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 نظام المشاريع البحثية -تقديم بحث علمي ممول خطوات 

  جامعة الدمام -عمادة البحث العلمي 
 

  ضافة فريق العمل املفضلني )الباحثون املشاركون من داخل اجلامعة أو إ عليكقوم بادخال حبث جديد يتوجب تلكي
 الشاشة التالية :الباحثون املشاركون كما يف شاشة  خارجها( و ذلك عن طريق الدخول إىل

 

  رسال طلب موافقة لكل عضو من فريق العملعمل يقوم النظام بإالفريق بيانات بادخال  قيامكبعد. 
 التاليني نييار اخللدى العضو  يكون عندها: 

 الباحث لديك  يظهرو  )مقبولة( يف الشريطعند الباحث  حالة املشاركة تظهر بالتايلو  ن يقوم باملوافقة على املشاركةأما إ 
  الحقاً. املراحل املتقدمة اليت سوف نستعرضهاضمن شاشات تقدمي البحث يف 

  نه سوف تظهر حالة املشاركة باملرفوضة.إن يقوم بالرفض و بالتايل فأأو 
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  ،تبويبة متابعة  علىجديد قم بالضغط لتقدمي حبث ممول بعد أن تقوم بدعوة الباحثني املشاركني وموافقتهم على املشاركة
 تظهر لديك الشاشة التالية : لاالحباث 

 

  كما يف الشكل التايل :  ميكنك اضافة حبث ممول جديد الضغط على زر تقدمي حبث ممولو مع

 
 الشاشة التالية :  كما يفحبث ممول   لتظهر لك شاشة 
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  يظهر لديك املكونات الرئيسية للمقرتح البحثي: يف الشاشة التالية 

 

 البيانات الشخصية للباحث الرئيس، تتضمن هذه الشاشة على بيانات الباحث الرئيسية  االوىل و هي شاشةالوسوف نبدأ ب
 .واليت ال ميكن تعديلها من هذه الشاشة بادخاهلا سابقا بالنظام قمتو القادمة من شاشة معلومات الباحث اليت 

  ميكنك اضافة اسم باحث مشارك عن نتقال إىل شاشة بيانات أعضاء الفريق البحثيزر التايل لالبعد القيام بالضغط على ،
)الذين قمت بإضافتهم ضمن  طريق الضغط على زر جديد و بالتايل تظهر ضمن القائمة املنسدلة اسم الباحثني املشاركني

 كما يف الشكل التايل:  اخلطوات األوىل اليت مت شرحها ضمن هذا امللف(
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 ية اليت تتضمن إمكانية إدخال بيانات مساعدين الباحثنيميكنك االنتقال إىل التبويبة الثان. 

 

  التالية و ذلك بالنقر على تبويبة البيانات عند االنتهاء من ادخال بيانات اعضاء الفريق البحثي قم باالنتقال إىل التبويبة
 قرتح البحثي كما يف الشكل التايل:الرئيسية للم
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  بعد االنتهاء من ادخال البيانات الرئيسية للمقرتح البحثي اضغط على زر التايل ليقوم النظام باظهار شاشة تفاصيل املقرتح
النقر على اي  خاللقائمة على ميني الشاشة ميكنك من  كما يف الشكل التايل و ستالحظ يف هذه الشاشة وجود  البحثي
 اخلاصة هبذا العنصر: االدخالإىل شاشة  لاالنتقاعنصر 

 

 العربية(تظهر لك الشاشة التالية: و من خالل النقر على العنصر االول من القائمة )ملخص البحث باللغة 
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 اجلدول الزمين. وهكذا يتم إدخال كافة العناصر كحقول نصية فقط حىت نصل إىل 
 االشهر اليت سيتم العمل هبا لتحقيق هذه ل العمل حسب اخلطة و اختيار عند ادخال اجلدول الزمين جيب اضافة مراح

 :كما يف الشكل التايل  املراحل اضافة اىل اختيار الباحثني املكلفني باملهمة لتحقيق هذه املرحلة
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  يتحكيم املقرتح البحثتقرتح أهنم مناسبني لاضافة حمكم او اكثر ميكنك و عند االنتقال إىل عنصر احملكمون املقرتحون 
   :تعبئة احلقول املوجودة بالشاشة التاليةمن خالل و ذلك  كاخلاص ب
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  حيث اضافة صور حبسب احلاجة و املستخدمة للمقرتح البحثي ميكنك  املوجود يف هناية القائمة عنصر املرفقاتضمن
 : ف للملف و الشكل التايل يبني ذلكضافة وصميكنك إرفاق امللف مع إ

 

  حيث يظهر لك الشاشة التالية اليت تضم البنود التالية:إىل امليزانية التفصيلية األخرية قم باالنتقال من خالل التبويبة 
o :جيب أن يتم أوالً إضافة مكافأة الباحث الرئيسي: املكافآت 
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o و ميكنك ادخال قيمة املكافأة حسب القيمة العليا  يف الشكل التايلكما   نياملشارك نيالباحث قائمة ظهرو من مث ي
 : للباحث للمشارك

 

o : من خارج اململكة( و  –من خارج املدينة  –باختيار حقل جهة االستشارة )من داخل املدينة  قماملستشارون
 ميكنك تغيري قيمة املكافأة مبا ال يتجاوز الشروط املناسبة لبند املستشارون. 
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o :ميكنك تغيري قيمة املكافأة مبا ال يتجاوز الشروط املناسبة لبند مساعدي الباحثني. مساعدي الباحثني 

 

o بند املتفرقات  - بند الربامج - املواد و التحاليلبند  - بند االجهزة)بنود امليزانية كافة   باستكمال و من مث قم- 
 و الشكل التايل يبني ذلك: ،( بند تكاليف التنقل -بند تكاليف النشر 
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  القيام بعملية احلفظ و بعدها قم بالتأكد من كافة احلقول املدخلة و عند االنتهاء ميكنك الضغط  ميكنكو عند االنتهاء
ي، و سوف يتغري حالة البحث من جديد مال املقرتح البحثي إىل عمادة البحث العلعلى زر حفظ و ارسال و سيتم ارس

 : رسل للعمادة كما يف الشكل التايلإىل م

 

  مالحظة: ميكنك إدخال بيانات حبثك يف عدة جلسات، حيث ميكنك حفظ بيانات البحث دون إرساهلا إىل العمادة
إىل النظام واستكمال بيانات البحث من خالل الضغط على زر بالضغط على زر حفظ فقط، وميكنك الحقاً العودة 

 معاجلة جبانب كل مقرتح حبثي.
 .بعد اإلرسال إىل العمادة لن يسمح لك بالتعديل على البحث حىت تقوم العمادة بطلب ذلك 

 


