المواعيد النهائية للرسائل واألطروحات الجامعية للعام الجامعي 2019 - 2018



جميع المواعيد النهائية ثابتة وتنطبق على كل أطروحة أو رسالة جامعية مكتوبة لجميع الكليات .الكليات واألقسام الفردية قد يكون لها مواعيد سابقة أو إضافية.
يجب على الطلبة التأكيد مع أقسامهم وكلياتهم أنه تم استيفاء جميع متطلبات التخرج األخرى.

الفصل
الدراسي

السنة

ترشيح ممتحن خارجي

تسليم نسخة الرسالة قبل
جلسة المناقشة إلى
المناقش الخارجي

الموعد النهائي
لجلسة المناقشة
الشفوية

الموعد النهائي
للتصحيح بعد جلسة
المناقشة و الرسالة
او األطروحة

الموعد النهائي
لتقديم نموذج
طلب التخرج

الموعد النهائي
لتسليم الرسائل و
االطروحات للمكتبة

خريف

2018

 20سبتمبر 2018

 28اكتوبر 2018

 29نوفمبر 2018

 13ديسمبر 2018

 20ديسمبر 2018

 20يناير 2019

ربيع

2019

 27يناير2019

 24فبراير 2019

 21ابريل 2019

 1مايو 2019

 23مايو 2019

 23يونيو 2019

إذا قمت بتقديم
جلسة المناقشة بعد
هذا التاريخ ربما
لن تتخرج في
الفصل المخطط
للتخرج فيه.

مشرف الرسالة يجب
أن يوافق على جميع
التصحيحات قبل هذا
التاريخ ويقدم النسخة
النهائية المصادق
عليها إلى مكتب
مساعد العميد للبحوث
والدراسات العليا

هذه المواعيد النهائية متعلقة
بالفصل الدراسي الذي
تخطط للتخرج فيه.

يجب تقديم نسخة المناقشة
يجب على مكتب مساعد
العميد للبحوث والدراسات قبل جلسة المناقشة
الشفوية الموافق عليها من
العليا تقديم طلب الترشيح
الكلية إلى مكتب
للممتحن الخارجي
للدراسات العليا قبل التاريخ الدراسات العليا باإلضافة
الى نموذج اعتماد مؤشر
المذكور أعاله.
التشابه الموقع قبل التاريخ
المذكور أعاله( .الرسالة
لن يتم النظر في
التي تقدم مباشرة من قبل
الترشيحات التي تصل
الطالب لن تكون مقبولة،
بعد هذا التاريخ ولذلك لن
ويجب أن يتم تسليمها من
يتخرج الطالب في
قبل مشرف الرسالة ،أو
الفصل الدراسي الحالي.
منسق برنامج أو مساعد
مكتب العميد).

بعد حصول الطالب
يجب أن تكون جميع
األوراق المطلوبة كاملة على الموافقة
قبل هذا التاريخ بما في النهائية لتنسيق
الرسالة/االطروحة
ذلك:
يتم تسليمها من قبل
 تقرير جلسة
المناقشة الشفوية مكتب الدراسات
 نموذج الموافقة العليا للمكتبة حيث
تقوم المكتبة بنشر
على مؤشر
هذه الرسائل في
التشابه
 الرسالة الموافق المحتوى الرقمي
عليها من الكلية لجامعة قطر.
 نموذج طلب
التخرج

