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 يةليمية واألكادميوكالة اجلامعة للشؤون التع
 

 مشاريع التخرج رةنظام إدادليل استخدام 
 

 للنظام أعضاء هيئة التدريسدخول أواًل 

 في نظام إدارة مشاريع التخرج:أعضاء هيئة التدريس لدخول يتم اتباع الخطوات التالية 

 من خالل املوقع اإللكتروني الرئيس للجامعة الدخول في "خدمات أعضاء هيئة التدريس" . 1

 

 ثم النقر على "الدخول في الخدمة" "مشروع التخرج"البحث عن . 2
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 ننقر على "دخول" . تظهر الشاشة التالية ومنها3

 

  املستخدمتين للدخول في الخدمات اإللكترونية للجامعةوكلمة املرور  ،املستخدم اسم. إدخال 4

 

 :أنواع من الصالحيات ةاملتاحة للمستخدم حيث يوجد ثالث الصالحيات بهاو . ظهور الشاشة الرئيسة 5

ام هذ الع استعراض املشاريع املقدمةمتاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس حيث يتم صالحية " وهي مشرف" .أ

 .الحيةالصو  تقارير املتابعةمتابعة تنفيذ املشاريع من حيث ، و تقديم مقترحات جديدةو ، واألعوام السابقة

"منسق قسم" وهي صالحية يتم منحها ملنسقي األقسام ملشاريع التخرج حيث يتم فرز مقترحات مشاريع  .ب

 ومتابعة تقارير املتابعة والصالحية، وإدخال درجات املناقشة.التخرج، واملوافقة عليها أو رفضها، 

" وهي صالحية يتم منحها ملنسقي الكليات ملشاريع التخرج حيث يتم تعريف منسقي األقسام منسق كلية" .ج

لتي ا مقترحات مشاريع التخرجأو رفض ، واعتماد ادات العامة ومنها نسبة االقتباساألكاديمية، وتحديد اإلعد

 .فقة عليها من قبل منسق القسمتم املوا
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 نـللمستخدمي املراحل التنظيميةثانيًا 

 . املشرف1

 
 

 

 . منسق القسم2

 
 . منسق الكلية3

 
 . الطالب4
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 وذلك وفق الجدول الزمني املعتمد واملعلن من وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية مع بداية كل فصل دراس ي.
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 مراحل تنظيم املشروعثالثًا 

 

تسجيل درجة املناقشة

منسق القسم ملشاريع التخرج

اعتماد تقرير الصالحية

منسق القسم

تقرير الصالحية

سممراجعة التقرير قبل اإلرسال من قبل منسق الق عن طريق مشرف املشروع

(النهائي)تقرير املتابعة الثالث 

(درجة50)من درجة املشرف % 25نسبة التقرير  عن طريق مشرف املشروع

تقرير املتابعة الثاني

(درجة50)من درجة املشرف % 15نسبة التقرير  عن طريق مشرف املشروع

تقرير املتابعة األول 

(درجة50)من درجة املشرف % 10نسبة التقرير  عن طريق مشرف املشروع

تسجيل الطالب

عن طريق الطالب بعد اعتماد املشروع عن طريق املشرف أثناء تسجيل املشروع

اعتماد مقترح املشروع

منسق الكلية (سملجنة مشاريع التخرج بالق)منسق القسم 

تسجيل مقترح املشروع

مراجعة منسق القسم قبل اإلرسال عن طريق مشرف املشروع
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 ًا خدمات املشرفرابع

 . استعراض مشاريع التخرج1

تظهر قائمة بمشاريع التخرج التي تم تقدم بها املشرف في العام الحالي واألعوام  بالنقر على "مشاريع التخرج"  

 .، أو ملغيالسابقة وأمام كل مشروع حالته: مسودة، أو جديد، أو مقبول، أو مرفوض

 

في ، وفقط عرض تفاصيل املشروعفي حالة الجديد يمكن ، واملشروع تعديل إمكانيةيكون هناك  حالة املسودةي ف

، وفي نظامبال فق الجدول الزمني املعتمدإدخال تقارير املتابعة، وإدخال تقارير الصالحية وذلك و يمكن  املقبول حالة 

 إجراء التعديالت املطلوبة. حالة امللغي يتم إعادة تسجيل املشروع وتسجيل الطالب بعد

 جديد خترج روعمش . إضافة مقرتح2

أو من خالل "جديد" في "مشاريع  "إضافة مشروع تخرج"التبويب من خالل جديد يتم إضافة مقترح مشروع تخرج 

 .لمقترحة لاألساسيبيانات المن خاللها تعبئة  يتمالتي و  بعنوان "مشروع التخرج" األولىشاشة الحيث تظهر  التخرج"

 

يتم النقر على الحرف األول من اسم 

مقرر املشروع عدد من املرات إلى أن 

 يتم الوصول إلى مقرر املشروع
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 نالحظ أن جميع البيانات الخاصة بمقدم املشروع يتم استرجاعها بشكل آلي من نظام موارد دون تدخل من املشرف.

ظ" حيث يتم حفظ البيانات واالنتقال إلى الشاشة الثانية في إضافة مشروع بعد تعبئة البيانات يتم النقر على "حف

 أنه والخاصة بتحديد األهداف.
ً
املسجلة علومات املجد نتم حفظ البيانات وإنهاء الجلسة، س إذا نالحظ أيضا

 عند الدخول في النظام كمسودة موجودة  لمشروعل
ً
 شروع.مقترح امل وبالتالي يمكن تكملة املشاريع،في قائمة  الحقا

وكلية  ،يجب مالحظة إدخال املشروعين في حالة الكليات التي بها مشاريع ممتدة لفصلين دراسيين مثل كلية الهندسة

 .هندسة وعلوم الحاسب

 

 تلو  يتم إضافة أهداف املشروعفي الشاشة الثانية من إضافة املشروع 
ً
 رورةضمع مقرر املشروع  اآلخر حسبواحدا

 أسبوع. 12هو في كل فصل دراس ي التأكد أن إجمالي األسابيع 

الضغط على "التالي" لالنتقال إلى الشاشة الثالثة في إضافة مقترح مشروع التخرج وهي قبل  حفظ األهداف يجب

 لبات املشروع املادية والبرمجية.الخاصة بإضافة متط

رفع أي مرفقات يراها 
 املشرف ضرورية في املقترح

يتكون  أو لفصلين دراسيين يتم اختيار نعم إذا كان املشروع ممتد 

وهندسة وعلوم الحاسب حيث  ،هندسةالمن مشروعين كما في 

ثناء تسجيل املشروع أيتم تقسيم األهداف على املشروعين 

 وبذلك يتم تسجيل املشروعين مرة واحدة فقط

 يجب حفظ األهداف قبل الضغط على التالي
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 :روعاملش والخاصة بطالب تظهر الشاشة الرابعة واألخيرة( نضغط على التالي لتبعد حفظ املتطلبات )إن وجد

 
  نظام باسترجاع اسم الطالب.بإدخال الرقم الجامعي وسيقوم ال وجد( املقترحين للمشروع )إنيتم إضافة الطالب 

  ."جديد" وحالته ظهر في قائمة املشاريع للمشرفوي، نسق القسمارسال املقترح إلى مبعد الحفظ واإلرسال، يتم 

ر املسودة تظهحيث أن )إال بعد أخذ رأي منسق القسم في املقترح  "إرسالالنقر على "حفظ و  ُيفضل عدممالحظة: 

 حتى ال يحتاج املشرف إلى إدخال مشروع جديد إذا كان هناك تعديالت في مقترح املشروع.( في النظام ينللمنسق

 

 هعلي ، أي يمكن التكملة والتعديلحالة املشروع مسودة

 متابعةلل تفاصيل املشروع املعتمدننقر هنا الستعراض 

يمكن االطالع أي حالة املشروع معتمد من منسق القسم، 

 املشروعتنفيذ ومتابعة فقط على التفاصيل 

مادية أو إذا لم يوجد متطلبات 
 يتم النقر على التاليبرمجية، 

يجب النقر على حفظ وإرسال 

 ليتم ارسال املقترح ملنسق القسم

 ،تعديل ،التفاصيلالخيارات من اليمين إلى اليسار: 
 حذف ،الطالب ،متطلبات املشروع ،أهداف املشروع
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 إدخال تقارير املتابعة. 3

األول،  ابعةفترة إدخال تقرير املت عند دخول : التقرير األول، والتقرير الثاني، والتقرير النهائي. وهي ثالثة تقارير  يوجد

 كما يلي: يظهر في نهاية املشروع بند بعنوان "التقارير" وبه أيقونة بعنوان "إضافة التقرير األول"

 

مشروع، لبها البيانات األساسية لول" بالنقر على "إضافة التقرير األول" تظهر شاشة بعنوان "إضافة التقرير األ 

 ي:يلكما املشروع  فيوأهداف املشروع، والطالب املسجلين 
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 بالتالي:يقوم املشرف 

 ."تحديد األهداف التي تم العمل عليها في التقرير األول وتحديد هل الهدف "منتهي" أم "غير منتهي 

  100إدخال درجة التقرير األول أمام كل طالب من. 

أهداف،  وإذا لم يتم تحديد .تظهر رسالة "تم الحفظ بنجاح"يتم النقر على "حفظ" حيث  إدخال البيانات املطلوبةبعد 

 لن يتم الحفظ وستظهر رسالة "يجب تحديد هدف واحد على األقل".

 وهنا تجدر اإلشارة إلى أن درجات مشروع التخرج يتم تقسيمها كما يلي:

  نهاية الفصل الدراس يويتم إدخالها إجمالي في  50درجة املناقشة من  

  تقارير متابعة ةثالثالويدخلها املشرف في  50درجة مشرف املشروع من 

 :كما يليالثالثة  توزيع درجات املشرف على تقارير املتابعةويتم 

  من درجة املشرف( %20درجات )الوزن النسبي  10 هي ول األ تابعة املتقرير درجة 

  من درجة املشرف( %30درجة )الوزن النسبي  15 هي ثانيالتابعة املتقرير درجة 

 من درجة املشرف( %50درجة )الوزن النسبي  25 هي نهائيالتقرير درجة ال 

 املستحقة للطالب كما يلي:، ويتم حساب الدرجة 100عند ادخال املشرف للدرجة في أي تقرير متابعة ستكون من 

× الوزن النسبي للتقرير الدرجة التي حددها املشرف من 100

2
=  الدرجة املستحقة للطالب

 أمثلة:

  بالتالي تكون الدرجة املستحقة للطالب 100من  90بفرض أن املشرف حدد درجة الطالب في التقرير األول ،

  10من  9أي أن درجة الطالب في التقرير األول ستكون  2( ÷ 0.2×  90في التقرير األول هي )

  رجة املستحقة للطالب ، بالتالي تكون الد100من  80بفرض أن املشرف حدد درجة الطالب في التقرير الثاني

 15من  12أي أن درجة الطالب في التقرير الثاني ستكون  2( ÷ 0.3×  80في التقرير الثاني هي )

  بالتالي تكون الدرجة املستحقة للطالب 100من  90بفرض أن املشرف حدد درجة الطالب في التقرير النهائي ،

 25من  22.5لب في التقرير النهائي ستكون أي أن درجة الطا 2( ÷ 0.5×  90في التقرير النهائي هي )

 روعاملوجودة في نهاية املش "تقرير درجات الطالب"أيقونة يمكن للمشرف التأكد من الدرجات املستحقة للطالب من 

 
ً
تقرير متابعة طاملا في الفترة املسموح بها وذلك بأن يحدد هدف أي يمكن للمشرف تعديل درجة و  .كما سنتعرف الحقا

  "غير منتهي" ثم يضع الدرجة الجديدة وينقر "حفظ" ليتم تعديل الدرجة بدون إضافة أهداف. هبعد ويحددلم ينتهي 

 تقرير املتابعة األول.إدخال درجات تقرير النهائي بنفس طريقة اليتم إدخال درجات تقرير املتابعة الثاني و 
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 :رير املتابعة النهائيبالنسبة لتقمالحظات 

يارية معلومات اختحيث يوضع بها ظهر أمام كل طالب خانتين إضافيتين ، يالنهائيتقرير العند ادخال درجة  .1

 :)أي يمكن تجاهلها(

ي مجال فالتي يتقنها الطالب " حيث يقوم املشرف بتحديد املهارات العلمية واملهنية هاراتاملخانة " .أ

لها"، يانات وتحليتجميع البتحديد املشكالت"، و"لديه القدرة على مثل "لديه القدرة على تخصصه 

... )ويتم ذكر مهارة متعلقة بالتخصص مثل البرمجة بلغة كذا أو استخدام برنامج و"يمتلك مهارة ..

  كذا أو استخدام جهاز كذا ... إلخ("

في  التي الحظها الصفات الشخصية الجيدة بكتابةحيث يقوم املشرف  "الصفات الشخصية"خانة  .ب

 يحرصو" "،هويتعاون مع زمالئ بروح الفريقثناء املتابعة مثل "االلتزام باملواعيد"، و"العمل أ الطالب

عامة و"يلتزم باألخالق اله روح املبادرة"، على املتابعة في تأدية املهام وتنفيذ ما ُيطلب منه"، و"لدي

غير و و"واثق في نفسه وقابل للتكيف مع املتغيرات"، و"لديه القدرة على التعلم املستمر"، واملهنية"، 

 .ذلك من الصفات الشخصية الجيدة

التي مدة بالقسم و املعتاملعايير  يقوم املشرف بإرفاق" حيث املرفق" أيقونة بعنواننهائي تقرير الاليوجد في نهاية  .2

 .إجباري وهذا املرفق  الثالثة تم تقويم املشرف في تقارير املتابعةيبناًءا عليها 

 

 . استعراض تقارير املتابعة4

خال كل دبعنوان "التقرير األول" وكذلك بعد إأيقونة في نهاية مشروع التخرج تظهر بعد إدخال تقرير املتابعة األول 

 
ً
تقرير ننقر على "التقرير األول" فتظهر شاشة بعنوان "ال تقرير متابعة. للتعرف على تفاصيل تقرير املتابعة األول مثال

األول" بها البيانات األساسية للمشروع، واألهداف التي تم تحديدها في التقرير األول سواء "منتهية" أو "غير منتهية"، 

األول وتكون  ةاملشروع وأمام كل طالب الدرجة التي حددها املشرف للطالب في تقرير املتابع فيثم الطالب املسجلين 

ة وملف الصفات الشخصيوبالنسبة للتقرير النهائي تظهر املعلومات اإلضافية الخاصة باملهارات و  .100الدرجة من 

 معايير التقويم والتي تم إضافتها عند إدخال تقرير املتابعة النهائي.

 

 



 

11 

 . متابعة درجات الطالب5

 أيقونة بعنوان "درجات الطالب". بالنقر عليها تظهر شاشة بعنواناملشروع بعد إضافة أول تقرير متابعة يظهر في نهاية 

  "درجات الطالب" حيث تظهر بها البيانات األساسية للمشروع ثم درجات الطالب.

حساب الدرجات بطريقة تراكمية، أي يتم إضافة درجة التقرير األول ويتم للمشرف  50نالحظ أن الدرجة ظهرت من 

 .درجة التقرير الثاني ثم ُيضاف عليها درجة التقرير النهائيبعد ذلك ثم ُيضاف عليها 

 .اريع التخرجسم ملشمنسق الق تها عن طريقفي هذا التقرير بعد إضاف درجة املناقشةوفي نهاية املشروع سيتم إضافة 

ائمة لقمن تقرير الدرجات بالنقر على التقرير باملفتاح األيمن للفأرة حيث تظهر ا PDFيمكن الحصول على نسخة 

 منسدلة التالية:

 

 :من القائمة املنسدلة حيث تظهر النافذة التالية Printاألمر نختار 

 

 .PDFفيتم حفظ التقرير نسخة  Saveثم ننقر على  Save as PDFنحدد 
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 إضافة تقرير الصالحية. 6

 بعنوان "تقرير  أيقونةبداية فترة إدخال تقارير الصالحية، سيظهر للمشرف في نهاية املشروع مع 
ً
 ظهرت حديثا

 الصالحية". قبل الدخول في تقرير الصالحية يجب توفير املتطلبات التالية:

جهيزه ويتم ت على مواصفات محددة بكل كلية أو قسم أكاديمي اوالذي يتم كتابته بناءً  (Report)وثيقة املشروع  .1

 .في صور ملف وورد

 .م تجهيزه في صورة ملف باوربوينتويت العرض الذي سيستخدمه الطالب في املناقشة .2

بوستر املشروع وهو عبارة عن تصميم بسيط للمشروع يتم استخدامه في الدعاية أثناء املناقشة ويمكن  .3

 استخدامه في معارض أو مسابقات داخل الكلية ويتم تجهيزه في كملف صورة.

الشكل الصالحية" به بيانات املشروع كما ب تقرير بعنوان "إضافة تقرير بالنقر على أيقونة "تقرير الصالحية" سيظهر 

 التالي:

 

 كما بالشكل التالي: وكذلك ستظهر أهداف املشروع محدد أمامها هل منتهي أم ال 
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بعد ذلك يظهر مربع نص ي يتم فيه كتابة النتائج التي تم تحقيقها في املشروع ومربع نص ي لكتابة نسبة االقتباس لوثيقة 

 املشروع.

وفي النهاية نقوم بإرفاق وثيقة املشروع، والبوستر، والعرض التقديمي، وأي مرفقات أخرى مثل النظام الذي تم 

 .وهذا املرفق اختياري  تصميمه أو خالف ذلك

 

بعد إرسال تقرير الصالحية يظهر في بيانات املشروع لدى املشرف كأيقونة بعنوان "تقرير الصالحية" وبجواره حالة 

 التقرير "جديد" أو "معتمد".

إذا نقر املشرف على أيقونة تقرير الصالحية، سيظهر للمشرف شاشة بيانات تقرير الصالحية وبها البيانات الرئيسية 

ثيقة مشروع و  في االقتباسنسبة و للمشروع، وأهداف املشروع وحالتها، ونبذة مختصرة، والنتائج التي تم تحقيقها، 

 ، ثم املرفقات.لة املشروع )جديد/معتمد(ا، وحالتخرج

 

 نتائج املشروع باللغة العربيةإضافة أهم 

 إضافة نسبة االقتباس في املدى املعتمد بالكلية

 PDFإرفاق تقرير املشروع 

 JPGإرفاق بوستر املشروع 

 PPTXإرفاق العرض التقديمي 

 أي مرفقات أخرى اختيارية
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 :اتمالحظ

 لرفض تقرير الصالحية  .1
ً
يجب أن يتأكد املشرف من اكتمال البيانات وامللفات املطلوبة في تقرير الصالحية تجنبا

 من منسق القسم حيث لن يتمكن املشرف من تعديل تقرير الصالحية بعد رفعه.

ى التقرير االطالع عل يظهر لدي منسق القسم ملشاريع التخرج حيث يتمستقرير الصالحية املشرف لبعد رفع  .2

 للمناقشة أو رفضه.
ً
 واعتماده تمهيدا

ظهر حيث ست رفع التقرير مرة أخرى املشرف من  لن يتمكن تقرير الصالحية من منسق القسم ذا تم اعتمادإ .3

" عند محاولة رفعه مرة ثانية
ً
 .الرسالة "التقرير تم إدخاله سابقا

بل قعن طريق منسق الكلية ملشاريع التخرج في النظام للفصل الحالي تحديد إعدادات الكلية التأكد من يجب  .4

 لظهور رسالة خطأ تقرير الصالحية رفع
ً
 .تجنبا

 من تقرير الصالحية بنفس طريقة حفظ تقرير درجات الطالب. PDFيمكن حفظ نسخة  .5

 االطالع على درجات املناقشة. 7

ة املشروع رف في نهاي، سيظهر للمشعن طريق منسقي األقسام ملشاريع التخرج ةاملناقشبداية فترة إدخال تقارير مع 

 .وبالنقر عليها تظهر شاشة بيانات درجات املناقشة "املناقشةبعنوان "تقرير أيقونة 

 ،البثم قائمة أسماء الط ،البيانات األساسية للمشروع تهايظهر في بدايفي شاشة بيانات درجات املناقشة 

( عند حساب مجموع درجات 50وسيتم احتساب النصف )أي  100ة مع مالحظة أن الدرجة من ودرجة املناقش

 يظهر 
ً
 رفق عبارة عن تقرير تقويم لجنة املناقشة وبه معايير التقويم.مالطالب وأخيرا
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 ًا خدمات منسق القسمخامس

 واالطالع على تفاصيلها استعراض مشاريع التخرج. 1

 

 اجلديدة مشاريع التخرج قبول أو رفض. 2

 كما يلي:بالدخول على تفاصيل املشروع الجديد، تظهر جميع تفاصيل املشروع 

 

 حالة املشروع معتمد

ُيكمل مازال املشرف لم 

 تسجيل املشروع
املشروع وتم  املشرف انتهى من

ارساله للمنسق للموافقة أو الرفض 

 مع ذكر أسباب الرفض
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، يتم بالقسم لجنة مشاريع التخرجقبل املوافقة عليه من  تالشروط الواجب توافرها في املشروع وتمإذا تحققت 

عدد األسابيع وأن  ،واألهداف ،وخاصة اسم املقرر من بيانات املشروع املوافقة على املشروع مع ضرورة التأكد 

 .جادبشكل  أسبوع عمل 12 تحتاجبالفعل ، وأن األهداف أسبوع 12هو لتحقيق األهداف 

  ."معتمد من منسق القسم" وحالتهفي الحالة املوافقة سيظهر املشروع للمشرف 

، يتم رفض املشروع مع كتابة أسباب (القسماملشاريع بلجنة ورفضه منسق القسم ) أما إذا لم تتحقق الضوابط

 .مع عرض سبب الرفض "مرفوض من منسق القسم" هتللمشرف وحالاملشروع وفي هذه الحالة سيظهر  الرفض.
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 . متابعة مشاريع التخرج3

بالدخول على تفاصيل مشروع التخرج، تظهر جميع تفاصيل املشروع وفي نهاية املشروع تظهر التقارير التي أدخلها 

 املشرف وفق الجدول الزمني إلدارة املشاريع. يمكن ملنسق الكلية االطالع على:

 عة األول تقرير املتاب .1

 الثانيتقرير املتابعة  .2

 تقرير املتابعة الثالث )النهائي( .3

 تقرير الصالحية .4

 (وفق الجدول الزمني في الوقت املحددتظهر فقط ) تقرير املناقشةإضافة  .5

 تقرير املناقشة .6

 درجات الطالب )تظهر فقط بعد ادخال تقرير املناقشة( .7

 

 تقارير الصالحية اعتماد. 4

حية" "تقرير الصال بعنوان أيقونة في شاشة املشروع ملنسق القسم لتقرير الصالحية، سيظهر بعد رفع املشرف 

 بالشكل التالي:وبجوارها حالة املشروع وهو "جديد" كما 

 

روع، شاشة بيانات تقرير الصالحية وبها البيانات الرئيسية للمش للمنسقعلى أيقونة تقرير الصالحية، سيظهر  بالنقر 

، تخرجوثيقة مشروع ال في االقتباسنسبة وأهداف املشروع وحالتها، ونبذة مختصرة، والنتائج التي تم تحقيقها، و 

 كما بالشكل التالي: ، ثم قبول أو رفض مع ذكر السبب، ثم املرفقات"جديد"لة املشروع اوح
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 ، أو الرفض مع ذكر األسباب."معتمد"بتم االطالع على تقرير الصالحية واملوافقة عليه حيث تتحول حالته إلى 

 :اتمالحظ

تأكد من اكتمال البيانات وامللفات املطلوبة في تقرير لل قبل رفع التقرير املشروع التواصل مع مشرف يجب  .1

 لرفض تقرير الصالحية حيث لن يتمكن 
ً
 املشرف من تعديل تقرير الصالحية بعد رفعه.الصالحية تجنبا

 .أو "مرفوض" حالته "معتمد" املشرفيظهر لدي ستقرير الصالحية ل املنسق اعتمادبعد  .2

 من تقرير الصالحية بنفس طريقة حفظ تقرير درجات الطالب. PDFيمكن حفظ نسخة  .3

 إدخال درجات املناقشة. 5

في  يظهر ملنسق القسمسبعد اعتماد تقرير الصالحية ومع بداية فترة ادخال درجات املناقشة وفق الجدول الزمني، 

 كما بالشكل التالي:بيانات املشروع أيقونة بعنوان "تقرير املناقشة" 
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في املشروع  أسماء الطالبة بها البيانات األساسية للمشروع، ثم قائمة بالنقر على "إضافة تقرير املناقشة" تظهر شاش

درجة، يتم ضرب  50درجة. فإذا كان التقويم يتم بناء على  100حيث يقوم منسق القسم بإدخال درجة املناقشة من 

 وإدخالها في النظام. 2الدرجة في 

 

 وفي النهاية يتم ارفاق تقرير لجنة املناقشة للمشروع موضح به املعايير.

 اةإعادة إدخال املشاريع امللغ. 6

إللغاء مشروع ما فإنه يجب رفع طلب اإللغاء ملنسق الكلية ملشاريع التخرج به بيانات املشروع )القسم األكاديمي، 

حالة املشروع( حيث يقوم منسق الكلية بدوره برفع الطلب لوحدة الخريجين بوكالة عنوان املشروع، اسم املشرف، 

اللجوء إلى هذا اإلجراء في حالة تسجيل طالب في املشروع وتم اتخاذ الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. ويتم 

 حتى يمكن إعادة تسجيل الطالب في املشروع إجراءات على املشروع ويوجد رغبة في تعديل املشروع أو تغيير املشرف

 .الجديد بعد إجراء التعديالت التي من أجلها تم إلغاء املشروع
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 ًا خدمات منسق الكليةسساد

 واالطالع على تفاصيلها . استعراض مشاريع التخرج1

 

 مشاريع التخرج اجلديدة اعتماد. 2

 بالدخول على تفاصيل املشروع الجديد، تظهر جميع تفاصيل املشروع كما يلي:
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العمل وعدد األهداف و في الجهود املبذولة بما يتناسب مع عدد الطالب على مستوى الكلية في حالة تساوي املشاريع 

  ."الكليةللمشرف "معتمد من منسق  حالة املشروعظهر تسو  اعليهيتم املوافقة بها، 

 بأسبامع عرض  "الكليةاملشروع للمشرف "مرفوض من منسق حالة ظهر تس مع ذكر األسباب،رفض وفي حالة ال

 .الرفض
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 . إضافة منسقي األقسام3

 

نقر على "إضافة" بالمن خالل "منسقي األقسام" نسق الكلية ميقوم 

قسم الذي الالكلية ثم بتحديد فتظهر نافذة من خاللها يقوم منسق الكلية 

ينقر  للمنسق ثمضع البريد اإللكتروني كامل يريد إضافة منسق له ثم ي

رجى ي فيتم التعرف على منسق القسم وحفظ بياناته في النظام. "حفظ"

 التأكد من البريد اإللكتروني ويتم وضعه كامل أي بالصيغة:

UserName@psau.edu.sa 

 . حتديد إعدادات الكلية4

 

يتم تحديد كما  .%40عن  التخرج بما ال يزيدحيث يحدد منسق الكلية نسبة االقتباس التي يجب تحقيقها في مشاريع 

لية إلى يختلف من كنص التعهد الذي سيوافق عليه الطالب قبل تسجيل املشروع. والتعهد عبارة عن ميثاق أخالقي 

 .وأي نقاط أخرى يمكن اضافتها ضاء فريق املشروع ومشرف املشروعلحفاظ على امللكية الفكرية ألعلأخرى 
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 مشاريع التخرجمتابعة . 5

، تظهر جميع تفاصيل املشروع وفي نهاية املشروع تظهر التقارير التي أدخلها التخرجبالدخول على تفاصيل مشروع 

 ملنسق الكلية االطالع على:يمكن  املشرف وفق الجدول الزمني إلدارة املشاريع.

 عة األول تقرير املتاب .1

 تقرير املتابعة الثاني .2

 تقرير املتابعة الثالث )النهائي( .3

 تقرير الصالحية .4

 املناقشة تقرير  .5

 درجات الطالب .6

 

 إعادة إدخال املشاريع امللغاة. 6

لوحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية رفع طلب اإللغاء ب يقوم منسق الكليةإللغاء مشروع ما 

لى ع وذلك بناًءابه بيانات املشروع )القسم األكاديمي، عنوان املشروع، اسم املشرف، حالة املشروع(  واألكاديمية

. ويتم اللجوء إلى هذا اإلجراء في حالة تسجيل طالب في املشروع وتم اتخاذ إجراءات على املشروع القسممنسق  طلب

ويوجد رغبة في تعديل املشروع أو تغيير املشرف حتى يمكن إعادة تسجيل الطالب في املشروع الجديد بعد إجراء 

 التعديالت التي من أجلها تم إلغاء املشروع.
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 الطالبخدمات ًا بعسا

 . استعراض مشاريع التخرج واالطالع على تفاصيلها1

 

عد الدخول في النظام يظهر قائمة مشاريع التخرج في القسم األكاديمي التابع له الطالب حيث يظهر عنوان املشروع، ب

 تظهر تفاصيل املشروع. بالضغط على األيقونة القسم.  –وعدد الطالب، والكلية 

 خترجع رومش التسجيل يف. 2

بعد اعتماد مشاريع التخرج من القسم تظهر للطالب حيث يمكنهم الدخول فيها واستعراض املعلومات في كل مشروع. 

 هناك طريقتين يمكن اتباعهما لتسجيل الطالب في املشروع:

 عن طريق املشرف حيث يقوم بتسجيل الطالب في املشروع أثناء تعبئة مقترح املشروع. .1

الطالب بالدخول في املشروع واستعراض املعلومات ويقوم بالتسجيل في حيث يقوم  عن طريق الطالب .2

 املشروع الذي يرغبه.

 

م ر على األيقونة "التقدم للمشروع" حيث تتولكي يسجل الطالب في مشروع يجب عليه املوافقة على التعهد ثم النق

 .في بند الطالب املسجلين على املشروع وتظهر بيانات الطالب عملية التسجيل بنجاح في املشروع

 

 قبل التسجيل.
ً
 يالحظ أن التسجيل يتم في مشروع واحد فقط وبالتالي يجب عليك االختيار جيدا
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 الدرجاتمتابعة . 3

يل تظهر جميع تفاص املشروع حيثبالدخول على تفاصيل يمكن للطالب متابعة درجاته في مشروع التخرج وذلك 

 :وفق الجدول الزمني إلدارة املشاريع التالية وذلكاملشروع وفي نهاية املشروع تظهر التقارير 

 تقرير املتابعة األول  .1

 تقرير املتابعة الثاني .2

 تقرير املتابعة الثالث )النهائي( .3

 تقرير الصالحية .4

 تقرير املناقشة .5

 درجات الطالب .6

 


