اسم الطالب :

رقم القيد:

الدرجة :

درجة البرنامج :

الكلية:

عنوان رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه:

من خالل توقيعي على هذا النموذج ،أقر بأن النسخخخ

المقدم هي النسخخخ

النهائي التي وافقت عليها لجن اإلشخخخراكم ما أقر ذ
أن هذل النسخخخ

قد ختخخخعت للترلي من رك

برامج مبيوتر م صص لكشف االنترالم وأقر ذلك ذ
بأن جميع البيانات والمعلومات المنشورة والواردة في هذل الرسال أو األ روح حصلت على الموافقات المناسب من
قب أصراب حق المؤلذف إلعادة است دامها ما يظهر في الملرقم وعالوة على ذلك ،ألتزم ،لو اقتضى البحث الحصول على موافقات من طرف لجان المراجعة المؤسسية

)  (QU-IRBأو من قبل اللجنة الخاصة بحماية الحيوانات أو بالحماية من المواد الخطرة ،بإدراج نسخ

من تلك الموافقات التي تم الحصول عليها

ضمممن مرفل للرسممالة أو األطروحة .وامنح جامعة قطر الحل (غير الحصممر ف في أرش م ة واتاحة الوصممول ىلى هذ الرسممالة أو األطروحة كليا أو جزئيا في جميع أشممكال
وسممممممممائل النشمممممممر ،مع احت ا ي بجميع حقول المؤلّف والحل في اسمممممممتخدام كل أو جز من الرسممممممممالة أو األطروحة في أعمال مسمممممممتقبلية (مثل المقاالت أو الكتبف.

االتفاق المطلوب للنشر:
تقدم الوثيق إلكترونيا ويتم أرشفتها ،مع خيار النشر ،عند رفع الرسال أو األ روح على شك ملف م pdfوعند لب تأجي نشر هذل الرسال أو األ روح  ،يتم تأجي نشر
هذل الوثيق لمدة ال تزيد عن سن من تاريخ الموافق النهائي الصادرة عن مكتب الدراسات العليام
حدد أحدى الخيارات التالية:

إتاحة النشر الفوري في جميع أنحاء العالم

تأخير النشر الى ستة أشهر

اذا كان اختيارك هو تأخير النشر الرجاء ذكر األسباب:

* مجم مدة تأخير النشر هي سن واحدة فقطم يمكنك لب تأخير النشر لست أشهر أخرى (قب انتهاء الست أشهر األولى) عن ريق إرسال بريد الكتروني إلى عنوان البريد
اال تروني التاليlib.archives@qu.edu.qa :م الرجاء قراءة رخص حقوق النشر -جامع قطر على موقع الدراسات العليا
http://www.qu.edu.qa/research/offices/graduate-studies/tad-servicesم
الموافقة على المسودة:
تم فحص المسودة المذكورة أعال  .وقد وأقرت لجنة االشراف بأن الرسالة أو األطروحة ت ي بمتطلبات التخرج ،ويقر الموقّعون أدنا بالتزامهم بما ذكر أعال  ،وبكون نموذج
اعتماد مؤشر التشابه هذا يؤ ّكد على أن مناقشة رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتورا تمّت بنجاح .كما يؤ ّكدون أنّ الرسالة أو األطروحة ،بما في ذلك مل ّخصها ،وترجمته،
ت ّم اعتمادها وهي جاهزة للتقديم لمكتب الدراسات العليا.

تحليل مضمون تقرير لجنة اإلشراف:
من خالل التوقيع أدنا  ،يؤكد رئيس اللجنة بأن تقرير مؤشر التشابه نتج عن ىخضاع رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتورا لبرامج الكمبيوتر الخاصة بكشف االنتحال ،وتم
ىصدار استنادا ىلى أحد البرامج التالية (اختر ما هو مناسبف
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أخرى

ويعتقد رئيس اللجنة ،بناء على هذا التحليل وعلى الضوابط المدرجة ضمن هذه البرامج ،ان الرسالة أو األطروحة غير مستله أو منتحلة من مصادر اخرى .ال بد من
لو سبق نشر جزء أو أجزاء من الوثيقة.
إرفاق الصفحة األولى من هذا التقرير .أنقر هنا
االسم كامل

البريد االلكتروني

التوقيع

التاريخ

الطالب
رئيس اللجنة
بصحة توقيع كل عضو من أعضاء
التحقق من اللجنة :يشهد العميد المساعد لألبحاث والدراسات العليا ،بأن اللجنة المذكورة أعاله سبق اعتمادها من قبل الكلية ،كما يشهد
ّ
اللجنة.
العميد المساعد/مدير البرنامج

