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الموعد النهائي 
لتسليم الرسائل 
واالطروحات 

 للمكتبة

لتقديم  الموعد النهائي

و  نموذج طلب التخرج

الحصول على الموافقة 

النهائية لتنسيق الرسائل 

 و االطروحات

الموعد النهائي 
المناقشة لجلسة 

 الشفوية

من تسليم نسخة 
الرسالة قبل جلسة 

المناقشة إلى المناقش 
 الخارجي

الموعد النهائي لتسليم 
نسخة من الرسائل و 

لمكتب االطروحات 
الدراسات العليا لتأكد من 

تنسيق الرسائل قبل 
ارسالها للممتحن 

 الخارجي

الفصل  السنة ترشيح ممتحن خارجي
 الدراسي
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بعد حصول الطالب 

على الموافقة 
النهائية لتنسيق 

 االطروحة/الرسالة
قبل يتم تسليمها من 

مكتب الدراسات 
العليا للمكتبة حيث 
تقوم المكتبة بنشر 
هذه الرسائل في 
المحتوى الرقمي 

 .لجامعة قطر

 
يجب أن تكون جميع 

األوراق المطلوبة كاملة 
بما في  قبل هذا التاريخ

 :ذلك

  تقرير جلسة
 الشفوية المناقشة

 

  الرسالة الموافق
مكتب عليها من 

الدراسات العليا 
 كاملة التنسيق.

 

  نموذج طلب
 التخرج

 

إذا قمت بتقديم 

جلسة المناقشة 

بعد هذا التاريخ 

ربما لن تتخرج 

في الفصل 

المخطط للتخرج 

 فيه.

)بناء" على 

التاريخ المحدد 

لرصد الدرجات 

النهائية للطالب 

تم تحديد الموعد 

النهائي للمناقشة 

 الشفوية (

 

تقديم على الكلية  يجب
قبل رسالة المن نسخة 
 المناقشةجلسة 

الى  باإلضافة الشفوية
نموذج اعتماد مؤشر 

قبل  الموقعالتشابه 
 التاريخ المذكور أعاله
إلى مكتب الدراسات 

 . العليا
يجب أن تكون )

يق الرسالة مطابقة للتنس
ولن يتم  المعتمد للقالب

ارسال الرسائل 
 (المخالفة

 
يجب على الطالب اتباع 

للرسائل التنسيق المعتمد 
في كتابة واالطروحات 

على مشرف رسائلهم و
الرسالة التأكد من انها وفق 

ل المطلوب قب التنسيق
ارسالها لمكتب الدراسات 

 .العليا
 
تسليم النسخة  يجب )

النهائية للرسالة بحيث 
تكون كاملة المحتوى و 

الرسائل  سوف يتم إعادة
 المخالفة للتنسيق (

 
يجب على مكتب مساعد 

العميد للبحوث والدراسات 
العليا تقديم طلب الترشيح 

للممتحن الخارجي 
للدراسات العليا قبل 

 .التاريخ المذكور أعاله

 

لن يتم النظر في ( 

الترشيحات التي تصل 

بعد هذا التاريخ ولذلك 

لن يتخرج الطالب في 

الفصل الدراسي 

 .)الحالي

 
هذه المواعيد النهائية متعلقة 

 بالفصل الدراسي الذي
 .تخرج فيهتخطط لل

 

 


