
 

Follow the steps below to make an appointment for receiving your Textbooks 
جامعية كتبك الحجز موعد الستالم اتبع الخطوات التالية ل  

 

1. Visit the following link , and then choose (Male or Female) to start making an appointment. 

  .لبدأ حجز موعد (Male or Female) ثم اخترقم بزيارة الرابط التالي , 

 

https://myadvisor.qu.edu.qa/ramonline/BookAppt?C=C&T=P&D=50 

 

  
 

2. Notice the days that are designated to Male and Female students, then click on the Button to proceed. 
.انقر فوق الزر للمتابعة الحظ األيام المخصصة للطالب والطالبات ، ثم  

 

Male and Female 
Students can only book 

one appointment on 
their designated days 

as shown here..  
 

والطالبات  يمكن للطلبة  
فقطواحد د عمو حجز  

األيام المخصصة لهم كما في 
 هو مبين هنا ..

 

https://myadvisor.qu.edu.qa/ramonline/BookAppt?C=C&T=P&D=50


 

3. Read carefully the instructions that you need to adhere to when you come to receive your Textbooks. 
 

 .جامعيةكتبك الستالم ج إلى االلتزام بها عندما تأتي الاقرأ بعناية التعليمات التي تحتا
 

 
 

4. Select a Date, then select a Time Slot that is suitable to you. 
 مناسبة لك. خانة زمنية، ثم حدد  تاريخحدد 

 
 
 



 

5. Sign in with your QU Username and Password to confirm your reservation. 
 

 لتأكيد الحجز. جامعة قطر بك في ةو كلمة المرور الخاص اسم المستخدم قم بتسجيل الدخول باستخدام
 

 
 

 
6. Enter your Mobile No. and Click “Submit Reservation” to complete the appointment reservation.  

 
 " إلكمال حجز الموعد.Submit Reservationأدخل رقم جوالك وانقر على "

   
 



 

7. When you see the following message, it means your appointment is confirmed. Be on time for your 
appointment as it will be automatically cancelled if you are late for more than 10 minutes and you’ll 
have to make another appointment on a different day to receive your Textbooks. 
 

 دقائق 10ن يًا إذا تأخرت ألكثر محيث سيتم إلغاؤه تلقائعند الحضور موعدك التزم بعندما ترى الرسالة التالية ، فهذا يعني تأكيد موعدك. 

 كتبك الجامعية. مآخر الستالفي يوم وسيتوجب عليك حجز موعد آخر 
 

 
 

8. After completing your reservation you’ll receive a confirmation email, you can use the links in the email to 
Cancel your appointment or Make another one in case you can’t come to your appointment. 
 

 لغاء موعدك أو تحديدبعد االنتهاء من الحجز ، ستتلقى بريًدا إلكترونيًا للتأكيد ، يمكنك استخدام الروابط الموجودة في البريد اإللكتروني إل
 .في حالة عدم قدرتك على الحضور إلى موعدك موعد آخر

 

 

https://myadvisor.qu.edu.qa/ramonline/BookAppt?C=C&T=P&D=50 

https://myadvisor.qu.edu.qa/ramonline/BookAppt?C=C&T=P&D=50

