اململكة األردنية الهاشمية
مجلس التعليم العالي

دليل تقديم طلب إجازة ممارسة العمل األكاديمي

1

آلية الدخول والتسجيل لطلب إجازة ممارسة العمل األكاديمي
قبل ان تبدأ:
 قم بقراءة متطلبات الحصول على اإلجازة.
 oإلنشاء حساب جديد اضغط على (مستخدم جديد من أسفل الشاشة أو التسجيل من أعلى الشاشة)
 oللدخول ،أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور والرمز الظاهر في الصورة ،واضغط على زر (تسجيل الدخول).
 oفي حال نسيت كلمة املرور اضغط على رابط (نسيت كلمة املرور؟) أسفل يسار الصفحة – شاهد الصفحة رقم (.)16
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يرجى مالحظة ما يلي عند انشاء حساب جديد.
 لحملة الجنسية غبر األردنية ،يرجى ادخال رقم جواز السفر
كما هو شامال األحرف وإدخال االسم الرباعي.
 ادخل رقم هاتف أردني ،حيث سيكون وسيلة التواصل معك
عبر الرسائل النصية.
 استخدم بريد الكتروني فعال في خانة اسم املستخدم.
 ادخل كلمة مرور بحيث تتكون من  12-6حرف بحيث تحتوي
على حرف كبير وأحد الرموز الخاصة (.)@#$%
 قم بإدخال الرمز الظاهر في الصورة.
 اضغط على زر تسجيل.
 في حال نجاح عملية التسجيل ستظهر رسالة تفيد بذلك
ً
وسيتم تحويلك تلقائيا الى الصفحة الرئيسية.
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الصفحة الرئيسية لطلب إجازة ممارسة العمل األكاديمي.
للبدء بعملية تعبئة الطلب اضغط على أيقونة (طلب إصدار إجازة ممارسة العمل األكاديمي)
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البدء بتعبئة الطلب:
 يمكن تعبئة الطلب على عدة مراحل ،بحيث يتم ادخال البيانات األساسية
ً
ً
أوال ومن ثم تعبئة البيانات األخرى تباعا.
 يرجى اتباع اإلرشادات املكتوبة داخل الطلب باللون األحمر.
 ادخل البيانات األساسية وقم بالضغط على زر حفظ أسفل كلمة
التخصص العام والدقيق.
 إلضافة درجة علمية ،اضغط على زر (إضافة درجة علمية) فتظهر نافذة
خاصة بإضافة الدرجات العلمية – شاهد الصفحة رقم (.)6
 إلضافة رتبة أكاديمية ،اضغط على زر (إضافة رتبة أكاديمية) فتظهر نافذة
خاصة بإضافة الرتب األكاديمية – شاهد الصفحة رقم (.)7
 إلدخال دورة إجازة ممارسة العمل األكاديمي – شاهد الصفحة رقم (.)8
 إلدخال امتحان الكفاءة في اللغة العربية – شاهد الصفحة رقم (.)9
 إلدخال اللغات األجنبية – شاهد الصفحة رقم (.)10
 لحفظ الطلب  -شاهد الصفحة رقم (.)11
 الدفع اإللكتروني  -شاهد الصفحة رقم (.)13
 البيانات الشخصية  -شاهد الصفحة رقم (.)14
 تغيير كلمة املرور  -شاهد الصفحة رقم (.)15
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إضافة درجة علمية:
 اضغط على زر (إضافة درجة علمية)
فتظهر نافذة خاصة بإضافة الدرجات
العلمية.
 أدخل البيانات املطلوبة وقم بتحميل
الوثيقة واضغط على زر حفظ.
 بعد حفظ البيانات تظهر الدرجة العلمية
كما في الصورة أسفل الصفحة.
 للتأكد من الوثيقة ،اضغط على عرض
الوثيقة.
 للتعديل ،اضغط على زر الحذف ( )
وقم بإضافة الدرجة العلمية مرة أخرى.
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إضافة رتبة أكاديمية:
 اضغط على زر (إضافة رتبة أكاديمية)
فتظهر نافذة خاصة بإضافة الرتب
األكاديمية.
 أدخل البيانات املطلوبة وقم بتحميل
الوثيقة واضغط على زر حفظ.
 بعد حفظ البيانات تظهر الرتبة
األكاديمية كما في الصورة أسفل
الصفحة.
 للتأكد من الوثيقة ،اضغط على عرض
الوثيقة.
 للتعديل ،اضغط على زر الحذف ( )
وقم بإضافة الرتبة األكاديمية مرة أخرى.

7

إضافة دورة إجازة ممارسة العمل األكاديمي:
 قم باختيار الجامعة ،أدخل تاريخ الدورة ،قم بتحميل الوثيقة ،اضغط على زر التخزين (

).

 للتعديل ،اضغط على زر الحذف ( ) وقم باإلضافة مرة أخرى.
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إضافة اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية( :للجنسيات الناطقة باللغة العربية فقط)
 قم بالضغط على املربع ،أدخل تاريخ االمتحان ،ادخل العالمة ،قم بتحميل الوثيقة ،اضغط على زر التخزين (

).

 للتعديل ،اضغط على زر الحذف ( ) وقم باإلضافة مرة أخرى.
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إضافة إحدى اللغات األجنبية:
 قم باختيار اللغة ،ادخل العالمة أو اختر املستوى ،أدخل تاريخ االمتحان ،قم بتحميل الوثيقة ،اضغط على زر التخزين (

).

 للتعديل ،اضغط على زر الحذف ( ) وقم باإلضافة مرة أخرى.
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حفظ الطلب:
 عند االنتهاء من استكمال جميع البيانات ،تظهر رسالة (الطلب مكتمل ويمكنك حفظه اآلن) ،كما يظهر زر (حفظ) أعلى وأسفل الشاشة لحفظ الطلب
والحصول على رقم الدفع اإللكتروني.
 مالحظة هامة :قم بمراجعة البيانات املدخلة قبل حفظ الطلب.
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 عند حفظ الطلب تظهر رسالة تفيد بحفظ الطلب.

 عند إغالق الرسالة يظهر على الشاشة رقم الطلب  /الدفع اإللكتروني ،املبلغ املطلوب.
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الدفع اإللكتروني:
 عند الضغط على أيقونة الدفع اإللكتروني
املوجودة على الصفحة الرئيسية ،تظهر الصفحة
(كما في الصورة) وتوضح هذه الصفحة طرق
وقنوات الدفع اإللكتروني.
 بعد إجراء عملية الدفع ستتغير حالة الدفع
اإللكتروني من (غير مدفوع) إلى (مدفوع).
 كما يمكن للجنة املختصة االطالع على الطلب
واتخاذ القرار املناسب الذي سيصلك عبر رسالة
نصية.
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صفحة البيانات الشخصية:
 عند الضغط على أيقونة البيانات الشخصية املوجودة على الصفحة الرئيسية ،تظهر الصفحة التالية والتي يظهر من خاللها البيانات الشخصية التي
قمت بتعبئتها خالل عملية التسجيل.
 يمكن من خالل هذه الصفحة تعديل رقم الهاتف فقط ،كما يمكن إضافة بريد إلكتروني بديل وإدخال العنوان البريدي الخاص بك.
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تعديل كلمة املرور:
 عند الضغط على رابط تعديل كلمة املرور أعلى الصفحة ،تظهر الصفحة التالية والتي من خاللها يمكنك تعديل كلمة املرور الحالية.
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نسيت كلمة املرور:
 عند الضغط على رابط (نسيت كلمة املرور؟) املوجود أسفل يسار صفحة الدخول ،تظهر الصفحة التالية ،قم بتعبئة البيانات املطلوبة واضغط على
زر إرسال.

ً
 في حال كانت البيانات املدخلة مطابقة ،تظهر لك الرسالة – كما في الصورة التالية – وسيتم تحويلك تلقائيا الى صفحة تعديل كلمة املرور.
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 أدخل كلمة املرور وتأكيد كلمة املرور واضغط على زر تعديل.

ً
 في حال تمت العملية بنجاح ستظهر لك رسالة كما في الصورة وسيتم تحويلك الى صفحة الدخول تلقائيا.
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