
 
  

 (، مبنى مجمع البحوث )مكتب الدراسات العليا، مكتب

 جامعة قطر، الدوحة، قطر

البريد اإللكتروني: 

 نموذج إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطر

 

في المستودع الرقمي  الرسالة الجامعية الكترونيا  . يتم إيداع نسخة من ةواألمور اإلداريبحقها في مراجعة جميع الرسائل الجامعية واألطروحات ألغراض األرشفة  جامعة قطر تحتفظ مكتبة

لمعلومات الوصفية للرسالة . أما اإلتاحة فتتم إما بشكل فوري أو بعد سنتين من تاريخ الموافقة النهائية للرسالة الجامعية من قبل مكتب الدراسات العليا. تظهر ا(QSpace) لجامعة قطر

 لمفتاحية، الملخص، أسماء المشرفين( في السجل الخاص بالرسالة الجامعية حتى وإن كان هناك طلب حظر )مؤقت أو دائم( للنص الكامل.)العنوان، اسم المؤلف )الطالب(، الكلمات ا

في المستودع الرقمي لجامعة قطر  رخصة إيداع الرسائل الجامعيةالرجاء اختيار )اإلتاحة الفورية للوصول الحر أدناه( إلتاحة النص الكامل لرسالتك الجامعية مباشرة ، ثم اذهب لصفحة 

 .أدناه ب تقييد الوصولاسبأ ك فيتحديد السبب لذلو ،أدناه خيارات الحظر للنص الكاملفي  يرجى تحديد مدة الحظرة، إذا كنت بحاجة إلى طلب تأخير اإلتاحأما . )الصفحة التالية(

 (رخصة إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطر )الصفحة التالية(لصفحة  نتقلافي هذه الحالة، )اإلتاحة الفورية للوصول الحر 

 خيارات الحظر للنص الكامل )يرجى تحديد خيار واحد فقط(:

 أو كالهما( 8أو  1)اختر السبب رقم  1حظر مؤقت لمدة سنتين

 ( 2)اختر السبب رقم  2مكتب االبتكار والملكية الفكرية بجامعة قطرمع  حظر إلى حين االنتهاء من تسجيل الملكية الفكرية
 

 (8إلى  3أو أكثر من  واحد سبب اختر)حظر دائم 
 

 أو أكثر(: واحد ب تقييد الوصول )يمكنك اختيار سبباسبأ

في المستقبلالنشر   

تحتوي رسالتي الجامعية على مواد معدة ومخصصة للنشر مستقبال .  

 حقوق الملكية الفكرية 

 الملكية الفكرية قبل نشر الرسالة.تتضمن رسالتي الجامعية محتوى معرفي يجب حمايته عن طريق تسجيل 

 معلومات تجارية

يجعلها عرضة لالستغالل التجاري )مثال تتضمن الرسالة على معلومات حساسة من المحتمل أن تؤثر على المصالح التجارية أو حقوق الملكية الفكرية لألفراد أو المؤسسات، مما 
.توضيحي: طلب براءة االختراع(

 عقود مقيدة

 الممول للرسالة أو شركاء البحث قيودا  تمنعني من جعل رسالتي متاحة للعامة./تتضمن االتفاقية مع الراعي
العامة ةالعالقات الدولية، الدفاع المدني، األمن القومي أو السالم  

.رسالتي الجامعية على مواد يمكن أن يؤثر الكشف عنها سلبا  على العالقات الدولية، الدفاع المدني، األمن القومي أو السالمة العامةتحتوي 

 بيانات شخصية أو سرية

عنها للعامة انتهاكا  للخصوصية وخرقا  عمليا  للثقة  تحتوي رسالتي الجامعية على بيانات شخصية؛ أو معلومات قد تؤثر على مصالح األفراد، أو معلومات سرية قد يكون الكشف
.)مثال توضيحي: بيانات المرضى(

 حقوق النشر

. بموجب استثناء االقتباس، ال يُسمح باستخدامه ولم يتم الحصول على إذن بإتاحته.طرف ثالثمحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر من قبل  رسالتي الجامعيةتتضمن 

 هنا(: يرجى ذكره أعاله،، ولديك سبب إضافي مختلف عن األسباب المذكورة ر مؤقت لمدة سنتين أو الحظر الدائم)في حال اختيارك حظ سبب آخر

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 :أدناه خانةفي ال تم اختياره لكل سببوضيح عليك تقديم ت يجب

 

 تحتفظ المكتبة بحق األرشفة واإلتاحة للرسائل الجامعية وتوفير النسخ المناسبة وفقاً للسياسات المتبعة في جامعة قطر.

                                                           
 lib.archives@qu.edu.qa إرسال بريد الكتروني إلى كاملة أخرى )قبل نهاية مدة الحظر األولى(، الرجاء الطالب ذوي الرسائل المحظورة لمدة سنتين ويرغبون بتجديد مدة الحظر لمدة سنة 1
 QU.IP@qu.edu.qa، رتكار والملكية الفكرية بجامعة قطفيجب التواصل مع مكتب االب ألغراض حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر الخاصة بالرسالة الجامعية،  2
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 جامعة قطر، الدوحة، قطر

البريد اإللكتروني: 

 

 رخصة إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطر

 :Creative Commons License رخصة المشاع اإلبداعي

  NonCommercial -Attribution Creative Commonsوفقا  لشروط المشاع اإلبداعي QSpaceيتم إتاحة الرسائل الجامعية الصادرة عن طلبة جامعة قطر في المستودع الرقمي 
NC 4.0)-International (CC BY 4.0 ائم.تلقائيا  لتحقيق الغاية من االتاحة الحرة وإعادة االستخدام. رخصة المشاع اإلبداعي ال تطبق إذا كانت الرسالة الجامعية محظورة حظر د 

 

 :CC BY-NCرخصة المشاع اإلبداعي 

حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل  عليه. كما تتيح للغيرتسمح هذه الرخصة باالستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديالت 

 من األشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما ينسب العمل األصلي إلى المؤلف.

 :تصريح الطالب

 فاقية.ولدي الصالحية في إبرام هذه االت معلومات الطالبأنا مؤلف الرسالة الجامعية المنصوص عليها في قسم  .1

( في المستودع الرقمي، طبقا  لجميع البنود المنصوص معلومات الطالبأمنح الحق غير الحصري لجامعة قطر بإيداع نسخة الكترونية لرسالتي الجامعية )كما هو مفصل في قسم  .2

 عليها في نموذج إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي.

 نيا  سيجعلها خاضعة لشروط االستخدام المحددة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي.أدرك أن إتاحة الرسالة الجامعية إلكترو .3

 من مالك حقوق الملكية. أتعهد بأنه قد تم إدراج محتوى رسالتي الجامعية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر لطرف ثالث، إما ضمن اقتباس، أو بموجب ترخيص تلقيته .4

 سيتم اتاحتها ال تتضمن أية معلومات سرية، شخصية أو حساسة. أتعهد بأن نسخة الرسالة الجامعية التي .5

 ية غير جامعة قطر. أتعهد بأنني قمت باستيفاء جميع االلتزامات المطلوبة في أي عقود أو اتفاقيات أبرمت بيني وبين أي جهة ممولة أو داعمة للرسالة الجامع .6

 فاظ على الرسالة الجامعية. أوافق أن يقوم مسؤولي المستودع الرقمي بدون تغيير المحتوى، بتحويل النسخة االلكترونية إلى أي وسيط أو صيغة أخرى بهدف األرشفة والح .7
 
 وأنا على دراية تامة بالشروط. رخصة إيداع الرسائل الجامعية في المستودع الرقمي لجامعة قطرلقد قرأت وفهمت      

 
 

 معلومات الطالب
 

 ________________________________________________رقم القيد: _______________________________________________________________________اسم الطالب: 

 

 _________________________________________________الدرجة:  ___________________________________________________________________________الكلية: 
 

 ______________________________________اسم المشرف الرئيسي:  ____________________________________________________________________درجة البرنامج: 

 

________________________________________________________________________________________________________عنوان رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه: 

 

 ______________________________________________ رقم الجوال:____________________________________________البريد اإللكتروني للطالب )للمعامالت المستقبلية(: 
 

     _________________________________________________التوقيع:                                                                         _________________________________________التاريخ: 
_____
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