
طلب التأجیل االلكتروني
Defer Request



صفحة النماذجالموجود في صفحة مواعید التقدیم و یتوجب التقدیم من خالل الرابط ادناه
Need to Apply through below link-

Available on Timeline Page And Forms

https://qusis.qu.edu.qa/

https://qusis.qu.edu.qa/


Please Choose



Please log in with your username and password



-كما ھو موضح ادناه–بتقدیم الطلب لن یسمح النظام في حال قام الطالب بتسجیل أي مادة 
Student who register courses will not be able to apply for defer



Apply your request



سیظھر االشعار أدناه بعد إتمام إجراءات التقدیم 
View Submitted Application



Incase you want to cancel your request please send email to 
Graduate@qu.edu.qa

mailto:Graduate@qu.edu.qa


في حال الرفض ستصل الرسالة أدناه للطالب
Incase of  rejection student will get below email



سیتم ارسال رسالة للطالب بقبول الطلب -في حال قبول الطلب 
Incase of  Acceptance student will get below email



عام واحد كحد أقصىحالة الطالب ستصبح تأجیل دراسة صالحة لمدة 
Status will be change to Admission Deferred for One Year Max.



إدارة القبول للدراسات العلیا

Graduate Studies department
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