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 10 من  1 صفحة رقم  
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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

 العلمية البحوث تحكيم طلب الخدمة اسم

 AC092-220 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس املستفيدة الجهة

 عمادة البحث العلمي للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

 من خالل البوابة االلكترونية الخدمة تقديم قنوات

   /http://srts.kfu.edu.sa/SrtsWeb الخدمة على مباشر  رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135807831 

 help@kfu.edu.sa-dfa  بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

http://srts.kfu.edu.sa/SrtsWeb/
mailto:dfa-help@kfu.edu.sa
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 10 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... احملتويات جدول

 4 ..................................................................................................................... سطور يف اخلدمة -1

 6 ................................................................................................................ اخلدمة طلب منوذج -2

 7 .......................................................... :اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -3

 7 ........................................................ :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -4

 8 ................................................................................................................. :اخلدمة عمل مسار -5
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 10 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 البحوث العلمية.تحكيم طلب ل التدريس هيئة ألعضاء مقدمة خدمةهذه ال
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 10 من  5 صفحة رقم  

 طريقة الدخول على اخلدمة  -2
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 10 من  6 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -3
 

 

 

 لتسجيل الدخول / أو تسجيل بيانات باحث جديدبالضغط على الرابط يتم توجيه مباشرة  (1
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 10 من  7 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 

 بعد املوافقة على عضو هيئة التدريس كباحث من قبل عمادة البحث العلمي واعتماده ملشروعة البحثي وفريق العمل -1

 املقترحين للعمادةوبعد مرحلة اإلنجاز يتم إرسال طلب تحكيم مع إضافة اسماء املحكمين 

وجيه يكون للعمادة مطلق الحرية باعتماد املحكمين من قبلها سواء للمشروع البحثي الذي تم إضافة املحكم عليه أو ت -2

التحكيم ملحكمين آخرين مع إمكانية أرشفة املحكمين الذي تم إضافتهم من قبل الباحث للتواصل معه في مشاريع 

 بحثية أخرى.

ض العلمي بإرسال طلب تحكيم لثالثة محكمين أثنين رئيسين وثالث مرجح يؤخذ برأيه في حال تعار تقوم عمادة البحث  -3

 رأي املحكمين الرئيسيين.

 

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 تسجيل حساب باحث  (1

 أن يكون عضو هيئة تدريس / طالب ماجستير (2

 إرسال املشروع للتحكيم مع إضافة محكمين مقترحين  (3

 لب لعمادة البحث العلميتوجيه الط (4
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 10 من  8 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -6
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 10 من  9 صفحة رقم  

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7

 

 متابعة حالة الطلب من خالل هذه الشاشةب يقوم المستفيد
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 10 من  10 صفحة رقم  
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