 وعمرانية.

متحف قطر الوطني ومؤسسة الحي الثقافي )كتارا( في مجال تعزيز  :مثل ،دوار التي تقوم بها مؤسساتالضوء على األتسليط  -

 .الهوية الثقافية في دولة قطر

عظيم اإلفادة من هذا الحدث م بواجبهم والمبادرة نحو المشاركة اإليجابية في تتوطين المعرفة المستدامة لدى الشباب وتهيئتهم للقيا -

 ر.الكبي

 .فتح قنوات اتصال للبحث والمعرفة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع وبخاصة التي لها دور أساسي في كأس العالم -

 .كأس العالمفتح قنوات اتصال بين الشباب الباحثين ومؤسسات المجتمع القائمة على تنظيم  -

  .تعزيز ثقافة البحث العلمي وربطها باألحداث التاريخية المهمة -

  .الترويج للسياحة الثقافية وبناء مجتمع المعرفة -

التعريف بالتراث القطري بكافة أشكاله على نحو علمي دقيق حسب مواصفات هيئة اليونسكو )األسماء القطرية/ األكالت /  -

 حف / القالع ... إلى آخره(.المدن / المساجد / المتا

في دولة  ومن الجامعات والمعاهد العلمية ،الدراسات العليا من جامعة قطر ةوطلب ،البكالوريوس ةبيسر جامعة قطر دعوة طلو   

 اتحول موضوع نتاجهم العلميإللشباب ببحوثهم و لثالثاالبحثي في المنتدى للمشاركة ن كافة التخصصات مو ،وخارجها قطر

 همواسكي يلوذلك  هذه الموضوعات ذاتها؛والمشاركة كذلك بالملصقات البحثية حول  ،والسياحة الثقافية ،والتراث ،الهوية

  لتحقيق طموحات قطر وشبابها.ومقترحاتهم برؤيتهم المستقبلية 

 .في مجال البحوثقيمة  جوائز ماليةو وشهادات تقدير( المركز األول والثاني والثالثبحث )علمية ألفضل  اتستكون هناك مسابق 

 .بحثية وشهادة ألفضل ثالث ملصقات هناك جوائز عينيةكما ستكون 
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 الموضوعات البحثية
حولها بحوث قوموا بي نأيمكن للشباب  تندرج تحتها والتي التيالموضوعات المحاور وارت اللجنة المنظمة للمنتدى اخت   

 كاآلتي:وهي  ،للشباب لثبها للمشاركة في المنتدى البحثي الثا ونويتقدم

 والثقافة والفنون العمارةمنشآت كأس العالم واستدامة اإلرث القطري في  أوال:
 المناسبات في وتعني االستدامة القطري. واإلرث االستدامة: قطر في العالم كأس منشآت في مهمين جانبين المحور هذا يتناول   

 الحدث بعد تبقى التي والمباني المنشآت من وغيرها الرياضي للحدث بناؤها يتم التي والمنشآت المخططات كل الكبرى، الرياضية

 األمثل االستهالك المحيطة، والبيئة التراث من أفكاره ويستمد يراعي الذي التصميم تشمل متنوعة جوانب تراعي االستدامة. نفسه

 ألهمية اانعكاس يمثل القطري اإلرث استدامة عن والحديث. للبيئة مدركة مستدامة معمارية أساليب الستخدام باإلضافة. للمواد

. الرياضة مجال في األهم ةيالعالم المناسبة هذه تحتضن التي األولى العربية الدولة قطر دولة تعتبر حيث العالم، كأس تنظيم مكان

مقترحة  مجاالتوفيما يلي  .العالم كأس بعد العالم أمام ماثلة ستبقى والتي محلي والدوليال اإلرث استدامة أهمية تشكل هنا ومن

 :إلجراء بحوث حولها

 العالم بكأس الخاصة المنشآت وتصميم بناء تراث العمارة التقليدية في استدامة.  

 العالم بطوالت في المنشآت في االستدامة لبرامج وتحليل مقارنة دراسة. 

  من خالل بطولة كأس العالمممثال في النباتات واألشجار المحلية تحليل برامج استدامة اإلرث الطبيعي.  

  2022ي فعاليات كأس العالم اإلرث الثقافي فسبل تفعيل. 

 والدراسات البيئية يوالبيولوجمن تخصصات الهندسة والعلوم والتخطيط والجرافيك والتصميم  ةبيمكن للطل   

 .واإلعالم المشاركة بأبحاثهم ضمن هذا المحوروكذلك الثقافة واالتصال  ،والتخصصات التكنولوجية

 

 الثقافية الهوية تعزيز في المتاحف دور: ثانيا
 .المجتمع أطياف لخدمة كافة وترفيهية ،علمية مؤسسات أصبحت بل ،وعرضها التراث كنوز لحفظ أماكن مجرد المتاحف تعد لم   

 الدولي المجلس :مثل ،المتخصصة الدولية المؤسسات تقوم ؛للمجتمع العامة الحياة في المتاحف لدور المتزايدة لألهمية ونظرا

 يصبح بحيث المجتمع خدمة في المتاحف رسالة لتطوير الدعم أشكال كافة بتقديم (ICOM) باأليكوم اختصارا المعروف للمتاحف

 :التالية الجوانب من أكثر أو جانب تغطية للباحثين يمكن، وسياحي مزار مجرد وليس للناس اليومية الحياة من اجزء   المتحف

 الثقافية للمجتمع والهوية التراث حفظ في للمتاحف التعليمي الدور. 

 اإلنساني والتواصل للدولة الحضارية الصورة تعزيز في المتاحف دور. 

 قطر. لدولة والسياسي االجتماعي التاريخ ونشر تسجيل في الوطني قطر متحف دور  

 ؟العضوية هذه أهمية فما للمتاحف، الدولي المجلس لعضوية مؤخرا قطر انضمت 

المشاركة بأبحاث حول أحد الموضوعات  وغيرها عالمواإل المتحفية والتخصصات والتاريخ التربية تخصصات من ةبلطل يمكن

 المضمون، تحليل الحالة، دراسة المسحي، المنهج :مثل ،متنوعة مناهج يستخدم نأ للباحث يمكن، كما المذكورة في هذا المحور

  .وغيره التاريخي المنهج

 

 الثقافية والسياحة القتصادثالثا: ا
اشهدت السياحة على مدى العقود الستة الماضية     ا وتنويع ا مستمر  لتصبح واحدة من أكبر القطاعات االقتصادية وأسرعها  نمو 

في  ل السياحة الحديثة إلى محرك رئيسواستثمر في تطوير السياحة، مما حو  نموا  في العالم. انفتح عدد متزايد من الوجهات 

حداث نقلة كبيرة في مركز الدولة إلتقدم االجتماعي واالقتصادي. ويسهم تنظيم مناسبات رياضية كبرى، مثل كأس العالم في ا

افية جالسياحة الثقاوأصبحت  .الوجهات السياحية في العالمذات المنظمة على قائمة الدول  من السياحة تهتم بمشاركة السائح  زء 

مع ثقافة دولة أو منطقة، والتعرف على نمط حياة الناس في تلك المناطق الجغرافية، وتاريخ هؤالء الناس، وفنونهم الشعبية، 

ام المواقع الدين، والعناصر األخرى التي ساعدت في تشكيل حياتهم. تشير السياحة الثقافية إلى استخدوكذلك وفن العمارة، 

   اآلتية:الجوانب جراء بحوث حول إيمكن في هذا المحور  رين.وعروضها وقيمتها للزائ ،االثرية( واقعالتراثية )المتاحف والم

  في االقتصاددراسة مكانة السياحة الثقافية. 

 دولة قطر كوجهة سياحية ثقافية: دراسة تسويقية للمميزات والتحديات. 

  الثقافية ودورها كميزة تنافسية للقطاع السياحيتحليل مقومات السياحة.  

  تنظيم كأس العالم، كمناسبة تسويقية للسياحة الثقافية 

من بين هذه  حولها،جراء بحث ار موضوع من الموضوعات المذكورة أعاله وإمن تخصصات مختلفة اختي ةيمكن للطلب
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 علم االجتماع وعلم النفس وغيرها. :مثل ،الجتماعيةاعالم، العلوم دارة، اإلاالقتصاد، اإل السياحة، التخصصات؛

 

 الثقافية السياحة في ودورها التراثية المدن: رابعا
 الزبارة مدينة: مثل ،اليونيسكو بمنظمة العالمي التراث مواقع قائمة في سجلت التي التراثية والمواقع المدن من بكثير بالدنا تذخر  

 :عن بحوث تقديم للباحثين ويمكن .والدولية المحلية الثقافية للسياحة كأماكن تنميتها يمكن والتي قطر في التاريخية

 معمارية أثرية دراسة التراثية: المدن صيانة. 

 سياحية توثيقية دراسة السياحية: التاريخية المواقع وخصائص أسماء وتوثيق جمع. 

 السياحة تنمية في لها اإليجابي األثر " لتقييمكتارا" الثقافي الحي ومؤسسة واقف سوق مثل مضيئة نماذج دراسة 

  .الثقافية

 اليونيسكو منظمة في العالمي التراث مواقع قائمة على مميز كموقع الزبارة مدينة تسجيل في قطر نجحت 

UNESCO World Heritage List، اإلنجاز هذا وفوائد جوانب عن اكتب. 

 ،العمراني والتخطيط المعمارية الهندسة :مثل ،متعددة ومناهج مختلفة تخصصات قبل من دراستها يمكن الموضوعات هذه 

. التخصصات من وغيره ،االجتماع وعلم ،واالقتصاد ،واألنثروبولوجيا ،والتاريخ ،اآلثار مثل وتخصصات ،الحضري والتخطيط

 .الدراسة في تخصصه بها يتميز التي المنهجية الطرق يستخدم نأ للباحث يمكنكما 

  الهوية ومكونات رموز: خامسا
 الثقافي رثهمإ أصالة بدورها تعكس التي الوطنية هويتهم وتك ون لألفراد الشخصية السمات تحدد التي هي مجتمع أي ثقافة نإ  

 تجريدية الجذور هذه جذور، لهم ذلك مع لكنهم معين، وزمان مكان في الناس يولد حيث ؛االجتماعي البنيان وقوة متانة من وتزيد

 من العيش سبل لهم ييسر ما لهم وتنقل ،الحياة ومعنى والفكر بالروح تمدهم والتي ظلها، في يولدون التي ثقافتهم وهي ومادية،

 باقي عن وتميزه تماسكه، على وتحافظ الزمن عبر كتسبهاا التي المجتمع هوية المحلية الثقافة تمثل ما وغالبا. وتقنيات مهارات

هذا المحور يركز على عده جوانب من  .الثقافية هويته خالل من لآلخرين ويعرفها نفسه على اإلنسان يتعرف وبها الثقافات،

 وهي كاآلتي: المادية،رموز وسمات الهوية الثقافية المادية وغير 

 :توثيقية معمارية دراسة المساجد. 

 لغوية دراسة ات المحلية:اللهج مفردات وتوثيق جمع. 

 تاريخية قانونية دراسة القضائي: بالنظام الخاص التراث وتوثيق جمع. 

  م بوصفه رمز السيادة والوطنل  ع  الجمع وتوثيق تطور.   

جراء بحوث إ ،والقانون ،والعمارة ،وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا ،واللغة ،واآلثار ،من تخصصات التاريخ ةبلطلا يستطيع   

 الطبيعية األماكن دراسة علم) طبوغرافية دراسةتنفيذ يستطيع الباحث المساجد  في موضوعالمحور.  حول الموضوعات في هذا

 التصميم حسبيقسمها  أو ،الحديثة وأ القديمة العمارة أنواع حسب تاريخية أسس على مهايتقس و، أللمساجد( الصناعية أو

المحلية  اللهجة معالجة اللساني في البحثسس أيستخدم ن أيمكن للباحث فاللغة وضوع اللهجات المحلية وأما بالنسبة لم ،المعماري

 الصوتي بالجهاز يُعنى اللسانيات، علم فروع أحد هوواألصوات النطقي في علم  اللغة في مستويات عدة من أومن ناحية واحدة 

 فيبحث في  على طريقة المعجم وأدوات البحث الداللي يسجل مفردات اللهجةوأو أن ، وتبويبها اإلنساني الكالم أصوات ومخارج

 الصرفية األبنيةأو يبحث في  ،األصيل والمعرب والدخيل ونحو ذلك، أو حسب موضوعيا أصول تلك الكلمات العربية ويصنفها

  ، ونحو ذلك.األسلوبية التراكيب أو ،للهجة

 يتعلق ما لكل توثيقية دراسة أو ،المحاكم لمدونات تحليلية بدراسة يقوموا أن للباحثين يمكنوفي موضوع دراسة التراث القضائي 

 في القضاة ألعالم دراسة على يقتصر أو والقضاة، للقضاء مسحية دراسة بعمل القيام أو القضائي، النظام تطور أو بالقضاء،

 أن الباحث يستطيع كما والقوانين، والدراسات واألبحاث المؤلفات عن ببليوغرافية عمل أو مراحل، عدة في أو معينة، مرحلة

ما بالنسبة أ .القانونية أو االجتماعية أو اللغوية المستويات من مستوى أي على القضائية المدونات إلحدى تحليلية بدراسة يقوم

جراء البحث عن المعلومات في المتاحف وإخطوطات القديمة ولدراسة تاريخ تطور العلم فيمكن استخدام الصور والوثائق والم

 .المختصين والمعنيينمقابالت مع 
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  الثقافي التراث من جزاءأ وتوثيق جمع ا:سادس

لى الحفاظ عليه من الضياع خاصة وأنه الذي يسعى إو شعب،من مكونات الثقافة ألي  ايعد التراث المادي وغير المادي جزء  

 من هويته وتطوره عبر الزمن. ايمثل جزء  

 تحليلية دراسة: االشخاص سماءأ وتحقيق جمع.  

 اجتماعية تاريخية دراسة: بالمطبخ الخاص التراث وتدوين جمع. 

 ةأنثروبولوجي دراسة: الشعبي بالطب الخاص التراث وتدوين جمع. 

 جمع وتدوين الحكاية الشعبية. 

: حولها،جراء بحث اختيار أحد الموضوعات السابقة وإ ةبويمكن للطل      المعرفية الدراسات ضمنتدخل  األسماء دراسة فمثال 

المجتمعات؛  في والحضاري الثقافي للتطور مخزن فاألسماء والتاريخية، واالجتماعية اللغوية الدالالت في والتحليلية والوصفية

 الوصف خالل منكما يمكن الذي طرأ عليها التعرف على التغير الثقافي،  التغير مالحظةو حيث نستطيع من خالل دراستها

 ينتمي موضوعو .الثقافية استنباط الدالالت – األسماء ومصادر الكلمات وأصول والمعنى واألصوات الصيغ وصف - والتحليل

وهذا النوع من التراث له طريقة خاصة وضحتها هيئة اليونسكو في  ،إلى التراث غير المادي المطبخ التقليدي والطب الشعبي

 اتفاقية صون التراث تبدأ بـالترتيب اآلتي:

أو  (تاريخ أو أدوات الطبخ أو أسماء األكالت عبر العصور ...إلى آخرهتحديد نوعية التراث غير المادي )المطبخ عبر ال -1

 في مجتمع معين. والدواء(طرق العالج  الشعبي؛ )الطب

 .ونحو ذلك ،أو محاكاة بالرسم ،أو تصوير ،من وصف ؛جمع التراث وتدوينه بوسائل الجمع والتدوين المناسبة -2

 .التاريخية أو ما لحقه من إضافات أو بدايات معرفتهصوله أتوثيق وتحقيق هذا التراث وبيان  -3

  .شكال توضيحية حسب قوائم اليونسكوأتسجيله وتصنيفه في قوائم و -4

 وسائل إبرازه ونشره وترويجه من خالل التعليم والمتاحف والندوات ووسائل اإلعالم. -5

 األطعمة، أسماء أو الشعبية، الحكايات أو القطرية، واألمثال ،(النبطي) العامي القطري الشعر لتوثيق ابحث يجري أن يمكن كما

 .منهج علمي مناسب للدراسةال اتخاذو والغوص، واألزياء، واألشربة،

المادي ومن بينها تخصص تتعلق بالتراث المادي وغير  البحوث التيجراء هذا النوع من إ دةمن تخصصات ع ةبلطليستطيع ا

  ..الخ  خصص العلوم االجتماعية والتاريخ والطب وتصوات وتخصص التغذية اللغة واأل
 

 والعولمة الهوية : تحدياتبعاسا
 ومنافسة الواقع وتحديات العربية اللغة تواجه التي الهوية ومشكالت ،والحضارية الثقافية بالمشكالت الموضوع هذا يتعلق   

 الشامل، اللغوي التخطيطب المحددة اللغوية والسياسة العربية للغة القومي المشروع وغياب دارها عقر في لها األخرى اللغات

 واإلعالم االتصال مجاالت وفي ،وتعريبها الحديثة العلوم مجاالت في العربية اللغة الستعماالت والتحديث التطوير ومشروعات

 شبكة على الفصيح اللغوي االستعمال فقرطرح قضية و الحديثة الرقمية والبرامج الرقمية والمنصات والسياحة االقتصاد

 التحليل أو االستبانات خالل من القضايا تلك من قضية أي يتناول أن للباحث ويمكن. األخرى باللغات مقارنة الدولية المعلومات

 والتحديات المشكالت هذه ودراسة تحليل ثم ومن نحوها المجتمع اتجاهات أو العلمية أو الشبابية االتجاهات قياس أو األثر قياس أو

  .يشبهها وما

 وفيما يلي الموضوعات التي يمكن تنفيذ بحوث حولها ضمن هذا المحور:

 تحليلية دراسة: والشباب النشء عند الثقافية الهوية على المحافظة في التعليم دور. 

 مسحية دراسة للشباب: الثقافية الهوية على االجتماعي التواصل وسائل ثرأ. 

 تحليلية مسحية دراس الشباب: بين العربية اللغة على العولمة ثرأ. 

 عالم في المحافظة على الهوية الثقافيةدور وسائل اإل.  

جراء بحوث إ النفسوالعلوم االجتماعية كعلم االجتماع وعلم عالم صصات اللغة العربية والتربية واإلمن تخ ةبيمكن للطل

 تخصص.كل المناهج البحثية المرتبطة بويمكنهم استخدام . المطروحة وما يشبههاحول الموضوعات 
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 المجتمع وصحة والصيدلة الطب: ثامنا
 وترك الماضي خبراتالتنكر لتراكم  تعني ال المجتمع وصحة العالج مجال في التجديد لىإ والحاجة العصر مواكبة نإ    

 من مجموعة المحور هذا يتناول. المستقبل وبناء الحاضر متطلبات لمالءمة وتحسينه تطويره تستوجب بل األجداد تراث

 بكل مرورا واألجداد باءاآل خبرها التي الطرق بمختلف والتداوي المستعصية األمراض بعالج المتعلقة الموضوعات

الموضوعات حول  بحوث جراءإ يمكن اإلطار هذا ضمن. المجتمع وصحة الدواء وتركيب الطب مجال في الحديثة التطورات

 :اآلتية

 المختلفة األمراض عالج في المحلية الطبية األعشاب دور. 

 الحديثة األدوية تركيب في طبيعية مصادر من المستخلصة المواد دور. 

 الدوائي واالقتصاد الصحية المؤسسات إدارة. 

 السيئة الغذائية والعادات اإلدمان ومكافحة بالمجتمع النهوض في الصحية التوعية دور 

بحاث واألنثروبولوجيا إجراء أوالبيولوجي والعلوم االجتماعية والعلوم الصحية من تخصصات الطب والصيدلة  ةيمكن للطلب

 حول الموضوعات المذكورة تحت هذا المحور.

 :شروط المسابقة

 .المنتدى هذا في بأبحاثهم المشاركة البكالوريوس ةبوطل والماجستير الدكتوراه ةبلطل يمكن .1

 .في بحث واحد طالب( يشتركون 6)ال يزيد عن  و كمجموعة من الطالبأن يتقدم منفردا ببحثه أيمكن للطالب  .2

 .تطبيقي حولها أوراء بحث نظري إجوعاله أالمذكورة  في المحاور موضوعاتال ىحدإاختيار  .3

 .بحثي واحدضمن فريق  واشاركين أتخصصات متعددة من  ةبلطليمكن  .4

 في به المشاركة تمت وأ منجزا بحثا كان لو حتى المنتدى في للمشاركة التقدم ةبالطلمن  مجموعة وأ للطالب يمكن .5

 .المنتدى موضوعات مع يتالءم أن بشرط أخرى علمية فعالية

  .أو بشكل منفرد الدراسات العليا المشاركة ضمن فريق بحثي ةبيمكن لطل .6

رفق وي   ،2020 يناير 15قصاه أموعد  كلمة في 300من  ملخص البحثعنوان وتقدم طلبات المشاركة مرفق معها  .7

 مع الطلب السيرة الذاتية ومعلومات التواصل.

 .2020فبراير  10قصاه البحث أو الملصق البحثي في موعد أيسلم الباحث تقرير  .8

لف العرض ضمن المسابقة مو الملصق البحثي أ بحثهدراج إيقدم الطالب أو الفريق البحثي الذي تمت الموافقة على  .9

في يميل المنتدى إذا كان ملصقا بحثيا يرسله على إو USB  ذاكرة خارجية أي   علىأو بوربوينت وذلك ي التقديم

 .2020فبراير  29صاه أقموعد 

واختيار البحوث والملصقات  ستكون هناك لجنة لدراسة وتقييم البحوث لتحديد مدى مطابقتها لشروط البحث العلمي. .10

 التي سيتم عرضها في المنتدى. 

 البحوث:معايير تقييم 

 ن وجدت.إسس التجربة العلمية أدوات جمع البيانات وأشرح منهجية البحث وو ساسية،األشكاليته إسئلة البحث وأتحديد القدرة على   (1

 واالتصال المباشر والمعطيات كالحواراتجمع البيانات  مثل:لى ذلك إفي البحوث التي تحتاج استخدام تقنيات البحث الميداني  (2

 .واالستبياناتالمختصة  والجهات المصالحب

 بتوصيات عملية. والخروج مناقشة النتائج (3
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 .بطريقة سليمة توثيق المراجع (4

  .آالف كلمة 6000 يزيد عن اَل أكلمة وآالف  3000 يقل البحث عن اَل أينبغي  (5

 .Times New Romanويستخدم نوع الخط  12أن يكون حجم الخط  (6

 توثيق المراجع الطريقة المعتمدة في تخصصه.ن يعتمد في يمكن للطالب أ (7

 الفيديوهات القصيرة(.و)كالصور  استخدام الوسائل السمعية البصرية في العرض الشفهي وفي الملصق البحثي (8

 :التاليل ييمعلى اإل اتالملصقات واالستفسارواألبحاث ملخصات رسال إ

yfr@qu.edu.qa  
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