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الدورة الخامسة عشر 2018-2019
استمارة مشاركة بفئة البحوث والدراسات 
5 - فئة البحث التربوي المتميز /اطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير المتميزة

اسم الباحث الرئيس :  .........................................................................................................
عنوان البحث /الأطروحة/ الرسالة : ........................................................................................
......................................................................................................................................
الفئة الفرعية  :                          بحث تربوي               أطروحة دكتوراة                رسالة ماجستير     







                                                                                                    
                                                                                                                  توقيع الباحث
                           الاسم :.............................. 
التوقيع : ...........................  
                                                                                          تاريخ التسليم : ....... / ....... / 2019
                             
المجال التربوي الذي يغطيه  البحث

تاريخ إعداد البحث التربوي أو تاريخ إجازة الرسالة

اسم الجامعة التي أجازت أطروحة الدكتوراة أو رسالة الماجستير

هل سبق التقدم بالبحث في جوائز أخرى ؟

نعم
ما هي ؟

لا

هل تم نشر البحث ؟ وأين؟

نعم
أين ؟

لا

هل تم تقديم البحث في ملتقيات ومؤتمرات علمية ؟ وأين؟

نعم
أين ؟

لا

جنسية الباحث الرئيس

الوظيفة الحالية وجهة العمل

قنوات الاتصال بالباحث الرئيس
هاتف :
البريد الإلكتروني :                                          
العنوان البريدي للباحث الرئيس


معلومات أساسية

مستخلص البحث (فيما لا يزيد عن 500 كلمة)
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1.
يتم تسليم  نسخة مطبوعة ومعتمدة واحدة وعدد (4) نسخ الكترونيَّة نهائيَّة  على أقراص مدمجة ( (CD تحتوي على البحث التربوي أو أطروحة الدكتوراة أو رسالة الماجستير ، بالاضافة إلى استمارة المشاركة  إلى إدارة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي  في موعد غايته  15/ 1 /2019. 


2.
ضرورة الالتزام باستخدام خط (Arial) عند تعبئة استمارة المشاركة على أن يكون حجم الخط ما بين 14 (للعناوين) و12 (للمتن) 


3.
مراعاة عدم تعبئة الخانة المخصصة للدرجة المستحقة حيث انها مخصصة للجنة التقييم فقط








فئة البحث التربوي المتميز/ أطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير المتميزة


درجة التقييم العامة  (100) درجة

المعايــيـــر
درجة المعيار الكلية
النقاط المكتسبة
المعيار الأول
تحديد أهداف وأهمية البحث ومدى الارتباط بقضية تربوية ملحة
10

المعيار الثاني
وضوح مشكلة البحث
10

المعيار الثالث
قوة الاطار النظري في دعم فرضيات البحث وحداثة المراجع المستخدمة
10

المعيار الرابع
منهجية ومداخل البحث و كفاية إجراءاته و ملاءمة أدواته وأساليب التحليل المستخدمة
20

المعيار الخامس
سلامة الأسلوب واللغة والتنظيم والإخراج 
10

المعيار السادس
عرض النتائج بوضوح وشمولية المناقشة التحليلية
15

المعيار السابع
القيمة العلمية والعملية للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث ومدى إمكانية تعميمها
15

المعيار الثامن
قوة توصيات البحث وأهميتها
10


الإجمالي النهائي للتقييم


الترتيب




