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 الفني للنظام في الفترة الحالية:الدعم 
support@clearvision.com.sa 

 

 

 

 

 

 

 دليل المستخدم
 إعداد

 

 

 

 هام فيما يتعلق باللغة العربيةتنبيه 

للبرنامج اللغوية الواجهة اختيار الواجهة العربية للبرنامج و أنت تدخل بياناتك باللغة اإلنجليزية، فيمكنك 
وهذه البيانات تراكمية على ، تي تريد إدخالها في النظاملغة البيانات الها بختارة من قبلك ال عالقة لالم

ب منذ لذا يرجى اتخاذ القرار الصائ. إن شاء اهلل( )السابقة و المستقبلية ة الدمامعملكم بجامعفترة مدى 
، و عادة مايكون هذا محكوماً بتوجه القسم أو بالعربي أو باإلنجليزي()لغة اإلدخال اختيار البداية في 

 بيانات النشر العلمي فيجب إدراجها حسب اللغة التي تمت بها وباهلل التوفيق.أما الكلية. 
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 سيرتيمخطوات التسجيل في نظام 

 جامعة الدمام -عمادة البحث العلمي
 

  من البوابة االلكرتونية  املشاريع البحثيةمسرييت للسرية الذاتية املطلوب استيفائه قبل تقدمي ميكنك الدخول على نظام
  http://www.ud.edu.sa/DU/index.htm امةة الدمامجل

  كما يف الشكل التايل  لمي" لبحث الةا عمادة"من القائمة الرئيسية و من مث اختيار  "الةمادات"قم باختيار: 

 

 كما هو  اليمىنالقائمة  نم" نظام املشاريع البحثية"ضغط على قم بال صفحة عمادة البحث الةلميإىل  نتقالبةد اال
:التايلموضح يف الشكل 

http://www.ud.edu.sa/DU/index.htm
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  إسم املستخدم و كلمة املرور بإدخال  قم دخال اسم املستخدم و كلمة املرورتظهر لك شاشة الرتحيب السوف

 .جلامةيادخولك على الربيد األلكرتوين يف ادةً  عاملوحدة و اليت تستخدمها 
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 مرحباً  املرور يتم نقلك اىل شاشة جديدة بةد ادخال اسم املستخدم و كلمة(New user ) طلب تسجيل تتضمن
 موضح بالشكل التايل :

 

  تظهر لديك رسائل تةلمك يف حال س، الشخصية و الوظيفية كبياناتبإدخال من خالل تبويبة بيانات الباحث قم
لالرقام مثل رقم  و ايضاً  بالنسبة للتاريخ و للسنة دخالاالتةلمك كيفية لأو بطريقة خاطئة ادخال حقول بشكل خاطئ 
: إن اعتماد التاريخ امليالدي يف مجيع توضيح هام) وال و يريها من اقحقول الضرورية.االقامة أو االحوال و رقم اجل

ألسباب تقنية حبته، و قحاجة اجلامةة للحصر اإلحصائي الذي ال يتفق مع ظروف التغري املستمر يف هو جزئيات النظام 
مبوقع  اقحاجة ملةرفة املوافق امليالدي للتاريخ اهلجري املتوفر لديكيف حالة  كن اإلستةانة بدايات التاريخ اهلجري. ومي

  التاريخ على الرابطحمول 
http://www.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=620 ) 

 
  يف حقل الربيد االلكرتوين اجلامةي امييلك اخلاص باجلامةة فقطجيب أن يتم إدخال. 
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  ادخال اسم البنك و  من خالل يتم ادخال بيانات اقحساب البنكي ادخال البيانات الشخصية و الوظيفيةن مت أبةد
 :  ثالمو الشكل التايل  البنك و اسم الفرع و رقم االيباناملدينة اليت فيها 

 

 :املؤهالت الدراسية 
مالحظه ) اجلدول و الشكل التايل يوضح ذلك من خالل ادخال البيانات يف  األقدم فاألحدثدخاهلا من إببدأ إ

 :الشاشة تةين طريقة ظهور البيانات بةد اإلدخال(: إن عبارة األحدث فاألقدم على هامه
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 و عند ظهور اللوحة ميكنك ادخال يه ميكنك استةراض حمتواته من خالل الضغط عل  يوجد يف كل فقرة سهم
و  األقدم فاألحدث ادخاهلا برتتيبدخالت املتةلقة بالزمن جيب ن كافة املأشارة إىل ود اإلأوهنا الدراسية  املؤهالت

: إن عبارة األحدث فاألقدم على الشاشة تةين مالحظه هامه) . من خالل الضغط على زر جديد ذلك 
 طريقة ظهور البيانات بةد اإلدخال(.

 و من مث بوضع املؤشر يف أحد خانات السطر املراد حذفه  هالسطر الذي تود حذف حتديدردت اقحذف ميكنك أذا إ

ستظهر لك رسالة تأكيد للحذف و بالضغط على زر نةم سوف يتم حذف  الضغط على زر حذف 
لدرجة الةلمية اليت حصلت عليها و اسم اجلهة املاحنة لذلك املؤهل و تاريخ ل البياناتتقوم بادخال بةدها السطر و 

حتتوي على : القائمة املنسدلة للتخصص الةام مالحظه هامه) .التخصص الدقيق التخرج و التخصص الةام و اخرياً 
، وباختيارك إحدى هاتني الشهادتني إنتقل للتخصص الدقيق "Licence" و "ليسانس/ Bachelors"بكالوريوس/

لبكالوريوس يف أول ادرجة ختيارك اعند يانات التخرج بخمصصة فقط لتحديد  ذه اخلطوة وهالتخرج، ختصص لتختار 
 السطر(. 

 : التدرج الوظيفي  
: إن عبارة مالحظه هامه) .األقدم فاألحدث من خالل اللوحة املوضحة جيب ادخال البيانات للتدرج الوظيفي

 الشاشة تةين طريقة ظهور البيانات بةد اإلدخال(.األحدث فاألقدم على 

 
  : املهارات اللغوية 

 جيب ادخال املهارات اللغوية اليت ميتلكها الباحث من خالل لوحة املهارات اللغوية املوضحة بالشكل التايل : 

 

  كما يف لوحات مغلقة  كافة العالمة التبويب املوجودة يف االعلى قم باختيار االنتاج الةلمي سيظهر لك  إىل و باالنتقال
 :الشكل التايل 
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  و عند الضغط على زر من خالل الضغط على السهم املوجود على ميني اي عنوان سوف يتم تكبري اللوحة املختارة

 مة لتةبئتها كما يف الشكل التايل:سوف يتم اضافة سطر جديد على القائ جديد 

 

  و عند كل ادخال خاطئ يف اقحقل سوف يظهر اقحقل بشكل مربع امحر مع اشةار تنبيهي ليبني لك انه قد ادخلت
 البيانات بطريقة يري صحيحة كما يف الشكل التايل : 
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 األقدم فاألحدث نفس الطريقة السابقةبوجودة يف تبويبة االنتاج الةلمي و هكذا ميكنك ادخال كافة البيانات امل. 
 كما يبني الشكل التايل بنفس الطريقة  االنشطة التدريسية م إدخال بيانات يت: 

 

 
كما يف  "عمال االدارية و عضوية اللجان و خدمة اجملتمعاأل"ويبة االخرية اليت حتمل عنوان انتقل إىل التب المتام عملية التسجيل 

 :الشكل التايل 

 

 املوجود يف القائمة  اضغط على زر حفظ  فاألحدثاألقدم  و عند االنتهاء من ادخال كافة البيانات
 قائمة التبويبات ليتم حفظ البيانات يف قاعدة البيانات أسفل الةليا 



 مؤسسة الرؤية النافذة للتجارة

 0.1نسخة الملف  دليل المستخدم إسم الملف: جامعة الدمامالعميل:  حافظ رستناويصاحب الوثيقة: 

 9 من 9 الصفحة 2/24/2013  التاريخ 

 

 9 | الصفحة

  من خالل اسم مرة أخرى دخول السجيل و بةدها قم بترو  اخلتسجيل تقوم بجيب أن  حفظ كافة البياناتبةد ان مت
كما يف الشكل التايل، وهي الصفحة الرئيسية للباحث وبذلك تظهر شاشة جديدة  سو كلمة املرور,  اجلامةيستخدم امل

جامةة  –بةمادة البحث الةلمي  ةالبحوث اخلاص مسرييت املطلوب قبل التقدميتكون قد أمتمت التسجيل يف نظام 
 الدمام:

  

 :تاميه هامهخنقاط 

  الحقيقة و يرتتب عليه ضياع وقتك املبذول عليه.  قيامك حبفظ البيانات  خروجك من النظام بدونإن
 أن هذه الخطوة مستحسنه بعد إدخال بيانات كل صفحة من صفحات مسيرتي.

  سريتك الةلمية يف جامةة اً و موثقاً ملأن يكون رفيقاهلدف فصديقاً للمستخدم النظام مت إنتاجه بةناية ليكون هذا
زيارته لتحديث اعتياد ليس خمصص فقط ملن ينوي التقدمي بطلب لدعم البحوث، بل هو نظام يقتضي هو و  الدمام.

الشك و عضويات اللجان و خدمة اجملتمع و هكذا. مترات البيانات من وقت آلخر مثل النشر الةلمي و حضور املؤ 
طبيةة عملك كأحد الكفاءات و ما و أنت يف اخلارج. ملؤمتر أن متةتك ستكون كبرية و أنت حتدث بيانات حضورك 

مسرييت  ،باختصار .رية الذاتية بشكل مفاجئ أحياناً وثيقة السلستخراجك اتتطلب جامةة الدمام اليت تفتخر هبا الةلمية 
اقحاجة قحظة من د يكون بةيداً عنك عند ق ما يف قرص صلب   وليست يف ملف   مةك أينما كنت الذاتيةسريتك  هو

 املاسة إليه.
 اليت سوف الذاتية والسرية . عرب نفس الشاشة اجلديدة املشاريع البحثيةدعم من هذا الةام، سيتم تقدمي طلبات بتداًء إ

 لذا،(. *)عدا بياناتك اخلاصة مثل البيانات البنكية مدخالتك يف نظام مسرييتهي  مشروعك ميحكلتيرسلها النظام 
  فاملرجو اقحرص على استكمال إدخال البيانات املطلوبة بشكل تام.

 (م3102ابتداًء من الةام  البيانات البنكية تتةلق بصرف املستحقات للبحوث اجلارية)*
 


