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 2 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

 

RTMS 

 للمســتخدم التســجيلهو بوابة الكترونية تتيح  RTMSنظام إدارة وتتبع األبحاث 

  النظام والتفاعل معه وإرسال واستقبال جميع اإلجراءات الالزمة لألبحاث.في 

 

 

 الهدف من الدليل 

بمحتويات البوابة وصفحاتها، باإلضافة إلى كافة  التعريفالدليل إلى يهدف هذا 

إنشاء وإدارة المقترحات البحثية وإنشاء طلب جمع ا من العمليات التي يمكن القيام به

بيانات، وإنشاء طلب مكافأة نشر أو تعويض قيمة نشر، وإنشاء طلب بدل التميز في 

 .النشر
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 الفهرس

 4 للباحث الذاتية السيرة بيانات

 61 للباحث الرئيسة الصفحة

 61 البحثي المقترح إنشاء

 22 البحثي المقترح إدارة صفحة

 22 العمل فريق إدخال

 26 للبحث الزمنية الخطة إدخال

 22 للبحث الميزانية تفاصيل إدخال

 21 الميزانية تقرير استعراض

 23 االخالقيات نماذج تقديم

 42 الجارية األبحاث

 43 البحث تنفيذ مرحلة

 05 المالية المطالبات
 06 المالية المطالبات كل

 02 مالية سلفة صرف طلب
 04 مالية سلفة تسديد طلب
 05 شراء بعروض شراء طلب

 12 المالي التقرير

 12 التعديل طلبات
 10 الّزمنية المدة تعديل طلب
 11 ميزانية مناقلة طلب
 15 ميزانية زيادة طلب
 12 والمشارك الرئيسي الباحث بين أدوار تبادل طلب
 12 الرئيسي الباحث خروج طلب
 10 مشارك باحث انسحاب طلب
 11 البحث إتمام عن اعتذار طلب

 15 (وجد إن) الدوري التقرير إرسال

 36 النهائي التقرير إرسال

 32 العمادة مع تواصل

 34 الدعوات استعراض

 31 المهام جدول

 35 التنبيهات صفحة

 55 البيانات جمع أدوات

 50 العلمي النّشر قيمة تعويض / النّشر مكافآت

 655 التميز جوائز

 654 بحثية عمل ورش طلب
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 بيانات السيرة الذاتية للباحث

تم يوبعد ذلك  ،الشخصيةمعلوماته  إدخال عليه يجب ،ل مرةوأل الباحث للنظامدخول عند 

 :اآلتية تصنيفاتال وفقوذلك  البيانات، إدخالتتضمن طلب ، شاشة جديدة إلى االنتقال

 التالي: كما في الشكل الخبرات التدريسية.، النشر العلمي، المؤهالت العلمية، البيانات الشخصية 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 الشخصية والبيانات البنكية. قسمين: البياناتتضمن وت 

 البيانات الشخصية:قسم 

 :كما يلي بالمستخدمالخاصة  إدخال المعلوماتيتم  ،من خالل تبويب البيانات الشخصية



 5 عمادة البحث العلمي
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  :البيانات البنكية

ساب نوع الح إدخالحيث يتم  .القسم الثاني من المعلومات الشخصية هو البيانات البنكية

 .البنكالبنكي ورقم اآليبان واسم 

 :التاليةلحقول ا تظهرسففي حال تم اختيار بنك محلي،  .بنكالختيار نوع ال تتغير نوع الحقول تبعا  

 

 ،يفت كودوالسرقم  مثل:يتم عرض حقول إضافية س دولي،م اختيار نوع الحساب البنكي في حال ت

 :كالتاليالبنك،  والمدينة، واسم ،واسم الدولة
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ى حت التالي على نقرالثم ، حفظ البيانات الشخصيةعلى  نقربعد الال المدخلة إ البياناتيتم حفظ ال 

 كالتالي:، الذاتية بيانات السيرة إدخالالجزء الثاني من  إلى االنتقاليتم 

 

 

 

 وهو المؤهالت العلمية. ،لذي يليهالتبويب ا إلى سيتم االنتقالالتالي ايقونة على نقر عند ال
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 العلمية:المؤهالت قسم 

حالية، الة الوظيف العلمية، البياناتالمؤهالت : فرعيةقسام أيحتوي هذا القسم على أربعة 

 والخبرات السابقة. ومجاالت العملومجاالت االهتمام  العلمية والتخصصات

 المؤهالت العلمية: 

 .تم الحصول عليه علمي مؤهل خرآ إدخاليتم هنا 

 البيانات الوظيفية الحالية: 

 تحديد ثم فيجب تحديد ذلك في الخانة أسفل الصفحة، ،كان المتقدم موظفا  في الجامعة إذا

 القسم

 .حاليا عمل بهماالكلية التي يو

نات احفظ المؤهل العلمي والبيعلى  نقربيانات الوظيفة الحالية يجب ال إدخالعند االنتهاء من 

 : كالتالي تشير إلى حفظ البيانات بنجاحستظهر رسالة  ثم الوظيفية

  



 9 عمادة البحث العلمي

 

 : التخصصات العلمية ومجاالت االهتمام

 .كثر(أ أو)واحد  االهتمامومجاالت يمكن إضافة التخصصات العلمية من خالل هذا القسم 
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 والخبرات السابقة:مجاالت العمل 

 مع .ةالسابقالبيانات المتعلقة بمجاالت العمل والخبرات  إدخالبنفس الطريقة السابقة يتم 

 :التاليك لألقدم،من األحدث  دخالمراعاة اإل

 

 

 .شر العلميالنتبويب  إلىيتم االنتقال  على التالي نقربعد ال
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 :العلميالنشر 

حو على النجميعها  أوق التالية رالطالخاص بالباحث بإحدى  المنشورات العلمية إدخاليمكن 

 :اآلتي

 البيانات مباشرة: إدخال .1

 وعند االنتهاء من ملء .اإلدخالوذلك عن طريق إضافة كل نشر علمي منجز من خالل حقول 

 يليه.الذي النشر  دخالإل حفظ النشر العلميعلى نقر يتم ال الحقول
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 رفع ملف النشر: .2

 .ةالعلمي المنشوراتلجميع  أو منجزف النشر كمرفق لكل نشر علمي يتم رفع مل
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 رابط النشر: إدخال .2

 .الموقع مباشرة رابط إدخاليمكن ف ماإلكتروني موقع  فيحال كان النشر العلمي في 

 

 

 

 سية.ريلتدالخبرات ا إدخالقسم  إلىالتالي لالنتقال  النشر العلمي يتم الضغط على إدخالبعد اكتمال 
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  التدريسية:الخبرات 

 خرى.والخبرات األالتدريسية  ويتضمن النشاطات .وهو القسم األخير من أقسام السيرة الذاتية

  التدريسية:النشاطات 

 دخالإكما يتم . األكاديمية العملفترة يتم إضافة المقررات الدراسية التي تم تدريسها خالل 

 كالتالي: المقررات،رست بها تلك الدراسية التي د   المرحلة
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 خبرات أخرى: 

 .الحصول عليهايتم إضافة أي خبرات أخرى في حال 

 

 

 

 .ةمكان االنتقال إلى الصفحة الرئيسقد اكتملت وأصبح باإل معلومات السيرة الذاتية كونوبهذا ت

من ديدة خبرات ج أوإضافة معلومات  أو البياناتتحديث  أوبيانات السيرة الذاتية باإلمكان تعديل و

 : كالتاليعلى خيار تعديل السيرة الذاتية الموجود أعلى الصفحة،  نقرخالل ال
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 ة للباحثالصفحة الرئيس

 نشاءإيستطيع من خاللها حيث  .المتنوعةة للباحث العديد من الخيارات الرئيستتيح الصفحة 

مة تعويض قي أوطلب مكافأة نشر إنشاء و ،جمع بيانات وإنشاء طلبالبحثية  وإدارة المقترحات

 .طلب بدل التميز في النشر إنشاءو ،نشر

 

 

 

 

  



 07 عمادة البحث العلمي

 

 

 إنشاء المقترح البحثي

على قر نوذلك من خالل ال بالباحث.ة الخاصة يسئالرالبحثي من الصفحة مقترح اليتم إنشاء 

 كالتالي: الصفحة الرئيسة،خالل من  اء مقترح بحثيإنش أيقونة

 

اء مقترح إنش واختيار، األبحاث الجارية أيقونةعلى  لنقرأيضا إضافة مقترح بحثي من خالل ا يمكن

 :كالتالي، بحثي جديد

 

 

 

 

 



 08 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

إلى نافذة جديدة تتضمن إدخال بيانات المقترح  االنتقاليتم  إنشاء مقترح بحثي على نقربعد ال

ئية زنما يمكن إدخال جإو ،وال يشترط إدخال كامل بيانات المقترح البحثي في جلسة وحدة. البحثي

ال وإكمعلى تعديل البحث  نقروال اث الجاريةحاألبصفحة  إلى أخرىمعينة وحفظها والعودة مرة 

 .البيانات إدخال

 عدادإ كما يمكن .لعمادة البحث العلميثي حالمقترح البتم إرسال إذا لم ي التعديل متاحا  يكون س

 .حةفتح باب التقديم الخاص بالمن عند النظام وإرسالهاقترحات البحثية وحفظها في المقترح أو الم

  



 09 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 بيانات المقترح البحثي: 

 بالنسبة لحقل و .الحقول المطلوبةجميع  تعبئة يجب، من خالل تبويب بيانات المقترح البحثي

وإرساله  حثيتقديم المقترح الب على نقريتم الخر مرحلة عندما آ تلقائي ا فيفيتم توليده رقم البحث 

ذلك د وبعحقل مركز األبحاث،  ، ووفقا لهذا االختيار يتم ملءالمنحةثم يتم تحديد نوع  للعمادة

و أ تحديد طبيعة البحث هل هو نظري أو تطبيقي، ثم يتم وتقاس باألشهرمدة البحث  يتم تحديد

 .كالهما

 حقول المقترح البحثي وإرساله للعمادةكافة  ءحقل الميزانية يتم ملؤه عند االنتهاء من مل، 

ة، وعلى أساسها يتم اختيار التخصص الرئيسالمحاور  –اختيار مجاالت البحث ذلك  ويتم بعد

 العام للبحث.

 يتم اختيار نوع هذه العينات أو  ،أحيائية أو مواد خطرة في حال وجود استخدام لعينات

 المواد الخطرة.

  على  نقرلا يجب من ملء كافة الحقول وعند االنتهاءيستكمل الباحث تعبئة الحقول المتبقية

 كالتالي:، اليةواالنتقال إلى الخطوة الت المدخلةيتم حفظ البيانات ل حفظايقونة 



 21 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

 



 20 عمادة البحث العلمي

 

موذج ن يتم تحميلأن  ويجب ،هرفع ملف المقترح البحثي قبل إرسالخيار يظهر في هذه الصفحة 

 رفعه.  وتعبئته، ثم "Word"البحث كملف 

 

  



 22 عمادة البحث العلمي

 

 صفحة إدارة المقترح البحثي

 

 

 

 البحثي حالمقتر

 هذا الخيار لتعديل بيانات المقترح البحثي المدخلة.إلى الدخول للباحث يمكن 

  



 23 عمادة البحث العلمي

 

 

 إدخال فريق العمل

 

. بحثييوجد فريق واختيار  العملفريق  إدارةفي حال وجود فريق بحثي يتم النقر على ايقونة 

 الباحث من إدخال فريق العمل. ليتمكن

 

  



 24 عمادة البحث العلمي

 

 إضافة باحث مشارك:

أو من خارج النظام، ( النظامل فيسجسبق له الت)أي إنه يمكن أن يكون الباحث من داخل النظام 

 لنوع الباحث المشارك.  ف تختلف حقول اإلدخال تبعا  ووس

 يجب البحث عنه وذلك بإدخال حقل واحد  ،في حال كان الباحث المشارك من داخل النظام

 يظهر سجلسعندها  .إلظهار النتائج بحث أيقونةعلى نقر ثم ال ،على األقل في حقول البحث

 .تحديدعلى خيار نقر لمعايير البحث المدخلة ويتم اختياره عن طرق ال الباحث وفقا  

  امعوة له للتسجيل في النظيمكن إرسال دف الباحث غير مسجل في النظام مسبقا   إذا كانأما. 

يمكنه التوجه إلى صفحة استعراض الدعوات لقبول  ،وعندما ينتهي من ملء بيانات سيرته الذاتية

 مهمة المشاركة في البحث.

 شارك سوف تتم إضافته بمكافأة أو الخطوة التالية هي تحديد فيما إذا كان هذا الباحث الم

أكد د التوسوف يتم عرض معلومات الباحث المشارك كما هي مسجلة في النظام، وعن مكافأة، دون

 إضافةعلى " نقروذلك عن طريق ال ،المشارك إضافة الباحث عندها من معلومات الباحث يمكن

 ":الباحث



 25 عمادة البحث العلمي
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 كالتالي:الباحثون المشاركون أسفل الصفحة، وسيظهر 

 

 

 .تكرر هذه العملية في إضافة باقي الباحثين المشاركين في البحث 

  في حال تم قبول أو رفض الدعوة للمشاركة. تهوحالالمشارك يتم عرض معلومات الباحث 

 على حذف الباحث. لنقرالدعوة منه عن طريق ا المشارك وسحب حذف الباحث يمكن 

 مل، العيقوم النظام بإرسال طلب موافقة لكل عضو من فريق  ،بعد إدخال بيانات فريق العمل

 يكون لدى العضو الخيارين التاليين:و

 بول ق)وبالتالي تظهر حالة المشاركة عند الباحث في الشريط  ،لموافقة على المشاركةا

ف تقدمة التي سوويظهر الباحث لديك ضمن شاشات تقديم البحث في المراحل الم (الدعوة

 الحق ا.نستعرضها 

 رفض الدعوة(تظهر حالة المشاركة الرفض، وس(. 

ريق إلى نافذة إدارة ف العودةايقونة على  نقرعند االنتهاء من إدخال الباحثين المشاركين يمكنك ال

 اإلضافة. الستكمالالعمل 

 

 

 

 

 

  



 27 عمادة البحث العلمي

 

 إضافة مستشار:

 (.العملفريق  إدارة)من صفحة في حال وجود مستشار في المشروع البحثي يمكن إضافته 

 .االستشارةالمستشار وبيانات  هما: بيانات وتتضمن قسمين رئيسيين

 بيانات المستشار:

إرفاق وضافة ملف السيرة الذاتية للمستشار وتتضمن حقول البيانات الشخصية للمستشار، وإ 

 التالي:كموافقة المستشار على االستشارة،  ملف

 

داخل أو من خارجها، وما إذا كان من  داخل الجامعةيجب تحديد فئة المستشار فيما إذا كان من 

 يتم حساب تكلفة االستشارة.. وبناء على ذلك ومدة االستشارة باليوم، خارجهاأو من  ،المملكة

 

  



 28 عمادة البحث العلمي

 

 بيانات االستشارة: 

 ن حقل تكلفة االستشارة غير قابل للتعديل، وسيتم حسابه تلقائيا بعد حفظ المدخالتأالحظ ي  

ية يتم عرض حقول إدخال إضافسوفي حال اختيار بنك دولي  .البنكية الخاصة به وإدخال المعلومات

 ا:رح سابق  يجب تعبئتها كما تم الش  

 

 

دخال فريق إإلى نافذة ، للعودة العودةأيقونة على  نقرال يمكن ،حفظ بيانات المستشارعلى نقر بعد ال

 إلكمال اإلدخال. العمل

  



 29 عمادة البحث العلمي

 

 إضافة مساعد:

 وهي: ،فرعية يجب ملؤها عند إدخال المساعدقسام أهناك عدة 

 خصية:البيانات الشّ 

 

  



 31 عمادة البحث العلمي

 

 المؤهالت العلمية:

 

 

 .حفظ بيانات المساعدعلى  نقرعند االنتهاء من اإلدخال يجب ال

 

 

 

 

 

  



 30 عمادة البحث العلمي

 

 إدخال الخطة الزمنية للبحث

 

 

المشاركين  للباحثين وفقا للمدة الزمنية الكلية للبحث، ويمكن إسناد المهام للباحث أو يتم إدخال المهام

ضمن إطار الخطة الزمنية نجاز المهمة فيها إويجب تحديد األشهر التي سوف يتم  .أو للجميع معا  

 الكلية لهذا البحث.

لن ف ،الدعوة بعد يتم قبولولم  ،حال إرسال دعوة إلضافة باحث مشارك في البحث : فيمالحظة

 يظهر اسمه في قائمة األعضاء.
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وسوف ت عرض تفاصيل المهمة المدخلة  ،ضافة مهمةإعلى نقر يتم ال ،إدخال الحقولبعد االنتهاء من 

 :في أعلى الصفحة، ويمكن إدخال أكثر من مهمة

 

 

 

 

 

 

  



 33 عمادة البحث العلمي

 

 دخال تفاصيل الميزانية للبحثإ

 

 

 

 ويمكن .لعناصر الخاصة بهاوفي كل تبويب يتم إضافة ا ،عدة بنود علىتفاصيل الميزانية مقسمة 

 جالت المدخلة وإدخال أكثر من سجل.التعديل أو الحذف على الس

  



 34 عمادة البحث العلمي

 

 المستلزمات: 

 

 الرحالت: 

 

  



 35 عمادة البحث العلمي

 

 اآللي:خدمات الحاسب 

 

 خدمات أخرى: 

 

 شر العلمي:النّ 

 

 

  



 36 عمادة البحث العلمي

 

 استعراض تقرير الميزانية

 

 

 

بقا ساستنادا إلى المعلومات المدخلة م بحسب كل بندوذلك  .يتم هنا عرض تفصيل تقرير الميزانية

 :كالتالي إظهار المجموع اإلجمالي للميزانية يتم ايةهفي النخالل إعداد المقترح البحثي و

 



 37 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 38 عمادة البحث العلمي

 

 تقديم نماذج االخالقيات

 

 

 .يإنشاء المقترح البحثأخالقيات في صفحة وجود تم تحديد حيث يظهر هذا الخيار فقط في حال 

ح المقتروال يمكن إرسالها إال بعد إرسال  ،البحثإعداد األخالقيات خالل فترة  ويمكن ملء نماذج

 المهامسوف تتولد مهمة في جدول  بعد إرسال المقترح البحثي للعمادة نهإحيث  للعمادة.البحثي 

 .إرسال األخالقيات من خاللها وباإلمكان (األخالقياتإرسال نماذج باسم )



 39 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 41 عمادة البحث العلمي

 

 : نموذج األخالقيات

  :األخالقياتنموذج تحتوي على بيانات صفحة  : ستظهرأوال

 



 40 عمادة البحث العلمي

 

 لفريق العمل: المهام والمسؤوليات األخالقيةيتم التحويل لصفحة إدخال : ثانيا

 

 

وع عينة ، وكل نبحثيإنشاء مقترح التبويب التالي سيكون حسب نوع العينة المدخلة في صفحة 

يجب إدخال الحقول الموضحة في الصورة  دميةالعينات اآل، مثال في صفحة امدخالت خاصة به اله

إعادة وثم إضافة توقيع المريض ، الخاصة بالبحث الموافقة المتبصرة نموذج وطباعة ،التالية

 م.إلى النظا تحميله



 42 عمادة البحث العلمي

 

  

يمكن التوجه مباشرة إلى جدول المهام وإرسال البحث، كافة الصفحات  عبئةتبعد االنتهاء من 

لكي يكون باإلمكان إرسال المعلومات التي تمت تعبئتها إلى لجنة  األخالقيات الإرسواختيار مهمة 

 األخالقيات.

  



 43 عمادة البحث العلمي

 

 الجاريةاألبحاث 

راض خيارات استع مع يتم عرض تفاصيل المقترحات البحثية واألبحاث الجارية وحالة الطلب

 التالي:ك والحذف،البحث والمعاجلة 

 

 

 ويمكن فقط العمادة، إلىتم إرساله  في حالنه ال يمكن التعديل على المقترح البحثي أ إلىيجب التنويه 

 لمعلومات الخاصة بالمقترح.اعرض 

  



 44 عمادة البحث العلمي

 

 

قول تظهر عدة حسوفحة، على الصلموجود في أا ث والفلترة لألبحاثخيارات البحعلى  لنقرا يمكن

  التالي:كمقترح بحثي معين  عنعلى البحث  تساعد

 

  



 45 عمادة البحث العلمي

 

حميل ت كما يمكن. بحثلل مسبقا   المدخلةعرض المعلومات  البحث، يتماستعراض على النقر عند 

 التالي:ك ،تلقائيا ةالمولد بيانات المقترح البحثي

 

  



 46 عمادة البحث العلمي

 

 الي:التك، إلى البحث والمستشارين المضافينالمساعدين و المشرفيناالطالع على  كما يمكن

 

ية الزمن )الخطةبالنقر على ايقونة  هاإدخالأيضا االطالع على الخطة الزمنية التي تم  باإلمكان

 الصفحة:  للبحث( أسفل

 

 

ة"، على "تفاصيل الميزاني نقرالبحثي من خالل ال بالمقترحاستعراض الميزانية الخاصة  يمكن

لميزانية، العناصر  أوالمشاركين في البحث  لمكافأة كانتيتم عرض تفاصيل الميزانية سواء وس

 يتم عرض المجموع الكلي للميزانية بالنسبة لهذا المقترح البحثي: سخر الصفحة آ وفي



 47 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 48 عمادة البحث العلمي

 

 رحلة تنفيذ البحثم

اب مدة احتس وتوقيع العقد، وبدء ،تكون متاحة بعد الموافقة على المقترح البحثي من العمادةو

 وهي:تتيح للباحث الرئيسي القيام بعدة إجراءات، و .البحث

 التعديل طلبات تقديم. 

 إن وجد( الدوري التقرير تقديم(. 

 ائيهالن التقرير تقديم. 

 ةة ماليسلف صرف طلب تقديم. 

 مالية سلفة تسديد طلب تقديم. 

 مشتريات قيمة صرف طلب تقديم. 

 شراء بعروض شراء طلب تقديم. 

 النشر العلمي تقديم. 

 لطلبات وفقا الطلبات وتعديل النشر أو التقارير أو الطلبات على المالحظات استقبال 

 العمادة.

  



 49 عمادة البحث العلمي

 

 

 الي: الت  ك ،صفحة األبحاث الجاريةمن  العقدبعد توقيع  تنفيذ البحثصفحة  إلىيمكن للباحث الدخول 

 

 

 ليظهر بعدها لوحة تحكم الباحث الخاصة بمرحلة التنفيذ:

 

 

 

  



 51 عمادة البحث العلمي

 

 المطالبات المالية

كما هي  ،لبحث الخاص بهلعمليات المالية المتاحة له لمن خاللها إجراء جميع االباحث ويستطيع 

 الي: الت   كلالش  موضحة في 

 

  



 50 عمادة البحث العلمي

 

 

 المطالبات الماليةكل 

وهي صفحة يمكن من خاللها استعراض جميع الطلبات التي تقدم بها الباحث في هذا القسم مع 

 هذه الطلبات: حالة

 

 على المطالبات المالية:عامة مالحظات 

للباحث أن يطلب سلفة مالية أخرى إذا لم يقم بتسديد فواتير ووثائق السلفة ال يسمح النظام  .1

عد وسيظهر خيار تسديد طلب السلفة ب .لى والموافق عليها من اللجنة المالية في العمادةوالمالية األ

  .من العمادة على صرف السلفة الموافقة

الية الوقت وتعامل معاملة متصرف مكافآت الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين بنفس  .2

وتستحق الصرف بعد قبول التقرير النهائي للبحث وإنهاء تسديد  .واحدة وال تنفصالن عن بعضهما

  .جميع الفواتير والوثائق المطلوبة مباشرة

، ال ف في المنحةوالحد المعرعناصر ميزانية بقيمة أكبر من  أوعند وجود مستلزمات  .3

سداد سلفة، وال في عملية شراء مباشر وإحضار فواتير، ويجب يمكن استخدام هذا العنصر في 

 .تقديم طلب شراء بعروض شراء

 

  



 52 عمادة البحث العلمي

 

 رف سلفة ماليةطلب ص

 وفق قيمتها الباحث يحدد (لفةبس   يطالب أن التنفيذ مرحلة في دخوله بمجرد للباحث يحق

 .لفةالس   طلب حلقة في ليدخل ؛ظامالن   عبر الطلب وإرسال) لفالس   ضوابط

 معتمدةاللفة، ويظهر له المبلغ المتبقي من الميزانية يدخل الباحث المبلغ المطلوب في هذه الس   

 الي: كالت   والمالحظات،لفة لف، ثم يدخل الغرض من الس  للس  

 

  



 53 عمادة البحث العلمي

 

ثم  ،الطلب تعديلعلى  نقروال نافذة جدول المطالبات المالية إلىالعودة ثم  ،حفظعلى  نقريتم ال

 :التالي

 

 الطلب وإرساله للعمادة: إضافة مرفقاتثم 

  

 

 

 

 



 54 عمادة البحث العلمي

 

 طلب تسديد سلفة مالية

وال يظهر هذا الخيار إال بعد الموافقة  . مؤخرا  لفة التي تم طلبها س  يتم من هذا الخيار تسديد ال

 :العمادة لفة منعلى طلب الس  

 

 

 نقرال يجبو .المطلوبةلفة األخيرة بيانات الس   يتم عرض ،لفةطلب تسديد الس  على  الدخولعند 

عديل تعلى نقر الو ،نافذة جدول المطالبات المالية إلىالعودة ثم  ،الطلب نشاءإل حفظأيقونة على 

 التفاصيل: دخالإل بلالط



 55 عمادة البحث العلمي

 

 



 56 عمادة البحث العلمي

 

إضافة عناصر يظهر خيار سو التاليعلى نقر اليتم  ،صفحة تعديل الطلب إلىخول الدبعد 

عليه:لفة الذي تم الحصول المراد تسديدها مقابل مبلغ الس   الميزانية

 

 

اتورة ف إرفاقويجب  .لفة المقبوضة بحيث يغطي مبلغ الس  يمكن إضافة أكثر من بند ميزاني

 أخرى إن وجدت:ومرفقات داعمة الشراء لكل بند 



 57 عمادة البحث العلمي

 

 



 58 عمادة البحث العلمي

 

ب " إلرسال الطللجنة إدارة المشاريع إلىلب إرسال الطّ على "نقر بعد االنتهاء من اإلضافة يتم ال

 العمادة: إلى

 

  



 59 عمادة البحث العلمي

 

 طلب شراء بعروض شراء

 علىأل المنحة تعريف في المعرف الحد قيمتها تتعدى الميزانية من عناصر هناك كان حال في

 لخال من شراء بعروض شراء طلب إرسال الباحث على يجب شراء، طلبات بدون شراء قيمة

 شراء. بعروض الشراء لطلب الفرعي جراءاإل حلقة في ويدخل النظام.

ن يطلع على المبلغ المتبقي أيمكن للباحث  ،صفحة طلب شراء بعروض شراء إلىعند الدخول 

 التالي:، ويمكن إضافة عنصر ميزانية كلهذا النوع من الطلبات دةممن الميزانية المعت

 

 

 رفاقإوالمضاف مسبقا من قبل الباحث و يمكن اختيار بند الميزانية والعنصر الخاص بهبعد ذلك 

 : كالتاليالتوصيات والمالحظات،  إدخالملفات العروض من قبل الباحث و



 61 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 60 عمادة البحث العلمي

 

 لي: االتكللعمادة  ي رسل ،وبعد إضافة الطلب

 

 

 

 

 

 

 

  



 62 عمادة البحث العلمي

 

 المالي التقرير

  :منها عنصر كل وبجانب للبحث المعتمدة الميزانية بنود جميععلى قرير المالي الت يحتوي

  :من الميزانية والمتبقي منهاتم صرفه  وما المعتمدة قيمة الميزانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 63 عمادة البحث العلمي

 

 التعديلطلبات 

 التقرير قبول يتم أن إلى البحثي المشروع تنفيذ مرحلة بداية منذ (البحث تنفيذ فترة خالل

 اميق وبمجرد . البحثي مشروعه على تعديل طلبات بإرسال يقوم أن للباحث النظام يسمح( النهائي

 بقبول إما الطلب وينتهي بهذا خاص فرعي إجراء في يدخل تعديل طلب أي بإرسال الباحث

النظام، ويتيح النظام عدة  داخل أثره وتجاهل رفضه أو البحثي المشروع على أثره وتنفيذ الطلب

 :أنواع من طلبات التعديل كالتالي

   منيةطلب تعديل المدة الز. 

 ميزانية مناقلة طلب. 

 -ميزانية زيادة طلب. 

 بين الباحث الرئيسي والمشارك طلب تبادل أدوار. 

 طلب خروج الباحث الرئيسي. 

 طلب خروج باحث مشارك. 

 البحث إتمام عن اعتذار طلب. 

 

 



 64 عمادة البحث العلمي

 

 

 

  



 65 عمادة البحث العلمي

 

  منيةالزّ طلب تعديل المدة 

الباحث  يقوم العقد، توقيع عند عليه المتفق البحثي مشروعه تنفيذ مدة لزيادة الباحث حاجة عند

 المشروع. مدة تمديد-تعديل بطلب التقدم نموذج بتعبئة

  .قباإال في حال رفض الطلب الس ،ال يسمح النظام بطلب تمديد مدة المشروع أكثر من مرة -

حيث  ،ال يسمح النظام بطلب تمديد مدة المشروع بعد إرسال التقرير النهائي للمشروع البحثي -

نهائي قبل إرسال التقرير اليعتبر المشروع بعد إرسال التقرير النهائي بحكم المنتهي، حتى ولو تم 

  .انتهاء مدة البحث

ال تحتسب أي مكافأة إضافية للباحثين عن مدة التمديد اإلضافية في حال تمت الموافقة على  -

  .لبالط  

ثم  ومن ،على حفظ الطلبنقر وذلك بعد ال ،يمكن إضافة مهام إضافية على األشهر المضافة -

 .تعديل

 ، ومالحظات توضحعدد األشهر المضافةيتم إدخال  ،المشروع غط على خيار تمديد مدةبعد الض

 يلي:كما  إنشاء الطلب، ثم الضغط على سبب التمديد

 

 

 

 



 66 عمادة البحث العلمي

 

صفحة يتم من خاللها  لتظهر تعديلعلى  نقروال طلباتالكل صفحة  إلىهاب الذ   ذلك، يجببعد 

 ة:ليتم ارساله للعماد رسالاعلى  نقرضافتها، ثم الإطلب  تم ألشهر التيلإضافة المهام الجديدة 

 

 

ات كل طلب)رسال الطلب يمكن للباحث الرئيسي االطالع على حالة الطلب من خالل صفحة إبعد 

احث وفي حال الرفض يمكن للب .لية وقرارات لجنة العميدو، بحيث تظهر قرارات اللجنة األ(التعديل

 طلب جديد.بالتقدم 

  



 67 عمادة البحث العلمي

 

 ميزانية مناقلة طلب

 الباحث حاجة الميزانية عند عناصر من مستوى كل عنصر على المالية يمكن طلب المناقلة

 نموذج الباحث بتعبئة يقوم حيث،  العقد توقيع مسبقا عند عليها المتفق ميزانيته من جزء لنقل

 قيمتها تتغير سوف التي الميزانية ناصرالعنصر أو ع ويختار مالية مناقلةتعديل  بطلب التقدم

بالتغيير  المتأثرة العناصر بقية إلى وينتقل لها، الجديدة القيمة ويحدد هذا، المناقلة طلب نتيجة

 النقصان قيم لمجموع مكافئ الزيادات قيم مجموع كوني أن ويجب  النقصان( أو زيادةبال )سواء

 وضع مع المناقلة وبعد قبل يوامتس للميزانية الكلي المجموع يبقى وبالتالي العناصر بقيم

 .الطلب سبب يوضح وشرح مبررات

  :ما يلي وفقعنصر من عناصر الميزانية، تم المناقلة المالية على مستوى ت

 مكافآت الباحثين ال تدخل بالمناقلة عناصر.  

  لقيمة الميزانية بعد المناقلة حتى تماما   وايجب أن يكون إجمالي الميزانية قبل المناقلة مس 

  .ب للعمادةليسمح النظام بإرسال الط

  واتيره وقبوله من العمادة مسبقا  تم تسديد ف عنصرال يسمح النظام بالمناقلة على. 

   ان ك ال بحالةإمبلغ من عناصر بند األجهزة  يبسحب أ ةطلب المناقلفي ال يسمح النظام

 .(را  صأحد األجهزة )داخل بند األجهزة ح ىالسحب من أحد األجهزة وإل

  



 68 عمادة البحث العلمي

 

 

 لي:كما ي إنشاء الطلبعلى نقر ثم المنه، والمبلغ المراد نقله  ال تحديد العنصر المنقولأويتم 

 

 

 

  



 69 عمادة البحث العلمي

 

 ليها:العناصر المنقول إ أوالعنصر  دخالالطلب إل تعديلعلى  نقركل المناقالت وال إلىويتم العودة 

 

 

 

  



 71 عمادة البحث العلمي

 

 ميزانية زيادة طلب

 عند ا  مسبق عليها المتفق بحثه ميزانية من أكثر أو عنصر بند قيمة لزيادة الباحث حاجة عند

 عناصر ميزانية، ويختار يادةيل زتعد بطلب التقدم نموذج بتعبئة الباحث يقوم العقد، توقيع

 يوضح وشرح مبررات وضع مع لها الجديدة القيمة قيمتها ويحدد زيادة إلى يحتاج التي الميزانية

 .للزيادة طلبه سبب

يود ويقيد طلب زيادة الميزانية بالق تتم زيادة الميزانية على مستوى العنصر من عناصر الميزانية

  :التالية

  كين(المشار أوال يسمح النظام بطلب زيادة الميزانية لعناصر مكافآت الباحثين )الرئيسي. 

  ا  تم تسديد فواتيره وقبوله من العمادة مسبق عنصرال يسمح النظام بطلب زيادة الميزانية على. 

 وتعديل الطلب المنشأ: ،كل الطلباتثم  ،الطلب إنشاءعلى  نقرمبررات الطلب وال إدخالال أويتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 70 عمادة البحث العلمي

 

 ،زيادتهيتم اختيار عنصر الميزانية المراد زيادة القيمة له مع إدخال المبلغ المراد  وبعد ذلك

 :رسالاثم  إضافةعلى  نقرثم ال، )واحد أو أكثر( وإضافة البند

 

 

  



 72 عمادة البحث العلمي

 

 والمشاركبين الباحث الرئيسي  تبادل أدوارطلب 

في  باستمراره رئيسي ورغبته كباحث بالبحث االستمرار على الرئيسي الباحث قدرة عدم عند

 الباحث بين دواراأل تبادل تعديل بطلب التقدم نموذج بتعبئة الباحث يقوم كباحث مشارك، البحث

 إلىالطلب  اليتم إرس طلبه، سبب يوضح وشرح ويسجل المبررات المشارك، الرئيسي والباحث

 .للعمادة إرساله قبل ال  أو للموافقة الباحثين المشاركين

 :الطلب مع التبادل خطاب ملف من نسخة إرفاقويتم  

 

 

  



 73 عمادة البحث العلمي

 

 الرئيسيطلب خروج الباحث 

 النسحاببا ورغبته رئيسي كباحث بالبحث االستمرار على يالرئيس الباحث قدرة عدم عند

 التنازل تعديل بطلب التقدم نموذج بتعبئة الباحث يقوم، المشارك للباحث عنه والتنازل البحث من

  طلبه سبب يوضح وشرح ويسجل مبررات كالمشار الباحث إلى الرئيسي الباحث من البحث عن

ل ثم يتم إرسا،  ألخذ موافقتهمإن وجدوا الباحثين المشاركين جميعهم  إلىالطلب  الويتم إرس ،

دعوة لباحث مشارك جديد واالنتظار حتى يقبل  لكما يمكن في هذه المرحلة إرسا  الطلب للعمادة

 الطلب. مع ويرفق التنازل خطاب ملف من نسخة ويتم تحميل للعمادةالطلب  الدعوة لكي يتم إرسال

 

 

 



 74 عمادة البحث العلمي

 

 

 

  



 75 عمادة البحث العلمي

 

 باحث مشارك انسحابطلب 

باالنسحاب  ورغبته مشارك كباحث بالبحث االستمرار على المشارك الباحث قدرة عدم عند

 مشارك ويسجل باحث انسحاب تعديل بطلب التقدم نموذج بتعبئة الرئيسي الباحث يقوم ،البحث من

 له يرسل عنه بديل جديد باحث بمشاركة رغبته حال وفي طلبه، سبب يوضح وشرح المبررات

  .الدعوة

 من نسخة ويتم تحميل .ينسحب سوف الذي المشارك الباحث موافقة على للحصول طلبال ويرسل

 .الطلب مع مرفق المشارك الباحث انسحاب خطاب ملف

 

 

 



 76 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 77 عمادة البحث العلمي

 

 البحث إتمام عن اعتذار طلب

 باحث من عتهمتاب إمكانية وعدم البحثي المشروع ابعةمت عن الرئيسي الباحث قدرة عدم عند

 .البحثي المشروع إتمام عن اعتذار طلب بإرسال يالرئيس للباحث النظام يسمح مشارك لديه،

البحثي  المشروع إتمام عن االعتذار تعديل بطلب التقدم نموذج بتعبئة يالرئيس الباحث يقوم 

 المشاركين تلقائي للباحثين لب بشكلالطويتم إرسال  طلبه، سبب يوضح وشرح ويسجل المبررات

على إغالق البحث  موافقة الباحثينملف  من نسخة ل، ويحم  تهمموافق على للحصولمعه إن وجدوا 

 :الطلب ويرفق مع

 

 



 78 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 79 عمادة البحث العلمي

 

 )إن وجد( الدوري التقرير إرسال

 مرحلة بداية شاء. من متى إن وجدت في المنحة الدورية تقاريره يتيح النظام للباحث إرسال

 قاريرالتاستقبال النظام عن  يتوقف دهاوبع .لبحثه النهائي التقرير يقوم بإرسال أن إلى التنفيذ

 جراءاإل حلقة في يدخل الدوري التقرير لارسا وبمجرد. فعليا   قد انتهى البحث أن باعتبار الدورية

 من ومالحظات توجيهات إرفاقو برفضه أو التقرير بقبول إما لينتهي ،الدوري للتقرير الفرعي

 جديد دوري تقرير رسالإوالمالحظات و بالتوجيهات االلتزام الباحث على ويجب .األولية اللجنة

  .السابق التقرير الدوري فترة نفس عن

 

 



 81 عمادة البحث العلمي

 

 

  



 80 عمادة البحث العلمي

 

 التقرير النهائيإرسال 

 البحثي خالل مرحلة التنفيذ.  المشروع عن النهائي التقرير إرسال باحثيمكن لل

في  المحدد القالب وفق التقرير ملف إرفاقو النهائي بالتقرير الخاص النموذج بتعبئة الباحث يقوم 

 النظام. عبر للعمادة ي رسل ثم النظام

 

 



 82 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 83 عمادة البحث العلمي

 

 تواصل مع العمادة

 

 

  التالي:النموذج  وفق العمادة، إلىشكوى  أوإرسال استفسار  يمكن

 

  



 84 عمادة البحث العلمي

 

 استعراض الدعوات

 

 حيث ،مشارككباحث  فيهافي هذه الصفحة استعراض المقترحات البحثية المدعو للمشاركة  يمكن

 حات البحثيةالمقتريمكن تطبيقها على  بحيث للمقترحات،الصفحة بخيارات البحث والفلترة  تبدأ

 :التاليالمدعو للمشاركة بها ك

 

 



 85 عمادة البحث العلمي

 

يظهر معلومات عن البحث  كما بها،مجموعة األبحاث المدعو للمشاركة  أوظهر البحث سي

 لويمكن قبو الباحث،لف ماستعراض البحث واستعراض  يمكنو .ومجموعة من الخيارات المتاحة

 التالي:في الشكل  الرفض كما أوالمشاركة في البحث 

 

  



 86 عمادة البحث العلمي

 

 جدول المهام

 

 

 

 األبحاث.في نظام  للباحثاالطالع على المهام الموكلة  مكنيمن هنا 

  



 87 عمادة البحث العلمي

 

 التالي:ك .الصفحةعلى أبحث الموجودة لمن خالل حقول اعينة م البحث عن مهمة يمكن 

 

  



 88 عمادة البحث العلمي

 

ط والضغ .وحالتهاواالطالع على المعلومات الخاصة بها  يمكن استعراض المهام الخاصة بالباحث

 :كالتالي نجازها،إوالصفحة الخاصة بها  إلىلالنتقال  المهمةمن عمود اسم المهمة  على

 

  



 89 عمادة البحث العلمي

 

 صفحة التنبيهات

 

 

  الصفحة.بيهات على النظام واستعراضها عن طريق هذه نالت تلقي يمكن

لحمراء اعلى الصفحة حيث سيظهر عدد التنبيهات في الدائرة استعراض التنبيهات في أ أيضا   مكنيو

  التالي:حسب الشكل  وذلك

 

 

 

  



 91 عمادة البحث العلمي

 

 أدوات جمع البيانات

، وفي حال أوال   يقوم الباحث سواء من داخل الجامعة أو من خارجها بتسجيل الدخول في النظام

 يتم إظهار صفحات السيرة الذاتية لملئها. مرةكان الدخول ألول 

دد جاوز الباحث عة للنظام يمكن إنشاء طلب جمع بيانات جديد في حال لم يتئيسفحة الرمن الص

 للتقديم. لهالمرات المسموح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 عمادة البحث العلمي

 

 للعمادة. لبوإرسال الطالمطلوبة دخال البيانات ورفع الملفات إيتم بعدها 

 

  



 92 عمادة البحث العلمي

 

 

وفي حال طلب تعديالت على الطلب سوف  العمادةسيتم تقييمه ودراسته في  ،بعد إرسال الطلب

نوع  واختيار المهامجدول يتم الدخول إلى  ،ولالطالع على التعديالت المطلوبة .بذلكيصل إشعار 

الطالع على التعديالت المطلوبة وتنفيذها بحيث يمكن ا "،جمع البيانات مهام أدوات"وهي المهمة 

 :وإعادة إرسال الطلب

 

  



 93 عمادة البحث العلمي

 

 

ويمكن االطالع على سبب الرفض وقرار  .بذلكيصل إشعار  الطلب، فسوف رفضفي حال و

 قرنوال ةئيسفحة الرفي الص كل طلبات أدوات جمع البياناتاللجنة من خالل الذهاب إلى صفحة 

 :القرار النهائيومن ثم  تعديل الطلبعلى 

 

  



 94 عمادة البحث العلمي

 

 

 ذويمكن عندئ .سوف يصل إشعار بذلك، ب بشكل نهائي من العميدالطل أو رفض في حال قبول

 البياناتكل طلبات جمع مباشرة من النظام من خالل الذهاب إلى صفحة دق صالم  الخطاب طباعة 

 :طباعة علىنقر ة والئيسفحة الرالص في

 

  



 95 عمادة البحث العلمي

 

 ّ ّ  / شرمكافآت الن  شر العلميتعويض قيمة الن

حيث يتم  الصفحة،من هذه يض قيمة النشر العلمي وإنشاء طلب مكافأة نشر أو تعيمكن 

إضافة الباحثين المشاركين في و ةالمطلوب وملء المعلومات ةالرئيسحة فالدخول إليها من الص

 وجودهم.النشر في حال 

 

 

 الطلب لوتعدي الط لبات، كل ثم حفظ، ايقونة على النقر يتم للطلب، األساسية المعلومات ملء بعد

 :يلي كما المنشأ



 96 عمادة البحث العلمي

 

 



 97 عمادة البحث العلمي

 

اركين يمكن إضافة الباحثين المش تعديل الطلبعلى  من ثمو كل الطلبات والنقر علىبعد حفظ الطلب 

إرسال والبحث عنه  الجامعة يمكنفي حال كان الباحث المشارك من داخل و .إن وجدوا في البحث

وفي حال كان الباحث المشارك  منه،وال يمكن إرسال الطلب للعمادة ما لم يتم قبول الدعوة  .دعوة له

 :لبوإرسال الطفقط  اسمهإضافة  الجامعة، يمكنمن خارج 

 



 98 عمادة البحث العلمي

 

 وفي حال طلب تعديالت على الطلب سوف يصل العمادة،يتم تقييمه ودراسته في لب بعد إرسال الط

مهمة نوع ال المهام واختيارولالطالع على التعديالت المطلوبة يتم الدخول إلى جدول  بذلك،إشعار 

على التعديالت المطلوبة وتنفيذها وإعادة  ويمكن االطالع .تعويض قيمة النشر/مهام مكافآت النشر

 إرسال الطلب:

 

 

  



 99 عمادة البحث العلمي

 

ويمكن االطالع على سبب الرفض وقرار  بذلكإشعار رفض الطلب، سيتم إرسال  وفي حال تم

قر نوال ،ةفي الصفحة الرئيس تعويض قيمة النشر/مكافآت النشركل طلبات اللجنة من خالل صفحة 

 :الرابطومن ثم  ،الطلب ايقونة تعديل على

 

 

 تتغير حالة الطلب إلى وسوف بذلكسوف يتم اإلشعار  ،في حال تم صرف المكافأة المستحقةو

 .واغالق الطلب من اللجنة المالية" ،تم الصرف"

 

 

 

 

  



 011 عمادة البحث العلمي

 

 التميزجوائز 

 ةالمعلومات المطلوب وملءة فحة الرئيسالصمن يمكن إنشاء طلب جوائز أو بدل التميز 

 وإرسالها للعمادة:

 

 



 010 عمادة البحث العلمي

 

 



 012 عمادة البحث العلمي

 

وفي حال طلب تعديالت على الطلب سوف  العمادةتقييمه ودراسته في  الطلب، سيتمبعد إرسال 

نوع  واختيار المهامجدول يتم الدخول إلى  ،ولالطالع على التعديالت المطلوبة .بذلكيصل إشعار 

وتنفيذها وإعادة إرسال  ،بحيث يمكن االطالع على التعديالت المطلوبة ميزمهام جوائز التّ المهمة 

 الطلب:

 

 

 

  



 013 عمادة البحث العلمي

 

 على سبب الرفض وقرار اللجنة االطالع ويمكن بذلكفسوف يصل إشعار  الطلب، رفضفي حال 

ثم  ومن ،الطلب ايقونة تعديل علىنقر ة والفي الصفحة الرئيس التميزكل طلبات من خالل صفحة 

 :الرابط

 

 

رف تم الصوسوف تتغير حالة الطلب إلى " .يتم اإلشعار بذلكالمستحقة، المكافأة  عند صرف

 ".واغالق الطلب من اللجنة المالية

  



 014 عمادة البحث العلمي

 

 بحثيةطلب ورش عمل 

 يقوم مقدم الدورة حيث .عمليتيح النظام للمستخدم أن يتقدم بطلب إعطاء محاضرة أو ورشة 

 سوف يتم اعتماد الطلب: ،وفي حال كان التاريخ مناسب للعمادة موعد إلى ثالث مواعيداقتراح ب

 

 

 



 015 عمادة البحث العلمي

 

 

 



 016 عمادة البحث العلمي

 

ويمكن االطالع على سبب الرفض وقرار لجنة  .بذلكالطلب فسوف يصل إشعار  رفضفي حال 

 في الصفحة الرئيسة: كل طلبات ورش العمل البحثيةالفرز أو قرار العميد من خالل صفحة 

 

  



 017 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتهى الدليل



 018 عمادة البحث العلمي

 

 


