نظام نماذج الدراسات العليا
 وصف النظام:
يتيح النظام لطالب الدراسات العليا (مسار الرسالة) ولطالب االختصاص العالي تقديم النماذج الخاصة بهم،
كما يتيح لألساتذة المشرفين ورؤساء األقسام والعمداء ونائبيهم وعميد الدراسات العليا ونائبيه بمتابعة هذه
الطلبات وإجراء الالزم عليها.
 أدوار النظام:
يقسم المستخدمون الذين يستطيعون الدخول إلى النظام إلى الفئات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

طالب الدراسات العليا:
طالب االختصاص العالي
المشرف الرئيسي:
رئيس القسم:
العميد/نائبه:
عميد الدراسات العليا/نائبه:

 .6طالب الدراسات العليا:
يستطيع الطالب الدخول إلى النظام عن طريق إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية الخاصة بنظام
التسجيل.
عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمها.
طلب تعيين مشرف على رسالة الماجستير (مسار الرسالة فقط)
مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير (مسار الرسالة فقط)
طلب تغيير مشرف على رسالة الماجستير (مسار الرسالة فقط)
طلب تغيير عنوان الرسالة (مسار الرسالة فقط)
طلب تأجيل دراسة الماجستير (مسار الرسالة والشامل)
طلب تمديد دراسة الماجستير (مسار الرسالة والشامل)
أ .طلب تعيين مشرف على رسالة الماجستير:
يستطيع الطالب تقديم طلب تعيين مشرف على رسالة الماجستير وذلك باختيار "طلب تعيين
مشرف" من القائمة ومن ثم الضغط على زر " تقديم طلب تعيين مشرف على رسالة
الماجستير" .يقوم الطالب باختيار المشرف الرئيسي باختيار الكلية والقسم واسم المشرف ثم
يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
-

عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة المشرف الرئيسي –الذي قام باختياره -والمشرف المشارك
الذي سيختاره له المشرف الرئيسي إن وجد-تعديل المشرف الرئيسي الذي قام باختياره
حذف الطلب
اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام
بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل
عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.

ب .مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير:
مالحظة :يستطيع الطالب تقديم هذا الطلب حتى نهاية الفصل الثالث ويجب أن يكون قد تم تعيين
مشرف رئيسي له مسبقا.
يستطيع الطالب تقديم نموذج مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير وذلك باختيار "مقترح
مشروع بحث رسالة الماجستير" من القائمة ومن ثم الضغط على زر "تقديم مقترح مشروع
بحث رسالة الماجستير" .يقوم الطالب بإدخال عنوان المقترح باللغتين العربية واإلنجليزية

وتحميل ملف المقترح ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في
الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
-

عرض معلومات المشروع التي قام الطالب بإدخالها.
تعديل معلومات المشروع التي قام الطالب بإدخالها.
حذف الطلب.
اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام
بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل
عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.
ت .طلب تغيير عنوان الرسالة:
مالحظة :يستطيع الطالب تقديم هذا الطلب فقط إذا تم تحديد عنوان الرسالة له مسبقا.
يستطيع الطالب تقديم طلب تغيير عنوان رسالة الماجستير وذلك باختيار "طلب تغيير عنوان
الرسالة" من القائمة ومن ثم الضغط على زر "تقديم طلب تغيير عنوان رسالة الماجستير" .يقوم
الطالب بتعديل العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون
حالته "تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
 تعديل العنوان الذي قام بإدخاله. حذف الطلب. اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظامبإرسال بريد إلكتروني للمشرف الرئيسي ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل
عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.
ث .طلب تغيير مشرف على رسالة الماجستير:
مالحظة :يستطيع الطالب تقديم هذا الطلب إذا تم تعيين مشرف له سابقا.
يستطيع الطالب تقديم طلب تغيير مشرف على رسالة الماجستير وذلك باختيار "طلب تغيير
مشرف" من القائمة ومن ثم الضغط على زر " تقديم طلب تغيير مشرف على رسالة
الماجستير" .يقوم الطالب باختيار المشرف الرئيسي باختيار الكلية والقسم واسم المشرف ثم
يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
-

عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة المشرف الرئيسي –الذي قام باختياره -والمشرف المشارك
الذي سيختاره له المشرف الرئيسي إن وجد-تعديل المشرف الرئيسي الذي قام باختياره
حذف الطلب
اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام
بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي الحالي ليقوم بالموافقة على الطلب ،مع العلم بأن الطلب
المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.
ج .طلب تأجيل دراسة الماجستير:
مالحظة :ال يجوز تقديم هذا الطلب إال بعد مضي فصل واحد على األقل على دراسة الطالب،
كما ال يجوز التأجيل لفصل التمديد .ويؤجل الطالب مرة واحدة خالل دراسته ،ويجب على الطالب
إزالة مالحظة "غير مكتمل" في أي مساق قبل تقديم الطلب .أما بالنسبة للطالب الذين جهة إنفاقهم
خارجية فيجب إحضار موافقة على التأجيل من جهة اإلنفاق وتقديمها للدراسات العليا.

يستطيع الطالب تقديم طلب تأجيل دراسة الماجستير وذلك باختيار "طلب تأجيل دراسة
الماجستير" من القائمة ومن ثم الضغط على زر "تقديم طلب تأجيل دراسة الماجستير" .يقوم
الطالب باختيار فصل التأجيل من القائمة ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته
"تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
 تعديل فصل التأجيل الذي قام باختياره. حذف الطلب. اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظامبإرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.
ح .طلب تمديد دراسة الماجستير:
مالحظة :يمكن للطالب تمديد فصلين كحد أعلى حيث أن الحد األعلى للدراسة ستة فصول دون
الصيفية.

يستطيع الطالب تقديم طلب تمديد دراسة الماجستير وذلك باختيار "طلب تمديد دراسة
الماجستير" من القائمة ومن ثم الضغط على زر "تقديم طلب تمديد دراسة الماجستير" .يقوم
الطالب باختيار فصل التمديد من القائمة ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته
"تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
 تعديل فصل التمديد الذي قام باختياره. حذف الطلب. اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظامبإرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.

 .7طالب االختصاص العالي:
يستطيع الطالب الدخول إلى النظام عن طريق إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية الخاصة بنظام
التسجيل.
عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمها.
طلب تأجيل دراسة الماجستير
أ .طلب تأجيل دراسة الماجستير:
مالحظة :ال يجوز تقديم هذا الطلب إال بعد مضي فصل واحد على األقل على دراسة الطالب،
كما ال يجوز التأجيل لفصل التمديد .ويؤجل الطالب مرة واحدة خالل دراسته ،ويجب على الطالب
إزالة مالحظة "غير مكتمل" في أي مساق قبل تقديم الطلب .أما بالنسبة للطالب الذين جهة إنفاقهم
خارجية فيجب إحضار موافقة على التأجيل من جهة اإلنفاق وتقديمها للدراسات العليا.
يستطيع الطالب تقديم طلب تأجيل دراسة الماجستير وذلك باختيار "طلب تأجيل دراسة
الماجستير" من القائمة ومن ثم الضغط على زر "تقديم طلب تأجيل دراسة الماجستير" .يقوم
الطالب باختيار سنة التأجيل من القائمة ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته
"تحت الطلب" كما في الشكل.

يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:
 تعديل سنة التأجيل التي قام باختيارها. حذف الطلب. اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظامبإرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ،مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.
ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
مالحظة :لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من
مراحل سير العملية.
 .8المشرف الرئيسي:
يستطيع المشرف الرئيسي الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة السرية
الخاصتين بالبريد اإللكتروني.
عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التالية.
طلبات تعيين مشرف
طلبات تغيير مشرف
طلبات تغيير المشرف المشارك
مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير
طلب تغيير عنوان الرسالة
نموذج متابعة إنجاز الطالب
أ .طلبات تعيين مشرف:
يستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام بتقديمها واعتمادها الطالب،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من الطالب" ،ويستطيع المشرف اختيار حالة
أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

-

-

تعديل معلومات المشرف (الرئيسي) :وذلك ليقوم المشرف بإدخال عدد األبحاث المنشورة
المقبولة للنشر لديه.
تعديل المشرف المشارك :وذلك لتحديد المشرف المشارك –إن وجد -سواء من داخل أو من
خارج الجامعة وإدخال معلوماته.
اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرف
الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمشرف المشارك ولرئيس القسم ،مع العلم
بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
رفض الطلب :عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى " رفض من المشرف
الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب ،عندها ينتهي الطلب ويستطيع
الطالب التقدم بطلب جديد.

ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
ب .مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير:
يستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير التي قام
بتقديمها واعتمادها الطالب الذين يشرف عليهم –كمشرف رئيسي ،-حيث تظهر بداية الطلبات
التي حالتها "معتمد من الطالب" ،ويستطيع المشرف اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب
أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب" أو
"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من لجنة الكلية للمشرف
الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشروع التي أدخلها الطالب وكذلكمشاهدة قرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم
على الطلب.
 تعديل معلومات المشروع التي أدخلها الطالب. -اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب فإن حالته تصبح أحد الحاالت التالية:

.1
.2

.3

.4

"معتمد من المشرف الرئيسي" إذا كانت حالته الحالية "معتمد من الطالب" ،ويقوم
النظام بإرسال بريد إلكتروني لرئيس القسم.
"معتمد من المشرف الرئيسي للجنة القسم بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية "مرجع
من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني
لرئيس القسم.
"معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية "مرجع
من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني
للعميد ورئيس القسم.
"معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية
"مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام بإرسال
بريد إلكتروني لعميد الدراسات العليا ورئيس القسم.
مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.

 رفض الطلب :عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى "رفض من المشرفالرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب ،عندها ينتهي الطلب ويستطيع
الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
ت .طلب تغيير عنوان الرسالة:
يستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات تغيير عنوان الرسالة التي قام بتقديمها واعتمادها
الطالب الذين يشرف عليهم –كمشرف رئيسي ،-حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد
من الطالب" ،ويستطيع المشرف اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط
على "عرض الطلبات".

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب" أو
"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من لجنة الكلية للمشرف
الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة عنوان الرسالة التي أدخلها الطالب وكذلك مشاهدةقرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم على
الطلب.
 تعديل عنوان الرسالة. اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب فإن حالته تصبح أحد الحاالت التالية:" .1معتمد من المشرف الرئيسي" إذا كانت حالته الحالية "معتمد من الطالب" ،ويقوم
النظام بإرسال بريد إلكتروني لرئيس القسم.
" .2معتمد من المشرف الرئيسي للجنة القسم بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية
"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام بإرسال
بريد إلكتروني لرئيس القسم.
" .3معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية
"مرجع من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام بإرسال
بريد إلكتروني للعميد ورئيس القسم.
" .4معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل" إذا كانت حالته الحالية
"مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" ،ويقوم النظام
بإرسال بريد إلكتروني لعميد الدراسات العليا ورئيس القسم.
مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
 رفض الطلب :عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى "رفض من المشرفالرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب ،عندها ينتهي الطلب ويستطيع
الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
ث .طلبات تغيير مشرف:
يستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات تغيير المشرف كمشرف حالي (للموافقة على طلب
الطالب بتغييره) أو كمشرف جديد (بعد موافقة المشرف الرئيسي الحالي).

 عرض الطلبات كمشرف حالي:
وذلك لمشاهدة الطلبات التي قام بتقديمها واعتمادها الطالب ،حيث تظهر بداية الطلبات التي
حالتها "معتمد من الطالب" ،ويستطيع المشرف اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو
اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الجدد الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي الحالي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي الجديد الذي قام
الطالب باختياره.
 رفض الطلب :عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى "رفض من المشرفالرئيسي الحالي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب ،عندها ينتهي الطلب
ويستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
 عرض الطلبات كمشرف جديد:
وذلك لمشاهدة الطلبات التي قام باعتمادها المشرف الرئيسي الحالي ،حيث تظهر بداية
الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي الحالي" ،ويستطيع المشرف اختيار حالة
أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي الحالي":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الجدد الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل معلومات المشرف (الرئيسي) :وذلك ليقوم المشرف بإدخال عدد األبحاث المنشورةالمقبولة للنشر لديه.
 تعديل المشرف المشارك :يستطيع المشرف اإلبقاء على المشرف المشارك السابق أو حذفهأو تغييره.
 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمشرف المشارك ولرئيس القسم ،مع العلم
بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
رفض الطلب :عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى "رفض من المشرف
الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي الحالي وللطالب ،عندها
ينتهي الطلب ويستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
ج .طلبات تغيير المشرف المشارك:
يستطيع المشرف الرئيسي استعراض الطالب الذين يشرف عليهم كما في الشكل

عند الضغط على "عرض" يتم عرض طلبات تغيير المشرف المشارك التي قام المشرف
بتقديمها للطالب كما في الشكل.

عند الضغط على زر "تقديم طلب" تظهر الئحة يستطيع من خاللها تحديد المشرف المشارك

عند الضغط على زر "حفظ" يتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في الشكل

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلب:
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرف المشارك الذين تم اختيارهوكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل المشرف المشارك حذف الطلب اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمشرف المشارك ولرئيس القسم ،مع العلم
بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل
أعاله.
ح .نموذج متابعة إنجاز الطالب:
مالحظة :يستطيع المشرف تقديم نموذج واحد فقط لكل طالب في الفصل الواحد.
يستطيع المشرف الرئيسي استعراض الطالب الذين يشرف عليهم كما في الشكل

عند الضغط على "عرض" يتم عرض نماذج متابعة إنجاز الطالب التي قام المشرف بتقديمها
للطالب كما في الشكل.

عند الضغط على زر "تقديم طلب" تظهر الئحة يستطيع من خاللها تحديد إنجاز الطالب خالل
الفصل الحالي

عند الضغط على زر "حفظ" يتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في الشكل

يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلب:
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة المعلومات التي تم إدخالها وكذلك مشاهدة قرارالقسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل المعلومات المدخلة -حذف الطلب

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ،مع العلم بأنه ال يمكن التعديل
على الطلب المعتمد.
ويستطيع المشرف الرئيسي متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
 .9رئيس القسم:
يستطيع رئيس القسم الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصتين
بالبريد اإللكتروني .عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمها من قبل الطالب
في القسم.
طلبات تعيين مشرف
طلبات تغيير مشرف
طلبات تغيير المشرف المشارك
مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير
طلب تغيير عنوان الرسالة
طلبات تأجيل دراسة
طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي)
طلبات تمديد دراسة
نماذج متابعة إنجاز الطالب
أ .طلبات تعيين مشرف:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي
لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي" ،ويستطيع
اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والمشارك والطالب وينتهي عندها الطلب
حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من الطالب"ويتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.

ب .مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير التي قام باعتمادها
أي مشرف رئيسي لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي" ،ويستطيع اختيار حالة أخرى واختيار القسم أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط
على "عرض الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذلك لعرض طلبات الطالب الذين
يشرف عليهم اشرافا رئيسيا .بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل ،عندها
تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي لهذا الطلب.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي" أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة القسم بعد التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشروع التي أدخلها الطالب وكذلكمشاهدة قرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم
على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:
" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال
بريد الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل معلومات المشروع ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من
المشرف الرئيسي يمكن لرئيس القسم تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب
حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ت .طلب تغيير عنوان الرسالة:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تغيير عنوان الرسالة التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي
لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي" ،ويستطيع
اختيار حالة أخرى واختيار القسم أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذلك لعرض طلبات الطالب الذين
يشرف عليهم اشرافا رئيسيا .بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل ،عندها

تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي لهذا الطلب.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي" أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة القسم بعد التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة عنوان الرسالة التي أدخلها الطالب وكذلك مشاهدةقرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم على
الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال
بريد الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل عنوان الرسالة ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من
المشرف الرئيسي يمكن لرئيس القسم تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب
حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ث .طلبات تغيير مشرف:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تغيير المشرف التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي
لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي" ،ويستطيع
اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي حالي (للموافقة على طلب تغييره) أو
كمشرف رئيسي جديد (بعد موافقة المشرف الحالي) بالضغط على الروابط الموجودة أعلى
الجدول كما في الشكل ،عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها
في البند السابق للمشرف الرئيسي.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي الحالي وللمشرف الرئيسي والمشارك
الجدد وللطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي الحالي" ويتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي الجديد ليقوم بمراجعة الطلب
وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ج .طلبات تغيير المشرف المشارك:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تغيير المشرف المشارك التي قام باعتمادها أي مشرف
رئيسي لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي"،
ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرف المشارك الذي تم اختيارهوكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والمشارك وينتهي عندها الطلب حيث
يستطيع المشرف الرئيسي التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "تحت الطلب" ويتمإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.

ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ج .طلبات تأجيل دراسة:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي طالب في القسم،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من الطالب" ،ويستطيع اختيار حالة أخرى أو
إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو

" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم
بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "تحت الطلب" ويتمإرسال بريد الكتروني للطالب ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ح .طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي):
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي طالب من طلبة
االختصاص العالي في القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من الطالب"،
ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال
بريد الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع
الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "تحت الطلب" ويتمإرسال بريد الكتروني للطالب ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
خ .طلبات تمديد دراسة:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تمديد الدراسة التي قام باعتمادها أي طالب في القسم ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من الطالب" ،ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال
رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم
بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "تحت الطلب" ويتمإرسال بريد الكتروني للطالب ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ح .نماذج متابعة إنجاز الطالب:
يستطيع رئيس القسم مشاهدة نماذج متابعة إنجاز الطالب التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي
لطالب القسم ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي" ،ويستطيع
اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".
ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف
الرئيسي":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة تنسيب المشرف الرئيسي وكذلك مشاهدة قرارالقسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الكلية .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد
أو
" .2رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع
المشرف الرئيسي التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "تحت الطلب" ويتمإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.

ويستطيع رئيس القسم متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
العميد/نائبه:
.11
يستطيع العميد/نائبه الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصتين
بالبريد اإللكتروني .عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمها من قبل الطالب
في الكلية.
طلبات تعيين مشرف
طلبات تغيير مشرف
طلبات تغيير المشرف المشارك
مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير
طلب تغيير عنوان الرسالة
طلبات تأجيل دراسة
طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي)
طلبات تمديد دراسة
نماذج متابعة إنجاز الطالب
أ .طلبات تعيين مشرف:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام ،ويستطيع
اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك والطالب وينتهي عندها
الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.

ب .مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير التي قام باعتمادها
أي رئيس قسم في الكلية ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم"

في كل األقسام ،ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم
الضغط على "عرض الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذلك لعرض طلبات الطالب الذين
يشرف عليهم اشرافا رئيسيا ،بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل ،عندها
تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي لهذا الطلب.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم" أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية بعد التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشروع التي أدخلها الطالب وكذلكمشاهدة قرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم
على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكلية بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:
" .1معتمد من لجنة الكلية" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2مرجع من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل معلومات المشروع ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ
رئيس القسم ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن
للعميد/نائبه تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب حيث
يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ت .طلب تغيير عنوان الرسالة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير عنوان الرسالة التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في
الكلية ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام،
ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على
"عرض الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذلك لعرض طلبات الطالب الذين
يشرف عليهم اشرافا رئيسيا ،بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل ،عندها
تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي لهذا الطلب.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم" أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية بعد التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة عنوان الرسالة الذي أدخله الطالب وكذلك مشاهدةقرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم على
الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكلية بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:
" .1معتمد من لجنة الكلية" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2مرجع من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل عنوان الرسالة ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ رئيس
القسم ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن للعميد/نائبه
تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب حيث
يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.

ث .طلبات تغيير مشرف:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير المشرف التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام ،ويستطيع
اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي حالي (للموافقة على طلب تغييره) أو
كمشرف رئيسي جديد (بعد موافقة المشرف الحالي) بالضغط على الروابط الموجودة أعلى
الجدول كما في الشكل ،عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها
في البند السابق للمشرف الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي الحالي والمشرف الرئيسي والمشارك
الجدد والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ج .طلبات تغيير المشرف المشارك:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير المشرف المشارك التي قام باعتمادها أي رئيس قسم
في الكلية ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام،
ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على
"عرض الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرف المشارك الذين تم اختيارهوكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك وينتهي عندها الطلب حيث
يستطيع المشرف الرئيسي التقدم بطلب جديد.

 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ج .طلبات تأجيل دراسة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام ،ويستطيع
اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني
لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم
بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من الطالب"ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ح .طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي):
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام ،ويستطيع
اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني
لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم
بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من الطالب"ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
خ .طلبات تمديد دراسة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تمديد الدراسة التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام ،ويستطيع
اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم
بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من الطالب"ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
ح .نماذج متابعة إنجاز الطالب:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة نماذج متابعة إنجاز الطالب التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في
الكلية ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام،
ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على
"عرض الطلبات".

ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس
القسم":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة تنسيب المشرف الرئيسي وكذلك مشاهدة قرارالقسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكليةبإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لعميد الدراسات العليا .مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.
أو

" .2رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة ،وعندها يتم إرسال بريد
الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع
المشرف الرئيسي التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرفالرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع العميد/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.
عميد الدراسات العليا/نائبه:
.11
يستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة
السرية الخاصتين بالبريد اإللكتروني .عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن
تقديمها من قبل الطالب في الجامعة.
طلبات تعيين مشرف
طلبات تغيير مشرف
طلبات تغيير المشرف المشارك
مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير
طلب تغيير عنوان الرسالة
طلبات تأجيل دراسة
طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي)
طلبات تمديد دراسة
نماذج متابعة إنجاز الطالب
أ .طلبات تعيين مشرف:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي
كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: " .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك
والطالب ولعمادة الدراسات العليا ،ويتم اعتماد المشرف الرئيسي والمشرف
المشارك كمشرفين على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات العليا.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك
والطالب ،وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.

ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
ب .مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات مقترح مشروع بحث رسالة الماجستير التي قام باعتمادها
أي عميد كلية ،حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من لجنة الكلية" في كل الكليات،
ويستطيع اختيار أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط
على "عرض الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من لجنة الكلية"
أو "معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشروع التي أدخلها الطالب وكذلكمشاهدة قرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم
على الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار مجلس كلية الدراسات العليا بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:
"( .1معتمد من عميد كلية الدراسات العليا" " /معتمد من عميد كلية الدراسات العليا
بعد التعديل") إذا كان قرار اللجنة "موافقة" وكانت حالة الطلب الحالية ("معتمد من
لجنة الكلية" " /معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل") ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب
والدراسات العليا وعمادة البحث العلمي ووحدة القبول والتسجيل ،ويتم اعتماد
معلومات المشروع للطالب في أنظمة القبول والتسجيل .مع العلم بأنه ال يمكن
التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل معلومات المشروع ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ
رئيس القسم ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن
للعميد/نائبه تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار اللجنة "عدم الموافقة"،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي
والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
يستطيع العميد/نائبه إصدار تقرير بالطلبات التي تحتاج إلى دراسة من قبل مجلس كلية الدراسات
العليا وذلك بالضغط على زر "تقرير بالطلبات قيد الدراسة" المبين في الصورة أعاله.
ت .طلب تغيير عنوان الرسالة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير عنوان الرسالة التي قام باعتمادها أي عميد كلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من لجنة الكلية" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار
أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من لجنة الكلية"
أو "معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل":
 عرض المشرفين الرئيسي والمشارك على رسالة الطالب. عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة عنوان الرسالة الذي أدخله الطالب وكذلك مشاهدةقرارات لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا التي تتم على
الطلب.
 تعديل قرار اللجنة :وذلك إلدخال أو تعديل قرار مجلس كلية الدراسات العليا بإدخال رقمالجلسة وتاريخها ثم اختيار "موافقة" أو "موافقة بعد التعديل" أو "عدم الموافقة" مع
المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب:مالحظة :يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.
عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:
"( .1معتمد من عميد كلية الدراسات العليا" " /معتمد من عميد كلية الدراسات العليا
بعد التعديل") إذا كان قرار اللجنة "موافقة" وكانت حالة الطلب الحالية ("معتمد من
لجنة الكلية" " /معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل") ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب
والدراسات العليا وعمادة البحث العلمي ووحدة القبول والتسجيل ،ويتم اعتماد

عنوان الرسالة الجديد للطالب في أنظمة القبول والتسجيل .مع العلم بأنه ال يمكن
التعديل على الطلب المعتمد.
أو
" .2مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة
"موافقة بعد التعديل" ،وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه
بإرجاع الطلب له لتعديل عنوان الرسالة ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ رئيس
القسم ،وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن للعميد/نائبه
تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.
أو
" .3رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار اللجنة "عدم الموافقة"،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي
والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
يستطيع العميد/نائبه إصدار تقرير بالطلبات التي تحتاج إلى دراسة من قبل مجلس كلية الدراسات
العليا وذلك بالضغط على زر "تقرير بالطلبات قيد الدراسة" المبين في الصورة أعاله.
ث .طلبات تغيير مشرف:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير المشرف التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي
كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي حالي (للموافقة على طلب تغييره) أو
كمشرف رئيسي جديد (بعد موافقة المشرف الحالي) بالضغط على الروابط الموجودة أعلى
الجدول كما في الشكل ،عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها
في البند السابق للمشرف الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الجدد الذين تم اختيارهم وكذلكمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: " .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك
الحاليين والجدد والطالب ولعمادة الدراسات العليا ،ويتم اعتماد المشرف الرئيسي
والمشرف المشارك الجديدين كمشرفين على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات
العليا.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي الحالي
والجديد والمشرف المشارك والطالب ،وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب
التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.

ج .طلبات تغيير المشرف المشارك:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تغيير المشرف المشارك التي قام باعتمادها أي عميد كلية،
حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار
أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،
عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة معلومات المشرف المشارك الذين تم اختيارهوكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: " .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشرف
المشارك(الحالي والجديد) والطالب ولعمادة الدراسات العليا ،ويتم اعتماد
المشرف المشارك الجديد على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات العليا.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف
الرئيسي والمشارك ،وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع المشرف الرئيسي
التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
ج .طلبات تأجيل دراسة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي
كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: " .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة الدراسات العليا
والتسجيل ،ويتم إدخال الفصل المؤجل في بيانات الطالب في القبول والتسجيل،
وحذف المساقات المسجلة غير المدفوعة ،ووضع نتيجة مؤجل للمساقات المسجلة
المدفوعة.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ،وينتهي عندها الطلب
حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
ح .طلبات تأجيل دراسة(االختصاص العالي):
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تأجيل الدراسة التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي
كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة الدراسات
العليا والتسجيل ،ويتم إدخال السنة المؤجلة في بيانات الطالب في القبول
والتسجيل ،وحذف المساقات المسجلة غير المدفوعة ،ووضع نتيجة مؤجل
للمساقات المسجلة المدفوعة.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ،وينتهي
عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
خ .طلبات تمديد دراسة:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة طلبات تمديد الدراسة التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث تظهر
بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي كلية و
قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العلياالتي تتم على الطلب.

 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:" .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة
الدراسات العليا والتسجيل ،ويتم إدخال الفصل المطلوب تمديده في بيانات
الطالب في القبول والتسجيل.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة،
وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب،
وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.
 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
ح .نماذج متابعة إنجاز الطالب:
يستطيع العميد/نائبه مشاهدة نماذج متابعة إنجاز الطالب التي قام باعتمادها أي عميد كلية ،حيث
تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات ،ويستطيع اختيار أي
كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض
الطلبات".
ويستطيع العميد/نائبه عرض الطلبات كمشرف رئيسي (وذلك في حال قيام طالب باختياره
كمشرف رئيسي عل رسالته) بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،

عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها في البند السابق للمشرف
الرئيسي.

يستطيع العميد/نائبه القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل
العميد":
 عرض معلومات الطلب :وذلك لمشاهدة تنسيب المشرف الرئيسي وكذلك مشاهدة قرارالقسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.
 الموافقة/التعديل على الطلب :وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقةأو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 اعتماد الطلب :عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: " .1معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة ،وعندها يتم
إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب
ولعمادة الدراسات العليا ولوحدة القبول والتسجيل.
أو
" .2رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة ،وعندها
يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي ،وينتهي
عندها الطلب حيث يستطيع المشرف الرئيسي التقدم بطلب جديد.

 فك اعتماد الطلب :عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبلرئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم
عليه.
ويستطيع عميد الدراسات العليا/نائبه متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في
الشكل أعاله.
للدعم الفني الرجاء االتصال بــــــــــ:
23197
23198
أو إرسال بريد الكتروني على webmaster@just.edu.jo

