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 الغرض من الدليل

. ويعرض القدرات الوظيفية QAASاعد هذا الدليل لمساعدتك على فهم واستخدام تطبيق 
جراءات التي يجب  للتطبيقوالتفاصيل التشغيلية  لمامويحتوي على ا داء مهام عملك ا  بها 

 باستخدام التطبيق

  لم تتم تغطية مهام صيانة قاعدة البيانات في هذا الدليل

 
  بالمحتوىمن المعني 

ول المستخدمين للمرة  ولى،يستهدف هذا الدليل في المقام ا والمرخص لهم، ومستخدمي  ا
 حسابات الفرعية

  
ستخدام ساسية ل   المتطلبات ا

وط المسبقة:   وفيما يلي ال
سا للعملية ال الفهم- المتطلبات الوظيفية   وظيفيةا

سا للحواسيب وعمليات إدخال البيانات. الفهم- المتطلبات التقنية  ا
  الدليل:محتوى 

 يشمل هذا الدليل على الموضوعات التالية 

 
 الدليل أقسام

جهزة والبرمجيات،  لمحة عامة عن تطبيق نظام تقييم الجودة. كما أنه يوفر تفاصيل متطلبات ا
خرى نظمة ا قة مع ا  مقدمة .والع

، دوار المستخدمينوصف الخطوات الواجب اتباعها   البداية تغيير كلمة المرور وألية، وملف المستخدم الشخ

زمه وصف  زمة قبل بدأ تنفيذ المشاريععملية اعداد النظام  فيللخطوات ال   النظام  إدارة  ال

ستعراض نتائج  ات القياس التقييم المؤسوصفا للخطوات الواجب اتباعها في لوحة المعلومات   مؤ

 المشاريع وصفا لخطوات إدارة المشاريع واللجان.
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 QAASتطبيق مقدمة عن  ١
كاديمي  عتماد ا على للتعليم في المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية ل أنشأ المجلس ا

كاديمي وخول لها المسؤولية عن وضع المعايير واعتماد المؤسسات والبرامج في مرحلة  والتقييم ا
 .ما بعد التعليم الثانوي

عتراف بالبرامج  عتماد إلى دعم التحسين المستمر للجودة وا ويهدف نظام ضمان الجودة وا
والمؤسسات العامة التي تستوفي معايير الجودة المطلوبة. بهدف ضمان أفضل المعايير الدولية في 

  .ية في جميع البرامج المقدمة في المملكة العربية السعوديةجميع مؤسسات ما بعد الثانو 
 

موريتثنى للطالب وأرباب العمل وأولياء  حتى وأفراد المجتمع أن يكونوا على ثقة تامة بأن ما يتعلمه  ا
بحاث التي أجريت، والخدمات المقدمة، تناظر  الدولية. ولما كان اعتماد مؤسسة  المستوياتالطلبة، وا

ت السعودية في  أو برنامج يعد اعترافا عاما بتحقق هذه المعايير قد تحققت. وبهذا يتم قبول المؤه
  .أي مكان في العالم دون أية موانع

   
وهناك تباين كبير في الخبرات التي تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي مع عمليات ضمان الجودة، 

عتماد تدريجيا كما أن نظ عة. واعترافا بذلك، يجري إدخال نظام ا ام التعليم العالي آخذ في التوسع ب
ل  يمكن النظر في اعتماد البرامج في  الفترة،هذه على مدى فترة انتقالية مدتها عدة سنوات. وخ

خرى واعتمادها م ع وضع مؤسسات متقدمة جدا بإدخال نظم ضمان الجودة، وسيتم تقييم البرامج ا
  نظم ضمان الجودة الداخلية.

 
كاديمي والتقييم في المملكة العربية السعودية مجموعة من  عتماد ا وقد وضعت اللجنة الوطنية ل

 نشطةالمعايير لضمان الجودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في أحد ع مجا عاما 
  المؤسسات التعليمية.

 
 هداف  المهمة والغايات وا
  إدارة البرامج 
 إدارة ضمان جودة البرنامج 
 التعليم والتعلم 
 ب وخدمات الدعم  إدارة شئون الط
 مصادر التعلم  
 المرافق والتجهيزات 
 دارة المالية  التخطيط وا
 عمليات التوظيف  
 البحث العلمي 
 قات مع المجتمع  الع
  

وتستند هذه المعايير إلى ما يعتبر عموما ممارسة جيدة في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم 
وتكييفها لتلبية الظروف الخاصة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية. يتم وصف المعايير 

ت النشاط  ، هناك أوصاف عامة لكل مجال من مجا الرئيسية مع عدة مستويات من التفصيل. أو
حتياجات داخل كل مجال من  . وثانيا، تنقسم هذه المعايير إلى معايير فرعية تعالج ا حد ع ا
ت الرئيسية. ثالثا، في إطار كل من هذه المعايير الفرعية، هناك بعض الممارسات الجيدة التي  المجا

داء فيما يتعلق بالمعايير، دارة يجب على الكلية أو ا تنفذ في مؤسسات ذات نوعية جيدة. لتقييم ا



 

٩  

التحقيق فيما إذا كانت هذه الممارسات الجيدة يتم تنفيذها ومدى نجاح ذلك. وقد أعدت مجموعة من 
 .جداول التقييم الذاتي للمساعدة في هذه العملية

وفي هذه العملية، تسأل المجموعات التي تنفذ التحذيرات داخل المؤسسة عما إذا كانت الممارسات 
تتبع، وأن تقيم نوعية هذه الممارسات في المؤسسة على مقياس تقييم من خمس نقاط.  الخاصة

قل بعض المقارنات  ويجب أن تستند أحكامها المتعلقة بالجودة إلى أدلة مناسبة، بما في ذلك على ا
  .مع مؤسسات أو برامج أخرى مماثلة بشأن بنود هامة

 
د طا أساسيا لنظام ضمان الجودة في المؤسسة. وما ويعد تطوير النظم الداخلية لتوفير تلك ا لة 

عتماده. ومن أجل منح  دلة في مؤسسة ما،  يمكن اعتبار البرنامج  لم تتوفر مصادر كافية من ا
حد ع  داء الجيد النوعية بشأن جميع المعايير العامة ا وري تقديم أدلة على ا عتماد، من ال ا

قسام الفرعية   لتلك المعايير ومع جميع ا
 

قسام الفرعية  وليس من المتوقع أن يحقق البرنامج درجة عالية لكل "ممارسة جيدة" موضحة في ا
همية. وستختلف أهميتها  للمعايير. فهي ليست قائمة مرجعية بسيطة، وهي ليست متساوية في ا

 .تبعا لمهمة وأهداف المؤسسة أو البرنامج ومرحلة تطوره
عتماد سيكون تقييما شام من قبل فريق من الخبراء من ذوي  والحكم على ما إذا كان ينبغي منح ا

ولويات التي  الخبرة استعراض مع مراعاة مهمة وأهداف ومرحلة تطوير المؤسسة والبرنامج وا
 .حددتها اللجنة

بية لنظام تقييم الجودة وتقنية المعلومات تم تطوير نظام تقييم جودة تقنية المعلومات خصيصا لت
، والمعايير، والمعايير  هيئةمتطلبات  حد ع ت العامة ا عتماد. وهو  يشمل فقط جميع المجا ل

عتمادبها من قبل  الموالفرعية، ولكن يمتد أيضا لتغطية جميع أفضل الممارسات  كل ل هيئة ا
 .من اعتماد المؤسسة والبرامج

 QAASتطبيق عن  ١٫١

يعد التطبيق أداة للمراقبة الذاتية والتحفيز الذاتي في أيدي المديرين التنفيذيين والمديرين 
والمؤسسات التي تسعى للحصول على اعتماد أو تعزيز معين بشكل عام أداة  غنى عنها للجان 

ستخدام ومجموعة تفاعلية جدا من لوحا عتماد والجودة والمنظمات مع واجهة سهلة ا ت تقييم ا
QAAS  عتماد في إجراءاتهم اليومية وزيارات مسئولي وهو ما يحتاجه تقييم الجودة ومهنيي ا

عتماد   .ا

 QAASسمات وخصائص  ١٫٢

داء فيما يتعلق بمجموعة معينة من المعايير•   تقييم ا
تقييم الممارسات المنفذة وتقييم جودة هذه الممارسات في المؤسسة ضد المعايير المحددة • 

 مسبقا
طراف المعنية (أعضاء لجنة التقييم وأفرقة التقييم الداخلي)•    تقديم رؤية سليمة لجميع ا

حيات الوصول أداور    ١٫٣  المستخدمين وص

حيات الوصول QAASتعتمد أدوار المستخدم على إدخال البيانات وتقديمها في نظام  . ويتم منح ص
 إلى الوظائف استنادا إلى أدوار المستخدم.

   



 

١٠  

 المستخدمين  أداور
 ما يلي:ويتمثل دوره في: هو الفاعل الذي يتحكم في النظام بأكمله. مديرال• 

 . إنشاء حساب جديد.١
 . تعديل بيانات الحساب الحالية.٢
 إضافة معايير تقييم جديدة لكل من المؤسسات والمقيمين. ٣.
ذونات٤  . إدارة المجموعات وا
  المعايير إعداد. ٥

وع:مدير •   يمثل هذا الممثل رئيس فريق التقييم في أي مؤسسة. يمكن لهذا الدور: الم
وع  ١  وإرسالها تلقائيا إلى أعضاء الفريق. ولجان للمؤسسةإنشاء م
عضاء. ٢  تحديد مهام التقييم لكل عضو وإرسال هذه المهام إلى ا
وع للتقارير النهائية ٣  إعداد الم

الذي هو عضو في فريق التقييم لمؤسسة ما. وسوف يشارك يمثل العضو الفاعل المقيم العضو: • 
 هذا الممثل مجموعة من المهام مع رئيس فريق التقييم على النحو التالي:

 . عرض تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة.١
 . تقييم بيانات المؤسسة.٢
 . إنشاء تقرير التقييم.٣
وع. إرسال-٤  التوصية إلى مدير الم
 الحساب. تعديل بيانات ٥

: يعتبر المقيم هو الفاعل الرئي في نظامنا. سيقوم مقيم بإجراء المهام الرئيسية التي يتم المقيم• 
 إنشاء النظام ل.

 هناك نوعان من المقيم:   
: مقيم خارجي خارج المنظمة يمثل التقييم الذي وافقت عليه اللجنة (على مستوى مقيم معتمد• 

وع)  الم
 لي داخل المنظمة (على مستوى اللجان): مقيم داخالمقيمون• 
 
 من نوعي المقيم مجموعة من المهام مع رئيس فريق التقييم على النحو التالي: يشارك ك• 

 . عرض تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة.١
 . تقييم بيانات المؤسسة.٢
 . إنشاء تقرير التقييم.٣
وع. إرسال-٤  التوصية إلى مدير الم
  الحساب.. تعديل بيانات ٥



 

١١  

  البداية ٢

  النظام   إلىشاشة الدخول 
  حيات  إلىتهدف الشاشة تمكين المستخدم من الدخول إلى النظام واستخدام الوظائف حسب الص

ط  المتاحة له  يتوافر معه اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحتين أنب

 

  تسجيل دخول موظف يتبع نطاق معين 
  النظام رابطيقوم المستخدم بالدخول على 
  يقوم المستخدم باختيار النطاق التابع له 
  صحيحتين وكلمة المروريقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم 
 بالضغط على زر "تسجيل الدخول" يقوم المستخدم  

  الدخول بموظف  يتبع نطاقتسجيل 
  بالدخول على رابط النظاميقوم المستخدم 
  صحيحتين وكلمة المروراسم المستخدم  المستخدم بإدخاليقوم 
  على زر "تسجيل الدخول" المستخدم بالضغطيقوم  

  الة نسيان المستخدم كلمة المرورح في
 يقوم المستخدم بالدخول على رابط النظام 
 نسيت كلمة المرور" رابط يقوم المستخدم بالضغط على" 
 إرسال كلمة المرور"نافذة  فتظهر" 
  لكتروني الخاص به  يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم والبريد ا
 " إرساليقوم المستخدم بالضغط على زر  " 
  لكترونيالبريد  إلىرسالة  إرسالفيتم  المرور لتغيير كلمة على رابط ويتالخاص بالمستخدم يح ا
 كلمة المرور الجديدة ضافةلة ساالموجود بالر  رابطبالضغط على ال المستخدم يقوم 
  وتأكيدهاكلمة المرور الجديدة  دخالفتظهر شاشة 
  كلمة المرور الجديدة وتأكيدها. بإدخاليقوم المستخدم 
 ." يقوم المستخدم بالضغط على زر " حفظ 
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  إدارة النظام ٣

 المستخدمينشاشة 
عداداتتظهر شاشة المستخدمين عندما يقوم المستخدم بالضغط على "   " من القائمة ثم الضغط على ا

 يةإمكانقائمة بجميع المستخدمين الموجودين بالنظام مع  وتحتوي على"المستخدمين" من لوحة التحكم 
  الوظائف التالية: أداء
 مستخدم جديد إضافة 
 مستخدم جديد ضمن نطاق معين إضافة  
 تعديل بيانات مستخدم 
 حذف مستخدم 
 بحث عن مستخدم 

 
  مستخدم جديد بالنظام إضافة

  ل شاشة المستخدمين يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةمن خ
 " مستخدم جديد" إضافةفتظهر شاشة  
 ل بيانات المستخدمادخإيقوم المستخدم ب 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  
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  مستخدم جديد بالنظام ضمن نطاق معين إضافة

  ل شاشة المستخدمين يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةمن خ
 " مستخدم جديد" إضافةفتظهر شاشة 
  "الخاصة  وتكملة البياناتالنطاق  واختيار اسميقوم المستخدم بتحديد خيار "نطاق المستخدم

  بالمستخدم
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  

 
  تعديل بيانات مستخدم

  ل شاشة المستخدمين يقوم المستخدم بالضغط على اسم  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
 المستخدم المراد تعديل بياناته 

 فتظهر شاشة تعديل بيانات المستخدمين  
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
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 حية مدير النظام يمك  عن طريق تحديد اختيار ينخدممستال احد لغاء تنشيط حسابإن للمستخدم بص
 "موقوف"

 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  
  حذف مستخدم

  ل شاشة المستخدمين يقوم المستخدم بالضغط على  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةمن خ
 اسم المستخدم المراد حذفه

  عملية الحذف تأكيدفتظهر رسالة  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
  رسالة "تم الحذف بنجاح"فتظهر 

  
  



 

١٥  

  بحث عن مستخدم
  ل شاشة المستخدمين يستطيع المستخدم ن ع إيقافهميقوم بعرض المستخدمين الذين تم  أنمن خ

 "نشط"  أيقونةطريق الضغط على 
  إيقافهمفيتم عرض المستخدمين الذين تم 
  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن مستخدم معين عن طريق 
 على كلمة البحث أسمائهمالمستخدمين الذين يحتوي  أسماءيعرض النظام جميع ف    
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 المجموعات شاشة

عداداتتظهر شاشة المجموعات عندما يقوم المستخدم بالضغط على " " من القائمة ثم الضغط على ا
  :إمكانيةقائمة بجميع المجموعات الموجودين بالنظام مع فتظهر "المجموعات" من لوحة التحكم 

 مجموعة جديدة بالنظام إضافة  
 تعديل بيانات مجموعة 
 حذف مجموعة 
 بحث عن مجموعة 
 تحديد المستخدمين التابعين للمجموعة 
 حيات للمجموعة إعطاء  ص

  
  مجموعة جديدة بالنظام إضافة

  إضافة" أيقونةبشاشة المجموعات يقوم المستخدم بالضغط على "  
 مجموعة جديدة إضافةشاشة  فتظهر  
 ل بيانات المجموعةادخإثم يقوم المستخدم ب 
 "ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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  تعديل بيانات مجموعة

  اسم المجموعة  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةبشاشة المجموعات يقوم المستخدم بالضغط على
 المراد تعديل بياناتها 

 شاشة تعديل بيانات المجموعة فتظهر  
 ثم يستطيع المستخدم تعديل البيانات المراد تعديلها 
 "ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  
  حذف مجموعة

  اسم المجموعة  أمام الموجودة" "حذف أيقونةبشاشة المجموعات يقوم المستخدم بالضغط على
 المراد حذفها

  ذفعملية الح تأكيدنافذة فيتم عرض  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 رسالة "تم الحذف بنجاح" فتظهر 
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  بحث عن مجموعة
  اسمها بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن مجموعة معينة عن طريق 
 على كلمة البحث أسمائهمالمجموعات الذين يحتوي  أسماءعرض جميع تم يف 

  
  تحديد المستخدمين التابعين للمجموعة

  اسم المجموعة  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةبشاشة المجموعات يقوم المستخدم بالضغط على
  المراد تحديد المستخدمين التابعين لها

 شاشة تعديل بيانات المجموعة فتظهر  
 "ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "المستخدمين 
 نافذة "المستخدمين" فتظهر 
 التابعين للمجموعة يقوم المستخدم بتحديد المستخدمين 
  ضافةالمستخدمين للمجموعة " إضافة" أيقونةثم يقوم المستخدم بالضغط على 
  حذف" أيقونةيمكن للمستخدم حذف المستخدمين الخاصين بالمجموعة عن طريق"  
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حيات لمجموعة إضافة   ص

  اسم المجموعة  أمامالموجودة   "تعديل" أيقونةبشاشة المجموعات يقوم المستخدم بالضغط على
حيات لها إضافةالمراد   ص

 شاشة تعديل بيانات المجموعة فتظهر  
 "حيات  ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "الص
 ة يمكن تنفيذها (قراء والوظائف التيدارة النظام إالصفحات الموجودة ب بأسماءنافذة بها قائمة  فتظهر– 

 هذه الصفحات تفاصيل) على –حذف  –تعديل  – إضافة
 يقوم المستخدم بتحديد اختياراته 
  للخروج من الشاشة حتى تتم علمية الحفظ  أيقونةثم يقوم المستخدم بضغط على 
  حية الكاملة للوصول لجميع البيانات عن طريق تحديد اختيار  إعطاءيستطيع المستخدم المجموعة الص

  وصول كامل للبيانات""
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 معلومات عن المؤسسةشاشة 
  وتعديل المعلومات الخاصة عن المؤسسة عن طريق: إضافةيستطيع المستخدم   

 " عداداتيقوم المستخدم بالضغط على  " من القائمة الموجودة بالصفحة الرئيسية للنظاما
  من لوحة التحكمالمؤسسةيقوم المستخدم بالضغط على "معلومات " 
 المؤسسةشاشة معلومات  فتظهر 
  تعديل البيانات أو المؤسسةنات بيا بإضافةيقوم المستخدم 
 ." ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 

 

لكترونيعدادات البريد شاشة إ    ا
لكترونيوتعديل نماذج البريد  إضافةيستطيع المستخدم  التعديل  ةإمكاني والتغييرات معخطارات المستخدمة ل ا

لكترونيالبريد  إعدادات في   عن طريق: ا
  عدادات"يقوم المستخدم بالضغط على   " من القائمة الموجودة بالصفحة الرئيسية للنظاما
 " لكترونيالبريد  إعداداتيقوم المستخدم بالضغط على  "ا
 لكترونيالبريد  شاشة إعدادات فتظهر  ا
  عداداتيقوم المستخدم بتحديد لكترونيالخاصة بالبريد  ا  ا
  لكترونيالبريد نماذج  بإضافةيقوم المستخدم  والتغييراتخطارات المستخدمة ل ا
  ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ.“  
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 النطاقاتشاشة 
عداداتتظهر شاشة النطاقات عندما يقوم المستخدم بالضغط على "    " من القائمة ثم الضغط على " ا

  :ةإمكانيقائمة بجميع النطاقات الموجودين بالنظام مع على  تحتويالنطاقات" من لوحة التحكم فتظهر الشاشة 
 نطاق جديد إضافة 
 تعديل بيانات نطاق 
 حذف نطاق 
 بحث عن نطاق 

 

  نطاق جديد بالنظام إضافة

  إضافة" أيقونةبشاشة النطاقات يقوم المستخدم بالضغط على " 
 نطاق جديد" إضافةشاشة " فتظهر  



 

٢٢  

  بيانات النطاق لابإدخيقوم المستخدم 
 ستخدام ل تحديد اختيار "نشطيقوم المستخدم ب  النظام فيتنشيط النطاق وجعله قابل ل
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  

  
  تعديل بيانات نطاق

  اسم النطاق المراد  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةبشاشة النطاقات يقوم المستخدم بالضغط على
 تعديل بياناته 

 شاشة تعديل بيانات النطاقات فتظهر  
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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  حذف نطاق
  اسم النطاق المراد  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةبشاشة النطاقات يقوم المستخدم بالضغط على

 حذفه
 عملية الحذف تأكيدنافذة  فتظهر  
  بالضغط على زر "نعم"يقوم المستخدم 
 رسالة "تم الحذف بنجاح" فتظهر 

 
  بحث عن نطاق

  ليست نشطة عن طريق الضغط  التييقوم بعرض النطاقات  أنبشاشة النطاقات يستطيع المستخدم
 "نشط"  أيقونةعلى 

 ليست نشطة التيالنطاقات  فتظهر 
  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن نطاق معين عن طريق 
 على كلمة البحث أسمائهمالنطاقات الذين يحتوي  أسماءيقوم النظام بعرض جميع ف 
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تصالشاشة   بيانات ا
تصال عندما يقوم المستخدم بالضغط على " عداداتتظهر شاشة بيانات ا " من القائمة ثم الضغط على "بيانات ا

تصال" من لوحة التحكم فتظهر الشاشة  تصال الموجودين بالنظام مع على  تحتويا   :مكانيةإقائمة بجميع جهات ا
 جهة اتصال جديدة إضافة 
 تعديل بيانات جهة اتصال 
 حذف جهة اتصال 
 بحث عن جهة اتصال 

 
  جهة اتصال إضافة

  تصال يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةبشاشة بيانات ا
 تصال " إضافةشاشة " فتظهر   بيانات ا
  البيانات لابإدخيقوم المستخدم 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  



 

٢٥  

  تعديل بيانات جهة اتصال

  تصال يقوم المستخدم بالضغط على اسم الجهة  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةبشاشة بيانات ا
 المراد تعديل بياناتها 

 تصال   فتظهر شاشة تعديل بيانات ا
  البيانات المراد تعديلهايقوم المستخدم بتعديل 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 

  حذف جهة اتصال
  تصال يقوم المستخدم بالضغط على اسم جهة  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةبشاشة بيانات ا

تصال المراد حذفها  ا
 عملية الحذف تأكيدنافذة  فتظهر  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 رسالة "تم الحذف بنجاح" فتظهر 
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  بحث عن جهة اتصال
  تصال يستطيع المستخدم البحث عن جهة اتصال معينة عن طريق  اسم الجهة إدخالبشاشة بيانات ا

 بحقل البحث
 تصال الذين يحتوي  أسماءيقوم النظام بعرض جميع ف  على كلمة البحث أسمائهمجهات ا
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 التنظيمي الهيكلشاشة 
  عداداتعندما يقوم المستخدم بالضغط على " التنظيميتظهر شاشة الهيكل " من القائمة ثم الضغط ا

لخاص ا التنظيميبيانات الهيكل على  تحتوي" من لوحة التحكم فتظهر الشاشة التنظيميعلى " الهيكل 
  :إمكانيةبالمؤسسة مع 

 كلية إضافة 
 قسم إضافة 
 برنامج إضافة  
 تعديل بيانات كلية 
 حذف كلية 

  من:  التنظيمييتكون الهيكل  
  

 

 
 :ملحوظة
 من كلية/برنامج/قسم  أكثر إضافةالنظام على جامعة واحدة ويمكن  يحتوي 

  كلية إضافة
  بجوار اسم الجامعة الموجودةإضافة" " أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على  التنظيميبشاشة الهيكل 
  إدخال" نافذةفتظهر"  
  سمبيانات الكلية ( لابإدخيقوم المستخدم نجليزية ا سم- با  )بالعربية ا
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

الجامعة

كلية

قسم

برنامج
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  قسم إضافة
  يقوم المستخدم بالضغط على الجامعة التنظيميبشاشة الهيكل 
 الكليات المضافة سابقا فتظهر 
  قسم لها إضافةبجوار اسم الكلية المراد  الموجودةإضافة" " أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  إدخال" نافذةفتظهر"  
  سمبيانات القسم ( لابإدخيقوم المستخدم نجليزية ا سم- با  )بالعربية ا
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 

  برنامج إضافة
  يقوم المستخدم بالضغط على الجامعة التنظيميبشاشة الهيكل 
  الكليات المضافةفتظهر 
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 يقوم المستخدم بالضغط على الكلية 
  قسامفتظهر  المضافة سابقا ا
  برنامج له إضافةبجوار اسم القسم المراد  الموجودةإضافة" " أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  إدخال" نافذةفتظهر"  
  سمبيانات البرنامج ( لابإدخيقوم المستخدم نجليزية ا سم- با  امج""برن وتحديد اختيار) بالعربية ا
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  

 
  جامعة/كلية/قسم/برنامجتعديل 

  اسم  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على  التنظيميبشاشة الهيكل
 (الجامعة / الكلية / القسم / البرنامج) المراد تعديل بياناته 

  تعديل نافذةفتظهر  
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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  كلية/قسم/برنامجحذف 
  اسم (الكلية /  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على  التنظيميبشاشة الهيكل

 القسم / البرنامج) المراد حذفه
  عملية الحذف تأكيدنافذة فتظهر  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 رسالة "تم الحذف بنجاح" فتظهر 

 

عتمادشاشة ب  يانات ا
عتماد عندما يقوم المستخدم بالضغط على "   عداداتتظهر شاشة بيانات ا " من القائمة ثم الضغط على ا

عتماد" من لوحة التحكم فتظهر الشاشة  عتماد الموجودة بالنظام مع على  تحتوي"بيانات ا قائمة بجميع بيانات ا
  :إمكانية
 بيان اعتماد جديد إضافة 
 تعديل بيان اعتماد 
 حذف بيان اعتماد 
 بحث عن بيان اعتماد 
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  بيان اعتماد إضافة

  عتماد يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةبشاشة بيانات ا
 عتماد " إضافةشاشة " فتظهر   بيانات ا
  سمالبيانات ( لابإدخيقوم المستخدم سم-بالعربية  ا نجليزية  ا  )الوصف-با
 ستخدام ل تحديد اختيار "نشط"يقوم المستخدم ب عتماد وجعله قابل ل  النظام فيتنشيط بيان ا
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  

 
  تعديل بيان اعتماد

  عتماد يقوم المستخدم بالضغط على عتماد  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةبشاشة بيانات ا بيان ا
 المراد تعديل بياناته

 عتماد   فتظهر شاشة تعديل بيانات ا
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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  حذف بيان اعتماد
  عتماد يقوم المستخدم بالضغط على اسم بيان  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةبشاشة بيانات ا

عتماد المراد حذفه  ا
  عملية الحذف تأكيدنافذة فتظهر  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
  رسالة "تم الحذف بنجاح"فتظهر 

 
عتماد   بحث عن بيان ا

  عتماد يستطيع المستخدم عتماد الذين تم  أنبشاشة بيانات ا طريق  عن إيقافهميقوم بعرض بيانات ا
 "نشط"  أيقونةالضغط على 

 عتماد  فتظهر  إيقافهاتم  التيبيانات ا
  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن بيان اعتماد معين عن طريق 
 عتماد الذين يحتوي  أسماءيقوم النظام بعرض جميع ف  على كلمة البحث أسمائهمبيانات ا
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 المعايير ٤
  ات-معايير فرعية  –معايير جديدة (معايير رئيسية  إضافةتمكن شاشة المعايير المستخدم من  )مؤ

 عملية التقييم في ستخدامهاوربطها ببيان اعتماد 
 عداداتالمستخدم بالضغط على " تظهر شاشة المعايير عندما يقوم " من القائمة ثم الضغط على " ا

عتماد النشطة على  تحتويالمعايير " من لوحة التحكم فتظهر الشاشة  كل ب والمعايير الخاصةبيانات ا
  :إمكانيةبيان مع 
 رئيمعيار  إضافة 
 معيار فرعى إضافة 
 مؤ إضافة 
 تعديل البيانات 
 مؤحذف معيار/ 

  :يتكون هيكل المعايير من  
  

 

 

 
  رئيمعيار  إضافة

  عتماد المراد المعايير الخاصة به من القائمة المنسدلة اعلى  إضافةيقوم المستخدم باختيار بيان ا
 الشاشة.

 عتماد  فيتم تحميل بيانات  تم اختياره الذيا
  عتمادالموجودة بجوار اسم   " إضافة" أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على  ا
  الرئيالمعيار  ضافةنافذة فتظهر 

معيار رئيسى

معيار فرعى

مؤشر
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  سم (بالمعيار يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة نجليزيةا سم  – با  –الوصف  – ترتيب-بالعربية ا
 توصيات)  –تعليقات 

 " يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  

 
  معيار فرعى إضافة

  بالخطوات السابقة  الرئيالمعيار  إدخالبعد 
  إضافةالمراد  الرئيالموجودة بجوار اسم المعيار   " إضافة" أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 

 معيار فرعي له
 المعايير الفرعية ضافةنافذة  فتظهر 
 يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة بالمعيار مع تحديد الترتيب الخاص به 
 زر "حفظ " يقوم المستخدم بالضغط على 



 

٣٥  

 

  مؤ إضافة
  بالخطوات السابقة  والمعيار الفرعي الرئيالمعيار  إدخالبعد 
  ات له  إضافةالمراد  الفرعيالموجودة بجوار اسم المعيار    أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على  المؤ
  ات ضافةنافذة فتظهر  المؤ
  تحديد الترتيب الخاص بهيقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة بالمؤ مع 
 " يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  

  تعديل معيار/مؤ
 .ات الخاصة به عتماد المراد تعديل المعايير/المؤ  بشاشة المعايير يقوم المستخدم باختيار بيان ا
 عتماد  فيتم تحميل بيانات  تم اختياره الذيا
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   المعيار  – الرئياسم (المعيار  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على
 ) المراد تعديل بياناته المؤ- الفرعي

  تعديل نافذةفتظهر  
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 
  حذف معيار/مؤ

  عتماد المراد ات الخاصة به.بشاشة المعايير يقوم المستخدم باختيار بيان ا  تعديل المعايير/المؤ
 عتماد  فيتم تحميل بيانات  تم اختياره الذيا
  الفرعيالمعيار  – الرئياسم (المعيار  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على -

 ) المراد حذفهالمؤ
 عملية الحذف تأكيدنافذة  فتظهر  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 رسالة "تم الحذف بنجاح" فتظهر 
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 معايير المقارنةشاشة 
  ستخدامها في مقارنة تقييماتها  إضافةمن تمكن شاشة معايير المقارنة المستخدم معايير مقارنة مرجعية 

وع  بالمعايير المستخدمة في الم
 " عداداتتظهر شاشة معايير المقارنة عندما يقوم المستخدم بالضغط على " من القائمة ثم الضغط ا

م مع للنظا المقارنة المضافةمعايير على  تحتويعلى " معايير المقارنة " من لوحة التحكم فتظهر الشاشة 
  :إمكانية
 معيار مقارنة إضافة 
 تعديل معيار مقارنة 
 حذف معيار مقارنة 
 بيانات التقييم الخاصة بالمعايير إدخال 
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  معيار مقارنة إضافة
  معيار مقارنة جديد ضافة  " إضافة" أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  سم باللغة العربية نجليزية والوصف وتحديديقوم المستخدم بكتابة ا   أمكان نشط  إذا وا
 عتماد المراد المقارنة بها  يقوم المستخدم باختيار بيانات ا
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 

  معيار مقارنةتعديل 
  معيار المقارنة المستهدف أمامالموجودة    أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  تحميل البيانات الخاصة بمعيار المقارنةفيتم 
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات 
 " يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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  حذف معيار مقارنة
  معيار المقارنة المراد  أمامالموجودة  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على

 حذفه
  عملية الحذف تأكيدنافذة فتظهر  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
  رسالة "تم الحذف بنجاح"فتظهر 

  

  بحث عن معيار مقارنة
  ق عن طري إيقافهميقوم بعرض معايير المقارنة الذين تم  أنبشاشة معيار المقارنة يستطيع المستخدم

 "نشط"  أيقونةالضغط على 
  إيقافهاتم  التيفتظهر معايير المقارنة 
  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن معيار مقارنة معين عن طريق 
 على كلمة البحث أسمائهميقوم النظام بعرض جميع المعايير الذين تحتوي ف 
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  بيانات التقييم الخاصة بالمعايير إدخال

  معيار المقارنة المستهدف أمامالموجودة   "تعديل"  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  تحميل البيانات الخاصة بمعيار المقارنةفيتم 
  الموجود بالتقييمات الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  المعايير الفرعيةفتظهر 
  الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  اتالمفتظهر  ؤ
  أمكان قابل للتطبيق  وتحديد أنبالمؤ  والوزن الخاصيقوم المستخدم بتحديد التقييم  
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 إدارة المشاريع ٥
  المشاريعشاشة 

تظهر شاشة المشاريع عندما يقوم المستخدم بالضغط على "إدارة المشاريع" من القائمة ثم الضغط على 
الوظائف  أداء إمكانيةقائمة بجميع المشاريع الموجودة بالنظام مع  وتحتوي على"المشاريع" من لوحة التحكم 

  التالية:
 وع جديد إضافة  م
 وع  تعديل بيانات م
 وع  حذف م
 وع  بحث عن م
  وع  تحديد معايير المقارنة للم
 وع طباعة  إعدادات  (تعليقات) النهائيالتقرير  إلىالم
 وع طباعة  إعدادات  توصيات)( النهائيالتقرير  إلىالم
 وع طباعة  إعدادات  (النتائج) النهائيالتقرير  إلىالم

  

وع جديد بالنظام إضافة   م

  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةمن خ
 " وع جديد" إضافةفتظهر شاشة   م
  وع وع (كود الم وع  اسم-يقوم المستخدم بكتابة بيانات الم  وصف- إلى تاريخ-من  تاريخ-الم

وع)  عتماد واختيار (الم وع  –بيانات ا وع  أمين –مدير الم  )الخارجيالمعتمد  المقيم-عام الم
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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وع   تعديل بيانات م

  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم بالضغط على اسم  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
وع المراد تعديل بياناته   الم

 وع   فتظهر شاشة تعديل بيانات الم
 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
  قيمكن للمستخدم وع عن طريق تحديد اختيار "مغلق" إغ  م
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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وع   حذف م
  ل شاشة وع  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةلى يقوم المستخدم بالضغط ع المشاريعمن خ اسم الم

 المراد حذفه
  عملية الحذف تأكيدفتظهر رسالة  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 "فتظهر رسالة "تم الحذف بنجاح 

 

  تحديد معايير المقارنة

  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم بالضغط على اسم  أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
وع  الم

 وع   فتظهر شاشة تعديل بيانات الم
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "معايير المقارنة 
 "فتظهر نافذة "معايير المقارنة 
 يقوم المستخدم بتحديد معايير المقارنة المراد استخدامها 
  خروج" أيقونةيقوم المستخدم بالخروج من النافذة عن طريق"  
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وع   بحث عن م

  ل شاشة المشاريع يستطيع المستخدم عن طريق  إيقافهاتم  التييقوم بعرض المشاريع  أنمن خ
 " مفتوح" أيقونةالضغط على 

  إيقافهاتم  التيفيتم عرض المشاريع 
  وع معين عن طريق  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن م
 على كلمة البحث أسمائهمالمشاريع الذين تحتوي  أسماءيعرض النظام جميع ف    

  
وع طباعة  إعدادات  (تعليقات) النهائيالتقرير  إلىالم

  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم اسم  أمامالموجودة   "طباعة"  أيقونةبالضغط على من خ
وع  الم
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 وع  إعدادشاشة " فتظهر وافذ على الن تحتوي التي تعليقات" ويتم عرض نافذة" النهائيالتقرير  إلىالم
وع بأسماءعلى نوافذ فرعية  وتحتوي أيضا مرفقات) – تعليق إضافة(الفرعية   اللجان التابعة للم

  للبرنامج  النهائيبالتقرير  إظهارهيقوم المستخدم بكتابة التعليق المراد 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
 رسالة "تم الحفظ بنجاح" فتظهر 
  خروج" أيقونةعن طريق  التأكيديقوم المستخدم بالخروج من رسالة" 
 "يقوم المستخدم بالضغط على النافذة الفرعية "مرفقات 
 النافذة الفرعية "مرفقات" فتظهر 
 " يقوم المستخدم برفع مرفق عن طريق الضغط على زرChoose filesواختيار مرفق من جهاز المستخدم " 
  على النظام المستخدم بالضغط على زر "رفع مرفقات" لرفع الملف المرفقيقوم 
  لجدول الملفات المرفقة وإضافتهرفع الملف فيتم 

 تحميل" أيقونةتحميل الملف المرفوع عن طريق  يمكن" 
  حذف"  أيقونةحذف الملف المرفوع عن طريق  يمكن" 
  ساللملف رفع ملف مرفق فرعى يمكن  "رفع" أيقونةق عن طري المرفوع، ا
 سا عرض الملفات الفرعية الخاصة بالملف يمكن  "المرفقات" أيقونةالمرفوع عن طريق  ا

 جنةليقوم المستخدم بالضغط على النافذة الفرعية الخاصة بال 
 اللجنة أعضاءعلى التعليقات المضافة عن طريق  تحتوينافذة الفرعية الخاصة باللجنة فتظهر ال 
 عن طريق تحديد الـ النهائيتحديد التعليقات المراد عرضها بالتقرير بالمستخدم  يقوم Checkbox  الموجود

 بجوار اسم صاحب العليق

  

وع طباعة  إعدادات  (توصيات) النهائيالتقرير  إلىالم
  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم اسم  أمامالموجودة   "طباعة"  أيقونةبالضغط على من خ

وع  الم
  وع  إعدادشاشة "فتظهر  "تعليقات"  ويتم عرض نافذة" النهائيالتقرير  إلىالم
 "يقوم المستخدم بالضغط على نافذة "توصيات 
 افذ على نو " وتحتوي أيضاعلى النوافذ الفرعية "توصيات" و "مرفقات " وتحتويفتظهر نافذة "توصيات

وع بأسماءفرعية   اللجان التابعة للم
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  للبرنامج  النهائيبالتقرير  إظهارهايقوم المستخدم بكتابة التوصية المراد 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
 "فتظهر رسالة "تم الحفظ بنجاح 
  خروج" أيقونةعن طريق  التأكيديقوم المستخدم بالخروج من رسالة" 
  مرفقات"يقوم المستخدم بالضغط على النافذة الفرعية" 
 "فتظهر النافذة الفرعية "مرفقات 
 " يقوم المستخدم برفع مرفق عن طريق الضغط على زرChoose filesواختيار مرفق من جهاز المستخدم " 
 يقوم المستخدم بالضغط على زر "رفع مرفقات" لرفع الملف المرفق على النظام 
  لجدول الملفات المرفقة وإضافتهفيتم رفع الملف 

  تحميل" أيقونةالملف المرفوع عن طريق يمكن تحميل" 
   حذف"  أيقونةيمكن حذف الملف المرفوع عن طريق" 
  سايمكن رفع ملف مرفق فرعى للملف  "رفع" أيقونةعن طريق  المرفوع، ا
  سايمكن عرض الملفات الفرعية الخاصة بالملف  "المرفقات" أيقونةالمرفوع عن طريق  ا

  النافذة الفرعية الخاصة باللجنةيقوم المستخدم بالضغط على 
  اللجنة أعضاءعلى التوصيات المضافة عن طريق  تحتويفتظهر النافذة الفرعية الخاصة باللجنة 
  عن طريق تحديد الـ  النهائييقوم المستخدم بتحديد التوصيات المراد عرضها بالتقريرCheckbox  الموجود

  بجوار اسم صاحب العليق

  

وع طباعة  إعدادات  (النتائج) النهائيالتقرير  إلىالم
  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم اسم  أمامالموجودة   "طباعة"  أيقونةبالضغط على من خ

وع  الم
 " وع  إعدادفتظهر شاشة  "تعليقات"  ويتم عرض نافذة" النهائيالتقرير  إلىالم
 " النتائجيقوم المستخدم بالضغط على نافذة" 
 " و "مرفقات" نتائجعلى النوافذ الفرعية " " وتحتويالنتائجفتظهر نافذة " 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
 "فتظهر رسالة "تم الحفظ بنجاح 
  خروج" أيقونةعن طريق  التأكيديقوم المستخدم بالخروج من رسالة" 
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 "يقوم المستخدم بالضغط على النافذة الفرعية "مرفقات 
  النافذة الفرعية "مرفقات"فتظهر 
 " يقوم المستخدم برفع مرفق عن طريق الضغط على زرChoose filesواختيار مرفق من جهاز المستخدم " 
 يقوم المستخدم بالضغط على زر "رفع مرفقات" لرفع الملف المرفق على النظام 
  لجدول الملفات المرفقة وإضافتهفيتم رفع الملف 

 تحميل" أيقونةن طريق يمكن تحميل الملف المرفوع ع" 
   حذف"  أيقونةيمكن حذف الملف المرفوع عن طريق" 
  سايمكن رفع ملف مرفق فرعى للملف  "رفع" أيقونةعن طريق  المرفوع، ا
  سايمكن عرض الملفات الفرعية الخاصة بالملف  "المرفقات" أيقونةالمرفوع عن طريق  ا

  

  

  اللجان
تظهر شاشة اللجان عندما يقوم المستخدم بالضغط على "إدارة المشاريع" من القائمة ثم الضغط على "اللجان" 

  الوظائف التالية: أداء إمكانيةقائمة بجميع اللجان الموجودة بالنظام مع  وتحتوي علىمن لوحة التحكم 
 لجنة جديدة إضافة 
 تعديل بيانات لجنة 
 حذف لجنة 
 بحث عن لجنة 
  مقيميين اللجنةتحديد 
  اللجنة أعضاءتحديد 
  لعمل اللجنة التنظيميتحديد الهيكل 
  تحديد معايير المقارنة المرجعية المستخدمة 
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  لجنة جديدة بالنظام إضافة

  ل شاشة المشاريع يقوم المستخدم بالضغط على   " إضافة" أيقونةمن خ
 " وع جديد" إضافةفتظهر شاشة   م
  وع وع (كود الم وع  اسم-يقوم المستخدم بكتابة بيانات الم  وصف- إلى تاريخ-من  تاريخ-الم

وع)  عتماد واختيار (الم وع  –بيانات ا وع  أمين –مدير الم  )الخارجيالمعتمد  المقيم-عام الم
  ستخدام  النظام عن طريق تحديد اختيار "نشط" فييستطيع المستخدم تنشيط اللجنة وجعلها قابلة ل
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  

  تعديل بيانات لجنة

  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على  اسم اللجنة أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
 فتظهر شاشة تعديل بيانات اللجنة  
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 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المراد تعديلها 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

 

  حذف لجنة
  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة  أمامالموجودة  "حذف"   أيقونةمن خ

 المراد حذفه
  عملية الحذف تأكيدفتظهر رسالة  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "نعم 
 "فتظهر رسالة "تم الحذف بنجاح  

  



 

٥٠  

  بحث عن لجنة
  ل شاشة اللجان يستطيع المستخدم عن طريق الضغط  إيقافهمتم  التييقوم بعرض اللجان  أنمن خ

 "نشط" أيقونةعلى 
  إيقافهاتم  التيفيتم عرض اللجان 
  اسمه بحقل البحث إدخاليستطيع المستخدم البحث عن لجنة معينة عن طريق 
 على كلمة البحث أسمائهماللجان الذين تحتوي  أسماءيعرض النظام جميع ف    

  
  تحديد مقيميين اللجنة

  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على  اسم اللجنة أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
 فتظهر شاشة تعديل بيانات اللجنة  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "المقيميين 
 "فتظهر نافذة "المقيميين 
  للجنة كمقيميين إضافتهميقوم المستخدم بتحديد المستخدمين المراد 
  للجنة التقييم ضافتهم " إضافة" أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  حذف"  أيقونةيمكن للمستخدم حذف المستخدمين من لجنة التقييم عن طريق" 
  خروج"   أيقونةثم يقوم المستخدم بالخروج من النافذة عن طريق" 
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  اللجنة أعضاءتحديد 

  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على  اسم اللجنة أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
 فتظهر شاشة تعديل بيانات اللجنة  
 " اللجنة" أعضاءيقوم المستخدم بالضغط على زر 
 " اللجنة" أعضاءفتظهر نافذة 
  كأعضاءللجنة  إضافتهميقوم المستخدم بتحديد المستخدمين المراد 
  للجنة ضافتهم  "إضافة" أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على 
  حذف"  أيقونةيمكن للمستخدم حذف المستخدمين من اللجنة عن طريق" 
  خروج"   أيقونةثم يقوم المستخدم بالخروج من النافذة عن طريق" 

  

  تحديد معايير المقارنة المرجعية المستخدمة

  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على  اسم اللجنة أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
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 فتظهر شاشة تعديل بيانات اللجنة  
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "معايير المقارنة 
  "ات الخاصةعلى المعايير الرئيسية  تحتويفتظهر نافذة "معايير المقارنة ار بمعي والفرعية والمؤ

وع  الذيالمقارنة المرجعية   تتبعه اللجنة التىتم تحديده للم
  المؤ المراد استخدامه أو الفرعي/الرئييقوم المستخدم بتحديد المعيار 
  خروج"   أيقونةيقوم المستخدم بالخروج من النافذة عن طريق"   

  
  لعمل اللجنة التنظيميتحديد الهيكل 

  ل شاشة اللجان يقوم المستخدم بالضغط على  اسم اللجنة أمامالموجودة  "تعديل"   أيقونةمن خ
 فتظهر شاشة تعديل بيانات اللجنة  
  التنظيمييقوم المستخدم بالضغط على زر "الهيكل" 
  التنظيميفتظهر نافذة "الهيكل" 
 الكلية/القسم/البرنامج المراد عمل اللجنة عليها يقوم المستخدم بتحديد 
  خروج"   أيقونةيقوم المستخدم بالخروج من النافذة عن طريق"  
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 الصفحة الرئيسية

  أدواري
  من لوحة أدواريعندما يقوم المستخدم بالدخول على النظام ثم الضغط على " أدواريتظهر شاشة "

  التحكم 
 يكون للمستخدم دوراً بها لمتابعة المهام الموكلة له التيالشاشة على قائمة بجميع المشاريع  تحتوي  
 وع يقو وع  فيظهار دوره م المستخدم بالضغط على الم وع أوالم   لجنة تابعة للم

  

  الصفحة الشخصية

  وتعديل البيانات الشخصية الخاصة به عن طريق: إضافةيستطيع المستخدم 
  الموجودة بالصفحة الرئيسية المستخدم بالضغط على "الصفحة الشخصية" من لوحة التحكميقوم 
 فتظهر شاشة الصفحة الشخصية 
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  تعديلها أوبيانات ال بإضافةيقوم المستخدم 
 ." ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 

  

  تغيير كلمة المرور

  يستطيع المستخدم تعديل كلمة المرور عن طريق:
  من لوحة التحكم الموجودة بالصفحة الرئيسيةتغيير كلمة المرورالمستخدم بالضغط على "يقوم " 
 فتظهر شاشة كلمة المرور 
  والجديدةيقوم المستخدم بكتابة كلمة المرور الحالية 
 ." ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  
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  بيانات التقييم  إدخال

  اريأدوعندما يقوم المستخدم بالدخول على النظام ثم الضغط على " "إدخال بيانات التقييم"تظهر شاشة "
وع ثم من لوحة التحكم  ل هذا الم ظهار المهمام الموكلة للمستخدم خ وع  والضغط على اسم م

ظهار شاشة "إدخال بيانات التقييم"الضغط على    الدور المراد الدخول عليه 
  الوظائف التالية: أداء تمكين المستخدم من إلىبيانات التقييم  إدخالتهدف شاشة  

 خارجيمقيم  أوبيانات التقييم كعضو لجنة  إدخال  
 بيانات التقييم كمعتمد إدخال  
 بيانات التقييم كسكرتير لجنة إدخال  
  وع وع أوعرض بيانات التقييم كمدير م   سكرتير م
  عضو لجنة أو خارجيمقيم  أوالتعليق كسكرتير لجنة  
 التعليق كمعتمد  
  والتوصيات كمعتمدالتعليقات  
  عضو لجنة أو خارجيمقيم  أولجنة  والتوصيات كسكرتيرالتعليقات  
 مناقشة إضافة  
 عرض مناقشة  
 ئل إضافة  د

  
 خارجيكمقيم  أوالتقييم كعضو لجنة  إدخال
  ل شاشة وع "أدواري"من خ  يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 وع ( فتظهر هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فياللجان التابعة للم

 اللجان
  خارجيمقيم  أويقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور عضو لجنة 
 التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة " فتظهر 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 بإدخالها سابقا حالة قيام المستخدم فيالسابقة  وقيم التقييم المعايير فيتم تحميل 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 تم الضغط عليه الذي الرئيالمعايير الفرعية الخاصة بالمعيار  فتظهر 
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  الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 ات الخاصة بالمعيار  فتظهر  تم الضغط عليه يالذ  الفرعيالمؤ
 ات  يقوم المستخدم بتقييم المؤ
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ التقييمات 

  

 لجنة  التقييم كسكرتير إدخال
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
 يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور سكرتير لجنة 
  التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة "فتظهر 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 " عضاءاختياريا يقوم المستخدم بتحديد اختيار  لتعديل التقييم الخاص به أخر" واختيار عضو ا
 حالة قيام المستخدم بإدخالها سابقا فيالسابقة  وقيم التقييم فيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  تم الضغط عليه الذي الرئيفتظهر المعايير الفرعية الخاصة بالمعيار 
  الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 ات الخاصة بالمعيار هر فتظ  تم الضغط عليه الذي الفرعيالمؤ
  ات قابل للتطبيق  أنيقوم المستخدم بتحديد ات ، أمكان المؤ  همب والوزن الخاص وتقييم المؤ
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ التقييمات 
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وع  التقييم كسكرتيرعرض  وع  أوم  كمدير م
 " ل شاشة وع" أدواريمن خ  يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  وع وع أويقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور سكرتير م  مدير م
 التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة " فتظهر 
  من منظومة أكثرحالة وجود  فييقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة" اختياريا 
 " عضاءاختياريا يقوم المستخدم بتحديد اختيار  لعرض التقييم الخاص به أخر" واختيار عضو ا
 وقيم التقييم فيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 تم الضغط عليه الذي الرئيمعيار فتظهر المعايير الفرعية الخاصة بال 
  الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  ات الخاصة بالمعيار  تم الضغط عليه الذي الفرعيفتظهر المؤ
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  التقييم كمعتمد إدخال
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
 يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور معتمد 
  التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة "فتظهر 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 حالة قيام المستخدم بإدخالها سابقا فيلسابقة ا وقيم التقييم فيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  تم الضغط عليه الذي الرئيفتظهر المعايير الفرعية الخاصة بالمعيار 
 يقوم المستخدم بتقييم المعايير الفرعية 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ التقييمات  
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 عضو لجنة أو خارجيمقيم  أوالتعليق كسكرتير لجنة 

 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  عضو لجنة) – خارجي مقيم-لجنة  (سكرتيريقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور 
 التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة " فتظهر 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها في فيتم تحميل المعايير 
  عليق ت إضافةالمراد  الرئي(التعليقات) الموجودة بجوار المعيار  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على

 عليه
 والتوصياتنافذة "التعليقات  فتظهر" 
  البيانات (التعليقات) بإدخاليقوم المستخدم 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 



 

٦٠  

  

 التعليق كمعتمد
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
 يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور معتمد 
 " التقييمات على اللجنة" إجراءفتظهر شاشة 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها في فيتم تحميل المعايير 
  عليق ت إضافةالمراد  الرئي(التعليقات) الموجودة بجوار المعيار  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على

 عليه
  والتوصياتنافذة "التعليقات فتظهر" 
  ات-البيانات (التعليقات  بإدخاليقوم المستخدم عتبار التي تم أخذها في  المؤ  )التوصيات-ا
 دم بالضغط على زر "حفظ"يقوم المستخ 
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 والتوصيات كمعتمدالتعليقات 
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور معتمد 
 " التقييمات على اللجنة" إجراءفتظهر شاشة 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
 حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها في فيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  تم الضغط عليه الذي الرئيفتظهر المعايير الفرعية الخاصة بالمعيار 
  راد الم الفرعي) الموجودة بجوار المعيار والتوصيات(التعليقات  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على

 تعليق/توصية عليه إضافة
  والتوصياتنافذة "التعليقات فتظهر" 
  البيانات (التعليقات) بإدخاليقوم المستخدم 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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 عضو لجنة أو خارجيمقيم  أولجنة  والتوصيات كسكرتيرالتعليقات 
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  فيومهامه هذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  عضو لجنة) – خارجي مقيم-يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور (سكرتير لجنة 
 التقييمات على اللجنة" إجراءشاشة " فتظهر 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
  حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها فيفيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  تم الضغط عليه الذي الرئيفتظهر المعايير الفرعية الخاصة بالمعيار 
  راد الم الفرعي) الموجودة بجوار المعيار والتوصيات(التعليقات  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على

 تعليق/توصية عليه إضافة
  والتوصيات"التعليقات  نافذةفتظهر" 
  التوصيات-البيانات (التعليقات  بإدخاليقوم المستخدم( 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ 
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 مناقشة  إضافة
 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  عضو لجنة) – خارجي مقيم-يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور (سكرتير لجنة 
 " التقييمات على اللجنة" إجراءفتظهر شاشة 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
  حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها فيفيتم تحميل المعايير 
  المراد الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
  تم الضغط عليه الذي الرئيفتظهر المعايير الفرعية الخاصة بالمعيار 
  المراد الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 ات الخاصة بالمعيار  فتظهر  تم الضغط عليه الذي الفرعيالمؤ
 مناقشة عليه إضافة(المناقشات) الموجودة بجوار المؤ المراد  أيقونةم المستخدم بالضغط على يقو 
  نافذة "المناقشات"فتظهر 
  البيانات بإدخاليقوم المستخدم 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ  
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 عرض مناقشة 

 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
  وع (فتظهر هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فياللجان التابعة للم

 اللجان 
  عضو لجنة) – خارجي مقيم-يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور (سكرتير لجنة 
 " التقييمات على اللجنة" إجراءفتظهر شاشة 
  "من منظومة أكثرحالة وجود  فياختياريا يقوم المستخدم بتغيير "اسم المنظومة 
  حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها فيفيتم تحميل المعايير 
  المراد الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 تم الضغط عليه الذي الرئيالمعايير الفرعية الخاصة بالمعيار  فتظهر 
  المراد الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 ات الخاصة بالمعيار  فتظهر  تم الضغط عليه الذي الفرعيالمؤ
  مة تنبيه (للتنبيه بوجود مناقشات  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على (المناقشات) الموجود بها ع

عضاءعلى المؤ من قبل  خرين ا  ) ا
  خرينعن طريق المستخدم  إدخالهاتم  التي المناقشاتبها نافذة "المناقشات" وفتظهر عضاء ا   وا
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ئل  إضافة  د

 " ل شاشة وعأدواريمن خ  " يقوم المستخدم بالضغط على اسم الم
 ) وع هذه  ومهامه فيهذه اللجان)  فيكان للمستخدم دور  أنحالة  فيفتظهر اللجان التابعة للم

 اللجان 
  عضو لجنة) – خارجي مقيم-يقوم المستخدم بالضغط على اسم اللجنة الخاصة بدور (سكرتير لجنة 
 " التقييمات على اللجنة" إجراءفتظهر شاشة 
  حالة وجود بيانات سابقة وبيانتها فيفيتم تحميل المعايير 
  الرئييقوم المستخدم بالضغط على المعيار  
 تم الضغط عليه الذي الرئيالمعايير الفرعية الخاصة بالمعيار  فتظهر 
  الفرعييقوم المستخدم بالضغط على المعيار 
 ات الخاصة بالمعيار  فتظهر  تم الضغط عليه الذي الفرعيالمؤ
  ئل) الموجودة بجوار المؤ المراد  أيقونةيقوم المستخدم بالضغط على ئل له (مرفقات إضافة(الد  د

 ابط)/ رو
 دلة"  فتظهر  "المرفقات" والنافذة الفرعية –نافذة "ا
 " يقوم المستخدم بالضغط على زرChoose file "من على الجهاز الخاص به واختيار ملف 
 "يقوم المستخدم بالضغط على زر "رفع المرفقات 
 جدول المرفقات فيالمرفق  فيظهر 

  حظة على الملف إضافةاختياريا يمكن للمستخدم  م
  نافذة اختيار ملف من على فتظهر "رفع الملفات"  أيقونةاختياريا يقوم المستخدم بالضغط على

 الجهاز الخاص بالمستخدم ويقوم باختيار ملف من على الجهاز الخاص به
  المرفقات المتعلقة" الموجودة بجوار المرفق لعرض  أيقونةيقوم الموظف بالضغط على"

 تم رفعها على المرفق التيالمرفقات الفرعية 
  تحميل الملف على جهاز فيتم "تحميل الملفات"  أيقونةاختياريا يقوم المستخدم بالضغط على

 المستخدم
  حذف"  أيقونةاختياريا يمكن للمستخدم حذف المرفق" 

 "يقوم الموظف بالضغط على النافذة الفرعية "الروابط 
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  لكترونييقوم المستخدم بكتابة الرابط  ا
 مستخدم بالضغط على زر "حفظ"يقوم ال 
 لكترونيالرابط  فيظهر  جدول الروابط في ا
 اختياريا يمكن للمستخدم حذف الرابط 

  

  تقدم المشاريع
  تظهر شاشة تقدم المشاريع عندما يقوم المستخدم بالدخول على النظام ثم الضغط على "تقدم

  المشاريع" من القائمة
  الوظائف التالية: أداءتمكين المستخدم من  إلىتهدف شاشة تقدم المشاريع  

  التقييماستعراض نتائج  
 وع  عرض تقرير نتائج تقييم الم
  التقييمات إنجازعرض تقرير 
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 استعراض نتائج ممارسات التقييم المؤس 
  ل شاشة "تقدم المشاريع" يقوم المستخدم وع من خ  معرض نتائج التقيي واللجنة المرادباختيار الم

 مالخاص به
  ذا الدوردور معين لعرض نتائج التقييم الخاص بهيقوم المستخدم باختيار اختاريا 
  يقوم المستخدم بالضغط على اسم الجامعة لتحديد الجامعة/الكلية/القسم/البرنامج المراد عرض النتائج

 الخاصة به
 زر "عرض" لعرض النتائج التقييم الخاصة به يقوم المستخدم بالضغط على 
 على: تحتويظهر نتائج التقييم فت 

  وتظهر هذه القيم وفقا لمقارنة قيمة مستقر-رداء  –حالة المعيار/المؤ وتكون قيمه (تحسن (
وع خر تقييمتقييم المعيار/المؤ مع المعيار/المؤ المماثل   خارج الم

 الوزن الخاص بكل مؤ 
  داءحالة مؤ ويعبر عن قيمة تقييم المؤ بالنسبة لقيمة تقييمه بمعايير المقارنة المرجعية  ا

 المستخدمة
 بوربوينت  ملفات –ملفات ورد  –(الصور  أيقونات-PDF–  أخرى)ملفات  – الروابط-ملفات اكسيل 

 تكون من نفس النوع. التيعلى الملف  تحتوي
  بوربوينت  ملفات –ملفات ورد  –(الصور  أيقونةعند الضغط على-PDF–  الروابط-ملفات اكسيل 

 على الملفات المرفقة من نفس النوع تحتويتظهر نافذة  أخرى)ملفات  –
  نحراف  وفرعى رئيالخاصة بكل معيار  المعياريقيمة ا



 

٦٨  

  

وع   عرض تقرير م
  وع ل شاشة "تقدم المشاريع" يقوم المستخدم باختيار الم م عرض نتائج التقيي واللجنة المرادمن خ

 مالخاص به
 ذا الدوراختاريا يقوم المستخدم باختيار دور معين لعرض نتائج التقييم الخاص به 
  يقوم المستخدم بالضغط على اسم الجامعة لتحديد الجامعة/الكلية/القسم/البرنامج المراد عرض النتائج

 الخاصة به
 وعيقوم المستخدم بالضغط على زر "عرض التقرير" لعرض تق  رير الم
  وع فيفيظهر تقرير  على يحتوي نافذة جديدة الم

 أيقونة "Export "مختلفةمن صيغة  بأكثر حفظ التقرير على جهاز المستخدمل )XML -CSV -PDF -
MHTML -Excel -TIFF file -Word( 

 أيقونة "Refresh "تحميل التقرير عادة 
 أيقونة "Next to ”نتقال  التقرير فيللصفحة التالية  ل
 أيقونة "Last Page ”نتقال  التقرير فيصفحة  خر ل
 أيقونة "Previous Page ”نتقال  التقرير فيللصفحة السابقة  ل
 أيقونة "First Page ول صفحة نتقال   التقرير في" ل



 

٦٩  

  
  التقييمات  إنجازعرض تقرير 

  وع ل شاشة "تقدم المشاريع" يقوم المستخدم باختيار الم عرض نتائج التقييم  واللجنة المرادمن خ
 مالخاص به

 ذا الدوراختاريا يقوم المستخدم باختيار دور معين لعرض نتائج التقييم الخاص به 
  يقوم المستخدم بالضغط على اسم الجامعة لتحديد الجامعة/الكلية/القسم/البرنامج المراد عرض النتائج

 الخاصة به
 رير انجاز التقييمات"  لعرض تقرير انجازات التقييمات الخاصة يقوم المستخدم بالضغط على زر "عرض تق

وع  باللجان التابعة للم
 يحتوى على فى نافذة جديدة فيظهر تقرير انجاز التقييمات 

 " ايقونةExportلحفظ التقرير على جهاز المستخدم باكثر من صيغة مختلفة "  ) XML - CSV - 
PDF - MHTML - Excel - TIFF file - Word( 

 " ايقونةRefreshعادة تحميل التقرير  " 
 " ايقونةNext toنتقال للصفحة التالية فى التقرير  "  ل
 " ايقونةLast Pageخر صفحة فى التقرير نتقال   "  ل
 " ايقونةPrevious Pageنتقال للصفحة السابقة فى التقرير  "  ل
 " ايقونةFirst Pageول صفحة فى التقرير نتقال   " ل
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 " زرView report") عادة انشاء التقرير باستخدام محددات جديدة  "Organization Name "
 لتحديد الجامعة/الكلية/القسم/البرنامج)

  


