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مؤشر التشابه و الرسالة صالحية 
بيانات الطالب

   -----------------------------------------------------القيد: رقم          ------------------------------------------------الطالب: اسم 

        ---------------------------------------------------الدرجة:  -------------------------------------------------------الكلية:  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البرنامج: درجة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه:  

االتفاقية

خة قد خضعت للتحليل من طرف من خالل توقيعي على هذا النموذج، أقر بأن النسخة المقدمة هي النسخة النهائية التي وافقت عليها لجنة اإلشراف.  كما أقر أن هذه النس

رسالة أو األطروحة حصلت على الموافقات المناسبة برامج كمبيوتر مخصصة لكشف االنتحال. وأقر كذلك ذلك بأن جميع البيانات والمعلومات المنشورة والواردة في هذه ال

جان المراجعة من قبل أصحاب حق المؤلف إلعادة استخدامها كما يظهر في الملحق. وعالوة على ذلك، ألتزم، لو اقتضى البحث الحصول على موافقات من طرف ل

رفق أو من قبل اللجنة الخاصة بحماية الحيوانات أو بالحماية من المواد الخطرة، بإدراج نسخ من تلك الموافقات التي تم الحصول عليها ضمن م (QU-IRB)المؤسسية 

ميع أشكال وسائل النشر، في أرشفه واتاحة الوصول إلى هذ الرسالة أو األطروحة   كليا   أو جزئيا في ج (غير الحصري)للرسالة أو األطروحة. وامنح جامعة قطر الحق 

 . (مثل المقاالت أو الكتب)مع احتفاظي بجميع حقول المؤلف والحق في استخدام كل أو جزء من الرسالة أو األطروحة في أعمال مستقبلية 

 -----------------------------------------------------------توقيع الطالب: 

للدراسات العليا في جامعة قطر من خالل الرابط التالي:  السياسات الموحدة الرجاء اإلطالع على

 للنشراالتفاق المطلوب 

وعند طلب تأجيل نشر هذه الرسالة أو األطروحة، يتم تأجيل نشر هذه الوثيقة لمدة  pdfتقدم الوثيقة إلكترونيا ويتم أرشفتها، عند رفع الرسالة أو األطروحة على شكل ملف 
 ال تزيد عن سنة من تاريخ الموافقة النهائية الصادرة عن مكتب الدراسات العليا. 

حدد إحدى الخيارات التالية: 

 إتاحة النشر الفوري في جمیع أنحاء العالم

إذا كان اختيارك هو تأخير النشر الرجاء ذكر األسباب: 

وني إلى عنوان مجمل مدة تأجيل النشر هي سنة فقط. يمكنك طلب تأجيل النشر لستة أشهر أخرى (قبل انتهاء الستة أشهر األولى) عن طريق إرسال بريد الكترمالحظة: 

 lib.archives@qu.edu.qaالبريد االلكتروني التالي: 

في الصفحة التالية((لقد قرأت وفهمت رخصت النشر المرفقة وأنا على دراية تامة بالشروط.    

الموافقة على المسودة 

 تم فحص مسودة الرسالة/ األطروحة المذكورة أعاله، وقد أقرت لجنة االشراف بأن الرسالة / األطروحة تفي بمتطلبات التخرج، وصالحة للتحكیم. كما یؤكدون بأن الرسالة
/ ا ألطروحة، بما في ذلك ملخصھا، وترجمتھ، تم اعتمادھا وھي جاھزة للتقدیم لمكتب الدراسات العلیا.  ویقر الموقعون أدناه بالتزامھم بما ذكر أعاله.  

 أعضاء لجنة اإلشراف

التوقيع األعضاء االسم       

أطروحة الدكتوراه  /راسم المشرف على رسالة الماجستي

2عضو لجنة 

3عضو لجنة 

4عضو لجنة 

5عضو لجنة 

ممثل الدراسات العليا

يرفق النموذج مع نسخة الرسالة قبل إرسالها للمحكمين الداخليين والخارجيين  مالحظة:

تأجیل النشر لمدة سنة واحدة 
   تأجیل النشر إلى ستة أشھر 

http://www.qu.edu.qa/research/graduate-studies/current-students/graduate-academics
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مؤشر التشابهتحليل مضمون 

بأن تقرير مؤشر التشابه نتج عن إخضاع رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه لبرامج الكمبيوتر الخاصة بكشف  لجنة االشرافن خالل التوقيع أدناه، يؤكد رئيس م

  (اختر ما هو مناسب)االنتحال وتم إصداره استنادا إلى أحد البرامج التالية 

 Safe Assignment   iThenticate   TurnItIn   أخرى

رى. البد من إرفاق الصفحة ويعتقد رئيس اللجنة، بناء على هذه التحليل وعلى الضوابط ضمن هذه البرامج، أن الرسالة أو األطروحة غير مستله أو منتحلة من مصادر أخ
 األولى من هذا لتقرير.

نعم       ال  سبق نشر جزء أو أجزاء من الوثيقة   

ضو : يشهد العميد المساعد لألبحاث والدراسات العليا بأن اللجنة المذكورة أعاله سبق اعتمادها من قبل الكلية. كما يشهد بصحة توقيع كل علجنة اإلشرافالتحقق من 

  اللجنة.من أعضاء 

النشررخصة 
إنتاج وترجمة وتوزيع تقديمك في جميع أنحاء العالم، يجب عليك الموافقة على الشروط التالية: QSpaceتعيد هناك خطوة أخيرة: لكي 

؛ ثم أنقر "إكمال التقديم."”I Grant the licenseعن طريق اختيار"  النشراختيار معيار رخص 

غير حصرية النشررخصة 

هو موضح  كما)والترجمة تمنح جامعة قطر الحق الغير الحصري إلعادة اإلنتاج  (أو مالك حقوق النشر (ون)الكاتب)من خالل التوقيع على هذا الترخيص وإرساله، أنت 
 في جميع أنحاء العالم نسخ مطبوعة وإلكترونية وفي أي وسيط، بما في ذلك وليست مقصورة على الصوت أو الفيديو.  (بما في ذلك الملخص)، و/أو توزيع تقديمك (أدناه

 أنت توافق على: 

قد تقوم جامعة قطر، بدون تغيير المحتوى، بترجمة التقديم إلى أي وسيط أو تنسيق، معروفة أو مطورة حديثاً، لغرض الحفظ. •

 توفير بيانات وصفية تصف محتوى االكتشاف والتغييرات التي قد تصنعها جامعة قطر لجعل المادة أكثر سهولة.  •

 التقديم ألغراض األمان واالحتياطية والحفاظ عليها.  قد تحتفظ جامعة قطر بأكثر من نسخة واحدة من هذا •

 أنت تمثل:
 التقديم هو عملك األصلي، ولديك الحق لمنح الحقوق الواردة في هذا الترخيص.  .1
  شخص.على قدر علمك، ال ينتهك تقديمك حقوق النشر ألي  .2
لمنح جامعة قطر  إذا كان التقديم يحتوي على مواد ال تملك حقوق التأليف والنشر الخاصة بك، إذا أنت حصلت على إذن غير مقيد من مالك حقوق الطبع والنشر .3

 توى التقديم. الحقوق التي تطلبها هذا الترخيص، ومن الواضح أن هذه المواد المملوكة لجهة خارجية تم تحديدها واإلقرار بها داخل نص أو مح

 إذا كنت تقدم هذا العمل نيابة عن صاحب الحقوق، فيجب أن يكون لديك إذن خطي من مالك الحقوق بقبول هذا الترخيص بالنيابة عنه.  .4

 إذا كان التقديم يستند إلى عمل تم دعمه من قبل وكالة او منظمة غير جامعة قطر، لقد استوفيت أي حق في المراجعة أو غيرها.  .5

 مات المطلوبة بموجب هذا العقد أو االتفاق  االلتزا .6

التقديم، ولن تقوم بإجراء أي تغيير، بخالف ما تسمح به هذه الرخصة على علمك.  (مالكين)أو مالك  (مؤلفين)كمؤلف  (اسماءكم)ستحدد جامعة قطر بوضوح اسمك  .7

 أرسال ايميل إلىإذا كانت لديك أسئلة بخصوص هذا الترخيص، يرجى 

التاريخ التوقيع رقم الهاتف البريد االلكتروني النشط االسم بالكامل المعنيين

الطالب 

المشرف الرئيسي

البرنامج منسق

العميد المساعد للبحث والدراسات العليا

mailto:lib.archives@qu.ed.qa
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