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 ن النظام:ع

يشمل دورة حياة البحث من إعداد الفكرة إلى المشاريع البحثية  إلكتروني  نظام

الممولة والغير ممولة والحصول على الموافقة األخالقية للمشاريع البحثية على 

الكائنات الحية ويمكن النظام من ربط المشروع البحثي بنتائجه من منشورات 

 .وبراءات اختراع أو أي انتاج علمي تم استخالصه من المشروع 

كما يعتبر البوابة البحثية للجامعة التي تتيح المستخدمين من داخل وخارج الجامعة 

لالطالع على االنتاج العلمي البحثي للجامعة األمر الذي يزيد من من سمعة 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

 النظام: يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 . التقديم على مشروع بحث علمي 

 حثي ممول للطالب طلب مشروع ب. 

  طلب تعديل على المشروع البحثي الممول. 

 .طلب مراجعة أخالقية لبحث علمي 

 طلب تعديل على مشروع ممنوح موافقة أخالقية. 

 من النظام: نوالمستفيد

الموظفين من أعضاء هيئة التدريس  و باحثين و طالب مرحلة البكالوريوس وطالب 

ومستخدمين من خارج  إدارة الجامعة و إلى المحكمين  باإلضافة الدراسات العليا

 .الجامعة

 

 رابط النظام:

 صفحة دخول أعضاء هيئة التدريس :

converis.iau.edu.sa/converis/secure/client/loginuaihttps:// 

 :صفحة دخول الطالب 

converis.iau.edu.sa/converis/secure/loginiauhttps:// 

 

 

 نبذة عامة عن النظام

 

https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login
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 يتم الوصول إلى النظام من خالل موقع الجامعة و اختيار البحث العلمي :

 

 

 

 الرابط التالي :أو الدخول مباشرة من خالل 

converis.iau.edu.sa/converis/secure/client/loginiauhttps:// 

 

 

 

 

 

 الوصول إلى النظامكيفية 

 

https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
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 تسجيل الدخول 

 طريقة الدخول ألعضاء هيئة التدريس : .1

يتتتم الوصتتول إلتتى النظتتام عتتن طريتتد استتم المستتتخدم و كلمتتة المتترور للبريتتد اإللكترونتتي 

 الرابط اإللكتروني التالي :  من خاللالجامعي 

converis.iau.edu.sa/converis/secure/client/loginiauhttps:// 

 

 

 طريقة الدخول للطالب : .2

بعتتد تستتجيل الطالتتب فتتي النظتتام ستتوت تصتتله بيانتتات التتدخول )استتم المستتتخدم و كلمتتة 

اإللكتروني و ذلك للتمكن من الدخول للنظام من خالل الترابط اإللكترونتي  هالمرور( إلى بريد

 التالي : 

converis.iau.edu.sa/converis/secure/loginiauhttps:// 

 

https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login
https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login
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 )ممول وغير ممول( التقديم على مشروع بحث علمي  -1

هي خدمة تمكن منسوبي الجامعة )أعضاء هيئة تدريس ، باحثين( من إدخال 

 .مشاريعهم البحثية في النظام سواء كان الطلب لبحث ممول أو غير ممول 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .من منسوبي الجامعة )أعضاء هيئة تدريس ، باحثين(أن يكون المتقدم 

 خطوات التنفيذ:

 عد الدخول على النظام يتم اختيار بAdd New Content   ثمProject   ومنه

Project application : كما في الشاشة التالية 
 

 

 

 تحديد نوع البحث أو اختيار Non Funded   كما في إذا كان البحث غير ممول

 الشاشة التالية :

 خدمات النظام

1.: 

: إضافة مشروع بحثي ألعضاء هيئة التدريس 1شاشة توضيحية 
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  بعد استكمال الطلب و تعبئة البيانات كاملة يتم الضغط على زرSave & close 

 إرساله إلى رئيس القسم أو اللجة المختصة .و

 

  

)أبحاث أعضاء هيئة التدريس( تحديد نوع البحث:  2شاشة توضيحية 

)أبحاث أعضاء هيئة التدريس(إرسال الطلب:  3شاشة توضيحية 
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 ممول للطالب طلب مشروع بحثي -2

هي خدمة تمكن طالب الجامعة )طالب في مرحلة البكالوريوس ، طالب 

دراسات عليا( من إدخال مشاريعهم البحثية في النظام سواء كان الطلب لبحث ممول أو 

 غير ممول .

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

أن يكون المتقدم من طالب الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو 

 الدراسات العليا .

 خطوات التنفيذ:

 عد الدخول على النظام يتم اختيار بAdd New Content   ثمProject   ومنه

Project application : كما في الشاشة التالية 
 

 

 

 تحديد نوع البحث أو اختيار Non Funded   كما في إذا كان البحث غير ممول

 الشاشة التالية :

)أبحاث الطالب( : إضافة مشروع بحثي 4شاشة توضيحية 
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  بعد استكمال الطلب و تعبئة البيانات كاملة يتم الضغط على زرSave & close 

 وإرساله إلى رئيس القسم أو اللجة المختصة .

 

 

)أبحاث الطالب(تحديد نوع البحث:  5شاشة توضيحية 

)أبحاث الطالب( إرسال الطلب:  6شاشة توضيحية 
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 تعديل على المشروع البحثي الممولطلب  -3

طالب( أعضاء هيئة التدريس ، الباحثين ، الالجامعة ) منسوبيهي خدمة تمكن 

 من التعديل على مشاريعهم البحثية الممولة و يشمل التعديل ما يلي :

 . تغيير الباحث الرئيس 

 . استبدال باحث مشارك بباحث آخر 

 إضافة باحث مشارك . 

 . استبدال مساعد باحث بآخر 

 ة مساعد باحث .إضاف 

 . استبدال مستشار بآخر 

 . إضافة مستشار 

 . تمديد مدة المشروع البحثي 

 . زيادة ميزانية المشروع البحثي 

 . قطع المشروع البحثي 

 . اإلحاطة بإجازة التفرغ العلمي 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة: 

  الجامعة )أعضاء هيئة تدريس ، باحثين ، طالب(.أن يكون المتقدم من منسوبي 

 . أن يكون لدى المتقدم مشروع بحثي ممول 

 

 خطوات التنفيذ:

  بعد الدخول على النظام يتم اختيارAdd New Content    ثمProject   ومنه

Project Modification Request : كما في الشاشة التالية 

 
  

ممول مشروع بحثيطلب تعديل على :  7شاشة توضيحية 
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   بعد تعبئة كامل البيانات و اختيار التعديل المطلوب يتم الضغط على زرSave & Close 

 كما في الشاشة التالية :و إرساله إلى عمادة البحث العلمي 

 

 

 

 

على المشروع البحثي الممول التعديلإرسال طلب :  8شاشة توضيحية 
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 طلب مراجعة أخالقية لبحث علمي -4

س من أصحاب تمكن هذه الخدمة الباحثين من طالب وأعضاء هيئة تدري

نسان ، النبات، الحيوان (  تقديم طلبات المراجعة المشاريع البحثية المجراة على  )اإل

 األخالقية.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

أن يكون المتقدم من منسوبي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل سواء طالب 

عضو هيئة تدريس أو يكون المتقدم من خارج الجامعة ولديه بحث يجري في الجامعة أو 

أو يكون المتقدم من خارج الجامعة ولديه بحث يجري خارج الجامعة على  أو احد مرافقها

 .أن يشرت على بحثه أحد أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين في الجامعة

 خطوات التنفيذ:

" ثم  Add New Contentيقوم الباحث بالضغط على "بعد الدخول على النظام 

"Ethics Review " ثم "Ethics Review" دناه:،كما يتضح أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فتح طلب جديد للموافقة األخالقية:  9شاشة توضيحية 
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 :من ثم يقوم الباحث بتحديد عينة البحث حسب كما يبين الشكل أدناه

 

 

بعد اختيار عينة البحث يقوم الباحث بادخال كل البيانات المطلوبة حسب ما توضحها 

 Saveالتبويبات الموضحة في الشاشة ادناه ، ومن ثم يقوم بالضغط على ايقونة "

and Close " ثم اختيار   "For review by Head(s) of Department ثم الضغط على "

ه الخطوات  تكون عملية ارسال الطلب قد اكتملت ، في حالة " وبهذ Doneايقونة "

كون الباحث يريد ابقاء الطلب في حسابه بحيث يتمكن من التعديل عليه الحقا ) طلب 

" وفي هذه الحالة يكون الطلب في Saveغير مكتمل ( فانه يضغط على ايقونة "

 Save andى ايقونة "بالضغط عل بإرسالهحساب الباحث ويحتاج بعد استكماله ان يقوم 

Close " ثم اختيار   "For review by Head(s) of Department ثم الضغط على ايقونة "

"Done " 

عينة البحثتحديد :  10شاشة توضيحية 
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ملحوظة : اي طلب موافقة أخالقية يتطلب أن يكون للباحث طلب مشروع بحثي مقدم 

" يمكن الباحث من ربط طلب الموافقة Related Information" المسمى، حيث التبويب 

األخالقية بالمشروع المقدم سابقا ، و يتم ذلك بالضغط على  عالمة "+" والموجودة 

البحث حسب  " ومن ثم الضغط على ايقونة Projects Applicationsتحت "

التسلسل األبجدي  ، حيث تظهر قائمة بأسماء المشاريع البحثية المقدمة من قبل 

المشروع البحثي المراد تقديم طلب اخالقيات بشأنه كما  باختيارالباحث فيقوم الباحث 

 يتضح ادناه:

 

 

إرسال طلب الموافقة األخالقية:  11شاشة توضيحية 
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ة أخالقية إلجرائهتحديد البحث المراد تقديم موافق:  12شاشة توضيحية 
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 طلب تعديل على مشروع ممنوح موافقة أخالقية -5

 تمكن هذه الخدمة الباحثين الحاصلين على موافقات أخالقية ألبحاثهم أن يتقدم           

 و بطلب تعديل على هذه األبحاث.

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 أن يكون المتقدم لديه بحث ممنوح موافقة أخالقية.

 خطوات التنفيذ:

" ثم  Add New Contentيقوم الباحث بعد الدخول على النظام بالضغط على "

"Ethics Review Modification كما يوضح  " ومن ثم متابعة الخطوات وارسال الطلب

 .دناهالشكل أ

 
 

 

 

 

 

 

 

  

إنشاء طلب تعديل على موافقة أخالقية ممنوحة:  13شاشة توضيحية 
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 اإلنتاج العلمي المنشور وربطه بالمشروعاترفع طلب  -6

 من رفع بحثه المنشور وربطه بالمشروع البحثي الخاص به.تمكن هذه الخدمة الباحثين    

 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .قد انتهى من المشوع البحثي وتم نشر هذا البحثأن يكون المتقدم 

 خطوات التنفيذ:

( )يمكن الوصول إلى Research Roleكونفيرس كباحث )تسجيل الدخول إلى نظام  -1

  كونفيرس خارج نطاق الجامعة( .

 ) شريط التنقل األيسر( .  Research Outputاضغط على  -2

 تحقد من قائمة المنشورات التي تم استيرادها و تم ربطها بملفك الشخصي .  - 1,2 

وإضافة أية منشورات مفقودة، يرجى التحقد  3قبل االنتقال إلى الخطوة رقم   - 2,2 

مما إذا كان المنشور قد تمت إضافته بالفعل إلى كونفيريس. ابحث عن عنوان المنشور 

،  إذا وجدت منشوراتك في كونفيريس ولكن مرتبطة فقط Header Search في 

شكوى ضد فريد التأليف. ) اضغط على  بالمؤلفين اآلخرين للمنشور فيمكنك رفع

" في الجزء العلوي على شريط التنقل األيمن، Claimالمنشور ثم اضغط على "

 ( .Saveوستظهر نافذة منبثقة واحدة، ثم اضغط على 

 

 

إضافة منشور جديد:  14رسم توضيحي  
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في الجانب األيمن من  -  Add New Contentإلضافة منشور جديد يرجى الضغط على  -3

 الصفحة

الستيراد األبحاث المتاحة على  – "Import from"أو "Create manually"د الخيارحد -4

 مصادر خارجية.

 Research Output اضغط على -5

 أو  Web of Science في إذا كانت منشوراتك متاحة "import from"اختيار  5-1

Scopus أوORCID  أوPubmed . 

 ات التي ترغب باستيراد المنشورات منهاحدد قاعدة البيان  ""Web of Science 

 ".Pubmed" أو ""ORCIDأو "Scopus" أو 

  ثم  البحث إما عن طريد"author name"  أو"Researcher ID"  أو"ORCID ID" 

 وغيرها. "Article title"و  "Journal" و "Affiliation"و 

  ستظهر قائمة المنشورات العلمية الخاصة بك مصنفة حسب قواعد البيانات

التي تم البحث فيها بعد ذلك يرجى مراجعة القائمة واختيار المنشورات الخاصة 

 .  "Validate"بك فقط ثم اضغط على 

  سوت يتم التحقد من صحة المنشورات المختارة من قبل عمادة شؤون

 المكتبات . 

  تتغير الحالة إلى بعد التحقد سوت"validated". 

 Web of"" لديك منشورات متاحة في يكنإذا لم  "Create manually"اختيار  5-2

Science  أو "Scopus" أوORCID"" "Pubmed." 

  مجلة أو مؤتمر أو كتب ذات صلة بالمنشورات. -حدد نوع مخرجات البحث 

 ملء جميع الحقول المطلوبة. 

 ى الضغط علSave & Close . 

  تغيير الحالة إلى"For Validation By Library"  ثم الضغط علىDone. 

 بعد المصادقة من قبل عمادة شؤون المكتبات ، ستتغير الحالة إلى 

"validated" . 

  قم بإضافة منشوراتك التابعة لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل واحدًا تلو

 اآلخر. 
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و إضافتها يدويًا في نظام كونفيرس سترى كل منشوراتك التي قمت باستيرادها أ

 (validated or for validation by Library or non-validatedبإحدى الحاالت التالية : )

 

في حال وجود أي مشكلة أثناء تحديث المنشورات يمكنكم التواصل على البريد 

 .( 35914/32421)سيسكو:   @edu.saiaudsr.converis.اإللكتروني: 

 

 مالحظات :  

  جميع الباحثين إضافةيجب على “Researcher ID”  وكذلك“ORCID ID”   في الملف

  ”Edit“ثم الضغط على خيار  dashboard) الذهاب إلى   Converisالشخصي في 

 (. Saveثم اضغط على  IDبجانب اسمك , أضف 

 . يمكن الوصول إلى نظام كونفيرس من داخل و خارج نطاق الجامعة 

 ك هي نتاج بحث ممول من ِقبل عمادة البحث العلمي , يرجى ربط إذا كانت منشورات

 "Related  Researchالمنشورات مع المشروع البحثي المعني باستخدام "

 
 ربط نتاج المشروع البحثي الممول 15رسم توضيحي  

 

  

mailto:dsr.converis@iau.edu.sa
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 كما في الشاشة التالية : Logoutيتم الخروج من النظام عن طريد الضغط على 

 

 الخروج من النظام

 

الخروج من النظام:  14شاشة توضيحية 
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام / الشخص المسؤولالجهة 

 - dsr.converis@iau.edu.sa (Converis) الدعم الفني لنظام إدارة البحوث

 makhlafalla@iau.edu.sa 0133332412 معاوية عبدالمجيد . أ

 gaalomair@iau.edu.sa 0133332422 غادة العمير . أ

 

  

 طرق التواصل
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