
  
    : رقم القيد                      ب : اسم الطال 

 درجة البرنامج :                      الدرجة : 

: الدكتوراه أطروحةالماجستير أو  رسالةعنوان                         الكلية: 

 
 

وافقت عليها لجن  اإلشخخخراكم  ما أقر أنذ هذل النسخخخ   قد ختخخخعت للترلي  من  رك  التيالنهائي  هي النسخخخ     دمقالمبأن النسخخخ    أقرالل توقيعي على هذا النموذج، من خ

ن محصلت على الموافقات المناسب   أو األ روح  في هذل الرسال المنشورة والواردة   ذلك بأنذ جميع البيانات والمعلومات رم وأقاالنترالبرامج  مبيوتر م صص  لكشف 

لجان المراجعة المؤسسية لو اقتضى البحث الحصول على موافقات من طرف  ألتزم، وعالوة على ذلك، است دامها  ما يظهر في الملرقمقب  أصراب حق المؤلذف إلعادة 

(QU-IRB ) الموافقات التي تم الحصول عليهاتلك من المواد الخطرة،  بإدراج نسخ بالحماية من الحيوانات أو حماية أو من قبل اللجنة الخاصة ب 

في جميع أشممكال  أو جزئيا   كليا   أو األطروحة الرسممالةالوصممول ىلى هذ   اتاحةرشمم ة وأ الحصممر ف فيغير الحل ). وامنح جامعة قطر أو األطروحة ضمممن مرفل للرسممالة

  ف.مثل المقاالت أو الكتب)في أعمال مسمممممممتقبلية أو األطروحة  رسممممممممالةال والحل في اسمممممممتخدام كل أو جز  من المؤلّف بجميع حقولوسممممممممائل النشمممممممر، مع احت ا ي 

 

 االتفاق المطلوب للنشر:  

نشر  يتم تأجي أو األ روح ،  لرسال  لب تأجي  نشر هذل ا وعند pdfملف معلى شك  أو األ روح   الرسال  رفععند ، مع خيار النشر ،ويتم أرشفتها قدم الوثيق  إلكترونيا  ت

 م الصادرة عن مكتب الدراسات العليا من تاريخ الموافق  النهائي  سن  ال تزيد عن هذل الوثيق  لمدة

 تأخير النشر الى ستة أشهر       في جميع أنحاء العالم  النشر الفوريإتاحة     التالية:   الخيارات ىدد أحدح 

 اذا كان اختيارك هو تأخير النشر الرجاء ذكر األسباب:  

 

 

يد الكتروني إلى عنوان البر مجم  مدة تأخير النشر هي سن  واحدة فقطم يمكنك  لب تأخير النشر لست  أشهر أخرى )قب  انتهاء الست  أشهر األولى( عن  ريق إرسال بريد*

جامع  قطر على موقع الدراسات العليا  -  حقوق النشرم الرجاء قراءة رخصlib.archives@qu.edu.qaاال تروني التالي: 

services-studies/tad-http://www.qu.edu.qa/research/offices/graduateم

 
  :ةالمسودالموافقة على 

يقر الموقّعون أدنا  بالتزامهم بما ذكر أعال ، وبكون نموذج متطلبات التخرج، وب ت ي أو األطروحة الرسالةبأن  االشراف وأقرت لجنةوقد  .المذكورة أعال  لمسودةا تم فحص

بما في ذلك ملّخصها، وترجمته، ، أو األطروحة لةتّمت بنجاح. كما يؤّكدون أّن الرسا الدكتورا  أطروحةأو  الماجستير اعتماد مؤشر التشابه هذا يؤّكد على أن مناقشة رسالة

.وهي جاهزة للتقديم لمكتب الدراسات العليا تّم اعتمادها

 

  :مضمون تقرير لجنة اإلشراف تحليل

تم و ،حالالكمبيوتر الخاصة بكشف االنت الدكتورا  لبرامج أطروحةالماجستير أو  ىخضاع رسالةمؤشر التشابه نتج عن  تقرير اللجنة بأنمن خالل التوقيع أدنا ، يؤكد رئيس 

 فاختر ما هو مناسب) التالية مجاأحد البرىصدار  استنادا ىلى 

    Safe Assignment     iThenticate          TurnItIn                        أخرى   

ال بد من غير مستله أو منتحلة من مصادر اخرى.   أو األطروحة رسالةان الويعتقد رئيس اللجنة، بناء على هذا التحليل وعلى الضوابط المدرجة ضمن هذه البرامج، 

 الوثيقة.  من أجزاءأو شر جزء نلو سبق    إرفاق الصفحة األولى من هذا التقرير. أنقر هنا 

  االسم كامل االلكترونيالبريد  التوقيع التاريخ

 الطالب    

 رئيس اللجنة    

بصّحة توقيع كل عضو من أعضاء كما يشهد اللجنة المذكورة أعاله سبق اعتمادها من قبل الكلية،  بأن ،العليا دراساتوال لألبحاثالمساعد العميد  اللجنة: يشهدمن  التحقق

 اللجنة.
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