المملكة العربية السعودية
وزارة التـعـليــــــــــــــــــــم
جــامعــــــــــــة البــاحــــــــــة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺳﻌﺎدة/
أ.د .ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﻴﺐ
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الخدمات الرئيسية بالبوابة
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻒ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إدارة اﻻﺑﺘﻌﺎث واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إحصائية بعدد الوحدات والخدمات الرئيسية والفرعية بكل وحدة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اﻟﻌﻤﺎدة أو اﻹدارة أو اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻤﻠﻒ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إدارة اﻻﺑﺘﻌﺎث واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
1
1
10
19
7
9
2
1
2
1
1
1
55

ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
20
38
45
5
24
4
7
16
6
2
3
99

ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
3
38
528
432
210
277
64
55
265
28
7
10
982

* بدون إحصاء خدمات التقارير الفنية الدورية والسنوية
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إحصائية بالعدد التقريبي للمستفيدين سنويا ً
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻌﻤﺎدات واﻹدارات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺎت
رؤﺳﺎء وﻣﺸﺮﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻃﺎﻟﺐ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﺒﺘﻌﺚ
ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﺪ أو ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ )أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ – أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك – أﺳﺘﺎذ(
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻘﺪم ﻛﻄﺎﻟﺐ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وإداراﺗﻬﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ
9
13
84
900
2300
485
850
3000
100
300
11000
500
1000
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 19000
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
مميزات البوابة الخدمات اإللكترونية
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﺣﺪات
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وأرﺷﻔﺘﻬﺎ.
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻮاﺑﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز.
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
اﺳﺘﺨﺮاج اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻋﺪد اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ وﻋﺪد
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻋﺪد اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﺴﻢ
واﻟﺘﺨﺼﺺ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
البيانات الرئيسية
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﺪﻟﺔ
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻤﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
 ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )(1
 ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )(2
 ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )(3
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .1عام
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﻲ.
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ.
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .2الملف األكاديمي
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺸﻮرة أو اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﻌﺐء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ.
اﻟﻠﻐﺎت ودرﺟﺔ إﺟﺎدﺗﻬﺎ.
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻤﻨﺢ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺎزات.
أﺧﺮى.
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .3المجلس العلمي
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.












اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ.
اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ.
إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﺻﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ.
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
10

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .4عمادة الدراسات العليا
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎدة.
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.




















اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ
ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮف.
ﻃﻠﺐ اﻧﺴﺤﺎب/إﺧﻼء ﻃﺮف.
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ.
ﻃﻠﺐ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم.
ﻃﻠﺐ ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات.
ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮﻇﻒ.
ﻧﻤﻮذج ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﺳﺎﻟﺔ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﻃﻠﺐ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم.
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ.
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰ.
ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺑﺤﺚ.
ﻃﻠﺐ إذن ﻃﺒﺎﻋﺔ.
ﻧﻤﻮذج ﺗﻮﺻﻴﺔ.
ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

11

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .5عمادة البحث العلمي
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎدة.
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.









ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ.
اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ.
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري.
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
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ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .6إدارة االبتعاث والعالقات الجامعية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻹدارة.
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.










ﻃﻠﺐ اﺑﺘﻌﺎث.
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﺘﻌﺎث )ﺗﺨﺼﺺ(.
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﺘﻌﺎث )دوﻟﺔ(.
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﺘﻌﺎث )ﺟﺎﻣﻌﺔ(.
ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺑﺘﻌﺎث.
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺑﺘﻌﺎث.
رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.
اﻧﻬﺎء ﺑﻌﺜﺔ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

13

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .7إدارة المؤتمرات والندوات
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻹدارة.
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.










ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﻨﺪوات(.
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺠﺎز
واﻟﻨﺪوات(.

ﻓﻲ
ﻓﻲ
ﻓﻲ
ﻓﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣﺆﺗﻤﺮ

ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ

)ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(.
)رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ(.
)ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ(.
)ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ

)ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(.
)رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ(.
)ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ(.
)ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
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ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .8اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.





اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺴﺆول اﻟﻨﻈﺎم(.
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻤﻌﻴﺪ أو اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ(.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ(
وﺗﻤﺮﻳﺮه إﻟﻰ ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ( وﺗﻤﺮﻳﺮه إﻟﻰ رؤﺳﺎء
اﻷﻗﺴﺎم.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ( – ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺴﻢ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ( – ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ وإدﺧﺎل
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ( –
ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ وإدﺧﺎل ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار )ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم(.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.







اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
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ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

1/27/2016

بوابة الخدمات اإللكترونية
بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 .9معھد الدراسات والخدمات االستشارية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ.







ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ.
ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ.
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺒﻴﺮ أو اﺳﺘﺸﺎري )ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(.
 اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
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تطوير بوابة الخدمات اإللكترونية
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻮزارة.
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
)اﻷﻳﺰو(.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم )ﻣﺠﺎﻟﺲ( ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮال.

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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شكراً جزيالً

أ.د .ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﻴﺐ
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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