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نظــــــــــــام 
الخدمـــــات 
االستشارية

ا�هداف

مستخدمي نظام الخدمات االستشارية

توظيف التقنية لخدمة 
البيئة االستشارية

انشاء منصة الكترونية 
لتقديم الخدمات 

االستشارية 

تحسين إدارة الخدمات 
االستشارية

توفير قاعدة بيانات 
متكاملة لالستشارات 

دعم عملية اتخاذ القرار في 
مجال االستشارات لرفع 

ا�نتاجية و تحسين الكفاءة 

نظام الخدمات االستشارية

إدارة 
الصالحيات

ادارة 
الخدمات 

االستشارية 

ادارة العقود 
االستشارية 

ادارة مكاتب 
الخبرة 

ادارة التقاريرادارة العمالء
 و االحصائيات 

ادارة 
المنافسات 

ادارة 
المستشارين

ادارة 
التواصل 

المستشارين 
من اعضاء 

هيئة التدريس 

الجهات 
الحكومية            

و الخاصة 

مكاتب
 الخبرة 

المشرفين 
على النظام 



@icrsuqu

آلية الوصول 
لنظـــام الخدمـــات 
االستشاريــــــــــــــــة

خدمات المستشارين:
- طلب عقد مستشار تحت الطلب

- طلب عقد مستشار متفرغ
- طلب عقد مستشار غير متفرغ

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

بعد اعتماد االنضمام 
كمستشار او انشاء مكتب 

الخبرة، تظهر الخدمات 
التالية:-

التوجه الى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

في حالة المستخدم 
الجديد، تظهر ايقونتين :
 االنضمام كمستشار - 
انشاء مكتب  الخبرة 

خدمات مكاتب الخبرة:
- تجديد مكتب الخبرة

- طباعة الشهادة 
- طلب شراء منافسة

- تسليم العرض الفني و المالي 
للمنافسة 

خدمات العقود:
- االطالع ومتابعة العقود

- االطالع ومتابعة المستخلصات 
المالية

- رفع شهادات االنجاز
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تعبئة النموذج 
المخصص مع ارفاق 

كامل الملفات 
المطلوبة 
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آلية انشـــــاء مكتــب 
خبرة عن طريق نظام 
الخدمات االستشارية

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

متابعة حالة الطلب للنموذج 
عن طريق إدارة المسيرات 

االلكترونية

اختيار ايقونة 
 انشاء مكتب خبرة

اعتماد الطلب من إدارة مكاتب 
الخبرة بمعهد البحوث 
والدراسات االستشارية

بعد اعتماد طلب االنشاء، يتمكن رئيس مكتب الخبرة من االستفادة من 
الخدمات المقدمة لمكاتب الخبرة.
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التقديم خالل الفترة المسموحة المعلن عنها رسمي¨ 



تعبئة النموذج 
المخصص مع ارفاق 

كامل الملفات 
المطلوبة 

@icrsuqu

آلية تجديد مكتـــــــب 
خبرة لنظام الخدمات 

االستشارية

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

متابعة حالة الطلب للنموذج 
عن طريق إدارة المسيرات 

االلكترونية

استعراض بيانات مكتب 
الخبرة واختيار ايقونة  
تجديد لمكتب الخبرة

اعتماد الطلب من إدارة مكاتب 
الخبرة بمعهد البحوث 
والدراسات االستشارية

بعد اعتماد طلب التجديد، يتمكن رئيس مكتب الخبرة من اكمال 
االستفادة من الخدمات المقدمة لمكاتب الخبرة.
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التقديم خالل الفترة المسموحة المعلن عنها رسمي¨ 



اختيار ايقونة طلب 
شراء منافسة.
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آليــة طلــــــــب شـــراء 
منافسة فـــي نظـــام 

الخدمات االستشارية

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

تعبئة النموذج المخصص مع 
ارفاق كامل الملفات المطلوبة. 

اختيار
 تبويب المنافسات. 

متابعة حالة الطلب و اكمال 
االجراءات التنفيذية
 الالزمة عن طريق

 إدارة المسيرات االلكترونية.

اكتمال اجراءات الطلب عند 
إدارة مكاتب الخبرة بمعهد 

البحوث والدراسات االستشارية.
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متابعة وتحديث بيانات 
المنافسة في نظام الخدمات 

االستشارية.
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تقديم العرض الفني        
و المالي للمنافسة.
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تجهيز معلومات المنافسة المراد شراءها من منصة اعتماد.



اكتمال االجراءات 
التنفيذية الالزمة 

لطلب شراء منافسة.
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آلية تسليم العــــرض 
الفني والمالـــــي فــي  
نظـــام الخدمــــــــــــات 
االستشـــــاريــــــــــــــــــة

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

اختيار ايقونة
 تقديم عرض فني و مالي.

اختيار
 تبويب المنافسات. 

تعبئة النموذج المخصص مع 
ارفاق كامل الملفات المطلوبة 

لمنافسة مكتملة. 

متابعة حالة الطلب و اكمال 
االجراءات التنفيذية الالزمة عن 

طريق إدارة المسيرات 
االلكترونية.
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اكتمال اجراءات الطلب عند 
إدارة مكاتب الخبرة بمعهد 

البحوث والدراسات االستشارية
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متابعة وتحديث بيانات 
المنافسة في نظام 
الخدمات االستشارية.
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متابعة وتحديث حالة 
المنافسة (تم استالم 

العرض).
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تعبئة النموذج 
المخصص مع ارفاق 

كامل الملفات 
المطلوبة 
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آلية طلب التسجيــل 
كمستشــــــار فـــــــي  
نظــــــــام الخدمــــات 
االســـــتشاريــــــــــــــــة

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

متابعة حالة الطلب للنموذج 
عن طريق إدارة المسيرات 

االلكترونية

اختيار ايقونة
  االنضمام كمستشار.

اعتماد الطلب من إدارة مكاتب 
الخبرة بمعهد البحوث 
والدراسات االستشارية

بعد اعتماد الطلب، يتمكن المستشار من االستفادة من الخدمات 
المقدمة للمستشارين.
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اختيار ايقونة عقود المستشارين , 
ثم تحديد نوع العقد المطلوب : 

- عقد مستشار تحت الطلب
- عقد مستشار متفرغ

- عقد مستشار غير متفرغ
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آلية طلب عقــود 
المستشارين في  

نظـــام الخدمات 
االستشـــــــاريـــــة

تسجيل الدخول باستخدام 
الحساب الجامعي في الموقع 

االلكتروني لجامعة أم القرى

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية  في موقع 
الجامعة واختيار ايقونة 

الخدمات االستشارية

تعبئة النموذج المخصص مع 
ارفاق كامل الملفات المطلوبة. 

اكمال االجراءات 
التنفيذية لطلب 

االنضمام كمستشار.

متابعة حالة الطلب و اكمال 
االجراءات التنفيذية
 الالزمة عن طريق

 إدارة المسيرات االلكترونية.

اعتماد الطلب من إدارة وحدة 
المستشارين بمعهد البحوث 

والدراسات االستشارية.
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بعد اعتماد الطلب، يتمكن 
المستشار من االستفادة من 

الخدمات المقدمة 
للمستشارين.
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3

متابعة بيانات العقد 
ضمن تبويب العقود في 

نظام الخدمات 
االستشارية. 
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آلية متابعة العقود 
في  نظـــام الخدمـــات 

االستشاريــــــــــــــــة

التوجه إلى بوابة الخدمات 
االلكترونية في موقع 

الجامعة واختيار ايقونة 
الخدمات االستشارية.

اختيار تبويب العقود.

اكمال التسجيل كمستشار أو 
مكتب خبرة . 

متابعة بيانات العقد و 
اكمال االجراءات التنفيذية 

المطلوبة.
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