
 نظام التقدم للمشاريع

 عمادة البحث العلمي

 جامعة مؤتة



 الدخول إلى الموقع

 

 في للمشاريع التقدم يتم•
 خالل من مؤتة جامعة
 عمادة موقع إلى الدخول
 مجرك على العلمي البحث
 ،Avant Browser البحث
 عبارة على النقر يتم حيث

 تظهر حتى العلمي، البحث
 العلمي البحث صفحة



 الدخول إلى نظام التقدم للمشاريع

 الدخول خالل من ذلك ويتم•
 البحث عمادة صفحة على

 مفتاح على والنقر العلمي
 لتظهر االلكترونية الخدمات
 ويتم المنسدلة، القائمة
 للمشاريع التقدم نظام اختيار

 يشير حيث القائمة، هذه من
 المقابلة الصورة في السهم



 صفحة نظام التقدم للمشاريع

 نظام عبارة على النقر بعد•
 تظهر للمشاريع التقدم

 يقوم حيث المقابلة، الصفحة
 رقمه بإدخال الباحث

 أو (المدرسين) األكاديمي
 (للعاملين) الوظيفي الرقم

 النقر ثم ومن المرور وكلمة
 دخول مفتاح على



 الدخول إلى النظام

 التقدم صفحة ظهور عند•
 الذي الباحث على للمشاريع،

 أن دعم بطلب بالتقدم يرغب
 الرابط على بالنقر يقوم

 كما الصفحة في الظاهر
 الصورة في السهم يشير

  .المقابلة

• http://oraapp.mutah.
edu.jo:8889/forms/fr
mservlet?config=rese
arch 
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 طلب دعم مشروع بحث

 طلب صفحة إلى الدخول عند
 على علمي، بحث مشروع دعم

 طلب بتعبئة يقوم أن الباحث
 :جديد

 العلمي الحقل – القطاع 1.

 بالعربية البحث عنوان2.

 باإلنجليزية البحث عنوان3.

 حالة في الطالب رقم4.
 اإلشراف

 للباحث اإللكتروني البريد5.

 الموبايل6.



 تنزيل ملف طلب الدعم

 بتنزيل الباحث يقوم ذلك بعد•
 خالل من الدعم طلب ملف
 مفتاح على النقر

Download، يشير كما 
 في البنفسجي السهم

  .المقابلة الصورة

 بتعبئة ذلك بعد الباحث يقوم•
 رفعه ثم ومن وحفظه الطلب
 النقر خالل من الموقع على
      تحميل مقتاح على

Upload  يشير كما الملف 
 الصورة في األصفر السهم

  .المقابلة

 



 تعديل طلب

 رقم بارسال النظام يقوم•
  للباحث معين بتاريخ للطلب

 الباحث يقوم الطلب لتعديلو•
 تعديل مفتاح على بالنقر
  طلب

 البيانات بتعبئة الباحث يقوم•
 البحث ملف ورفع المطلوبة

 النقر منخالل من التعديل بعد
 .الملف تحميل مفتاح على



 اإلجراءات

 مجلس القسم
لجنة البحث العلمي 

 في الكلية
 عميد الكلية

لجنة البحث العلمي 
 في الجامعة

   التالية بالخطوات موضح هو كما الطلب دراسة يتم•



....لدراسة الطلب من قبل   

 يقوم الطلب لدراسة•
 رئيس المخول الشخص

 البحث لجنة /القسم
  / الكلية في العلمي
 النظام إلى بالدخول العميد

 رابط على النقر خالل من
 دعم طلب دراسة نظام
  العمادة /علمي بحث

 السهم يشير كما المعنية،
 المقابلة الصورة في

• http://oraapp.mut
ah.edu.jo:8889/for
ms/frmservlet?con

fig=researchstudy 
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 توصية مجلس القسم 

بعددد اإلطددالع علددى الطلددب •
يقوم مجلس القسم بإدخدال 
رأيدده ومددن ثددم أختيددار زر 
موافدددددددددع أو زر إعدددددددددادة 
للدراسددددددددة بحسددددددددب رأي 

 مجلس القسم



 الدراسة من قبل لجنة البحث العلمي في الكلية

 الطلب على اإلطالع بعد•
 البحث لجنة تقوم

 الكلية في العلمي
 ثم ومن رأيه بإدخال
 أو موافع زر أختيار

 للدراسة إعادة زر
 لجنة رأي بحسب
  في العلمي البحث
  .الكلية



العميد توصية  

 على اإلطالع بعد•
 عميد يقوم الطلب
 رأيه بإدخال الكلية
 زر أختيار ثم ومن

 إعادة زر أو موافع
 رأي بحسب للدراسة

  . الكلية عميد

 



 قبل من الطلب دراسة•
 في العلمي البحث لجنة

 الجامعة


