
 Student Self Service photocopyingخدمة الطباعة الذاتية للطلبة فقط

١           اضغط على                       +  R ثم قم بكتابة التعريف بالطابعة

\\eqspool1\QUPrintST  

٢           ادخل اسم  المستخدم وكلمة المرور  الخاصين بك كما هو موضح 

٣         اسيتم تعريف الطابعة على هذا الجهاز  

1       Click on               + R, then type  

        \\eqspool1\QUPrintST and press Enter  

2      Enter your QU username and your password as shown 

3       The printer will be registered at the computer 

 .TAP your Qatar University ID Card at the card readerمرر بطاقتك الجامعية بالقرب من قارئ البطاقة. 

كيفية االتصال بالطابعة:

١           من الشاشة اضغط على (Release document). سوف يظهر لك  
             قائمة باالوامر التى تريد القيام بطباعتها 

٢          اضغط على زر ( select All) للقيام باختيار جميع الملفات التى تم 
.(Print)  ارسالها ثم اضغط             

1      From the Home screen select the Release document service.

2       select All button to print all jobs or select the jobs you want                   
         and choose either the Print 

لتسجيل الدخول: 

للقيام  بعملية الطباعة:

لتسجيل الخروج:

الرجاء امرار البطاقة الجامعية بالقرب من قارئ البطاقة لتسجيل 
الخروج من الطابعة او قم بالضغط على اسمك الموجود في الزاوية 

اليمنى من الشاشة الرئيسية) ثم الضغط على زر (logout) الموجود 
في القائمة التي ستظهر لك 

Please TAP your Qatar University ID Card to Logout or 
press on your name (Top right-hand Side of the screen) 
(logout) from the drop down menu.

تعليمات  �جهزة ماك  
خطوة١: افتح الطابعات والماسحات من تفضيالت النظام 

خطوة٢: إضافة طابعة جديدة وانقر على زر الفأرة ا�يمن في جزء 
Customer Toolbar المهام واختر

Student Service Department 
ادارة الـخــدمـــات الـطــالبيـــة

DONE ثم انقر ADVANCED الخطوة ٣:  انقر بزر الفأرة االيمن واختر إضافة

Select و ADVANCED الخطوة ٤: افتح
WINDOWS PRINTER VIA SPOOLSS :اكتب

  qu.edu.qa/QUPrintST.smb://eqspoolرابط: ١
QUPrintST :االسم

اختر:  Xerox Color Qube ٩٣٠٣  (إذا لم تتمكن من العثور على سائق 
يرجى تحميل وتثبيت برنامج التشغيل MAC لزيروكس CQ ٩٣٠٣ (متوفر 

في DCS الخاص بك) وأضف الطابعة

الخطوة ٥: للحصول على جميع االعدادات مثل: تدبيس ا¸وراق ، اذهب 
إلى خيارات واختر OFFICE FINISHER كما هو موضح بالصورة

الخطوة ٦: أعطي أمر الطباعة وأدخل QU Credentials  عندما يطلب 
منك االسم وكلمة المرور (اختياري: يمكنك االختيار تذكر كلمة المرور 

هذه في حال كنت ترغب في حفظه)

ا�سئلة الشائعة

How to connect to the Printer:

To Login 

To Release Print Jobs: 

To Release Print Jobs: 

Instructions to connect the printer to Mac pcs

FAQ

١.        هل يوجد خيار التدبيس في الطابعات؟
.word, Power point and PDF نعم يوجد، ولكن يجب تحديده من خصائص الطابعة الموجودة في ملفات              

٢.        هل يمكنني ارسال امر الطباعه من المنزل؟
                  في المستقبل من الممكن ان تتوفر هذه الخدمه ولكن في الوقت الحالي يجب الدخول من شبكه الجامعه

٣.        كيف يمكنني ارسال الملفات للطباعة؟
                   بإرسال الملف من أي جهاز موجود في الجامعة أو باستخدام جهازك الشخصي بشرط االتصال بشبكه الجامعه حسب التعليمات 

                   الموضحة ومن ثم تذهب الى أي طابعه للخدمة الذاتية التي تناسبك والموزعة في ارجاء الجامعة. 
 

٤.        أين يمكنني دفع الرسوم بعد الطباعة؟ 
                   تحتسب الرسوم جميعها في نظام البانر ويمكنك الدفع وقتما شئت عن طريق الخزينة أو عن طريق الدفع اÆلكتروني 

٥.        كم المدة التي تبقى فيها الملفات محفوظة داخل الطابعة؟
                  تبقى الملفات لمدة ٢٤ ساعة كاملة في الطابعة ويمكنك طباعتها وقتما شئت، بعدها سيتم حذف الملفات.

هل في كل مره يجب عليي تثبيت الرابط على الكمبيوتر نفسه؟       .٦
                   ال داعي لذلك, فقط تحتاج لتنزيله في اول مره فقط من نفس الجهاز

٧.        ماذا لو الي سبب علقت بعض االوراق في الطابعه؟
                  الرجاء االنتظار لحين حل المشكله النه في حين عوده الماكينه الى وضعها الطبيعي سيتم طباعه االوراق وحذف الملف

                  من  الطابعة تلقائيا
٨.        هل يمكنني استخدام البتوب صديقي للطباعة؟

                   ال، ¸نه الملف الذي سترسله للطابعة سيذهب الى حساب صديقك.
٩.        هل يمكنني طباعة ملفات PDF ؟

(PDFاال في بعض الحاالت ال يمكن طباعة بعض ملفات ال) جميع الملفات قابلة للطباعة Êنعم، تقريب                  
١٠.        ارسلت ملف¿ ملون¿ للطباعة، ولكنها طبعت با�بيض وا�سود. ما المشكلة؟

              عليك تغيير اعدادات الطابعة قبل الطباعة.
هل يمكنني الطباعة من جهاز ماك؟        .١١

                   نعم يمكنك ذلك عن طريق اتباع االعدادات 

1.        Is there staplers option in the printer? 
               Yes, there is but you must choose it from the properties in the Word, Power point and PDF �les.

2.        Can I send prints from Home?
               Print jobs should be sent within the QU network
3.        How can I send files for printing?
               Send the �le from any PC/laptop in the university within the QU network instructions on how to use the                                
             service and then visit any of the locations to collect your prints.      
4.        Where can I pay the fee after printing? 
                Treasury in the activities buildings or by e-Payment

5.        How long the files will be reserved in the photocopying machine?
               Files will be reserved for ٢٤ hours in the printer and after that it’ll be deleted.
6.        Do I have to install the link on my laptop, PC every time I send a print job?
               It is required only one time.
7.        What if for any circumstances, the paper has jammed in the photocopying machines?
                Wait until it is �xed by our technician, because otherwise the papers will be printed/copied and the �le 
               will be deleted

8.        Can I use my friendʼs laptop to print files? 
               No, because the �le which you will send to print will go to your friends account 
9.          Can I print PDF files?
                Yes, almost all PDF �les are printable. (Just in some cases it’s not possible)
10.    I sent a colored file, and it printed out B/W. whatʼs the problem?
                You have to change printer preferences before you send a �le to print 
11.    Can I print from MAC computer?
               Yes you can by following the settings
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�ي استفسار او مساعدة
يرجى االتصال:   ٧٩٧٧ ٤٤٠٣

 SGSS@qu.edu.qa  :بريد إلكتروني

For Support and help:
Call: 4403 7977

Email: SGSS@qu.edu.qa 

Female / بنات   Building / المبنى

 الدور االرضي بجانب المصلى ، الدور ا¸ول معمل 227 
GF near the prayer / FF in Lab 227

Machines locations  أماكن تواجد الطابعات

في الطابق ا¸رضي: قسم بي 104 ، وقسم سي بجانب استراحة 
الطلبة / في الطابق ا¸ول: قسم سي بجانب غرفة 205

Self Service Instructions التعليمات الخاصة بالطباعة الذاتية

ثم  ادخال

GF: section B104, C in the lobby / FF: C 205

الطابق االرضي : بجانب غرفة 123 ، الطابق ا¸ول: بجانب غرفة 201
GF: near room 123, FF: near room 201

Lab 227 / 227 معمل 

بمدخل غرفه المصادر الدور االول/ 
Outside Educational Research Centre Room FF

   Near the Pray Area GF /بجانب السلم بالدور االرضي

    Near the Pray Area / بجانب المصلى

Near Stair 1GF  /بجانب سلم 1 بالدور االرضي

الطابق ا¸رضي: قسم سي 103  ، قسم بي 103 ، قسم إي: 
طابعة1 و2 بجانب المصلى

GF: C 103 / B 103 / E(printer1&2) near prayer

Student Study Area GF  /الطابق االول: استراحة الطالبات

Male / بنين

-

 Section D104 / 104 القسم دي

Study area 2nd Floor /  الدور الثاني عند االستراحة

 LAB 211 \ 211 معمل

-

-

-

    / H117  الطابق ا¸رضي : القسم

الطابق ا¸رضي: بجانب غرفة 104 ،بجانب معمل 173

 GF: section H 117

GF: Near room 104, near Lab 173

-

-

-
2F: Room 201  / 201 الطابق الثاني غرفة

الطابق االرضي: استراحة الطالبات بجانب المدرج 175
 GF:Student area beside Auditoriums 175

Near room 104  /  104 بجانب غرفة

Women's Activity  / مبنى النشاط - بنات

كلية اÆدارة واالقتصاد /
College of Business and Economics

New library / المكتبة الجديدة

Men's Activity Building  / مبنى النشاط

College of Education  / كلية التربية

Foundation Building  / مبنى التأسيسي

Food Court Building  / مجمع المطاعم

 Main Women's Building /  مبنى البنات القديم

College of Arts and Science  / كلية العلوم

 New Female Classroom Building /  مبنى الفصول الدراسية

College of Sharia / كلية الشريعة
College of Engineering / كلية الهندسة

College of Medicine / كلية الطب

Step 1: Open PRINTERS & SCANNERS in the System Preferences

Step 2: Add a new Printer and Right Click the task pane and Choose 
CUSTOMIZE TOOLBAR

Step 3: Right Click and Select ADD ADVANCED and click DONE

Step 4: Open ADVANCED and Select 
Type: WINDOWS PRINTER VIA SPOOLSS
Url: smb://eqspool1.qu.edu.qa/QUPrintST  
Name: QUPrintST  
Choose a driver and select software and search for Xerox Color Qube 
9303 (If you cannot find the driver please download and install the MAC 
driver for Xerox CQ 9303(Available in your DCS Share)) and ADD the printer

Step 5: To get the full features like stapling go to Options and set
the finisher as OFFICE FINISHER

Step 6: Now give a Print Command and enter you QU Credentials 
when it prompts for the Name and Password (Optional: You can Check 
Remember this password if you want to save it)

Pages / عدد الصفحات

1

Self - Service Price List  أسعار خدمة الطباعة الذاتية
Price /السعر

0.055

0.055

0.08

0.50

0.20

0.30

1

0.75

1.50

1

1

1

1

1

1

1

1

Job Type / نوع العمل

طباعة A4 أبيض وأسود جهة واحدة   
A4 Black & White one side print

تصوير أبيض وأسود جهة واحدة  
Black & White one side copy

طباعة A4 أبيض وأسود جهتين
A4 Black & White duplex print

A4 ملونة جهة واحدة
A4 color one side

A4 ملونة جهتين
A4 color duplex

A3 أبيض وأسود جهة واحدة
A3 Black & White duplex

A3 أبيض وأسود  جهتين
A3 Black & White duplex

A3 ملونة جهة واحدة
A3 color one side

A3  ملونة جهتين
A3 color duplex


