
 
 

 الورشة التعريفية للمحكميه
Http://ssf.uj.edu.sa 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 امللتقى العلمي الثالث

 لطالب وطالبات جامعة جدة 



تحكيى جًيغ األػًال وانًشاسكاخ انكتشوَيا يٍ خالل  1.
 .َظاو ياسص تؼذ احانتها نهًحكى يٍ قثم انهجُح انفشػيح

يشاجؼح انًشاسكح واجشاء ػًهيح انتحكيى ويٍ حى إػطاء 2.
   .دسجح نهًشاسكح

 

  يهاو انًحكى



تحويل المشاركة من قبل 

 اللجنة الفرعية

 

 :دور المحكم 

تحكيم المشاركات التي تم تحويلها من  -1

 اللجنة الفرعية

 

تحويل المشارك للجنة الفرعية 

 بعد االنتهاء من التحكيم

 آنيح يهاو انًحكى



 انذخىل ػهً َظاو انًهتقي
HTTP://MARZ.UJ.EDU.SA 

 
انذخىل ػهً َظاو ياسص   -  

 

 

 

انذخىل ػٍ طشيق اسى انًستخذو  -
 وكهًح انًشوس انخاصح تشثكح انجايؼح
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 انذخىل ػهً َظاو انًهتقي
 

 تقىو انذخىل صالحيح يٍ انتحقق تؼذ -
 نصفحح تتىجيهك انًىحذ انذخىل صفحح

 ياسص َظاو

 األػهً في انًُسذنح انقائًح يٍ َختاس -
 وطانثاخ نطالب انخانج انؼهًي انًهتقً
 انجايؼح

  ػشض صس ػهً انضغظ حى

   انؼهًي انًهتقً تشَايج تاختياس َقىو رنك تؼذ

 انشكم في يىضح هى كًا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الملتقى العلمي الثالث

 لطالب وطالبات جامعة جدة 



 شاشح انتحكيى

 تشَايج اختياس تؼذ-
   انؼًهي انًهتقً

 ػُىاٌ نُا يظهش-
 انتحكيى

 ػُصش تاختياس َقىو-
  انقائًح يٍ انتحكيى

 استؼشاض فيتى-
 في كًا انًشاسكاخ

 انًىضح انشكم



 صس ػهً انُقش تؼذ-
 انشكم في كًا استؼشاض

 انساتق

 انًشاسكح تفاصيم يظهش-
 انًىضح انشكم في كًا

 ػذج تها انشاشح اٌ َالحظ-
 انطانة تثياَاخ تثذء اقساو

 انًشاسكح وَىع ػُىاٌ حى

 انًشاسكح يهفاخ جذول حى-

 تحكيم درجة مكان ثم-
 الشكل في كما المشاركة

استعراض بيانات 

 الطالب

مراجعة اسم ونوع 

 المشاركة

استعراض ومراجعة 

 ملفات المشاركة 



 نًهفاخ انذقيقح انًشاجؼح :انًحكى دوس
 تحكيى نذقح اسفاقها تى انتي انًشاسكح

 .انًشاسكاخ

1 

 تحميل على سطح المكتب 
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مكان وضع 

 درجة التحكيم

تؼذ االطالع ػهً يهفاخ انًشاسكح 
يًكٍ نهًحكى االطالع ػهً انتفاصيم 

األخشي يخم انًالحظاخ وسجم 
 احذاث هزا انًشاسكح

حى إػطاء دسجح نهًشاسكح وانضغظ 
 ػهً صس انحفظ كًا هى يىضح

                 
ويٍ حى يتى تحىيم انًشاسكح نهجُح 

 انؼهًيح



 تاسيخ انتحكيى

 من تاريخ إلى تاريخ 

 تحكيم المشاركات
هـ 1439/6/7 هـ 1439/5/25   



 انذػى انتقُي

 :ػُذ وجىد يشاكم تقُيح يشجً انتىاصم ػٍ طشيق االيًيم

 وجيه انؼهىيُي. و

walouini@uj.edu.sa 



 شكشا
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