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  1نظام المجلس العلمي  |        

  

 
 

 ن النظام:ع

يخدم نظام المجلس العلمي اإللكتروني أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في 

تقديم طلباتهم للمجلس العلمي بطريقة إلكترونية حيث يقدم الطلب باإلجراءات النظامية 

ارجاع الستكمال  -االعتذار  –)الموافقة )لمجلس القسم والكلية( وتجرى عليه قرارات 

 .النواقص( وينتهي الطلب بإصدار خطاب القبول أو االعتذار

 النظام: يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 الترقية األكاديمية 

 تعيين على درجة أستاذ مساعد 

 التعيين من خارج الجامعة على درجة أستاذ مساعد 

 االتصال العلمي 

 تقرير االتصال العلمي 

 التفرغ العلمي 

 تقرير التفرغ العلمي 

 النشر العلمي 

 شر العلمينمكافأة تميز لل 

 مكافأة تميز لجائزة محلية أو إقليمية أو عالمية 

  /مكافأة تميز لالكتشاف العلمي/ االكتشاف في مجال التقنية الحيوية

 االكتشافات الطبي/اكتشاف عقار طبي/ براءة اختراع.

  جراحية نادرة.مكافأة تميز إلجراء عملية 

 .استحقاق بدل تميز ألعضاء مستشفى الملك فهد الجامعي 

  تقاعد –استقالة 

 تعاقد 

 مقترح تعاوني مؤسسي 

 

 من النظام: نوالمستفيد

محكمين  – العمداء -رؤساء األقسام  –أعضاء المستشفى  – أعضاء هيئة التدريس

 .مستفيدين خرجيين. –خارجيين 

 

 

 نبذة عامة عن النظام



  2نظام المجلس العلمي  |        

  

 رابط النظام:

https://sc.uod.edu.sa/ 

 

 

 

  

https://sc.uod.edu.sa/
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يمكنننن التقنننديم علنننى خننندمات نظنننام المجلنننس العلمننني عبنننر الننندخول علنننى صنننفحة الخننندمات 

 االلكترونية في موقع جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.

https://www.iau.edu.sa/ar/ 

 

 
 الجامعة لموقع الرئيسية الصفحة 1رسم توضيحي 

 ثم الدخول على خدمات أكاديمية بحثية.

 
 الخدمات اإللكترونية2رسم توضيحي 

 على نظام المجلس العلمي.ثم الدخول 

 
 خدمات أكاديمية بحثية3رسم توضيحي 

 

 

 كيفية الوصول إلى النظام:

https://www.iau.edu.sa/ar/


  4نظام المجلس العلمي  |        

  

 تسجيل الدخول 

إلنشاء حساب جديد لغير المسجلين سابقًا يتم النقر على تسجيل عضو ويتم  .1

 ادخال البيانات المطلوبة.

وكلمنة iau.edu.sa@بندو  ادخنال البريند االلكترونني يتم تسجيل الدخول عن طريق  .2

 .)كطريقة الدخول على الخدمات االلكترونية( المرور

 

 

 تسجيل الدخول4رسم توضيحي 

 
 

 يع خدمات النظام تمر بالمراحل التالية:جم

دراسة رئيس القسم ثم دراسة عميد الكلية ثم دراسة رئيس المجلس العلمي ثم احالته للجنة 

خارجيين ثم يعود الطلب الى رئيس المجلس العلمي التخاذ القرار المحكمين الالمختصة او الى 

 . نهائيال

 الترقيات األكاديمية -1

حصول على هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس من طلب ال

 الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ .

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

 :خدمات النظام

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
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 خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم5رسم توضيحي 

 اختيار أيقونة الترقية األكاديمية. 

 
 الخدمات 6رسم توضيحي 

 يتم تعبئة النموذج والمكو  من األقسام التالية:

o :المعلومات الشخصية 

 

 
 المعلومات الشخصية 7رسم توضيحي 



  6نظام المجلس العلمي  |        

  

 

o :المؤهالت الدراسية 

 

 
 المؤهالت الدراسية 8رسم توضيحي 

بعد كل مؤهل  اضافةيتم تعبئة معلومات كل مؤهل على حدى ثم اختيار ايقونة 

 ليتم انشاء جدول بجميع المؤهالت.

 
 جدول المؤهالت الدراسية9رسم توضيحي 

o :السجل الوظيفي 

 
 السجل الوظيفي 10رسم توضيحي 
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بعد كل وظيفة  اضافةيتم تعبئة معلومات كل وظيفة على حدى ثم اختيار ايقونة  

 ليتم انشاء جدول بالسجل الوظيفي.

 

o :المقاالت المنشورة 

 
 المقاالت المنشورة 11رسم توضيحي 

 

بعد كل بحث ليتم  اضافةيتم تعبئة معلومات كل بحث على حدى ثم اختيار ايقونة 

 انشاء جدول بالمقاالت المنشورة.

o :األوراق العلمية المقبولة للنشر 

 
 المقاالت العلمية المقبولة للنشر 12رسم توضيحي 
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بعد كل بحث ليتم  اضافةيتم تعبئة معلومات كل بحث على حدى ثم اختيار ايقونة 

 انشاء جدول باألوراق العلمية المقبولة للنشر.

o :األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات المحكمة 

 

 
 األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات المحكمة 13رسم توضيحي 

o :الكتب والفصول 

 
 الكتب والفصول 14رسم توضيحي 

o :المشاركة في البحوث الحالية 

 

 
 المشاركة في البحوث الحالية 15رسم توضيحي 
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o :النشاطات العلمية والدورات التدريبية 

 
 النشاطات العلمية و الدورات التدريبية 16رسم توضيحي 

o  الهيئات العلمية والجمعيات العلمية:العضويات في 

 
 العضويات في الهيئات العلمية 17رسم توضيحي 

o العلمية: التحكيم أو المجالت 

 
 التحكيم أو المجالت العلمية 18رسم توضيحي 

o :التدريس 

 
 التدريس 19رسم توضيحي 
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o :العيادات 

 
 العيادات 20رسم توضيحي 

o :اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 
 

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 21رسم توضيحي 

o :خدمة المجتمع 

 
 خدمة المجتمع 22رسم توضيحي 

o :معلومات إضافية تسري السيرة الذاتية 
 

 
 معلومات إضافية 23رسم توضيحي 



  11نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 التعيين على رتبة أستاذ مساعد -2

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس )محاضرين( من طلب 

 الحصول على تعيين على درجة أستاذ مساعد.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  ى الشروط يرجى الدخوللالطالع عل

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

 خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 24رسم توضيحي 

  التعييناختيار أيقونة. 

 
 الخدمات 25رسم توضيحي 

 يتم تعبئة النموذج والمكو  من األقسام التالية:

o :المعلومات الشخصية 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
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 المعلومات الشخصية 26رسم توضيحي 

 

o :المؤهالت الدراسية 

 

 
 المؤهالت الدراسية 27رسم توضيحي 

 

بعد كل مؤهل  اضافةيتم تعبئة معلومات كل مؤهل على حدى ثم اختيار ايقونة 

 ليتم انشاء جدول بجميع المؤهالت.

 
 المؤهالت 28رسم توضيحي 
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o :السجل الوظيفي 

 

 
 السجل الوظيفي 29رسم توضيحي 

 .اضافةثم اختيار ايقونة  

o :المقاالت المنشورة 

 
 المقاالت المنشورة 30رسم توضيحي 

 

 .اضافةثم اختيار ايقونة  

o :األوراق العلمية المقبولة للنشر 

 
 األوراق المقبولة للنشر 31رسم توضيحي 



  14نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 .اضافةثم اختيار ايقونة 

o :األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات المحكمة 

 
 األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات المحكمة 32رسم توضيحي 

o :الكتب والفصول 

 
 الكتب والفصول 33رسم توضيحي 

o  الحالية:المشاركة في البحوث 

 
 المشاركة في البحوث الحالية 34رسم توضيحي 

o :النشاطات العلمية والدورات التدريبية 



  15نظام المجلس العلمي  |        

  

 
 النشاطات العلمية والدورات التدريبية 35رسم توضيحي 

o :العضويات في الهيئات العلمية والجمعيات العلمية 

 
 العضويات في الهيئات العلمية والجمعيات االعلمية 36رسم توضيحي 

o :التحكيم أو المجالت العلمية 

 
 التحكيم والمجالت العلمية 37رسم توضيحي 

o :التدريس 

 
 التدريس 38رسم توضيحي 

o :العيادات 

 
 العيادات 39رسم توضيحي 
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o :اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 
 

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 40رسم توضيحي 

o :خدمة المجتمع 

 
 خدمة المجتمع 41رسم توضيحي 

o :معلومات إضافية تسري السيرة الذاتية 

 
 معلومات إضافية 42رسم توضيحي 

 

 

 التعيين من خاج الجامعة -3

 

هي خدمة تمكن مستخدمين خارجيين للحصول على تعيين على درجة أستاذ مساعد عن 

ويتم انشاء حساب للمستخدم طريق تقديم الطلب من قبل رئيس القسم في الجامعة 

 الخارجي لمتابعة طلبه .

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
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 خطوات التنفيذ:

 .اختيار صالحية رئيس قسم 

 
 لوحة المهام 43رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة تقديم طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 44رسم توضيحي 

 

 .اختيار أيقونة طلب تعيين خارجي 

 
 الخدمات 45رسم توضيحي 



  18نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 .تعبئة معلومات حساب المستخدم الخارجي 

 
 إضافة عضو التدريس الخارجي 46رسم توضيحي 

  التالي يتم تعبئة نموذج التعيينبعد النقر على أيقونة 

 والمكو  من األقسام التالية: 

o :المعلومات الشخصية 

 
 المعلومات الشخصية 47رسم توضيحي 

 

 

o :المؤهالت الدراسية 

 

 
 المؤهالت الدراسية 48رسم توضيحي 



  19نظام المجلس العلمي  |        

  

 

على حدى ثم اختيار ايقونة اضافة بعد كل مؤهل يتم تعبئة معلومات كل مؤهل 

 ليتم انشاء جدول بجميع المؤهالت.

 
 جدول المؤهالت الدراسية 49رسم توضيحي 

o :السجل الوظيفي 

 

 
 السجل الوظيفي 50رسم توضيحي 

 .اضافةثم اختيار ايقونة  

o  المنشورة:المقاالت 

 
 المقاالت المنشورة 51رسم توضيحي 



  20نظام المجلس العلمي  |        

  

 .اضافةثم اختيار ايقونة   

o :األوراق العلمية المقبولة للنشر 

 
 األوراق العلمية المقبولة للنشر 52رسم توضيحي 

 

 .اضافةثم اختيار ايقونة  

o  المنشورة في المؤتمرات المحكمة:األوراق العلمية 

 

 
 األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات المحكمة 53رسم توضيحي 

 

o :الكتب والفصول 

 
 الكتب والفصول 54رسم توضيحي 

o :المشاركة في البحوث الحالية 
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 المشاركة في البحوث الحالية 55رسم توضيحي 

o :النشاطات العلمية والدورات التدريبية 

 
 النشاطات العلمية والدورات التدريبية 56رسم توضيحي 

o :العضويات في الهيئات العلمية والجمعيات العلمية 

 
 العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية 57رسم توضيحي 

o :التحكيم أو المجالت العلمية 

 
 التحكيم أو المجالت العلمية 58رسم توضيحي 

o :التدريس 
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 التدريس 59رسم توضيحي 

o :العيادات 

 
 العيادات 60رسم توضيحي 

o :اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 
 

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 61رسم توضيحي 

 

o :خدمة المجتمع 

 
 خدمة المجتمع 62رسم توضيحي 

o :معلومات إضافية تسري السيرة الذاتية 
 

 
 معلومات إضافية 63رسم توضيحي 
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 االتصال العلمي -4

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس من طلب الحصول على 

ايفاد في مهمة علمية خارج مقر الجامعة أو للتدريس خارج المملكة أو السفر إلجراء بحوث 

 في مركز أو جامعة غير جامعته .

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  ى الشروط يرجى الدخوللالطالع عل

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 64رسم توضيحي 

 

  أيقونة االتصال العلمي.اختيار 

 
 الخدمات 65رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة االتصال العلمي 

 
 االتصال العلمي 66رسم توضيحي 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-postgraduate-studies-and-scientific-research/scientific-council/scientific-council-services
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 :تعبئة النموذج والمكو  من األقسام التالية 

o :البيانات الشخصية 

 
 البيانات الشخصية 67رسم توضيحي 

o :بيانات االتصال العلمي 

 
 بيانات االتصال العلمي 68رسم توضيحي 
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o :بيانات طبيعة االتصال العلمي 

 
 بيانات طبيعة االتصال 69رسم توضيحي 

o اقرار التنازل: و بيانات اخر اشتراك للمتقدم 

 
 بيانات اخر اشتراك للمتقدم 70رسم توضيحي 

 تقرير االتصال العلمي -5

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس من تقديم تقرير عن 

 اتصالهم العلمي.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.
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  26نظام المجلس العلمي  |        

  

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 71رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة االتصال العلمي 

 

 
 الخدمات 72رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة تقرير عن االتصال العلمي 

 
 تقرير االتصال العلمي 73رسم توضيحي 



  27نظام المجلس العلمي  |        

  

 :تعبئة النموذج والمكو  من األقسام التالية 

o معلومات التقرير: 

 
 معلومات التقرير 74رسم توضيحي 

o :مرفقات التقرير 

 
 مرفقات التقرير 75رسم توضيحي 



  28نظام المجلس العلمي  |        

  

o :التعليق على رحلة االتصال العلمي 

 
 التعليق 76رسم توضيحي 

 التفرغ العلمي -6

واجباتهم  منمن اعفائهم الجامعة من أعضاء هيئة التدريس  هي خدمة تمكن منسوبي

 كاديمية في الكلية لمدة محددة ألغراض البحث العملمي.األ

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 77رسم توضيحي 
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  29نظام المجلس العلمي  |        

  

 .اختيار أيقونة التفرغ العلمي 

 
 الخدمات 78رسم توضيحي 

  التفرغ العلمياختيار أيقونة. 

 
 التفرغ العلمي 79رسم توضيحي 

 :تعبئة النموذج والمكون من األقسام التالية 

o :البيانات الشخصية 

 
 المعلومات الشخصية 80رسم توضيحي 



  30نظام المجلس العلمي  |        

  

o :بيانات التفرغ العلمي 

 
 العلمي بيانات التفرغ 81رسم توضيحي 

 

 
 بيانات التفرغ العلمي 82رسم توضيحي 



  31نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 

 
 بيانات التفرغ العلمي 83رسم توضيحي 

 

 

 
 بيانات التفرغ العلمي 84رسم توضيحي 

 

o :بيانات جهة التفرغ العلمي 
 

 
 بيانات جهة التفرغ 85رسم توضيحي 



  32نظام المجلس العلمي  |        

  

 

o  بيانات االشراف على رسالة علمية والفرص التي حصل عليها المرشح

 خالل السنتين األخيريتين:

 
 بيانات االشراف على رسائل علمية 86رسم توضيحي 

 

o :المالحظات والمرفقات 

 
 المالحظات والمرفقات 87رسم توضيحي 

 تقرير التفرغ العلمي -7

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس من تقديم التقرير الخاص 

 بتفرغهم العلمي.



  33نظام المجلس العلمي  |        

  

 الخدمة:متطلبات وشروط الحصول على 

موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على  لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 88رسم توضيحي 

 

 .اختيار أيقونة التفرغ العلمي 

 
 الخدمات 89رسم توضيحي 

  التفرغ العلمي.تقرير اختيار أيقونة 

 
 تقرير التفرغ العلمي 90رسم توضيحي 
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  34نظام المجلس العلمي  |        

  

 :تعبئة النموذج والمكو  من األقسام التالية 

o :بيانات التقرير 

 
 بيانات التقرير 91رسم توضيحي 

o :وصف مراحل التدريب 

 
 مراحل التدريب 92رسم توضيحي 



  35نظام المجلس العلمي  |        

  

o :التعليق على رحلة التفرغ العلمي 

 
 التعليق 93رسم توضيحي 

 

 النشر العلمي -8

نشر طلب هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس من تقديم 

 مصنف علمي/ تمويل مصنف علمي/ تحكيم مصنف علمي.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 94رسم توضيحي 
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  36نظام المجلس العلمي  |        

  

  النشر العلمياختيار أيقونة. 

 
 الخدمات 95رسم توضيحي 

 :تعبئة النموذج المكو  من األقسام التالية 

o بيانات المؤلفين 

 
 بيانات المؤلفين 96رسم توضيحي 

o بيانات المصنف 

 
 بيانات المصنف 97رسم توضيحي 



  37نظام المجلس العلمي  |        

  

 
 بيانات المصنف 98رسم توضيحي 

o المالحظات و تعهد اجراءات النشر 

 
 المالحظات 99رسم توضيحي 

 

 للنشر العلمي والمكافأة التشجيعية مكافأة التميز -9

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الحصول على مكافأة نظير 

 مجالت مصنفة. نشرهم في

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.
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  38نظام المجلس العلمي  |        

  

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 100رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة مكافأة التميز 

 
  الخدمات 101رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة مكافأة النشر العلمي 

 

 
 مكافأة النشر العلمي 102رسم توضيحي 



  39نظام المجلس العلمي  |        

  

 :تعبئة النموذج المكو  امن األقسام التالية 

o  الشخصية:البيانات 

 
 البيانات الشخصية 103رسم توضيحي 

o :بيانات البحث العلمي 

 
 بيانات البحث العلمي 104رسم توضيحي 



  40نظام المجلس العلمي  |        

  

o :بيانات الباحثين والمرفقات 

 
 بيانات الباحثين 105رسم توضيحي 

 

 تميز لجائزة محلية أو إقليمية أو عالميةمكافأة  -10

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الحصول على مكافأة نظير 

 .جائزة محلية أو إقليمية أو عالمية

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 106رسم توضيحي 
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  41نظام المجلس العلمي  |        

  

 .اختيار أيقونة مكافأة التميز 

 
 الخدمات 107رسم توضيحي 

 

  جائزة علمية محلية أو اقليمية أو عالميةاختيار أيقونة. 

 

 
 مكافآت التميز 108رسم توضيحي 

 :تعبيئة البيانات المكونة من األقسام التالية 

o البيانات الشخصية 

 
 البيانات الشخصية 109رسم توضيحي 



  42نظام المجلس العلمي  |        

  

o بيانات الجائزة والمرفقات 

 
 بيانات الجائزة 110رسم توضيحي 

 االكتشاف العلميمكافأة  -11

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الحصول على مكافأة نظير 

 .اكتشافهم العلمي

 على الخدمة:متطلبات وشروط الحصول 

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 111رسم توضيحي 
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  43نظام المجلس العلمي  |        

  

 .اختيار أيقونة مكافأة التميز 

 
 الخدمات 112رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة مكافأة االكتشاف العلمي 

 

 
 مكافآت التميز 113رسم توضيحي 

 

 :تعبيئة البيانات المكونة من األقسام التالية 

o البيانات الشخصية 

 
 البيانات الشخصية 114رسم توضيحي 



  44نظام المجلس العلمي  |        

  

o بيانات االكتشاف 

 
 بيانات االكتشاف 115رسم توضيحي 

o المرفقات 

 
 المرفقات 116رسم توضيحي 

 مكافأة تميز إلجراع عملية جراحية نادرة -12

 

الحصول على مكافأة نظير هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس 

 اجرائهم عملية جراحية نادرة.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.
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  45نظام المجلس العلمي  |        

  

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 117رسم توضيحي 

 

 .اختيار أيقونة مكافأة التميز 

 
 الخدمات118رسم توضيحي 

 

 .اختيار أيقونة إجراء عملية جراحية نادرة 

 

 
 مكافآت التميز 119رسم توضيحي 



  46نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 من األقسام التالية: تعبيئة البيانات المكونة 

o البيانات الشخصية 

 
 البيانات الشخصية 120رسم توضيحي 

o بيانات العملية 

 
 بيانات العملية 121رسم توضيحي 

 بدل تميز ألعضاء المستشفى الجامعيمكافأة  -13

 هي خدمة تمكن أعضاء المستشفى الجامعي للحصول على مكافأة تميز. 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:



  47نظام المجلس العلمي  |        

  

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 122رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة مكافأة التميز 

 
 الخدمات 123رسم توضيحي 

 .اختيار استحقاق بدل تميز ألعضء مستشفى الملك فهد الجامعي 

 

 
 مكافآت التميز 124رسم توضيحي 
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  48نظام المجلس العلمي  |        

  

 :تعبيئة البيانات المكونة من األقسام التالية 

o البيانات الشخصية 

 
 البيانات الشخصية 125رسم توضيحي 

o تقييم اآلداء الوظيفي 

 
 تقييم اآلداء الوظيفي 126رسم توضيحي 

o عناصر تحقيق البدل 

 
 عناصر تحقيق البدل 127رسم توضيحي 



  49نظام المجلس العلمي  |        

  

 
 عناصر تحقيق البدل 128رسم توضيحي 

 

 
 عناصر تحقيق البدل 129رسم توضيحي 

 
 عناصر تحقيق البدل 130رسم توضيحي 

 

 االستقالة والتقاعد -14

 هي خدمة تمكن أعضاء هيئة التدريس السعوديين من االستقالة او التقاعد. 



  50نظام المجلس العلمي  |        

  

 على الخدمة: متطلبات وشروط الحصول

على موقع الجامعة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل  لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 131رسم توضيحي 

  تقاعد-استقالةتقديم اختيار أيقونة. 

 
 الخدمات 132رسم توضيحي 
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  51نظام المجلس العلمي  |        

  

  تعبئة النموذج 

 
 البيانات الشخصية  133رسم توضيحي

 التعاقد -15

 هي خدمة تمكن أعضاء هيئة التدريس السعوديين التعاقد مع الجامعة بعد سن التقاعد. 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

عة ثم اإلدارة ثم مكتب وكيل على موقع الجام لالطالع على الشروط يرجى الدخول

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ثم المجلس العلمي ثم خدمات المجلس 

 العلمي.

  خطوات التنفيذ:

 .اختيار أيقونة نموذج طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 134رسم توضيحي 
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  52نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 .اختيار أيقونة تعاقد السعوديين 

 
 الخدمات 135رسم توضيحي 

  تعبئة النموذج 

 
 البيانات الشخصية 136رسم توضيحي 

 

 مقترح تعاوني مؤسسي -16

 هي خدمة تمكن األقسام من الحصول على اتفاقية مع طرف ثا  محلي أو دولي .

 



  53نظام المجلس العلمي  |        

  

 خطوات التنفيذ:

 .اختيار صالحية رئيس قسم 

 
 لوحة المهام 133رسم توضيحي 

 .اختيار أيقونة تقديم طلب جديد 

 
 لوحة التحكم 134رسم توضيحي 

  مقترح تعاوني مؤسسياختيار أيقونة طلب. 

 

 
 مقترح تعاوني مؤسسي 135رسم توضيحي 



  54نظام المجلس العلمي  |        

  

 

 .تعبئة معلومات المقترح 

 
 نموذج مقترح تعاوني مؤسسي 136رسم توضيحي 

 

 
 نموذج مقترح تعاوني مؤسسي 137رسم توضيحي 

 



  55نظام المجلس العلمي  |        

  

 
 معلومات إضافية 138رسم توضيحي 

 

 حفظ الطلب كمسودة  -17

حفظ جميع انواع الطلبات كمسودة ثم الدخول على  هي خدمة تمكن المستخدم من

عرض الطلبات المحفوظة كمسودة من لوحة التحكم الخاصه به وعرض المسودة أو 

 تعديلها أو ارسالها 

 خطوات التنفيذ:

 عند نهاية كل نموذج توجد أيقونتا  : ارسال الى رئيس القسم و حفظ كمسودة 

 
 اجراءات الطلب 139رسم توضيحي 

  لعرض المسودات يتم النقر على عرض الطلبات المحفوظة كمسودة في لوحة

 التحكم.

 
 لوحة التحكم 140رسم توضيحي 

 .لعرض المسودات يتم النقر على تفاصيل 

 
 الطلبات النحفوظة كمسودة 141رسم توضيحي 
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 تعديلالمسودات يتم النقر على  لتعديل واإلضافة علىل. 

 
 الطلبات المحفوظة كمسودة 142رسم توضيحي 

 متابعة الطلب  -18

 هي خدمة تمكن المستخدم من متابعة الطلبات و يوجد اكثر من طريقة للمتابعة

 الطريقة األولى :

  في لوحة التحكم. استعالم عن طلبيتم النقر على 

 
 لوحة التحكم 143رسم توضيحي 

 .ادخال رقم الطلب 

 

 
 استعالم عن طلب 144رسم توضيحي 

 .يتم عرض الطلب وحالته وامكانية عرض تفاصيل الطلب 
 

 
 معلومات الطلب 145رسم توضيحي 

 الطريقة الثانية :
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 .يتم النقر على عرض الطلبات الجديدة في لوحة التحكم 

 
 لوحة التحكم 146رسم توضيحي 

 .يتم عرض الطلب وحالته وامكانية عرض تفاصيل الطلب 

 
 الطلبات الجديدة 147رسم توضيحي 
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 يتم النقر على تسجيل الخروج في أعلى الصفحة.

 
تسجيل الخروج 148رسم توضيحي 

 الخروج من النظام
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام / الشخص المسؤولالجهة 

 omalabdullati@iau.edu.sa 0133333098 أميمة العبداللطيف

  ayalkhadra@iau.edu.sa عبدالرزاق الخضرا

  Sc.supp@iau.edu.sa ايميل الدعم للنظام

   

 

  

 طرق التواصل
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