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ترشیح ممتحن خارجي
�جب أن یسّلم ھذا النموذج لمكتب الدراسات العل�ا �بل الموعد المحدد الستالم الرسائل للتح��م من قبل م�تب الدراسات العل�ا (رسالة الماجستیر أو 

أطروحة الد�توراه) وعلى �افة الممتحنیین أن ُ��دم ت�ر�رًا مكتو�اً ط�قآ للنموذج یتعّلق بت�ییم الرسالة أو األطروحة، وتت�ع القواعد الخاصة 
إلجراءات المناقشة وفقآ لقوانین م�تب الدراسات العل�ا.

.
� المتطل�ات التال�ة

، و�كون مكتب العم�د المساعد لأل�حاث والدراسات العل�ا مسؤوال عن التحقق من أن �ل مرشح �ستو�� � � محتمل�� � خارجي�� ير�� ترشيح ثالثة ممتحن��

: ) من خالل الرا�ط التا�� الرجاء اإلطالع ع� الس�اسات (ال�اب الثالث ع��

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

بيانات الطالب

 ..................................................االسم: ...................................................           رقم القيد: 
 ............................................تاريخ التخرج المتوقع:    .................................برنامج الدراسات العليا:   

العنوان الدقيق لرسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه: 
.............................................................................................................................................................

مرشحين الممتحن الخارجي 

البرید
رقم الھاتف اإللكتروني 

الوظیفة 
وجھة العمل

اسم 
المرشح األول

البرید
رقم الھاتف اإللكتروني 

اسم
المرشح الثاني

البرید
رقم الھاتفاإللكتروني  اسم

المرشح الثالث

التوقيعات

التاريخ التوقيع االسم

المشرف

منسق البرنامج 

العمید المساعد للبحث والدراسات العلیا

مبررات الترشيح

 معاییر اختیار الممتحن الخارجي 

.   أن یكون ذو خبرة، ویفضل أن یكون بدرجة أستاذ دكتور في مؤسسة معترف بھا دولیآ وال ینتمي إلى جامعة قطر 1
.   یجب أن یكون ذا صیت واسع بصفتھ خبیرآ في المجال البحثي الذي تتعلق بھ الرسالة أو األطروحة .  2

.   أن یكون قد سبق لھ االشراف على رسائل ماجستیر أو اطروحات دكتوراه تمت مناقشتھا . 3
.   أن یكون حاصآل على شھادة الدكتوراه في التخصص . 4

5 .   أن ال یكون قد عمل كممتحن خارجي ضمن نفس البرنامج خالل السنة السابقة . 
.   أال یكون ھناك تعارض للمصالح مع الطالب، أو مع المشرف أو مع لجنة اإلشراف أو مع البرنامج .  6

7.   یحضر المحكم الخارجي المناقشة بصفة شخصیة أو من خالل اتصال عن طریق شبكة االنترنت طبقا لطبیعة ومتطلبات البرنامج أو المناقشة .

الوظیفة 
وجھة العمل

الوظیفة 
وجھة العمل
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