
 
 

للمنسقينالىرشت التعزيفيت   
Http://ssf.uj.edu.sa 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 امللتقى العلمي الثالث

 لطالب وطالبات جامعة جدة 



مهام المنسق     

 .انًهرمىخًٍغ األػًال ٔانًشاسكاخ انكرشٍَٔا يٍ خالل يٕلغ اسرالو 1.

   .صحٍحانطالب فً اسركًال انًشاسكاخ تشكم ذٕخٍّ دػى ٔ  2.

 .يشاخؼح انًشاسكاخ انًرهماِ ٔ انرأكذ يٍ اسرٍفائٓا نكافح انًؼاٌش3.

 ( .  االسرالل  –ٔظغ اكادًًٌ  –تٍاَاخ  –يهفاخ ) انرأكذ  يٍ اسرٍفاء  كافح يرطهثاخ انًشاسكاخ  4.

 –اسرخذاو انًُارج انصحٍحح  –َٕع انًشاسكح ) انرأكذ يٍ انرمٍذ تًؼاٌٍش انرمذٌى ػهى انًشاسكاخ 5.
   .(يشاػاج انخطٕغ ٔ انرُسٍك

 



 آليت مهام المنسق 

 : دور منسق الكلٌة

التعامل والتد قٌق على  -1

 مشاركات الطالب 

 التعامل مع اللجنة الفرعٌة -2

 

عدم قبول المشاركة 

 من قبل المنسق 

 

تم قبول مشاركة 

الطالب بعد التدقٌق 
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 انذخٕل ػهى َظاو انًهرمً
HTTP://MARZ.UJ.EDU.SA 

 
انذخٕل ػهى َظاو ياسص   -  

 

 

 

انذخٕل ػٍ غشٌك اسى انًسرخذو  -
 ٔكهًح انًشٔس انخاصح تشثكح اندايؼح
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 انذخٕل ػهى َظاو انًهرمً
 

 ذمٕو انذخٕل صالحٍح يٍ انرحمك تؼذ -
 نصفحح ترٕخٍٓك انًٕحذ انذخٕل صفحح

 ياسص َظاو

 األػهى فً انًُسذنح انمائًح يٍ َخراس -
 ٔغانثاخ نطالب انثانث انؼهًً انًهرمى
 اندايؼح

  ػشض صس ػهى انعغػ ثى

   انؼهًً انًهرمى تشَايح تاخرٍاس َمٕو رنك تؼذ

 انشكم فً يٕظح ْٕ كًا

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الملتقى العلمً الثالث

 لطالب وطالبات جامعة جدة 



 عزض المشاركاث للمنسق

تؼذ اخرٍاس تشَايح -
 انًهرمى انؼًهً 

ٌظٓش نُا ػُٕاٌ -
 انًُسمٍٍ

َمٕو تاخرٍاس ذمٍٍى -
 انًشاسكاخ

فٍرى اسرؼشاض -
انًشاسكاخ يٍ 

خالل انشكم 
 انًٕظح
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ًٌكٍ اسرؼشاض كم -
انًشاسكاخ أٔ 

اخرٍاس انًشاسكاخ 
انخاصح تُٕع يحذد 

ذسٍٓال ( يحٕس)
 .نالسرخذاو 

ٌظٓش نكم يُسك   -
إَٔاع انًشاسكاخ  

انخاصح ( انًحأس )
تانكهٍح انًُرسة انٍٓا 

 .فمػ 

 

 عزض المشاركاث للمنسق



   انحانح حسة انًشاسكاخ  كم اسرؼشاض ًٌكٍ-

 

 ٌمٕو انًُسك تانؼًم ػهى حانح انًشاسكاخ -

 (ذحد يشاخؼح يُسك انكهٍح ) اندذٌذج  -

انكهٍح تؼذ ذحد يشاخؼح يُسك )ٔ  انًؼذنح  -
 (انرؼذٌم

 

 عزض المشاركاث للمنسق



 تفاصيل المشاركت

استعراض 

 بٌانات الطالب

استعراض ومراجعة 

 ملفات المشاركة 

تؼذ انُمش ػهى صس -
اسرؼشاض كًا فً انشكم 

 انساتك

ٌظٓش ذفاصٍم انًشاسكح -
 كًا فً انشكم انًٕظح

َالحظ اٌ انشاشح تٓا -
ػذج الساو ذثذء تثٍاَاخ 

ثى ػُٕاٌ َٕٔع  انطانة
 انًشاسكح

ثى خذٔل يهفاخ -
 انًشاسكح

مراجعة اسم 

ونوع 

 المشاركة
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 نًهفاخ انذلٍمح انًشاخؼح :انًُسك دٔس
 ٔخٕد حال ٔفً اسفالٓا ذى انرً انًشاسكح

 حمم فً ذذٌُٔٓا ٌرى يالحظاخ أي
 ٔاسسانٓا انرانٍح انششٌحح فً انًالحظاخ

 .انرؼذٌالخ إلخشاء نهطانة

1 

 تحمٌل على سطح المكتب 

2 
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 قبىل او إعادة المشاركت للطالب

ارفاق ملف 

االستالل 

 وإعطاء الدرجة

تدوٌن المالحظات 

الخاصة بالمشاركة 

 إلرسالها للطالب

البحث عن 

المشاركات 

 المتشابهة

 اسركًاال نرفاصٍم انًشاسكح-

ٌظٓش خضء انثحث ػٍ -
انًشاسكاخ انًرشاتٓح ٔرنك ػٍ 

غشٌك كراتح تؼط اندًم أ 
 انكهًاخ انذالنٍح

ثى اندضء انخاص تاالسرالل كًا -
 ْٕ يٕظح

ثى اندضء انخاص تًالحظاخ -
انًشاسكح ٔانزي ٌرعًٍ إػادج 
انًشاسكح نهطانة نهرؼذٌم حال 

ٔخٕد ذؼذٌالخ يطهٕتح أ لثٕل 
انًشاسكح يثاششج أ االػرزاس 
 انُٓائً نهطانة ػٍ انًشاسكح
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 استعزاض المشاركاث السابقت

 لثم يٍ نهطانة انساتمح انًشاسكاخ اسرؼشاض-
   انًُسك
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 االجزاء المتخذ

 انؼهًٍح نهدُح ذحٕل تزنك ٔ  انًشاسكح اكرًال حانح فً :  انمثٕل -

 

  ذحٕل تزنك ٔ  انًشاسكح اكرًال ػذو حانح فً : نهرؼذٌم يؼادج -
 نهطانة

 
 انًشاسكح لثٕل يٍ االػرزاس   حانح فً : َٓائً اػرزاس -

 

 انًشاسكح ػهى انؼًم آَاء فً انشغثح   حانح فً : انُافزج اغالق  -



برنامج التحقق من 
 االستالل 

ithenticate 

 كيفيت الىصىل الي بزنامج التحقق من االستالل



  ITHENTICATEنظام اإلستالل 

 الرجاء ادخال اٌمٌل الخاص بالبرنامج
Example@kau.edu.sa 

 الرجاء ادخال الرقم السري
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 انذػى انرمًُ

 :ػُذ ٔخٕد يشاكم ذمٍُح ٌشخى انرٕاصم ػٍ غشٌك االًٌٍم

 ٔخٍّ انؼهًٌُٕ. و

walouini@uj.edu.sa 



 شكشا
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