
طلب كشف الدرجات
عن طريق نظام الخدمة الذاتية

دليل المستخدم



عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة
يف اإطار ال�سعي املتوا�سل جلامعة قطر يف تطوير خدمات الت�سجيل املقدمة للطلبة 

فقد مت تفعيل خدمة طلب ك�سف الدرجات امل�سجل يف اجلامعة تقدمي طلب ك�سف 

الدرجات ومتابعته من خالل اخلدمة الذاتية اىل حني ا�ستالمه الدرا�سي، وهذه 

اخلدمة توفر على الطلبة اجلهد والوقت املطلوب يف مراجعة ق�سم ال�سجالت. 



الخطوات كالتالي:
 

mybanner.qu.edu.qa  1. قم بالذهاب لنظام اخلدمة الذاتية

2. قم بال�سغط على الرابط enter secure area كما هو مبني اأدناه 

3. قم بادخال الربيد اجلامعي وكلمة ال�رس يف اخلانات املخ�س�سة كمايف ال�سورة

 student registrations and records 4. قم باختيار

5. ثم قم باختيار student records  كما يف ال�سورة



Request printed transcript 6. ثم قم باختيار

7. قم بال�سغط على look up college code كما هو مبني  

8. قم باختيار دولة قطر ثم ا�سغط على االيقونة كما هو مبني

9. قم باختيار منطقة الدوحة وا�سغط على االيقونة كما هو مبني

 



10. ثم قم باختيار جامعة قطر من اخليارات وا�سغط على اليقونة كما هو مبني 

11. قم باختيار نوع ك�سف الدرجات املطلوب اما لال�ستخدام داخل دولة قطر او 

خارجها  مثل ماهو مبني يف ال�سورة وا�سغط على ا�ستمرار يف ا�سفل 

ال�سفحة كما هو مبني 

12. حدد عدد الن�سخ املطلوبة حيث �سيتم احت�ساب ر�سوم على كل ن�سخة حيث ان 

الر�سوم املرتتبة على كل ن�سخة هي 25 ريال للن�سخة ، ثم قم بال�سغط على ايقونة 

اال�ستمرار كما هو مبني



 
 

13. بعد النتهاء من اخلطوات ال�سابقة تظهر ال�سا�سة تاأكيد لطلب الدرجات املقدم وعدد 

 submit الن�سخ املطلوبة والر�سوم املرتتبة ويف حال املوافقة ا�سغط على ايقونة

 request

عدد الن�سخ املطلوبة

الر�سوم املرتتبة

14. بعد ال�سغط على ايقونة submit request تظهر ال�سا�سة ر�سالة تاأكيد و�سول 

الطلب مع رقم الطالب ورقم الطلب املقدم

15. ملتابعة طلب ك�سف الدرجات املقدم قم باتباع اخلطوات التالية :

 view كما مت ال�رسح �سابقا واخرت  student records 16. انتقل اىل قائمة

status of transcript request  كما هو مبني اأدناه

submit 17. اخرت تاريخ الطلب من القائمة كماهو مبني اأدناه ثم ا�سغط على اأيقونة



18. عند ال�سغط على ايقونة submit  �ستظهر �سا�سة توؤكد باأن الطلب قيد االجناز 

19. وعندما يكون الطلب جاهزا �ستظهر ال�سا�سة بان الطلب مت طباعتة ويرجى ا�ستالمه 

من ق�سم ال�سجالت 

20. وعند ا�ستالمه من ق�سم ال�سجالت �ستظهر ال�سا�سة تاريخ اال�ستالم



mybanner.qu.edu.qa


