
 الدراسات العليا نماذجنظام 

 :وصف النظام 

، الخاصة بهم النماذجتقديم ولطالب االختصاص العالي  )مسار الرسالة( يتيح النظام لطالب الدراسات العليا

ذه بمتابعة ه ونائبيه وعميد الدراسات العليا ونائبيهم رؤساء األقسام والعمداءو لألساتذة المشرفين كما يتيح

 الزم عليها.الطلبات وإجراء ال

 دوار النظام:أ 

 يقسم المستخدمون الذين يستطيعون الدخول إلى النظام إلى الفئات التالية:

 طالب الدراسات العليا: .1

 طالب االختصاص العالي

 المشرف الرئيسي: .2

 :قسمال ئيسر .3

 :ه/نائبديالعم .4

 :/نائبهعميد الدراسات العليا .5

 

 طالب الدراسات العليا: .6

بنظام  يستطيع الطالب الدخول إلى النظام عن طريق إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية الخاصة

 .التسجيل

 تقديمها.التي يمكن  بالنماذجعند الدخول إلى النظام تظهر قائمة 

 )مسار الرسالة فقط( على رسالة الماجستير طلب تعيين مشرف

 )مسار الرسالة فقط( الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح

 )مسار الرسالة فقط( على رسالة الماجستير مشرف تغييرطلب 

 )مسار الرسالة فقط( طلب تغيير عنوان الرسالة

 )مسار الرسالة والشامل( طلب تأجيل دراسة الماجستير

 )مسار الرسالة والشامل( دراسة الماجستير مديدت طلب

 

 :على رسالة الماجستير طلب تعيين مشرف . أ

وذلك باختيار "طلب تعيين  الطالب تقديم طلب تعيين مشرف على رسالة الماجستير يستطيع

مشرف" من القائمة ومن ثم الضغط على زر " تقديم طلب تعيين مشرف على رسالة 

ثم  . يقوم الطالب باختيار المشرف الرئيسي باختيار الكلية والقسم واسم المشرفالماجستير"

 كما في الشكل. تكون حالته "تحت الطلب"و ليتم إضافة الطلبيضغط "حفظ" 



 

 

 

 تالية على الطلب:يستطيع الطالب عمل اإلجراءات ال

 

والمشرف المشارك  -الذي قام باختياره–عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة المشرف الرئيسي  -

 -الذي سيختاره له المشرف الرئيسي إن وجد-

 تعديل المشرف الرئيسي الذي قام باختياره -

 الطلبحذف  -

ويقوم النظام  عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" اعتماد الطلب: -

، مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي

 عليه.

 

 في الشكل أعاله.ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة 

 

مالحظة: لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من 

 مراحل سير العملية.

 

 

 :الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح . ب

قد تم تعيين يجب أن يكون و حتى نهاية الفصل الثالث يستطيع الطالب تقديم هذا الطلبمالحظة: 

 قا.مشرف رئيسي له مسب

 مقترحوذلك باختيار " الماجستير رسالة بحث مشروع نموذج مقترحيستطيع الطالب تقديم 

 مشروع مقترحتقديم ن القائمة ومن ثم الضغط على زر "" مالماجستير رسالة بحث مشروع

عنوان المقترح باللغتين العربية واإلنجليزية بإدخال  ". يقوم الطالبالماجستير رسالة بحث



ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في مقترح وتحميل ملف ال

 الشكل.

 

 

 

 يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:

 

 المشروع التي قام الطالب بإدخالها.عرض معلومات  -

 المشروع التي قام الطالب بإدخالها.معلومات  تعديل -

 .حذف الطلب -

على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام  اعتماد الطلب: عند الضغط -

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.

 

ستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من مالحظة: لن ي

 مراحل سير العملية.

 

 :طلب تغيير عنوان الرسالة . ت

 .فقط إذا تم تحديد عنوان الرسالة له مسبقامالحظة: يستطيع الطالب تقديم هذا الطلب 

طلب تغيير عنوان ار "وذلك باختي الماجستير رسالةطلب تغيير عنوان يستطيع الطالب تقديم 

". يقوم الماجستير رسالةطلب تغيير عنوان تقديم ن القائمة ومن ثم الضغط على زر "" مرسالةال

ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون بتعديل العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية  الطالب

 حالته "تحت الطلب" كما في الشكل.



 

 

 

 التالية على الطلب:ات يستطيع الطالب عمل اإلجراء

 العنوان الذي قام بإدخاله. تعديل -

 .حذف الطلب -

اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام  -

لكتروني للمشرف الرئيسي، مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل إبإرسال بريد 

 عليه.

 

 الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.ويستطيع 

 

مالحظة: لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من 

 مراحل سير العملية.

 

 :على رسالة الماجستير مشرف تغييرطلب  . ث

 تم تعيين مشرف له سابقا.يستطيع الطالب تقديم هذا الطلب إذا مالحظة: 

 تغييرمشرف على رسالة الماجستير وذلك باختيار "طلب  تغييريستطيع الطالب تقديم طلب 

مشرف على رسالة  تغييرمشرف" من القائمة ومن ثم الضغط على زر " تقديم طلب 

 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:

 

والمشرف المشارك  -الذي قام باختياره–عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة المشرف الرئيسي  -

 -الذي سيختاره له المشرف الرئيسي إن وجد-

 الرئيسي الذي قام باختيارهتعديل المشرف  -

 حذف الطلب -

اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام  -

، مع العلم بأن الطلب الحالي ليقوم بالموافقة على الطلب بإرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي

 المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.

 

 طيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.ويست

 

مالحظة: لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من 

 مراحل سير العملية.

 

 :طلب تأجيل دراسة الماجستير . ج

واحد على األقل على دراسة الطالب،  بعد مضي فصلمالحظة: ال يجوز تقديم هذا الطلب إال 

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 

 نفاق وتقديمها للدراسات العليا.خارجية فيجب إحضار موافقة على التأجيل من جهة اإل



طلب تأجيل دراسة وذلك باختيار " طلب تأجيل دراسة الماجستيريستطيع الطالب تقديم 

". يقوم طلب تأجيل دراسة الماجستيرتقديم ن القائمة ومن ثم الضغط على زر "" مالماجستير

طلب وتكون حالته ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة ال باختيار فصل التأجيل من القائمة  الطالب

 "تحت الطلب" كما في الشكل.

 

 

 

 يستطيع الطالب عمل اإلجراءات التالية على الطلب:

 

 .فصل التأجيل الذي قام باختياره تعديل -

 .حذف الطلب -

اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام  -

 ، مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.س القسمرئيبإرسال بريد الكتروني ل

 

 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.

 

 :دراسة الماجستير مديدت طلب . ح

يمكن للطالب تمديد فصلين كحد أعلى حيث أن الحد األعلى للدراسة ستة فصول دون مالحظة: 

 .الصيفية



دراسة  تمديدطلب وذلك باختيار " دراسة الماجستير تمديدطلب يستطيع الطالب تقديم 

". يقوم لماجستيردراسة ا تمديدطلب تقديم ن القائمة ومن ثم الضغط على زر "" مالماجستير

ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته  من القائمة التمديد باختيار فصل  الطالب

 "تحت الطلب" كما في الشكل.

 

 

 

 مل اإلجراءات التالية على الطلب:يستطيع الطالب ع

 الذي قام باختياره. التمديدفصل  تعديل -

 .حذف الطلب -

اد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتم -

 ، مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.رئيس القسمبإرسال بريد الكتروني ل

 

 ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.

 

تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من  مالحظة: لن يستطيع الطالب

 مراحل سير العملية.

 

 



 :طالب االختصاص العالي .7

يستطيع الطالب الدخول إلى النظام عن طريق إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية الخاصة بنظام 

 التسجيل.

 ا.عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمه

 

 طلب تأجيل دراسة الماجستير

 

 :طلب تأجيل دراسة الماجستير . أ

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 

مالحظة "غير مكتمل" في أي مساق قبل تقديم الطلب. أما بالنسبة للطالب الذين جهة إنفاقهم  إزالة

 خارجية فيجب إحضار موافقة على التأجيل من جهة اإلنفاق وتقديمها للدراسات العليا.

طلب تأجيل دراسة وذلك باختيار " طلب تأجيل دراسة الماجستيريستطيع الطالب تقديم 

". يقوم طلب تأجيل دراسة الماجستيرتقديم ائمة ومن ثم الضغط على زر "ن الق" مالماجستير

ثم يضغط "حفظ" ليتم إضافة الطلب وتكون حالته  التأجيل من القائمة  سنةباختيار  الطالب

 "تحت الطلب" كما في الشكل.

 

 



 مل اإلجراءات التالية على الطلب:يستطيع الطالب ع

 .اارهي قام باختيتالتأجيل ال سنة تعديل -

 .حذف الطلب -

اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من الطالب" ويقوم النظام  -

 ، مع العلم بأن الطلب المعتمد ال يمكن حذفه أو التعديل عليه.رئيس القسمبإرسال بريد الكتروني ل

 

 المبينة في الشكل أعاله.ويستطيع الطالب متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" 

 

مالحظة: لن يستطيع الطالب تقديم طلب آخر إال إذا تم رفض الطلب المقدم في أي مرحلة من 

 مراحل سير العملية.

 

 المشرف الرئيسي: .8

يستطيع المشرف الرئيسي الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة السرية 

 الخاصتين بالبريد اإللكتروني.

 .التالية د الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذجعن

 تعيين مشرف اتطلب

 مشرف تغييرطلبات 

 المشرف المشارك تغييرطلبات 

 ستيرالماج رسالة بحث مشروع مقترح

 طلب تغيير عنوان الرسالة

 نموذج متابعة إنجاز الطالب

 

 تعيين مشرف: اتطلب . أ

 ،طالباليستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام بتقديمها واعتمادها 

لطالب"، ويستطيع المشرف اختيار حالة حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من ا

 .ثم الضغط على "عرض الطلبات"  أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه

 
 يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب":

ذلك المشرفين الذين تم اختيارهم وكمعلومات عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

 على الطلب.التي تتم عميد الكلية وعميد الدراسات العليا القسم ومشاهدة قرار 



تعديل معلومات المشرف )الرئيسي(: وذلك ليقوم المشرف بإدخال عدد األبحاث المنشورة  -

 المقبولة للنشر لديه.

سواء من داخل أو من  -إن وجد–تعديل المشرف المشارك: وذلك لتحديد المشرف المشارك  -

 ج الجامعة وإدخال معلوماته.خار

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 من المشرف  ب تتحول حالته إلى "رفض الطلب:  عند الضغط على رفض الطل -

الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب، عندها ينتهي الطلب ويستطيع 

 الطالب التقدم بطلب جديد.

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل  المشرف الرئيسيويستطيع 

 أعاله.

 

 :ستيرالماج رسالة بحث مشروع مقترح . ب

التي قام  الماجستير رسالة بحث مشروع مقترحيستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات 

، حيث تظهر بداية الطلبات -كمشرف رئيسي–الذين يشرف عليهم  بتقديمها واعتمادها الطالب

التي حالتها "معتمد من الطالب"، ويستطيع المشرف اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب 

 م الضغط على "عرض الطلبات".أو اسمه  ث

 

 
 

أو  يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب"

"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من لجنة الكلية للمشرف 

 :لمشرف الرئيسي لغايات التعديل"الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من الدراسات العليا ل

وكذلك  التي أدخلها الطالب وععرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشر -

الدراسات العليا التي تتم  مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتمشاهدة قرار

 على الطلب.

 .وع التي أدخلها الطالبتعديل معلومات المشر -

 حد الحاالت التالية:أفإن حالته تصبح  د الضغط على اعتماد الطلباعتماد الطلب: عن -



ويقوم  إذا كانت حالته الحالية "معتمد من الطالب"، "معتمد من المشرف الرئيسي" .1

 .لكتروني لرئيس القسمإالنظام بإرسال بريد 

إذا كانت حالته الحالية "مرجع  "للجنة القسم بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .2

لكتروني إويقوم النظام بإرسال بريد  ن لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،م

 .لرئيس القسم

إذا كانت حالته الحالية "مرجع  "للجنة الكلية بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .3

لكتروني إويقوم النظام بإرسال بريد  من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،

 .رئيس القسمميد ولعل

إذا كانت حالته الحالية  "للدراسات العليا بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .4

ويقوم النظام بإرسال  "مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،

 .رئيس القسمعميد الدراسات العليا ولكتروني لإبريد 

 

 لطلب المعتمد.مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على ا

 

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.

 

ينة في الشكل متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المب المشرف الرئيسيويستطيع 

 أعاله.

 

 :طلب تغيير عنوان الرسالة . ت

التي قام بتقديمها واعتمادها  تغيير عنوان الرسالةيستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات 

، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد -كمشرف رئيسي–الذين يشرف عليهم  الطالب

إدخال رقم الطالب أو اسمه  ثم الضغط  من الطالب"، ويستطيع المشرف اختيار حالة أخرى أو

 على "عرض الطلبات".

 

 
 



أو  يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من الطالب"

"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" أو "مرجع من لجنة الكلية للمشرف 

 :و "مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"الرئيسي لغايات التعديل" أ

وكذلك مشاهدة  التي أدخلها الطالب الرسالة عنوانعرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

الدراسات العليا التي تتم على  مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتقرار

 الطلب.

 .عنوان الرسالةتعديل  -

 فإن حالته تصبح أحد الحاالت التالية: ب: عند الضغط على اعتماد الطلباعتماد الطل -

ويقوم  إذا كانت حالته الحالية "معتمد من الطالب"، "معتمد من المشرف الرئيسي" .1

 .لكتروني لرئيس القسمإالنظام بإرسال بريد 

إذا كانت حالته الحالية  "للجنة القسم بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .2

ويقوم النظام بإرسال  رجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،"م

 .لكتروني لرئيس القسمإبريد 

إذا كانت حالته الحالية  "للجنة الكلية بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .3

ويقوم النظام بإرسال  "مرجع من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،

 .رئيس القسملعميد وي للكترونإبريد 

إذا كانت حالته الحالية  "للدراسات العليا بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسي .4

ويقوم النظام  "مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل"،

 .رئيس القسمعميد الدراسات العليا ولكتروني لإبإرسال بريد 

 

 على الطلب المعتمد.مع العلم بأنه ال يمكن التعديل 

 

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.

 

المبينة في الشكل  متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المشرف الرئيسيويستطيع 

 أعاله.

 

 مشرف: تغييرطلبات  . ث

)للموافقة على طلب  كمشرف حالي المشرف تغييريستطيع المشرف الرئيسي مشاهدة طلبات 

 )بعد موافقة المشرف الرئيسي الحالي(. أو كمشرف جديد الطالب بتغييره(

 

 

 



 :عرض الطلبات كمشرف حالي 

تمادها الطالب، حيث تظهر بداية الطلبات التي التي قام بتقديمها واعوذلك لمشاهدة الطلبات 

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":

الذين تم اختيارهم وكذلك الجدد مات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين عرض معلو -

 مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرف  -

الرئيسي الجديد الذي قام يد الكتروني للمشرف " ويقوم النظام بإرسال برالحالي الرئيسي

 .الطالب باختياره

رفض الطلب:  عند الضغط على رفض الطلب تتحول حالته إلى "رفض من المشرف  -

" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للطالب، عندها ينتهي الطلب الحالي الرئيسي

 ويستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل  يسيالمشرف الرئويستطيع 

 أعاله.

 

 :عرض الطلبات كمشرف جديد 

، حيث تظهر بداية المشرف الرئيسي الحالياعتمادها بالتي قام وذلك لمشاهدة الطلبات 

"، ويستطيع المشرف اختيار حالة مشرف الرئيسي الحاليالطلبات التي حالتها "معتمد من ال

 أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه  ثم الضغط على "عرض الطلبات".

 



المشرف يستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من 

 ":الرئيسي الحالي

الذين تم اختيارهم وكذلك  الجدد عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين -

 ر القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.مشاهدة قرا

تعديل معلومات المشرف )الرئيسي(: وذلك ليقوم المشرف بإدخال عدد األبحاث المنشورة  -

 المقبولة للنشر لديه.

يستطيع المشرف اإلبقاء على المشرف المشارك السابق أو حذفه تعديل المشرف المشارك:  -

 أو تغييره.

د الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرف اعتما -

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

للطالب، عندها الحالي والرئيسي للمشرف الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني 

 ينتهي الطلب ويستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل  المشرف الرئيسيويستطيع 

 أعاله.

 

 :المشرف المشارك تغييرطلبات  . ج

 استعراض الطالب الذين يشرف عليهم كما في الشكلمشرف الرئيسي يستطيع ال

 
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



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

 
 

 :على الطلبيستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية 

الذين تم اختياره  المشارك عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرف -

 على الطلب. وكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم

 تعديل المشرف المشارك -

 حذف الطلب -

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.

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل  رئيسيالمشرف الويستطيع 

 أعاله.

 

 :نموذج متابعة إنجاز الطالب . ح

 يستطيع المشرف تقديم نموذج واحد فقط لكل طالب في الفصل الواحد.مالحظة: 

 استعراض الطالب الذين يشرف عليهم كما في الشكليستطيع المشرف الرئيسي 



 
التي قام المشرف بتقديمها  نماذج متابعة إنجاز الطالبرض" يتم عرض عند الضغط على "ع

 للطالب كما في الشكل.

 

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

 الفصل الحالي

 
 لعند الضغط على زر "حفظ" يتم إضافة الطلب وتكون حالته "تحت الطلب" كما في الشك

 
 

 :على الطلبيستطيع المشرف القيام باإلجراءات التالية 

وكذلك مشاهدة قرار إدخالها تم تي معلومات الالعرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

 القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

 المعلومات المدخلةتعديل  -

 حذف الطلب -



عتماد الطلب تتحول حالته إلى "معتمد من المشرف اعتماد الطلب: عند الضغط على ا -

الرئيسي" ويقوم النظام بإرسال بريد الكتروني لرئيس القسم، مع العلم بأنه ال يمكن التعديل 

 على الطلب المعتمد.

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. المشرف الرئيسيويستطيع 

 

 :قسمال ئيسر .9

 تينستطيع رئيس القسم الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصي

من قبل الطالب  تقديمها يمكنالتي  نماذجبالبريد اإللكتروني. عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بال

 .في القسم

 طلبات تعيين مشرف

 مشرف تغييرطلبات 

 المشارك مشرفال تغييربات طل

 الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح

 طلب تغيير عنوان الرسالة

 جيل دراسةأتطلبات 

 ()االختصاص العاليتأجيل دراسةطلبات 

 تمديد دراسةطلبات 

 نماذج متابعة إنجاز الطالب

 

 طلبات تعيين مشرف: . أ

مادها أي مشرف رئيسي يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعت

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".

وذلك في حال قيام طالب باختياره )ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي 

، بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل  (رئيسي عل رسالته كمشرف

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

 .الرئيسي

 



 
رف المشيستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من 

 ":الرئيسي

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلك  -

 مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم : وذلك قرار اللجنةتعديل  -

 يخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.الجلسة وتار

 
 

 إما إلى:اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته  -

إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  "رئيس القسم قبل "معتمد من .1

 على الطلب المعتمد مع العلم بأنه ال يمكن التعديل الكتروني لعميد الكلية.

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها  .2

للمشرف الرئيسي والمشارك والطالب وينتهي عندها الطلب يتم إرسال بريد الكتروني 

 .حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد

 

" معتمد من الطالبحالته إلى " رجعت الطلبفك اعتماد عند الضغط على  فك اعتماد الطلب: -

 .للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليهإرسال بريد الكتروني يتم و

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 



 

 :الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح . ب

التي قام باعتمادها  الماجستير رسالة بحث مشروع مقترحسم مشاهدة طلبات يستطيع رئيس الق

أي مشرف رئيسي لطالب القسم، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف 

أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط  واختيار القسم الرئيسي"، ويستطيع اختيار حالة أخرى

 على "عرض الطلبات".

لعرض طلبات الطالب الذين وذلك  يع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسيويستط

بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل، عندها  يشرف عليهم اشرافا رئيسيا.

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

 .لهذا الطلب الرئيسي

 

 

 

ستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف ي

 :"للجنة القسم بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسيأو  الرئيسي"

وكذلك  التي أدخلها الطالب وعوذلك لمشاهدة معلومات المشرعرض معلومات الطلب:  -

الدراسات العليا التي تتم  مجلسالقسم والكلية وليا في لجنة الدراسات الع اتمشاهدة قرار

 .على الطلب

تعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم  -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "الجلسة وتاريخها ثم 

 المالحظات كما في الشكل.



 
 

 اعتماد الطلب:  -

 حفظ القرار في الخطوة السابقة.يظهر زر "اعتماد" بعد  مالحظة:

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

"معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال  .1

 ى الطلب المعتمدبريد الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل عل

 أو

"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  .2

إلبالغه "موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي 

وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من  ،لتعديل معلومات المشروع هالطلب ل بإرجاع

 .لرئيس القسم تعديل القرار مرة أخرى واالعتمادالمشرف الرئيسي يمكن 

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،  .3

وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب 

 حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

 ة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.متابع رئيس القسمويستطيع 

 

 :طلب تغيير عنوان الرسالة . ت

التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي تغيير عنوان الرسالة يستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات 

لطالب القسم، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي"، ويستطيع 

أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض  واختيار القسم اختيار حالة أخرى

 الطلبات".

لعرض طلبات الطالب الذين وذلك  ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي

بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل، عندها  يشرف عليهم اشرافا رئيسيا.



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

 .لهذا الطلب الرئيسي

 

 

 

يستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من المشرف 

 ":للجنة القسم بعد التعديل "معتمد من المشرف الرئيسيأو  الرئيسي"

وكذلك مشاهدة  عنوان الرسالة التي أدخلها الطالبالطلب: وذلك لمشاهدة عرض معلومات  -

على الدراسات العليا التي تتم  مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتقرار

 .الطلب

تعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم  -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "م الجلسة وتاريخها ث

 المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب:  -

 يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة. مالحظة:

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:



ة بالموافقة، وعندها يتم إرسال "معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجن .1

 بريد الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد

 أو

"مرجع من لجنة القسم للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  .2

"موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه 

، وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من عنوان الرسالةبإرجاع الطلب له لتعديل 

 المشرف الرئيسي يمكن لرئيس القسم تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،  .3

والطالب وينتهي عندها الطلب وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي 

 حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 

 مشرف: تغييرطلبات  . ث

المشرف التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي  غييريستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات ت

سم، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي"، ويستطيع لطالب الق

 اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

أو ( للموافقة على طلب تغييره) حالي ويستطيع رئيس القسم عرض الطلبات كمشرف رئيسي

أعلى  ةابط الموجودوبالضغط على الر شرف الحالي(كمشرف رئيسي جديد )بعد موافقة الم

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 

 رئيسي":ال

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلك  -

 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 رقم  -

 ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.الجلسة وتاريخها 

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .1

 الطلب المعتمدالكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على 

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها  .2

 للمشرف الرئيسي والمشاركالحالي وللمشرف الرئيسي يتم إرسال بريد الكتروني 

 لطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.لو الجدد

 

المشرف عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من فك اعتماد الطلب:  -

ليقوم بمراجعة الطلب  الجديد " ويتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسيالرئيسي الحالي

 وإجراء الالزم عليه.

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 

 :المشارك مشرفال تغييربات طل . ج

التي قام باعتمادها أي مشرف المشارك المشرف  غييريستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات ت

رئيسي لطالب القسم، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي"، 

 الطلبات". ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض

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":

 الذي تم اختياره المشارك عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرف -

 وكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

ديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم تع -

 الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

ار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد "معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قر .1

 الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها  .2

ها الطلب حيث يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي والمشارك وينتهي عند

 التقدم بطلب جديد. المشرف الرئيسييستطيع 

 

" ويتم تحت الطلبفك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى " -

 إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.



 

 نة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله.متابعة حالة الطلب من خالل خا رئيس القسمويستطيع 

 

 :جيل دراسةأتطلبات  . ج

، طالب في القسمالتي قام باعتمادها أي  تأجيل الدراسةيستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات 

"، ويستطيع اختيار حالة أخرى أو طالبحيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من ال

 ط على "عرض الطلبات".سمه ثم الضغإدخال رقم الطالب أو ا

 
 ":الطالبيستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من 

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

ر لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم تعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرا -

 الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

د "معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بري .1

 الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد

 أو



"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها  .2

لطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم ليتم إرسال بريد الكتروني 

 بطلب جديد.

 

الطلب" ويتم  تحتطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "فك اعتماد ال -

 ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه. طالبإرسال بريد الكتروني لل

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 

 :()االختصاص العاليتأجيل دراسةطلبات  . ح

من طلبة  طالبالتي قام باعتمادها أي  تأجيل الدراسةيستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات 

"، طالب، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من الفي القسم االختصاص العالي

 سمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو ا

 
 ":الطالبس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من يستطيع رئي

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

إدخال رقم تعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم ب -

 الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 



 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال  .1

 بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد بريد الكتروني لعميد الكلية. مع العلم

 أو

"رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة،  .2

لطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع لوعندها يتم إرسال بريد الكتروني 

 الطالب التقدم بطلب جديد.

 

الطلب" ويتم  تحتب ترجع حالته إلى "فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطل -

 ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه. طالبإرسال بريد الكتروني لل

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 :تمديد دراسةطلبات  . خ

، حيث طالب في القسمي قام باعتمادها أي الت الدراسة مديدتيستطيع رئيس القسم مشاهدة طلبات 

"، ويستطيع اختيار حالة أخرى أو إدخال طالبتظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من ال

 سمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".رقم الطالب أو ا

 
 ":طالباليستطيع رئيس القسم القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من 

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة 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 رقم  -

 لشكل.الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في ا



 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .1

 الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد

 أو

القسم" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها "رفض من لجنة الدراسات العليا في  .2

لطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم ليتم إرسال بريد الكتروني 

 بطلب جديد.

 

الطلب" ويتم  تحتفك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى " -

 الطلب وإجراء الالزم عليه.ليقوم بمراجعة  طالبإرسال بريد الكتروني لل

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 

 :نماذج متابعة إنجاز الطالب . ح

التي قام باعتمادها أي مشرف رئيسي  نماذج متابعة إنجاز الطالبيستطيع رئيس القسم مشاهدة 

طلبات التي حالتها "معتمد من المشرف الرئيسي"، ويستطيع لطالب القسم، حيث تظهر بداية ال

 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 

الجدول كما في الشكل، كمشرف رئيسي عل رسالته(  بالضغط على الرابط الموجود أعلى 

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":

وكذلك مشاهدة قرار الرئيسي  المشرف تنسيبعرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

 القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

تعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في القسم بإدخال رقم  -

 الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 عتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:ا -

"معتمد من قبل رئيس القسم" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .1

 الكتروني لعميد الكلية. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد

 أو

كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها  "رفض من لجنة الدراسات العليا في القسم" إذا .2

يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع 

 التقدم بطلب جديد. المشرف الرئيسي

 

" ويتم تحت الطلبفك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى " -

 إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.



 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. رئيس القسمويستطيع 

 

 :ه/نائبديالعم .11

ة السرية الخاصتين الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلم ه/نائبيستطيع العميد

بالبريد اإللكتروني. عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن تقديمها من قبل الطالب 

 .الكليةفي 

 طلبات تعيين مشرف

 مشرفتغيير طلبات 

 المشارك مشرفتغيير الطلبات 

 الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح

 طلب تغيير عنوان الرسالة

 أجيل دراسةطلبات ت

 أجيل دراسة)االختصاص العالي(طلبات ت

 دراسة تمديدطلبات 

 نماذج متابعة إنجاز الطالب

 

 طلبات تعيين مشرف: . أ

مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،  /نائبهيستطيع العميد

ام، ويستطيع حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقس

اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض 

 الطلبات".

عرض الطلبات كمشرف رئيسي )وذلك في حال قيام طالب باختياره  /نائبهويستطيع العميد

كمشرف رئيسي عل رسالته(  بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل، 

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

 الرئيسي.

 

 
 



القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهيستطيع العميد

 القسم":

تيارهم وكذلك عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اخ -

 مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

الكلية : وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الموافقة/التعديل على الطلب -

 بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد معتمد من قبل العميد" .1

 .. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمدالدراسات العلياالكتروني لعميد 

 أو

للجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد " إذا كان قرار ارفض من عميد الكلية" .2

لمشرف الرئيسي والمشارك والطالب وينتهي عندها لرئيس القسم واالكتروني 

 الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرف  -

الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم  الرئيسي" ويتم إرسال بريد

 عليه.

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. /نائبهالعميدويستطيع 

 

 

 :الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح . ب

قام باعتمادها  التي الماجستير رسالة بحث مشروع مقترحطلبات مشاهدة  ه/نائبيستطيع العميد

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".

لعرض طلبات الطالب الذين ك عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذل /نائبهويستطيع العميد

بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل، عندها  يشرف عليهم اشرافا رئيسيا،

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

 .لهذا الطلب الرئيسي

 

 
 

لية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس القيام باإلجراءات التا /نائبهيستطيع العميد

 :أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية بعد التعديل" القسم"

وكذلك  التي أدخلها الطالب وععرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشر -

عليا التي تتم الدراسات ال مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتمشاهدة قرار

 .على الطلب

بإدخال رقم  الكليةتعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في  -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "الجلسة وتاريخها ثم 

 المالحظات كما في الشكل.

 
 



 اعتماد الطلب:  -

 د" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة.يظهر زر "اعتما مالحظة:

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد لجنة الكلية"معتمد من  .1

 .. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمدالدراسات العلياالكتروني لعميد 

 أو

للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  كليةنة ال"مرجع من لج .2

"موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه 

ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ  بإرجاع الطلب له لتعديل معلومات المشروع

الرئيسي يمكن  ، وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرفرئيس القسم

 تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد. هلعميد/نائبل

 أو

" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد كليةالعميد "رفض من  .3

لمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب حيث لرئيس القسم واالكتروني 

 يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

 متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في الشكل أعاله. ه/نائبالعميدويستطيع 

 

 :طلب تغيير عنوان الرسالة . ت

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في تغيير عنوان الرسالة طلبات مشاهدة  /نائبهيستطيع العميد

في كل األقسام،  الكلية، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم"

ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على 

 "عرض الطلبات".

لعرض طلبات الطالب الذين عرض الطلبات كمشرف رئيسي وذلك  /نائبهويستطيع العميد

لشكل، عندها بالضغط على الرابط الموجود أعلى الجدول كما في ا يشرف عليهم اشرافا رئيسيا،

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

 .لهذا الطلب الرئيسي

 



 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهيستطيع العميد

 :بعد التعديل" أو "معتمد من المشرف الرئيسي للجنة الكلية القسم"

وكذلك مشاهدة  الطالب ذي أدخلهالعنوان الرسالة عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

على الدراسات العليا التي تتم  مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتقرار

 .الطلب

إدخال رقم ب الكليةتعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في  -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "الجلسة وتاريخها ثم 

 المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب:  -

 يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة. مالحظة:

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد كليةلجنة ال"معتمد من  .1

 .. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمدالدراسات العلياالكتروني لعميد 

 أو

"مرجع من لجنة الكلية للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  .2

يد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه "موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بر

ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ رئيس عنوان الرسالة بإرجاع الطلب له لتعديل 

القسم، وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن للعميد/نائبه 

 تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.

 أو

بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد " إذا كان قرار اللجنة كليةالعميد "رفض من  .3

لمشرف الرئيسي والطالب وينتهي عندها الطلب حيث لرئيس القسم واالكتروني 

 يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.



 

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

 

 

 مشرف:تغيير طلبات  . ث

المشرف التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،  تغييرمشاهدة طلبات  /نائبهعميديستطيع ال

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".

أو ( للموافقة على طلب تغييره) حالي رض الطلبات كمشرف رئيسيع /نائبهالعميد ويستطيع

أعلى  ةابط الموجودوبالضغط على الر كمشرف رئيسي جديد )بعد موافقة المشرف الحالي(

الجدول كما في الشكل، عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها 

 الرئيسي.في البند السابق للمشرف 

 

 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهيستطيع العميد

 القسم":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلك  -

 طلب.مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على ال

الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكلية  -

 بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.



 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

د" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد "معتمد من قبل العمي .1

 الكتروني لعميد الدراسات العليا. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.

 أو

"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

 والمشرف الرئيسي والمشاركلحالي والمشرف الرئيسي االكتروني لرئيس القسم 

 والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد. الجدد

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرف  -

زم الرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الال

 عليه.

 

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

 

 :المشارك مشرفتغيير الطلبات  . ج

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم المشارك المشرف  تغييرمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

تها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام، في الكلية، حيث تظهر بداية الطلبات التي حال

ويستطيع اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على 

 "عرض الطلبات".

عرض الطلبات كمشرف رئيسي )وذلك في حال قيام طالب باختياره  /نائبهويستطيع العميد

ط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل، كمشرف رئيسي عل رسالته(  بالضغط على الراب

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

 الرئيسي.

 



 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهيستطيع العميد

 القسم":

 ارهالذين تم اختي المشارك وذلك لمشاهدة معلومات المشرفعرض معلومات الطلب:  -

 وكذلك 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 الكلية  -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة 

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .1

 لمعتمد.الكتروني لعميد الدراسات العليا. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب ا

 أو

"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك وينتهي عندها الطلب حيث 

 التقدم بطلب جديد. المشرف الرئيسييستطيع 

 



إلى "معتمد من المشرف  فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته -

الرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.

 

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

 

 :أجيل دراسةطلبات ت . ج

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،  الدراسة تأجيلمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام، ويستطيع 

سمه ثم الضغط على "عرض اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو ا

 الطلبات".

 

 
 

جراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس القيام باإل /نائبهيستطيع العميد

 القسم":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكلية  -

 دخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.بإ

 
 



 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني  .1

 لعلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.لعميد الدراسات العليا. مع ا

 أو

"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم 

 بطلب جديد.

 

" الطالبب ترجع حالته إلى "معتمد من فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطل -

 ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.

 

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

 

 :أجيل دراسة)االختصاص العالي(طلبات ت . ح

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،  تأجيل الدراسةمشاهدة طلبات  به/نائيستطيع العميد

حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام، ويستطيع 

سمه ثم الضغط على "عرض اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو ا

 الطلبات".

 

 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهميديستطيع الع

 القسم":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

ت العليا في الكلية الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسا -

 بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.



 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني  .1

 الدراسات العليا. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.لعميد 

 أو

"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم 

 بطلب جديد.

 

" الطالبغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من فك اعتماد الطلب: عند الض -

 ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.

 

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

 

 :دراسة تمديدطلبات  . خ

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في الكلية،  الدراسة تمديدمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل رئيس القسم" في كل األقسام، ويستطيع 

سمه ثم الضغط على "عرض اختيار أي قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو ا

 الطلبات".

 
 



القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهالعميديستطيع 

 القسم":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

اسات العليا في الكلية الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدر -

 بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة بالموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .1

 يد الدراسات العليا. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.الكتروني لعم

 أو

"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

الكتروني لرئيس القسم والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم 

 بطلب جديد.

 

" الطالبالضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من فك اعتماد الطلب: عند  -

 ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم عليه.

 

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

 

 :نماذج متابعة إنجاز الطالب . ح

التي قام باعتمادها أي رئيس قسم في  نماذج متابعة إنجاز الطالبمشاهدة  /نائبهتطيع العميديس

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 

 لبات"."عرض الط



عرض الطلبات كمشرف رئيسي )وذلك في حال قيام طالب باختياره  /نائبهويستطيع العميد

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.

 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل رئيس  /نائبهيستطيع العميد

 القسم":

وكذلك مشاهدة قرار  الرئيسي المشرفتنسيب عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

 القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار لجنة الدراسات العليا في الكلية  الموافقة/التعديل على -

 بإدخال رقم الجلسة وتاريخها ثم الموافقة أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

لموافقة، وعندها يتم إرسال بريد "معتمد من قبل العميد" إذا كان قرار اللجنة با .1

 الكتروني لعميد الدراسات العليا. مع العلم بأنه ال يمكن التعديل على الطلب المعتمد.

 أو



"رفض من عميد الكلية" إذا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة، وعندها يتم إرسال بريد  .2

طيع الكتروني لرئيس القسم والمشرف الرئيسي وينتهي عندها الطلب حيث يست

 التقدم بطلب جديد. المشرف الرئيسي

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من المشرف  -

الرئيسي" ويتم إرسال بريد الكتروني لرئيس القسم ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.

 

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

 

 :/نائبهعميد الدراسات العليا .11

الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم والكلمة  /نائبهيستطيع عميد الدراسات العليا

السرية الخاصتين بالبريد اإللكتروني. عند الدخول إلى النظام تظهر قائمة بالنماذج التي يمكن 

 .الجامعةالطالب في تقديمها من قبل 

 يين مشرفطلبات تع

 مشرف غييرطلبات ت

 المشارك مشرفال غييرطلبات ت

 الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح

 طلب تغيير عنوان الرسالة

 تأجيل دراسةطلبات 

 (االختصاص العاليتأجيل دراسة)طلبات 

 تمديد دراسةطلبات 

 نماذج متابعة إنجاز الطالب

 

 يين مشرف:طلبات تع . أ

مشاهدة طلبات تعيين المشرف التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث  /نائبهيستطيع العميد

 ، ويستطيع اختيار أيالكلياتتظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل 

قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض  كلية و

 بات".الطل

 



 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل  /نائبهيستطيع العميد

 ":العميد

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين الذين تم اختيارهم وكذلك  -

 مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

الموافقة بالدراسات العليا  عميدموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار ال -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 

 
 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

عندها يتم بالموافقة، والعميد " إذا كان قرار معتمد من عميد الدراسات العليا " .1

الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك  إرسال بريد الكتروني لعميد

والطالب ولعمادة الدراسات العليا، ويتم اعتماد المشرف الرئيسي والمشرف 

 .المشارك كمشرفين على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات العليا

 أو

بعدم الموافقة، وعندها العميد ر " إذا كان قرارفض من عميد كلية الدراسات العليا" .2

لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك يتم إرسال بريد الكتروني 

 وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد. والطالب،

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبل  -

" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم رئيس القسم

 عليه.
 



 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  /نائبهعميد الدراسات العلياويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 :الماجستير رسالة بحث مشروع مقترح . ب

التي قام باعتمادها  الماجستير رسالة بحث مشروع حمقترمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

" في كل الكليات، لجنة الكليةأي عميد كلية، حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من 

ويستطيع اختيار أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط 

 على "عرض الطلبات".

 

 
 

 "لجنة الكليةالقيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من  به/نائيستطيع العميد

 :أو "معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل"

وكذلك  التي أدخلها الطالب وععرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشر -

الدراسات العليا التي تتم  مجلسوالكلية والقسم لجنة الدراسات العليا في  اتمشاهدة قرار

 .على الطلب

بإدخال رقم   الدراسات العليا مجلس كليةتعديل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار  -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "الجلسة وتاريخها ثم 

 المالحظات كما في الشكل.

 



 اعتماد الطلب:  -

 يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابقة. حظة:مال

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

عميد كلية الدراسات العليا "معتمد من /  "عميد كلية الدراسات العليا"معتمد من ) .1

من  "معتمد)" وكانت حالة الطلب الحالية موافقة"إذا كان قرار اللجنة  ("بعد التعديل

، وعندها / "معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل"( لجنة الكلية"

الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب يتم إرسال بريد الكتروني لعميد 

، ويتم اعتماد والدراسات العليا وعمادة البحث العلمي ووحدة القبول والتسجيل

. مع العلم بأنه ال يمكن مة القبول والتسجيلمعلومات المشروع للطالب في أنظ

 .التعديل على الطلب المعتمد

 أو

للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  الدراسات العليا"مرجع من  .2

"موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه 

ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ  لمشروعبإرجاع الطلب له لتعديل معلومات ا

، وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن رئيس القسم

 تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد. هللعميد/نائب

 أو

، "عدم الموافقة"" إذا كان قرار اللجنة الدراسات العليا عميد كلية"رفض من  .3

لمشرف الرئيسي رئيس القسم واد الكلية ولعميوعندها يتم إرسال بريد الكتروني 

 والطالب وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  /نائبهعميد الدراسات العلياويستطيع 

 الشكل أعاله.

إلى دراسة من قبل مجلس كلية الدراسات يستطيع العميد/نائبه إصدار تقرير بالطلبات التي تحتاج 

 العليا وذلك بالضغط على زر "تقرير بالطلبات قيد الدراسة" المبين في الصورة أعاله.

 

 :طلب تغيير عنوان الرسالة . ت

التي قام باعتمادها أي عميد كلية،  رسالةتغيير عنوان المشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

" في كل الكليات، ويستطيع اختيار لجنة الكليةالتها "معتمد من حيث تظهر بداية الطلبات التي ح

أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض 

 الطلبات".

عرض الطلبات كمشرف رئيسي )وذلك في حال قيام طالب باختياره  /نائبهويستطيع العميد

الرابط الموجود أعلى الجدول كما في الشكل،  كمشرف رئيسي عل رسالته(  بالضغط على

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

 الرئيسي.



 
 

 "لجنة الكليةالقيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من  /نائبهيستطيع العميد

 :ف الرئيسي للدراسات العليا بعد التعديل"أو "معتمد من المشر

 عرض المشرفين الرئيسي والمشارك على رسالة الطالب. -

وكذلك مشاهدة  الذي أدخله الطالب عنوان الرسالةعرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

على الدراسات العليا التي تتم  مجلسالقسم والكلية ولجنة الدراسات العليا في  اتقرار

 .الطلب

بإدخال رقم   الدراسات العليا مجلس كليةل قرار اللجنة: وذلك إلدخال أو تعديل قرار تعدي -

مع  "عدم الموافقة"موافقة بعد التعديل" أو "أو  "موافقةاختيار "الجلسة وتاريخها ثم 

 المالحظات كما في الشكل.

 
 اعتماد الطلب:  -

 ة.يظهر زر "اعتماد" بعد حفظ القرار في الخطوة السابق مالحظة:

 عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى:

عميد كلية الدراسات العليا "معتمد من /  "عميد كلية الدراسات العليا"معتمد من ) .1

" وكانت حالة الطلب الحالية )"معتمد من موافقة"إذا كان قرار اللجنة  ("بعد التعديل

، وعندها لعليا بعد التعديل"(لجنة الكلية" / "معتمد من المشرف الرئيسي للدراسات ا

الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطالب يتم إرسال بريد الكتروني لعميد 

والدراسات العليا وعمادة البحث العلمي ووحدة القبول والتسجيل، ويتم اعتماد 



. مع العلم بأنه ال يمكن عنوان الرسالة الجديد للطالب في أنظمة القبول والتسجيل

 .على الطلب المعتمد التعديل

 أو

"مرجع من الدراسات العليا للمشرف الرئيسي لغايات التعديل" إذا كان قرار اللجنة  .2

"موافقة بعد التعديل"، وعندها يتم إرسال بريد الكتروني للمشرف الرئيسي إلبالغه 

بإرجاع الطلب له لتعديل عنوان الرسالة ويتم إرسال بريد الكتروني إلبالغ رئيس 

وبعد اعتماد الطلب مرة أخرى من المشرف الرئيسي يمكن للعميد/نائبه القسم، 

 تعديل القرار مرة أخرى واالعتماد.

 أو

، "عدم الموافقة"" إذا كان قرار اللجنة عميد كلية الدراسات العليا"رفض من  .3

لمشرف الرئيسي لعميد الكلية ورئيس القسم واوعندها يتم إرسال بريد الكتروني 

 عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد. والطالب وينتهي

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  عميد الدراسات العليا/نائبهويستطيع 

 الشكل أعاله.

يستطيع العميد/نائبه إصدار تقرير بالطلبات التي تحتاج إلى دراسة من قبل مجلس كلية الدراسات 

 ضغط على زر "تقرير بالطلبات قيد الدراسة" المبين في الصورة أعاله.العليا وذلك بال

 

 مشرف: غييرطلبات ت . ث

المشرف التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث  تغييرمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات، ويستطيع اختيار أي 

و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض  كلية

 الطلبات".

أو ( للموافقة على طلب تغييره) حالي رض الطلبات كمشرف رئيسيع /نائبهويستطيع العميد

أعلى  ةابط الموجودوبالضغط على الر كمشرف رئيسي جديد )بعد موافقة المشرف الحالي(

عندها تكون الخيارات المتاحة له هي نفس الخيارات التي تم توضيحها الجدول كما في الشكل، 

 في البند السابق للمشرف الرئيسي.

 



 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل  /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

تم اختيارهم وكذلك  الذين الجدد عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرفين -

 مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقة  -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 

 
 د الطلب تتحول حالته إما إلى:اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتما -

معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها يتم  " .1

 إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والمشارك

والطالب ولعمادة الدراسات العليا، ويتم اعتماد المشرف الرئيسي  الحاليين والجدد

كمشرفين على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات الجديدين ف المشارك والمشر

 العليا.

 أو

"رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة، وعندها  .2

الحالي  يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي

ينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الطالب مشارك والطالب، والمشرف الو والجديد

 التقدم بطلب جديد.

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبل  -

رئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.
 

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  هعميد الدراسات العليا/نائبويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 



 :المشارك مشرفال غييرطلبات ت . ج

التي قام باعتمادها أي عميد كلية،  المشارك المشرف تغييرمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

ت، ويستطيع اختيار حيث تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليا

أي كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض 

 الطلبات".

عرض الطلبات كمشرف رئيسي )وذلك في حال قيام طالب باختياره  /نائبهويستطيع العميد

 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.

 

 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل  /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

 هين تم اختيارالذ المشارك عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة معلومات المشرف -

 وكذلك مشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقة  -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 



 
 اد الطلب تتحول حالته إما إلى:اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتم -

معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها يتم  " .1

المشرف إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي و

والطالب ولعمادة الدراسات العليا، ويتم اعتماد  )الحالي والجديد(المشارك

 على رسالة الطالب في أنظمة الدراسات العليا.الجديد ك المشرف المشار

 أو

"رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة،  .2

القسم والمشرف  وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس

المشرف الرئيسي ، وينتهي عندها الطلب حيث يستطيع الرئيسي والمشارك

 دم بطلب جديد.التق

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبل  -

رئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.
 

 

لطلب" المبينة في متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة ا عميد الدراسات العليا/نائبهويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 :تأجيل دراسةطلبات  . ج

التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث أجيل الدراسة مشاهدة طلبات ت /نائبهيستطيع العميد

تظهر بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" في كل الكليات، ويستطيع اختيار أي 

رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض كلية و قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال 

 الطلبات".

 



 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل  /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقة الموافقة/ -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 

 
 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

تم معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها ي " .1

 إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة الدراسات العليا

إدخال الفصل المؤجل في بيانات الطالب في القبول والتسجيل، ، ويتم والتسجيل

وحذف المساقات المسجلة غير المدفوعة، ووضع نتيجة مؤجل للمساقات المسجلة 

 .المدفوعة

 أو

سات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة، وعندها "رفض من عميد كلية الدرا .2

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 قبل  -

ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم رئيس القسم" 

 عليه.
 

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  عميد الدراسات العليا/نائبهويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 :(االختصاص العاليتأجيل دراسة)طلبات  . ح

التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث يل الدراسة أجمشاهدة طلبات ت /نائبهيستطيع العميد

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".

 

 
 

ات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل القيام باإلجراء /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا  -

 التي تتم على الطلب.

الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقة  -

 وافقة مع المالحظات كما في الشكل.أو عدم الم

 

 



 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

"معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها يتم  .1

إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة الدراسات 

في بيانات الطالب في القبول  ةالمؤجل السنة إدخال ، ويتم لوالتسجي العليا

والتسجيل، وحذف المساقات المسجلة غير المدفوعة، ووضع نتيجة مؤجل 

 .للمساقات المسجلة المدفوعة

 أو

"رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة،  .2

لكلية ورئيس القسم والطالب، وينتهي وعندها يتم إرسال بريد الكتروني لعميد ا

 عندها الطلب حيث يستطيع الطالب التقدم بطلب جديد.

 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبل  -

رئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.
 

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  عميد الدراسات العليا/نائبهيع ويستط

 الشكل أعاله.

 

 :تمديد دراسةطلبات  . خ

التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث تظهر الدراسة  تمديدمشاهدة طلبات  /نائبهيستطيع العميد

ي كل الكليات، ويستطيع اختيار أي كلية و بداية الطلبات التي حالتها "معتمد من قبل العميد" ف

 قسم أو أي حالة أخرى أو إدخال رقم الطالب أو اسمه ثم الضغط على "عرض الطلبات".

 
 

القيام باإلجراءات التالية على الطلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل  /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

سم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة قرار الق -

 التي تتم على الطلب.



الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بالموافقة  -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 

 
 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

د من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها "معتم .1

يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والطالب ولعمادة 

في بيانات  المطلوب تمديدهإدخال الفصل ، ويتم والتسجيل الدراسات العليا

 .الطالب في القبول والتسجيل

 أو

لعليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة، "رفض من عميد كلية الدراسات ا .2

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 قبل  -

إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم رئيس القسم" ويتم 

 عليه.
 

 

متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المبينة في  عميد الدراسات العليا/نائبهويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 :نماذج متابعة إنجاز الطالب . ح

التي قام باعتمادها أي عميد كلية، حيث  لبنماذج متابعة إنجاز الطامشاهدة  /نائبهيستطيع العميد

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".

ذلك في حال قيام طالب باختياره عرض الطلبات كمشرف رئيسي )و /نائبهويستطيع العميد

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.

 
 

طلبات التي تكون حالتها "معتمد من قبل القيام باإلجراءات التالية على ال /نائبهيستطيع العميد

 العميد":

وكذلك مشاهدة قرار  الرئيسي المشرفتنسيب عرض معلومات الطلب: وذلك لمشاهدة  -

 القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا التي تتم على الطلب.

موافقة الموافقة/التعديل على الطلب: وذلك إلدخال أو تعديل قرار عميد الدراسات العليا بال -

 أو عدم الموافقة مع المالحظات كما في الشكل.

 
 

 اعتماد الطلب: عند الضغط على اعتماد الطلب تتحول حالته إما إلى: -

معتمد من عميد الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بالموافقة، وعندها يتم  " .1

لب إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس القسم والمشرف الرئيسي والطا

 .ولوحدة القبول والتسجيل ولعمادة الدراسات العليا

 أو

"رفض من عميد كلية الدراسات العليا" إذا كان قرار العميد بعدم الموافقة، وعندها  .2

، وينتهي القسم والمشرف الرئيسي يتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ورئيس

 يد.التقدم بطلب جدالمشرف الرئيسي عندها الطلب حيث يستطيع 



 

فك اعتماد الطلب: عند الضغط على فك اعتماد الطلب ترجع حالته إلى "معتمد من قبل  -

رئيس القسم" ويتم إرسال بريد الكتروني لعميد الكلية ليقوم بمراجعة الطلب وإجراء الالزم 

 عليه.
 

 

ينة في متابعة حالة الطلب من خالل خانة "حالة الطلب" المب عميد الدراسات العليا/نائبهويستطيع 

 الشكل أعاله.

 

 للدعم الفني الرجاء االتصال بــــــــــ:

23197 

23198 

 webmaster@just.edu.joرسال بريد الكتروني على إو أ


