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 نبذه عن النظام

ز خدمة          ي هي  مكافأة التمي 
وئز ز لجائزة علمية أو جائزة نشر عنظام إلكير لىمي  أو جائزة لنيل مكافأة تمي 

ي أو عقاقي  أو مكافأة إجراء عملية جراحية نادرة   اع او اكتشاف علىمي أو اكتشاف طب   براءة اخير

 

 

 شاشة الدخول الي النظام

 

 شاشة الدخول الي النظام

:  الوصف  

ي للجامعة 
وئز يد اإللكير  الدخول عىل النظام من خالل بيانات الي 
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 (شاشة )مدير النظام

 

 

 شاشة )مدير النظام( 

 الوصف : 

ي هي من صالحيات  تظهر 
ز  مدير النظامهذه الشاشة والبر بعد دخوله خدمه مكافأة التمي   

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  

  اخير  -2

اضغط عىل  -3  
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 شاشة اعدادات الخدمه

 

 شاشة اعدادات الخدمه

 الوصف : 

ي هي من صالحيات مدير النظام من إدخال اعدادات الخدمه 
 يتم من خالل هذه الشاشة والبر

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  

  اخير  -2

اضغط عىل  -3  

اضغط عىل-4  

اخير القسم-5  

الكليهاخير -6  

لحفظ البيانات   اضغط عىل -7  

ز  الضغط عىلعند -8 يتم العوده ال الصفحه الرئيسيه لخدمه مكافأة التمي   
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ز العلىم بالكلية  شاشة ممثىل لجنة التمي 

 

ز العلىم بالكلية  شاشة ممثىل لجنة التمي 

 

 

 الوصف : 

العلىم بالكليةإدخال  يتم من خالل هذه الشاشة ز ي هي من صالحيات ممثىل لجنة التمي 
مدير النظام والبر  

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  
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  اخير  -2

اضغط عىل  -3  

اضغط عىل-4  

ز العلىم عن هذه الكلية  يتم اظهار ممثىل اللجنة التمي  اضغط عىل-5  

يسمح للمدير بأضافة عضو او حذف عضو بالضغط عىل  ضغط عىل لاعند -6  

يتم حفظ العضو  يفتح شاشة اضافة عضو ادخل اسم العضو المراد اضافتة ثم اضغط 

 يتم حذف العضو .  بنجاح لحذف عضو يتم الضغط عىل 

ز  الضغط عىلعند -7 يتم العوده ال الصفحه الرئيسيه لخدمه مكافأة التمي   

 

 

 

 

 شاشة التعليمات
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 شاشة التعليمات

 

 شاشة اضافة تعليمات

 الوصف : 

ز يتم من خالل هذه الشاشة إدخال وتعديل وتفعيل وإلغاء تعليمات  ي  مختلفةللجوائز ال مكافأة التمي 
والبر

 هي من صالحيات مدير النظام 

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  

  اخير  -2

اضغط عىل  -3  

اضغط عىل-4   

يتم اظهار شاشة اضافة تعليمات    اضغط عىل  -5  

اخير نوع الجائزة -6  
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ادخل التعليمات  -7  

قم بتفعيل التعليمات -8  

لحفظ البيانات   اضغط عىل -9  

يتم العوده ال شاشة التعليمات   الضغط عىلعند -10  

 لتعديل التعليمات  اضغط عىل -11

 لحذف التعليمات  اضغط عىل  -12

ز  الضغط عىلعند -13 يتم العوده ال الصفحه الرئيسيه لخدمه مكافأة التمي   

 

 

 

 

 

 

 شاشة تقرير تفصيىل 
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 شاشة تقرير تفصيىل

 

 الوصف : 

ز و مسؤول من خالل هذه  الشاشة يقوم كال من مسؤول عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفي 

ز العلىمي   بلاللجنة الدائمة ل  طباعة التقارير التفصيليةتمي 

  الخطوات : 

ونية. تسجيل الدخول عىل البوابة  . 1  اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

 اضغط عىل  . 4

 اخير الكلية . 5

 اخير تاري    خ من  . 6

 اخير تاري    خ ال  . 7

 لطباعة التقارير اضغط عىل  . 8



                                                                                                               
 

--------------------------------------------------------- 11---------------------------------------------------------  
 

 لتفري    غ جميع الحقول من البيانات اضغط عىل  . 9

ز   عند الضغط عىل . 10   يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 

 حصائ  إشاشة تقرير 

 
 شاشة تقرير إحصائ  

 

 الوصف : 

ز لمن خالل هذه الشاشة يقوم كال من مسؤول اللجنة الدائمة ل ز العلىمي و سكرتارية اللجنة الدائمة للتمي  تمي 

 طباعة التقارير اإلحصائيةالعلىمي  ب

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

 اضغط عىل  . 4
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 اخير الكلية . 5

 اخير القسم  . 6

 ادخل الرقم الوظيفز  . 7

 لطباعة التقارير اضغط عىل  . 8

 لتفري    غ جميع الحقول من البيانات اضغط عىل  . 9

ز   عند الضغط عىل . 10   يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ز   شاشة مكافأة التمي 
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ز   شاشة مكافأة التمي 

 الوصف : 

ز هذه الشاشة تظهر لمقدم   الطلب عند دخوله لخدمه مكافأة التمي 

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  

  اخير  -2

اضغط عىل  -3  

اع ال براءة ا ةشاشة تقديم مكافأ  خير
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اع تقديم مكافأة شاشة  براءة االخير   

 

 

 الوصف : 
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بأدخال  (س العمل أعىل ر  عضو هيئة تدريس سعودى) عند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب

 بيانات الطلب 

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

 اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف  . 6

اع . 7  ادخل عنوان براءة االخير

اع . 8  ادخل اسم مركز توثيق براءة االخير

اعاخير تاري    خ وثيقة براءة  . 9  االخير

ك( . 10  اخير نوع البحث )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

اع عن طريق الضغط عىل . 11  او عن طريق البحث عن  تحميل وثيقة براءة االخير

 )تحميل الملف من نوع  ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل

pdf)ميجا 10 ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن 

ملفات  او عن طريق البحث عن  تحميل كامل البحث عن طريق الضغط عىل . 12

تحميل الملف من   تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن (pdf)نوع

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةبأن البيانات  االقرار . 13
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر
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 لحفظ البيانات اضغط عىل . 14

 رئيس القسمإلرسال الطلب ال  عىلاضغط  . 15

ز لخدمة   الصفحه الرئيسيهيتم العودة ال  الضغط عىلعند  . 16  مكافأة التمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة تقديم مكافأة علمية 
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  شاشة تقديم مكافأة علمية 

 الوصف : 

( بأدخال س العمل أعضو هيئة تدريس سعودى عىل ر عند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب )

 بيانات الطلب 

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير
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  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

 اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف  . 6

 ادخل اسم الجائزة  . 7

 ادخل الجهة المانحه وعنوانها . 8

ي  . 9
وئز  للجائزة  ادخل الموقع االلكير

 ير تاري    خ منح الجائزةاخ . 10

ك(الجائزةاخير نوع  . 11  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف   العدد الكىلي للمشاركي 

 او عن طريق البحث عن  عن طريق الضغط عىل شهادة منح الجائزةتحميل  . 12

تحميل الملف من   ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن (pdfنوع)

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةاالقراربأن البيانات  . 13
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر

 لحفظ البيانات اضغط عىل . 14

 إلرسال الطلب ال رئيس القسم اضغط عىل . 15

ز لخدمة يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه   عند الضغط عىل . 16   مكافأة التمي 

 شاشة تقديم مكافأة نشر علىم
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شاشة تقديم مكافأة نشر علىم         

 

 

 الوصف : 

س أعضو هيئة تدريس سعودى او غي  سعودى  عىل ر عند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب )

 ( بأدخال بيانات الطلب العمل

  الخطوات : 
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ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف  . 6

 ادخل عنوان البحث  . 7

 ادخل اسم المجلة . 8

 ادخل عدد المجلة . 9

ك(اخير نوع البحث  . 10  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

 ملفات او عن طريق البحث عن  تحميل كامل البحث عن طريق الضغط عىل . 11

تحميل الملف من   بالضغط عىلتم تحميلها مسبقا 

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن (pdf)نوع

 ادخل رقم الصفحة االول من البحث  . 12

 اخير تاري    خ النشر  . 13

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةاالقراربأن البيانات  . 14
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر

 لحفظ البيانات اضغط عىل . 15

اذا كان مقدم الطلب عضو هيئة  إلرسال الطلب ال رئيس القسم اضغط عىل . 16

تدريس سعودى اما اذا كان مقدم الطلب عضو هيئة تدريس غي  سعودى يتم ارسال الطلب ال 

ز البحب  وجودة النشر التابعه للمجلس العلىم   لجنة التمي 
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ز   عند الضغط عىل . 17  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تقديم مكافأة عمليات جراحية نادرةشاشة 
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 شاشة تقديم مكافأة عمليات جراحية نادرة

 

 الوصف : 

( بأدخال س العملأعضو هيئة تدريس سعودى عىل ر عند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب )

 بيانات الطلب 
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  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف  . 6

 ادخل اسم العملية الجراحية  . 7

 ادخل عنوان البحث المنشور المرافق للعملية  . 8

 اخير تاري    خ انجاز العملية  . 9

او عن طريق البحث   تحميل موافقة لجنة االخالقيات  عن طريق الضغط عىل . 10

تحميل الملف من   ىلملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط ع عن

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن pdfنوع   

ي مجلة علميةاخير  . 11
ز
نه ببحث علىمي منشور ف  محكمة ضمن الفئة أ او الفئة ب هل العملية مقير

 ال ( –)نعم 

 حالة اختيار) ال ( ال يمكن اكمال الطلب 
ز
 ف

 ادخل اسم المجلة  . 12

 ادخل عدد المجلة . 13

 ادخل رقم الصفحة االول من البحث  . 14

 اخير تاري    خ النشر  . 15
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ك(اخير نوع البحث  . 16  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

او عن طريق   تحميل كامل البحث المرافق للعملية  عن طريق الضغط عىل . 17

يل تحم  ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل البحث عن

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن pdfالملف من نوع   

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةاالقراربأن البيانات  . 18
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر

 لحفظ البيانات اضغط عىل . 19

 إلرسال الطلب ال رئيس القسم اضغط عىل . 20

ز   عند الضغط عىل . 21  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 

 

 تقديم مكافأة اكنشاف علىم شاشة
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 شاشة تقديم مكافأة اكتشاف علىم 
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 الوصف : 

( بأدخال عضو هيئة تدريس سعودى عىل راس العملعند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب )

 بيانات الطلب 

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف  . 6

 عنوان البحث المنشور المرافق لالكتشاف العلىمي ادخل  . 7

؟ )نعم اخير  . 8 ن ببحث علىمي  ال ( –هل االكتشاف العلىمي مقير

 حالة اختيار) ال ( ال يمكن اكمال الطلب 
ز
 ف

ي أحد المراكز المتخصصة؟ )نعم اخير  . 9
ز
 ال ( –هل االكتشاف مسجل ف

 حالة اختيار) نعم ( يجب ادخال اسم مركز تسجيل االكتشاف 
ز
 حالة اختيار) ال ( يجب ف

ز
,  اما ف

؟ )نعم اختيار   ال ( –هل االكتشاف معتمد من المجلس العلىمي

 حالة اختيار )نعم ( يجب تحميل 
ز
 حالة اختيار) ال ( ال يمكن اكمال الطلب , اما ف

ز
موافقة ف

ملفات تم  او عن طريق البحث عن  عن طريق الضغط عىل المجلس العلىمي 

ويجب pdfتحميل الملف من نوع     تحميلها مسبقا بالضغط عىل

 ميجا 10ان ال يزيد حجم الملف عن ش
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 تاري    خ تسجيل االكتشاف أو اعتماد من المجلس العلىمي اخير  . 10

 ادخل اسم المجلة  . 11

 ادخل عدد المجلة  . 12

 حث ادخل رقم الصفحة االول من الب . 13

 تاري    خ نشر البحث المرافق لالكتشاف العلىمي اخير  . 14

ك(اخير نوع البحث  . 15  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

او عن طريق   عن طريق الضغط عىلتحميل وثيقة االكتشاف العلىمي تحميل  . 16

تحميل   ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل البحث عن

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن pdfالملف من نوع   

 عن طريق الضغط عىل وثيقة البحث المنشور المرافق لالكتشاف العلىمي تحميل  . 17

 ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل او عن طريق البحث عن 

ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن pdf) )تحميل الملف من نوع  

 ميجا 10

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةاالقراربأن البيانات  . 18
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر

 لحفظ البيانات اضغط عىل . 19

 إلرسال الطلب ال رئيس القسم اضغط عىل . 20

ز   عند الضغط عىل . 21  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 
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شاشة تقديم مكافأة اكنشاف طب  
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 شاشة تقديم مكافأة اكتشاف طب  

 

 الوصف : 

( بأدخال عضو هيئة تدريس سعودى عىل راس العملعند الدخول عىل الشاشة يقوم مقدم الطلب )

 بيانات الطلب 

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 يتم عرض التعليمات  عند الضغط عىل  . 5

 ادخل الهاتف . 6

 اخير تصنيف االكتشاف  . 7

 ادخل عنوان االكتشاف . 8

 ادخل اسم مركز تسجيل االكتشاف  . 9
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 اخير تاري    خ تسجيل االكتشاف  . 10

ي ضوابط الرصف اخير  . 11
ز
ي احد المراكز الواردة ف

ز
 هل االكتشاف مسجل ف

ك(اخير نوع البحث  . 12  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

او عن طريق البحث   عن طريق الضغط عىل وثيقة تسجيل االكتشاف تحميل  . 13

تحميل الملف من   ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل عن

 ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن pdfنوع   

ن تحميل  . 14  او عن طريق البحث عن  عن طريق الضغط عىل البحث المقير

تحميل الملف من نوع     ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط عىل

pdf ميجا 10ويجب ان ال يزيد حجم الملف عن 

ي اإلستمارة صحيحة ودقيقةاالقراربأن البيانات  . 15
ز
ي قمت بتعبئتها ف

 البر

 لحفظ البيانات اضغط عىل . 16

 إلرسال الطلب ال رئيس القسم اضغط عىل . 17

ز   عند الضغط عىل . 18   يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 
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 الطلبات الوارده(-عرض الطلب عن طريق)اإلشعارات

 

 عرض الطلب عن طريق اإلشعارات

 
 شاشة الطلبات الواردة

 الوصف :  

 يمكن عرض تفاصيل الطلب عن طريق اإلشعارات او الطلبات الواردة

  الخطوات : 

ونية.  -1 تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير  

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق الضغط عىل -2

 او عن طريق اختيار الطلب من اإلشعارات.  

 شاشة الطلبات الواردة عن طريق الضغط عىل -3
ز
يمكن عرض االجراءات البر تم اتخاذها عىل الطلب ف

 . 
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 شاشة اعتماد رئيس القسم 

 

اعتماد رئيس القسمشاشة   

 الوصف : 

ز بأدخال الموافقة وإرسال الطلب إل مسؤول لج قسماعتماد رئيس ال يتم من خالل هذه الشاشة نة التمي 

. العلىمي بالكلية أو عدم الموافقة وذكر السبب وإرجاع الطلب إل مقدم الطلب  

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  عىلاضغط  -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 بالموافقة او الرفض  اخير التوصيه -5

 حاله التوصيه بالموافقه فيتم ارسال الطلب 
ز
ز العلىمي بالكليةل)ف  حاله مسؤول لجنة التمي 

ز
,اما ف

 من ذكر السبب(فيتم ارسال الطلب لمقدم الطلب للتعديل والبد الرفض 

 ادخل رقم الجلسة  -6

 تاري    خ الجلسةاخير  -7
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 ادخل السبب  -8

 الرسال الطلب بناءا عىل التوصيه   اضغط عىل -9

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -10

ز العلىم بالكلية   شاشة اعتماد لجنة التمي 

اع  طلب مكافأة براءة االخير

 

اع   طلب مكافأة براءة االخير

 

 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي الجائزة. 
ز
ي هذه الشاشة حساب نصيب مقدم الطلب ف

ز
 ف

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3
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 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

ي ضوابط الرصفاخير  -5
ز
اع موثقة لدي احد المراكز المشار اليها ف  براءة اإلخير

اع ناتجة عن بحث علىمي محكم أو نتج عنها بحث علىمي محكم -6  اخير براءة اإلخير

اع -7  اخير تسجيل براءة اإلخير

ز والمتقدم ادخل  -8 كاذا كان نوع الطلب (العدد الكىلي للمشاركي    )مشير

 ادخل المالحظات  -9

 عميد الكليةال  الرسال الطلب اضغط عىل -10

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -11

 

 

 طلب مكافأة علمية

طلب مكافأة علمية   

 

 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي 
ز
ي الجائزة. ف

ز
هذه الشاشة حساب نصيب مقدم الطلب ف  

  الخطوات : 
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ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 الوطنية للتقويم واإلعتماد االكاديىمالجائزة مدرجة ضمن قوائم الجوائز المعتمدة من الهيئة اخير  -5

 اخير تصنيف الجائزة -6

ز والمتقدم ادخل  -7 ك(العدد الكىلي للمشاركي    )اذا كان نوع الطلب مشير

 ادخل المالحظات  -8

 عميد الكليةالرسال الطلب ال  اضغط عىل -9

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -10

 

 طلب مكافأة نشر علىم 

 

 طلب مكافأة نشر علىم 

 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي الجائزة. 
ز
ي هذه الشاشة حساب نصيب مقدم الطلب ف

ز
 ف
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  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 هل المجلة ضمن القوائم الواردة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديىمي اخير  -5

 هل المجلة ضمن القوائم الواردة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديىمي اخير  -6

ك(نوع البحث اخير  -7  )مفرد , مشير

ك يجب ادخال   حالة اختيار مشير
ز
ز والمتقدمف  العدد الكىلي للمشاركي 

 تصنيف النشر اخير  -8

 ادخل المالحظات  -9

 عميد الكليةالرسال الطلب ال  اضغط عىل -10

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -11

 

 طلب مكافأة عمليات جراحية نادرة

 

عمليات جراحية نادرةطلب مكافأة   
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 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي الجائزة. 
ز
ي هذه الشاشة حساب نصيب مقدم الطلب ف

ز
 ف

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 تصنيف المجلة ضمن الضوابط المرعيهاخير  -5

ي الجراحةاخير  -6
ز
 هل العملية الجراحية تتضمن تطور غي  مسبوق ف

ز والمتقدم ادخل  -7 ك(العدد الكىلي للمشاركي    )اذا كان نوع الطلب مشير

 ادخل المالحظات  -8

 عميد الكليةالرسال الطلب ال  اضغط عىل -9

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -10

 طلب مكافأة اكتشاف علىم

 

 طلب مكافأة اكتشاف علىم 
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 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي هذه الشاشة 
ز
ي الجائزة. ف

ز
حساب نصيب مقدم الطلب ف  

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

ة محكمةاخير  -5 ز ي مجلة علمية متمي 
ز
ن ببحث علىمي منشور ف  هل االكتشاف مقير

 تصنيف وعاء النشر ضمن الضوابط المرعيةاخير  -6

 اخير تصنيف النشر  -7

ز والمتقدم ادخل  -8 ك(العدد الكىلي للمشاركي    )اذا كان نوع الطلب مشير

 ادخل المالحظات  -9

 عميد الكليةالرسال الطلب ال  اضغط عىل -10

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -11
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 طلب مكافأة اكتشاف طب   

 

 طلب مكافأة اكتشاف طب  

 الوصف : 

ز بالكلية بإدخال بيانات عن الجائزة وت صنيفها ويتم يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ي الجائزة. 
ز
ي هذه الشاشة حساب نصيب مقدم الطلب ف

ز
 ف

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

ي ضوابط الرصفاخير  -5
ز
ي احد المراكز الواردة ف

ز
 هل االكتشاف مسجل ف

 هل االكتشاف ناتج عن بحث علىمي محكم او نتج عنها بحث علىمي محكماخير  -6

 ادخل المالحظات  -7

 الكليةعميد الرسال الطلب ال  اضغط عىل -8

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -9
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 شاشة اعتماد عميد الكلية 

 

 شاشة اعتماد عميد الكلية 

 الوصف : 

نة الدائمة يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد عميد الكلية بأدخال الموافقة وإرسال الطلب إل مسؤول اللج

ز العلىمي بالمجلس العلىمي أو عدم الموافقة وذكر السبب.  للتمي   

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 اخير التوصيه بالموافقة او الرفض  -5

 حاله التوصيه بالموافقه فيتم ارسال الطلب ل
ز
ز العلىمي بالمجلس مسؤول اللجنة )ف الدائمة للتمي 

 حاله الرفض العلىمي 
ز
 فيتم ارسال الطلب لمقدم الطلب للتعديل والبد من ذكر السبب(,اما ف

 ادخل رقم الجلسة  -6



                                                                                                               
 

--------------------------------------------------------- 42---------------------------------------------------------  
 

 اخير تاري    خ الجلسة -7

 ادخل السبب  -8

 الرسال الطلب بناءا عىل التوصيه   اضغط عىل -9

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -10

ز العلىمي المجلس العلىمي شاشة   اعتماد اللجنة الدائمة للتمي 

 

ز العلىم   شاشة اعتماد اللجنة الدائمة للتمي 

 الوصف : 

يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول اللجنة الدائمة بإدخال الموافقة وإرسال الطلب إل مسؤول 

ز أو عدم الموافقة وذكر السبب وإرجاع الطلب إل مقدم  عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفي 

ز العلىمي التعديل عىل البيانات ي تم إدخالها عن  الطلب للتعديل ويستطيع مسؤول اللجنة الدائمة للتمي 
البر

ز بالكلية)طريق  (او  لجنة التمي  ي وجودة النشر
ز البحب   . طبقا لنوع الجائزة  لجنة التمي 

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  . 2
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 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل . 3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل . 4

 اخير التوصيه بالموافقة او الرفض  . 5

 حاله التوصيه بالموافقه فيتم ارسال الطلب 
ز
مسؤول عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس ل)ف

ز   حاله الرفض والموظفي 
ز
 فيتم ارسال الطلب لمقدم الطلب للتعديل والبد من ذكر السبب(,اما ف

 ادخل رقم الجلسة  . 6

 اخير تاري    خ الجلسة . 7

 المكافأةتاري    خ إستحقاق اخير  . 8

 ادخل السبب  . 9

 الرسال الطلب بناءا عىل التوصيه   اضغط عىل . 10

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  . 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة عمادة اعضاء هيئة التدريس  
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 شاشة عمادة اعضاء هيئة التدريس

 

 الوصف : 

ز بمتابعة قرارات ا لرصف تسمح هذه الشاشة لمسؤول عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفي 

 وطباعة التقرير التفصيىلي  

  الخطوات :  

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير
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  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 اخير الكلية . 5

 اخير القسم  . 6

 اخير تاري    خ  من  . 7

 اخير تاري    خ ال  . 8

 اخير حالة الطلب  . 9

  اضغط عىل . 10

 لتفري    غ جميع الحقول من البيانات  اضغط عىل  . 11

 يتم عرض خطاب المكافأة ويمكن طباعته    اضغط عىل . 12

 يتم تنفيذ الطلب  قم باختيار الطلب المراد اعتماد التنفيذ له ثم قم بالضغط عىل  . 13

ز  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة  عند الضغط عىل . 14  التمي 
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ي وجودة النشر 
ز البحب   شاشة اعتماد لجنة التمي 

 

ي وجودة النشر 
ز البحب   شاشة اعتماد لجنة التمي 

 الوصف : 

ي  وجودة النشر والذي ترسل إلي
ز البحب  ه طلبات يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد مسؤول لجنة التمي 

ز أن ي للمجلة يدخل بيانات معامل التأثي   مكافأة النشر العلىمي ألعضاء هيئة التدريس غي  السعوديي 
 الحقيفر

ي تم نشر البحث فيها والدرجة الصغرى والدرجة الكي  
جلة فيتم والوسيط للبحث والم ىالعلمية البر

  وبال
ز
   تالي حساب المكافأة. حساب معامل التأثي  المكاف

  الخطوات : 

ونية.  -1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

 اخير شاشة  -2

 لعرض تفاصيل الطلب المراد اتخاذ اجراء عليه  اضغط عىل -3

 لعرض خط سي  اجراءات الطلب اضغط عىل -4

 معامل التأثي  الحقيفر للمجلة دخل ا -5

 ادخل الصغرى  -6

 ادخل العظىم -7

 ادخل الوسيط -8
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ك  -9  حالة كان نوع الطلب مشير
ز
ز ف كي   ادخل عدد المشير

 يتم حساب المكافأة  عند الضغط عىل  -10

ز العلىمي بالمجلس العلىمي الرسال الطلب  اضغط عىل -11  لمسؤول اللجنة الدائمة للتمي 

 يتم العودة ال الطلبات الواردة  عند الضغط عىل  -12

 

 

 

 

 شاشة االستعالم

 

 شاشة االستعالم

 

 

 الوصف : 

ز العلىمي ب  االطالع عىل كافة الطلباتمن خالل هذه الشاشة يقوم مسؤول اللجنة الدائمة لتمي 

  الخطوات : 
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ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2

 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 ادخل الرقم الوظيفز  . 5

  اضغط عىل . 6

 لتفري    غ جميع الحقول من البيانات  اضغط عىل  . 7

 يتم عرض تفاصيل الطلب     اضغط عىل . 8

ز   عند الضغط عىل . 9  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 
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 شاشة االرشيف

 

 شاشة االرشيف

 

 الوصف : 

ز العلىمي ب االستعالم عن طلبات األرشيف ويمكن من خالل هذه الشاشة يقوم مسؤول اللجنة الدائمة لتمي 

ز العلىمي والبد من ذكر السبب جاع الطلب وارساله إل اللجنة الدائمة للتمي   اسير

  الخطوات : 

ونية.  . 1  تسجيل الدخول عىل البوابة اإللكير

  اخير   . 2
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 اضغط عىل   . 3

  اضغط عىل  . 4

 ادخل الرقم الوظيفز  . 5

 ادخل رقم الطلب  . 6

 اخير نوع الجائزة  . 7

  اضغط عىل . 8

 لتفري    غ جميع الحقول من البيانات  اضغط عىل  . 9

يتم  قم بادخال السبب ثم قم بالضغط عىل     اضغط عىل . 10

ز العلىمي ارجاع الطلب   وارساله إل اللجنة الدائمة للتمي 

 يتم العودة ال شاشة االرشيف    عند الضغط عىل  . 11

ز   عند الضغط عىل . 12  يتم العودة ال الصفحه الرئيسيه لخدمة مكافأة التمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة الخروج من النظام
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 شاشة الخروج من النظام

 

 الوصف: 

 تمكن المستخدم من الخروج من النظام. 

 الخطوات: 

ونيةتسجيل الدخول عىل البوابة  -1  اإللكير

 . اضغط عىلي  -2

 . "خروج" للخروج من النظاماخير  -3

 


