اسم الطالب :

الرقم الجامعي:

الدرجة :

درجة البرنامج :
عنوان األطروحة:

الكلية:

من خالل توقيعي على هذا النموذج ،اشهد بأن النسخة التي قدمت هي النسخة النهائية وهي النسخه التي وافقت عليها اللجنة االستشارية  ،وجميع المواد
المنشورة في هذه األطروحة من حقوق التأليف والنشر قد تم التدقيق عليها بواسطة البرمجيات المناسبة .وعالوة على ذلك ،اشهد أنه في حالة استلزام

بحثي المقدم في االطروحة الى مراجعة لجان المراجعة المؤسسية ) (QU-IRB

او من لجنة العناية بالحيوان و استخدامه بالتجارب أومن لجنة

مراجعة المواد الخطره .فان الموافقات قد تم الحصول عليها ومرفق نسخة من هذه الموافقات .وامنح جامعة قطر رخصة غير حصرية ألرشفة وجعل
الوصول إلى هذه األطروحة كليا أو جزئيا في جميع أشكال وسائل النشر ،مع احتفاظي بجميع حقوق الملكية الفكرية والحق في استخدام كل أو جزء
من أجزاء األطروحة في أعمال مستقبلية (مثل المقاالت أو الكتب).

تقدم الوثيقة إلكترونيا و سيتم أرشفتها –عند تقدييم االطروحة النهاية على شكل ملف  pdf.وفي حالة طلب تأجيل نشر هذه االطروحه سيتم تأجيل نشر
أو أرشفة هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة النهائية.
حدد أحد الخيارات:

الوصول الفوري للنشر في جميع أنحاء العالم

تأخير النشر الى ستة أشهر) قابل للتجديد حتى  1سنه)

اذا كان اختيارك هو تأخير النشر الرجاء ذكر األسباب:

الموافقة على األطروحة:
تم استعراض االطروحة المذكورة أعاله وقد وافقت لجنة االشراف بأن االطروحة تلبي متطلبات التخرج ،وقد قامت اللجنة أو احد أعضائها بمراجعة
مؤشر التشابه وهذا النموذج يؤكد بأن االطروحة اجتازت مؤشر التشابة ويمكن تقديها للنشر.
تحليل مؤشر التشابة:
من خالل التوقيع أدناه ،يؤكد رئيس اللجنة بأن مؤشر التشابة لالطروحة قد تم من خالل أحد البرمجيات (اختر ما هو مناسب)
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أخرى

استنادا إلى هذا التحليل،فان االطروحة غير مستله أو منتحلة من مصادر اخرى.
حدد هنا

إذا سبق و نشر أي جزء من أجزاء الوثيقة.
االسم الكامل

البريد االكتوني

التوقيع

الطالب
رئيس اللجنة
لجنة التحقق:
يشهد العميد المشارك للدراسات العليا أعاله قد منحت الموافقة من قبل الكلية ،وكذلك تشهدعلى صحة توقيع كل عضو
العميد المشارك  /مدير البرنامج

التاريخ

