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يستطيع المرشد من خالل هذه الصفحة استعراض جميع الطالب الذين يستطيع إرشادهم 

 .رئيس القسمالعميد / والمنسبين له من قبل 

)عام أو خاص( من القائمة، حيث أن اإلرشاد العام يشمل  يقوم المرشد باختيار نوع اإلرشاد

، أما الخاص فيشمل الطالب الذين معدلهم %60الطالب الذين معدلهم التراكمي أكبر أو يساوي 

بعد و، ويستطيع إدخال رقم طالب معين و/أو أي جزء من اسمه. %60التراكمي أقل من 

ب اإلرشاد العام المع تلوين طالضغط على زر "عرض" يقوم النظام بعرض أسماء الطلبة 

، كما يظهر بجانب كل طالب مؤشر % باللون األحمر63ي أقل من التراكم ممعدله نالذي

بين آخر معدلين  يوضح التغير في معدله التراكمي زيادة أو نقصانا أو ثباتا وذلك بأخذ الفرق

خر فصل مطروحا منه المعدل التراكمي للفصل آتراكميين للطالب ) المعدل التراكمي في 

كما يستطيع المرشد الضغط على اسم الطالب لعرض كما يظهر مقدار التغير.  السابق له (،

، أو الضغط على زر "للطباعة انقر هنا" لطباعة أسماء معلوماته في صفحة "معلومات الطالب"

 .الطلبة
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 :يستطيع المرشد من خالل هذه الصفحةتكون هذه الصفحة في حساب المرشد حيث 

حيث يقوم المرشد بتحديد نوع اإلرشاد  :( لطالبمن المرشد إلى ا) إرسال رسالة  -

)عام/خاص( ثم تحديد الطالب من قائمة "المرسل إليه" ثم تحديد الموضوع والنص والفترة 

إرسال الرسالة على بريد  المراد إظهار الرسالة خاللها. عند الضغط على زر "إرسال" يتم

 موقع "خدمات الطالب".عرض الرسالة للطالب على  الطالب اإللكتروني وأيضا يتم

 

غير بحيث يتم إظهار الرسالة :  (إلى المرشد من الطالب)  عرض الرسائل المستلمة -

 (.Boldالمقروءة بخط غامق )

 

ويستطيع المرشد قراءة الرسالة من خالل الضغط على الصورة الموجودة في عمود "نص 

 .الرسالة" 



 

غير بحيث يتم إظهار الرسالة  :( طالبالمن المرشد إلى )  عرض الرسائل المرسلة -

 (.Boldالمقروءة بخط غامق )

 

 

يكون هذا الرابط متاحا فقط للعميد / رئيس القسم، ويستطيع : إرسال رسالة لطالب مرشد -

من خالله إرسال رسالة لطالب القسم أو لطالب مرشد معين أو للطالب الذين ليس لهم 

 .مرشد

 

مرشد أن يختار نوع اإلرشاد والقسم، أما باقي من خانة "خيارات العرض" يجب على ال

 الحاجة.الخيارات فهي اختيارية حسب 



 

ثم يقوم بالضغط على زر عرض ليتم عرض الئحة بأسماء الطالب المراد إرسال رسالة لهم،  

بحيث يمكن اختيار جميع الطلبة بالضغط على زر "اختيار الكل" أو اختيار/استثناء طالب أو 

 ى الزر الموجود بجانب اسمه.أكثر بالضغط عل

 

من  -بعد ذلك يقوم المرشد بتعبئة معلومات الرسالة )الموضوع، النص، تاريخ عرض الرسالة 

في خدمات الطالب(، ثم الضغط على زر إرسال ليتم إرسال الرسالة إلى بريد الطالب  -إلى

 به.اإللكتروني وأيضا لمشاهدتها من قبل الطالب على صفحة الخدمات الخاصة 

 



 ":متابعة اإلرشاد" صفحة

من العميد / رئيس القسم رؤساء األقسام، حيث يستطيع العمداء و هذه الصفحة خاصة فقط ب

 .القسم على طالبهالكلية / خاللها عرض كافة الحركات التي قام بها أي مرشد في 

 

أو خاص( باختيار نوع اإلرشاد )عام  العميد / رئيس القسميقوم من شاشة خيارات العرض 

والقسم، ويستطيع اختيار مرشد معين أو كل المرشدين وكذلك إدخال رقم طالب معين، كما 

عند  يستطيع اختيار فترة معينة تمت الحركات خاللها )من تاريخ معين إلى تاريخ آخر(.

الضغط على زر "عرض" يقوم النظام بعرض ملخص للحركات وعددها حسب خيارات 

 العرض التي تم اختيارها.

  عند الضغط على العدد الذي بجانب كل حركة يتم عرض تفاصيل هذه الحركة.

 



عند الضغط على زر "جميع الحركات" يتم عرض جميع الحركات بالتفصيل وذلك حسب 

 خيارات العرض التي تم اختيارها.

  

عند الضغط على زر "طباعة الحركات/مرشد" يتم عرض تقرير بكل الحركات التي قام بها كل 

 لمرشدين في القسم مقسمة حسب المرشد.ا

يتم عرض تقرير بإحصائية لكل  "طباعة إحصائية الحركات/مرشدعند الضغط على زر "

  الحركات التي قام بها كل المرشدين في القسم مقسمة حسب المرشد.
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خاللها تنسيب هذه الصفحة خاصة فقط برؤساء األقسام، حيث يستطيع رئيس القسم من 

 مجموعة من الطالب لمرشد معين في القسم.



 

من من شاشة خيارات العرض يقوم المرشد باختيار نوع اإلرشاد )عام أو خاص( والقسم، و

"جميع الطالب" لعرض كافة الطالب )لهم مرشد او  يستطيع اختيارخالل قائمة المرشد الحالي 

س لهم مرشد" لعرض الطالب الذين ليس لهم اختيار "طالب لي ليس لهم مرشد(. كما يمكن

مرشد معين لعرض الطالب الذين يرشدهم. ويستطيع المرشد اسم اختيار  كما يمكنمرشد فقط، 

أو جزء من اسمه كذلك يستطيع اختيار السنة والتي تمثل الدفعة  إدخال رقم طالب معين

خيارات العرض الطالب حسب . عند الضغط على زر "عرض" يقوم النظام بعرض للطالب

 التي تم اختيارها.

بعد أن يقوم رئيس القسم باختيار الطالب من الجدول وذلك بالضغط على "مربع االختيار" الذي 

بجانب كل طالب )أو بالضغط على رأس العمود الختيار كل الطالب 

نسيب يقوم باختيار المرشد الجديد من القائمة ثم الضغط على زر "اعتماد" ليتم ت ،المعروضين(

 الجديد. مرشدللالطالب الذين تم اختيارهم 



 كما يستطيع المرشد الضغط على اسم الطالب لعرض معلوماته في صفحة "معلومات الطالب".

لعرض تقرير بكل المرشدين  يستطيع المرشد الضغط على زر

 وأعداد الطلبة الذين يرشدهم في اإلرشاد العام والخاص.
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وصفحة "تهيئة  هر هذه الصفحة عند الضغط على اسم الطالب في صفحة "طالب اإلرشاد"تظ

ويستطيع المرشد من خاللها استعراض بعض المعلومات عن الطالب وبناء الجدول  اإلرشاد"

 االسترشادي للطالب للفصل القادم. وتحتوي على الخدمات التالية:

 مع بيان الفصول  الفصول في كلالطالب : لعرض كشف عالمات كشف العالمات

 .المؤجلة



 

 

 لعرض المواد التي سجلها الطالب للفصل الحالي.الجدول الدراسي : 

 

 يقوم المرشد بإدخال عنوان الرسالة وتفاصيلها وتحديد الفترة التي إرسال الرسائل :

يستطيع الطالب خاللها مشاهدة الرسالة بعد الضغط على زر "إرسال" تظهر الرسالة 

 لى موقع خدمات الطالب.للطالب ع



 

 لعرض جميع العقوبات التي حصل عليها الطالب.: العقوبات 

 والتي  الطالب من أي مرشد استلمهاالرسائل التي جميع لعرض : متابعة الرسائل

المقروءة بخط غير أرسلها ألي مرشد مرتبة حسب تاريخ اإلرسال، وتظهر الرسالة 

 .(Boldغامق )

 

 لعرض جميع المواد االختيارية )جامعة/قسم/تخصص( التي  :عرض المواد االختيارية

 درسها الطالب في أي فصل.

 

 :الخطة يستطيع المرشد من خالل هذه الخدمة استعراض  بناء الجدول االسترشادي

الثاني إذا كان الفصل الحالي هو  االسترشادية للطالب لبناء جدول استرشادي له للفصل

واألول إذا كان الفصل الحالي هو الفصل الثاني، أو الفصل األول، أو للفصل الصيفي 

 .للفصل األول إذا كان الفصل الحالي هو الفصل الصيفي



 

تظهر قائمة بالفصول التي يستطيع المرشد اإلرشاد  في شاشة بناء الجدول االسترشادي

تظهر مساقات الخطة االسترشادية ملونة حسب إمكانية اقتراحها ضمن  فيها، كما

اقتراحها باللون  السترشادي للطالب، بحيث تظهر المساقات التي يمكنالجدول ا

األخضر، أما المواد التي ال يمكن اقتراحها نهائياً )ناجح، معفي، مسجلة حالياً( فتظهر 

باللون األحمر، والمواد التي ال يمكن اقتراحها للفصل القادم )بسبب عدم تسجيل 

 .المتطلب السابق( فتظهر باللون األصفر

مجموعة من المساقات )الملونة باللون  فصل اإلرشاد واختيار يستطيع المرشد اختيار

األخضر فقط( ثم الضغط على زر "بناء الجدول االسترشادي" ليتم بناء الجدول 

 .االسترشادي والذي يظهر في شاشة الجدول االسترشادي

 

 

 

( األيقونة ) حذف أي مساق من الجدول االسترشادي بالضغط علىيستطيع المرشد 

المحاذية للمساق أو حذف الجدول االسترشادي كامالً بالضغط على زر "حذف جدول 

 .الطالب االسترشادي"

ليتم  "إرسال الجدول االسترشادي للطالببعدها يستطيع المرشد الضغط على زر "

، مع األخذ بعين االعتبار بأن الجدول الذي إظهاره للطالب على موقع خدمات الطالب

ولكن التغييرات لن تظهر إال بعد الضغط على هذا  التعديل عليهيمكن  إرساله للطالبتم 

 .الزر مرة أخرى



 لعرض جميع المواد التي رسب  :بسبب الغياب فيها الطالب /المحرومالمواد الراسب

 )راسب، محروم بسبب الغياب(. فيها الطالب
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