
خطوات التقدیم لجامعة قطر 
)الدراسات العلیا(



USE BELOW LINK TO APPLY:
للتقدیم اضغط على ھذا الرابط

Apply

Press here
اضغط ھنا

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon


- Create new user Name  & Password
Letters –Numbers -Code

انشاء اسم مستخدم خاص بك مع رمز سري
رمز-رقم –حرف 



Choose Admission Team and fill out your name
وتعبئة االسم–اختیار الفصل الدراسي 



:اختیار المستوى العلمي المطلوب
شھادة الدراسات العلیا–دبلوم -دكتور صیدالني–ماجستیر –دكتوراه  \

CHOOSE THE LEVEL: PHD / MASTER / PHARMD/ DIPLOMA/ CERTIFICATE







Fill all 
information
تعبئة البیانات





في حال عدم وجود اسم 
الجامعة ضع رقم 

10000
If you could not find the 
University name enter 

10000



Choose the 
program

اختیار البرنامج 
المطلوب



If you want to Apply For GA’s positions check here
اذا كنت ترغب بالتقدیم لوظیفة مساعد باحث اضغط ھنا



معلومات لیست الزامیة





Please Read carefully
نرجو قراءة ھذا الصفحة جیدا



)كالً على حدا(ضرورة تحمیل كافة المتطلبات بشكل صحیح 
Attach all requirement documents (one by one)



عند االنتھاء من تحمیل المستندات  اضغط ھنا
Click here when you submit all the requirements





في حال وجود عالمة التعجب ھذا یدل على أن ھناك 
معلومة اجباریة ناقصة البد من الدخول على العالمة 

واضافتھا
When you get ! It means that a major 

requirement is missing, please click on it and 
complete the missing information.









Fill your bank card 
number carefully 

here  
ادخل بیانات البطاقة 

المصرفیة ھنا 



This is the final Page and 
also a confirmation that 

the request has been 
processed

بھذا االشعار تكون قد اتممت جمیع 
إجراءات التقدیم وھذا ھو االشعار 
النھائي الذي یؤكد أن طلبكم تم 

.استالمھ
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