نظام متابعة الرسائل العلمية
نظام متابعة الرسائل العلمية هو نظام خاص بطالب الماجستير ويتكون من جزئين:



نظام التقديم على الرسائل العملية
نظام اإلشراف والتقارير الدورية

نظام التقديم على الرسائل العملية
يسمح هذا النظام لطالب وطالبات الماجستير من التقديم على تسجيل رسائلهم العلمية إلكترونيا من خالل كتابة مقترح
الرسالة بتعبئة الحقول الالزمة ثم اختيار المشرف على الرسالة وإحالة الطلب إليه ومتابعة سير المعاملة حتى تصل إلى
مجلس عمادة الدراسات العليا ومعرفة القرار المتخذ بشأن الطلب.
فيما يلي شرح يوضح طريقة عمل النظام.
دليل الطالب:
يذهب الطالب إلى موقع عمادة الدراسات العليا ويختار أيقونة الرسائل العلمية من موقع العمادة

ثم بعد ذلك يضغط على أيقونة "تقدم بطلب رسالة علمية"

يدخل الطالب الرقم الجامعي وكلمة المرور ليتمكن من الدخول على النظام

بعد إدخال المعلومات الصحيحة سوف تظهر الشاشة التالية للطالب ويختار إنشاء طلب جديد من إيقونة تقديم طلب جديد.

بعد الضغط على إنشاء طلب جديد تظهر له الشاشة التالية لتعبئتها حسب الحقول المطلوبة وأيضا يتم اختيار المشرف
الرئيس ليتم إحالة الطلب إليه مع إمكانية اختيار المشرف المساعد.

بعد تعبئة الحقول والموافقة على التعهدات سوف ينتقل الطلب إلى المشرف كما في الشاشة التالية والتي من خاللها تمكن
الطالب من تتبع معاملته مع إمكانية االطالع على محتواها.

إذا تم الضغط على زر تتبع المعاملة يتم معرفة حالة المعاملة ومسارها.

وهذه الشاشة توضح حالة الرسالة بعد مرورها بالمجالس المعنية.

هذه الشاشة توضح بأن الطلب رفض مع ذكر االسباب للطالب

دليل المشرفين ورؤساء األقسام والعمداء:
 -1يتم الذهاب إلى موقع العمادة والضغط على أيقونة الرسائل العلمية لمعرفة الطلبات الواردة.

 -2يتم الضغط على أيقونة المجالس العلمية ليتم االنتقال إلى شاشة الدخول.

يتم الضغط على أيقونة دخول المجالس العلمية والمشرفين ليتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

عند الدخول ألول مرة سوف تظهر الشاشة التالية ليتم تحديث معلومات المشرف ،رئيس القسم أو العميد

بعد تحديث المعلومات والضغط على أيقونة طلبات الرسائل العملية سوف يستطيع المشرف استعراض ماورد إليه من
طلبات كما في صورة الشاشة التالية والتي تمكنه من قراءة الطلب ثم اختيار الموافقة أو الرفض .علما بأن خياري الموافقة
أو الرفض اليتم تفعيلهما إال بعد الضغط على زر القراءة.

في حال اختيار الموافقة سوف يتم إحالة الطلب إلى رئيس القسم المعني ليتم استعراض الطلب في مجلس القسم بعد
استكمال تحديث السيرة الذاتية للمشرف ورفع الملفات المطلوبة كما في الشاشة التالية .علما بأن كل طلب سوف يأخذ رقم
وحيد اليتكرر كرقم للمعاملة.

شاشة تحديث السيرة الذاتية.

بعد تحديث السيرة الذاتية وإرسال الطلب سوف تظهر الشاشة التالية التي تؤكد إحالة الطلب للقسم مع امكانية معرفة حالة
الطلب وتتبع أو استعراض المعاملة.

في حال الضغط على زر التتبع سوف تظهر الشاشة التالية.

بعد دخول رئيس القسم سوف يستطيع الضغط على أيقونة طلبات الرسائل العملية لتظهر له قائمة ويختار المناسب منها.

بالضغط على الطلبات الجديدة سوف تظهر الطلبات المحالة من المشرفين كما في الشاشة التالية.

في حال الموافقة على الطلب بعد قراءته واستعراضه في مجلس القسم سوف تظهر الشاشة التالية ليتم تبعئتها مع إرفاق
محضر القسم ليحال الطلب إلى مجلس الكلية.

شاشة رئيس القسم كما تم إيضاحه مسبقا فيها خيارات متعددة ومن ضمنها اآلتي:
 -1القدرة على البحث عن طلب وذلك برقم الطلب أو رقم الطالب الجامعي لمعرفة حالة الطلب واإلجراء الذي تم عليه.
 -2إظهار إحصائية من خالل الضغط على زر طلبات قيد الدراسة لمعرفة الطلبات المحالة لمجلس الكلية أو مجلس عمادة
الدراسات العليا ولم يتخذ عليها إجراء.
 -3إظهار إحصائية للطلبات المعتمدة بالضغط على زر الطلبات المعتمدة وهي التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس
عمادة الدراسات العليا
 -4إظهار إحصائية بالطلبات المرفوضة من قبل المجالس.
 -5منح رئيس القسم صالحية إعطاء فرص للطالب بالتقديم على الرسائل العملية حيث أن عدد الفرص الخاصة بالطالب
اثنتان فقط ،وفي حال تم رفض طلبه مرتين فإنه لن يستطيع التقديم مرة أخرى إال بعد أن يسمح له رئيس القسم بذلك.
 -6بالضغط على زر المشرفين والرسائل العلمية سوف يتمكن رئيس القسم من الحصول على إحصائية كاملة لمعرفة
الرسائل النشطة والرسائل المنتهية وإحصائية عدد الرسائل وعدد المشرفين عليها وأيضا البحث عن مشرف برقمه
ومعرفة عدد الرسائل التي يشرف عليها
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أيضا يوجد أيقونة رئيسية مسماه متابعة طلب تظهر جميع الطلبات خالل السنة الدراسية الواحدة وحاالتها وهي إما قيد
الدراسة أي محالة إلى المجالس التالية ،أو مقبولة أو مرفوضة كما في الشاشة التالية.

بالضغط على زر تتبع لطلبنا المذكور في هذا الدليل (رقم  )11سوف نجد أن الطلب قد أحيل لمجلس الكلية كما في الشاشة
التالية.

هنا يأتي دور عميد الكلية وبعد دخوله إلى النظام وتحديث بياناته سوف تظهر له الشاشة التالية.

محتوى حساب عميد الكلية مطابق تماما لمحتوى حساب رئيس القسم الذي تم شرحه مسبقا .هنا يطبع العميد الطلب القادم
من رئيس القسم ليتم عرض الطلب على مجلس الكلية وفي حال موافقة المجلس على الطلب يحال إلى مجلس عمادة
الدراسات العليا.

محتوى حساب عميد الدراسات العليا مطابق تماما لمحتوى حساب رئيس القسم وعميد الكلية الذي تم شرحه مسبقا ولكن
مع القدرة على رؤية الطلبات لحظة إنشائها من قبل الطالب .هنا يطبع العميد الطلب القادم من عميد الكلية ليتم عرضه
على مجلس عمادة الدراسات العليا ليتم اتخاذ القرار النهائي حول اعتماد الرسالة.

باستعراض الطلبات الواردة كما في الشاشة التالية يتضح أن هناك طلبين ومن ضمنها مثالنا في هذا الدليل وهو الطلب رقم
(.)11

في حال الموافقة على الطلب من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا فإنه يجب تعبئة الحقول كما في الشاشة التالية ليتم
اعتماد الطلب.

في حال الرفض فإنه يجب تعبئة اسباب الرفض ليتمكن الطالب والمشرف من االطالع عليها.

