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 تحية طيبة وبعد،

، وذلك في إطار 2022تنوي كلية الدراسات العليا عقد يوم علمي لطلبة الدراسات العليا في شهر أيار القادم   

لتشجيع طلبة الدراسات العليا بعرض نتائج بحوثهم خالل دراستهم. وستنضم    كليةاالستراتيجية التي تتبعها ال

 ين كاالتي:  كلية الدراسات العليا لهذه الغاية خالل اليوم العلمي مسابقت

 وستتم على مرحلتين.   )5MT (دقائق فقط 5مسابقة تقديم رسالة الماجستير في  -

 مسابقة الملصق )البوستر( العلمي وسيتم عرض الملصقات خالل اليوم العلمي.  -

 اركة في مسابقة واحدة فقط.  حيث يمكن ألي طالب من طلبة الدراسات العليا المش

وعليه نرجو التكرم بالتعميم على األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس تشجيع الطلبة للمشاركة في المسابقة  

من مختلف الكليات على مستوى الجامعة آخذين بعين االعتبار شروط المنافسة والية التقديم المرفقة. ترسل  

 . )5MT(  من خالل الرابط التالي  2022/ 05/ 7  الكترونيا إلى كلية الدراسات العليا بموعد أقصاهالطلبات األولية  

https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi 

 التالي QR code  المسح على من خاللأو 

 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 

 

 عميد كلية الدراسات العليا                                                                               

 

 أ.د. محمود الرفاعي                                                                                

 

 

  

https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi
https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi
https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi


5-Minute Thesis Presentation Competition for 2021-2022 

 

 ( 5MT) دقائق فقط 5مسابقة تقديم رسالة الماجستير في 

 شروط المنافسة: 

 .(One Slide) تشمل جميع المعلومات. تقديم شريحة واحدة فقط 1

 . يمكن استخدام اي برمجية لعرض هذا المعروض. 2

 .ذلكدقائق وسيتم استثناء المتسابقين الذين يتجاوزون  5. مدة العرض ال تزيد عن 3

 . الشريحةويمنع استخدامه خارج إطار  الشريحةداخل  animation. يمكن استخدام 4

 المحتويات وتنظيمها بشكل منتظم. . يجب تنسيق 5

 باللغة اإلنجليزية. الشريحةكون ت. أن 6

. سيتم السماح للطالب الذين لم يكملوا ابحاثهم لكن لديهم نتائج اولية بالمشاركة، او الذين قاموا بتشكيل لجنة المناقشة، او تحديد 7

 ركة في هذه المسابقة تخرج بالمشالم يتم اجراءات الوموعد المناقشة، او ناقش حديثا لكن 

. يتم القاء العرض امام لجنة التحكيم في موعد تحدده اللجنة إلختيار أفضل العروض ليتم تقديمها في اليوم النهائي للمسابقة الذي  8

 سيتم تحديده الحقا  

 سيتم عقد ورشة تدريبية في مجال مهارات عرض األبحاث العلمية للطلبة المتأهلين للمرحلة النهائية. . 9

 

 الية التحكيم:  

 سوف يتم التحكيم بناء  على النقاط التالية للعرض 

 .اإلبداع في تحضير الشريحة. 1

 . التمكن من عرض النتائج األساسية او المتوقعة للبحث بما فيها االستنتاجات. 2

 ، وضوح العرض والتسلسل المنطقي. 3

 الجميع بما في ذلك الغير متخصصين.يفهمها  بطريقةباللغة االنجليزية . تقديم العرض 4

 . توزيع الوقت المناسب على عناصر العرض وعدم التسرع في العرض.5

 . وجود عناصر التشويق في العرض والحماسة في التقديم.6

 . لغة ومهارات اإللقاء والتواصل مع الجمهور والثقة بالنفس. 8

 رمجيات والمواد واألدوات. . دور وسائل المساعدة في توضيح البحث ونتائجه مثل الب9

 تقييم ألفضل عرض.. سوف يشارك الحضور في ال10

 

 



2022-Poster Session Competition for 2021 

 

 مسابقة تقديم رسالة الماجستير على شكل ملصق علمي )بوستر(

 شروط المنافسة: 

 . يمكن استخدام اي حجم لطباعة البوستر.1

 وتنظيمها بشكل منتظم. . يجب تنسيق المحتويات  2

 أن يكون البوستر باللغة اإلنجليزية. .3

. سيتم السماح للطالب الذين لم يكملوا ابحاثهم لكن لديهم نتائج اولية بالمشاركة، او الذين قاموا بتشكيل لجنة المناقشة، او تحديد 4

 .  .المسابقةتخرج بالمشاركة في هذه موعد المناقشة، او ناقش حديثا لكن لم يتم اجراءات ال

ا5 يتواجد  ان  العلمي  همعرض عملامام ملصقاتهم وتقديم    ةلطلب. يجب  لليوم  الصباحية  الفترة  االفتتاح    خالل  بداية بعد  ولغاية 

 .النتائج ضور فعاليات المسابقة واعالنليتسنى ح (5MTالمسابقة األخرى 

 . ستقوم الكلية بطباعة البوسترات بالتنسيق مع أحد مراكز الطباعة في مدينة أربد على ان ال يتحمل الطالب تكاليف الطباعة.  6

 الية التحكيم: 

 سوف يتم التحكيم بناء  على النقاط التالية للعرض 

 .لملصقاإلبداع في تحضير ا. 1

 المتوقعة للبحث بما فيها االستنتاجات. . التمكن من عرض النتائج األساسية او 2

 ، وضوح البوستر والتسلسل المنطقي. 3

  . التصميم للبوستر.4

 . pdfشكل على . ارسال البوستر من خالل الرابط ادناه 5

 الية التقدم 

  .2022-05-07موعد أقصاه ب  على الرابط ادناه( (Microsoft Forms)يتم تعبئة الطلب من خالل 

 المستخدمة في االيميل   (password( وكلمة السر )usernameالدخول على النموذج باستخدام نفس اسم المستخدم )سيتم 

https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi 

 التالي QR code  مسح من خاللأو  

 

 

 الجوائز: 

وكذلك شهادات مشاركة لكافة المشاركين في اليوم   الثالث األولى من كل مسابقةسوف يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب   

 العلمي.

https://forms.office.com/r/BmXwkDp8gi

