دليل الطالب للخدمات الإلكرتونية
(اخلطط والرسائل العلمية)

حيتوي على:
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متابعة الطالب في فترة اإلرشاد العلمي.
إدخال خطة البحث ،واعتمادها من ِقبل املرشد ،ومن املجالس املختصة ،ومتابعتها.
متابعة الطالب في فترة اإلشراف.
تسليم الرسالة الجامعية قبل املناقشة؛ لتشكيل لجنة املناقشة.
تسليم الرسالة الجامعية بصورتها النهائية بعد املناقشة ،وطلب منح الدرجة العلمية للخريج.

أوالً :إدخال خطة البحث ومتابعتها

 .1يقوم الطالب بالدخول إلى صفحته على البوابة األكاديمية (أكاديمي) ثم بالضغط على خدمة
(أكاديمي) ،ثم يختار (الرسائل الجامعية) ثم (إدخال خطة البحث).
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 .2يختار نوع البحث (تحقيق ،موضوع ،مشروع بحث) ،ثم يكتب عنوان البحث باللغتين :العربية،
واإلنجليزية.
 .3يقوم الطالب بتحميل ملف الخطة عن طريق الضغط على (تحميل امللف).
 .4يقوم الطالب بالضغط على زر (حفظ) عند ذلك يكون قد تم حفظ بيانات الطلب مبدئيا.
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ُ َ
العتماد الطلب امل ْدخل بصورة نهائية وإرساله إلى املرشد األكاديمي يلزم الطالب العودة إلى خدمة (متابعة خطة البحث) ،وفي هذه املرحلة تكون حالة الطلب
َ
ُ(م ْدخل) وال يزال بإمكان الطالب التعديل على البيانات والخطة ،مع إمكانية استبدال خطة البحث املعدلة بالقديمة ورفعها من جديد من زر (تعديل) ،كما أنه
بإمكان الطالب أن يلغي الطلب بالكامل من رز (إلغاء).
َّ
ُ َ
ُ
ن
بعد أن يقوم الطالب بمراجعة البيانات امل ْدخلة والتأكد من صحتها يقوم بالضغط على زر (تدقيق) وبالتالي يكو الطلب مدققا ،ومعتمدا من ِقبل الطالب،
ُومرسال إلى املرشد العلمي العتماده.

ولمتابعة اإلجراءات التي تمت على خطة البحث بعد إرسالها إلى المرشد األكاديمي يُتّبع اآلتي:
أوال :يقوم الطالب بالدخول على خدمة (أكاديمي) ثم يختار (الرسائل الجامعية) ثم (متابعة خطة البحث) ،وعندها
سيظهر في خانة (الحالة) حالة الطلب ،وهو إما أن يكون:
1ـ [موافقة املرشد] ،وفي هذه الحالة يكون الطلب قد انتقل إلى القسم املختص لعرضه على املجلس.
2ـ ُ[م َعاد للطالب] ،وفي هذه الحالة يكون الطلب ُم َعادا إلى الطالب من قبل املرشد للتعديل على الخطة حسب مالحظات املرشد ّ
املدونة في خانة( :املالحظات)،
ِ
وللتعديل يقوم الطالب بالضغط على زر (تعديل) بجوار خانة (املالحظات) ،ويحفظ التعديالت بالضغط على زر (تعديل) في أسفل الصفحة.
ُ َ
يتم عرض البيانات امل ْدخلة في خدمة "إدخال خطة البحث" مع إمكانية التعديل عليها ورفع ملف خطة البحث واستبدال امللف القديم بالجديد ،وعند حفظ
ّ
البيانات بعد التعديل يتم تعديل حالة الطلب إلى ُ"م َدقق".
3ـ [رفض] وعند ذلك يلزم الطالب البدء من جديد إلدخال خطة بحث جديدة.

 بعد موافقة املرشد العلمي على الخطة تستمر اإلجراءات النظامية املتبعة من خالل العرض على
املجالس العلمية املختصة والتوصية باملوافقة عليها أو إعادتها أو رفضها وفق آلية الكترونية ،حتى
تتم املوافقة عليها في مجلس عمادة الدراسات العليا ،ويتم تعيين املشرف ،وعندئذ تنتهي مهمة
املرشد العلمي ،وتنتقل مهمة متابعة الطالب إلى املشرف املعين.
ثانيا :عن طريق خدمة (متابعة خطة البحث) سيتمكن الطالب من متابعة حالة خطته وفق اإلجراءات النظامية املتبعة،
فإذا تمت موافقة املجالس املختصة على الخطة ،فسيظهر في الحالة (اعتماد العمادة) ،وبعدها يتم اعتماد الخطة
وتعيين املشرف.
ثالثا :فيما إذا كانت حالة الطلب"ُ :م َعاد للمرشد""ُ ،م َعاد للقسم""ُ ،م َعاد للكلية" ،فسيظهر حقل املالحظات فارغ ،إلى
َ
ُ
املرشد الخطة إلى الطالب فيظهر حينئذ محتوى املالحظة.
أن ُي ِعيد
رابعا :بعد اعتماد الخطة من عمادة الدراسات العليا وتعيين املشرف ،تصبح الحالة (تسليم الرسالة) ،وبعد االنتهاء من
كتابة الرسالة العلمية ينتقل الطالب إلى خدمة (تسليم الرسالة الجامعية) الستكمال إجراءات التسليم.
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ثانياً :تسليم الرسالة لتشكيل لجنة المناقشة

يتم الضغط على خدمة (تسليم الرسالة الجامعية) وستظهر للطالب بيانات الخطة التي قام بإدخالها،
باإلضافة إلى ملحوظات املشرف ،كما في الشكل اآلتي:
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يتم الضغط على زر (إظهار) لتظهر للطالب خانتان خاصتان بملخص ي الرسالة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،باإلضافة إلى زر (تحميل امللف) ليقوم الطالب بتحميل الرسالة العلمية كاملة من خالله ،كما
في الشكل اآلتي:
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يجب على الطالب أن يقوم برفع ملخص ي الرسالة باللغتين العربية واإلنجليزية في الخانتين
املخصصتين لهما ،وأن يقوم بتحميل الرسالة العلمية كاملة من خالل زر (تحميل امللف).

 بعد ذلك يتم الحفظ .
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عند حفظ البيانات تصبح حالة الطلب "تسليم الرسالة".
بعد تسليم الرسالة العلمية تستمر اإلجراءات النظامية ّ
املتبعة لتشكيل لجنة املناقشة والحكم على
الرسالة من خالل العرض على املجالس العلمية املختصة ،حتى يتم إقرار تشكيل اللجنة في مجلس عمادة
الدراسات العليا.
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ثالثا :تسليم الرسالة الجامعية بصورتها النهائية بعد المناقشة ،وطلب منح الدرجة
العلمية.

يقوم الطالب بالضغط على خدمة (تسليم الرسالة الجامعية بعد املناقشة)
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بعد الضغط على خدمة (تسليم الرسالة الجامعية بعد املناقشة) يظهر للطالب جدول يحتوي على بياناته
وخطته التي قام بإدخالها.
يتم الضغط على زر (إظهار) لتظهر للطالب خانتان خاصتان بملخص ي الرسالة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،باإلضافة إلى زر (تحميل امللف) ليقوم الطالب بتحميل الرسالة العلمية كاملة في صورتها
النهائية ،كما في الشكل اآلتي:
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 في هذه املرحلة الزال بإمكان الطالب أن يقوم بالتعديل على امللخصين عند الحاجة.
 بعد ذلك يتم الحفظ .
* يجب مراعاة املدة املحددة لتسليم الرسالة بصورتها النهائية واستكمال النواقص والتعديالت ،وعند
تجاوزها ستظهر للطالب رسالة" :لقد تجاوزت املدة النظامية الستكمال الرسالة ،ال يمكن تحميل امللف".
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بعد تسليم الطالب للرسالة العلمية بعد املناقشة بصورتها النهائية تستمر اإلجراءات النظامية ّ
املتبعة
للتوصية بمنح الطالب الدرجة العلمية من خالل العرض على املجالس العلمية املختصة ،حتى يتم إقرار
منح الدرجة العلمية من مجلس الجامعة.

حالة الطلب
هذه القائمة تبين حالة الطالب في جميع مراحل اجراءات تسجيل الخطة وتسليم الرسالة العلمية ،وهي تفيد
الطالب /عضو هيئة التدريس /رؤساء األقسام وعمداء الكليات في معرفة حالة الطلب ،وأين وصل ،وما اإلجراء الذي
تم عليه.
(حاالت متابعة خطة البحث)
ت
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الوصف

الحالة
مدخل

عند إدخال الطالب للخطة.

مدقق

عند اعتماد الطالب للخطة ،وإرسالها إلى املرشد العلمي العتمادها.

موافقة املرشد

موافقة املرشد العلمي على الخطة.

موافقة القسم

موافقة مجلس القسم على الخطة.

موافقة الكلية

بعد موافقة مجلس ي القسم والكلية على الخطة.

اعتماد العمادة

بعد موافقة مجلس ي القسم والكلية ومجلس العمادة على الخطة.

معاد للطالب

إعادة املرشد العلمي الخطة إلى الطالب ببعض املالحظات.

معاد للمرشد

إعادة مجلس القسم الخطة إلى الطالب ببعض املالحظات.

معاد للقسم

إعادة مجلس الكلية الخطة إلى الطالب ببعض املالحظات.

معاد للكلية

إعادة مجلس العمادة الخطة إلى الطالب ببعض املالحظات.

مرفوض

رفض املرشد العلمي للخطة وإلغاء الطلب نهائيا.

ملغي

عند رغبة الطالب في إلغاء تقدمه بالخطة إلى املرشد العلمي.

تسليم الرسالة

بعد اعتماد الخطة من عمادة الدراسات العليا وتعيين املشرف.

