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المقدمة :
نظــرا لمــا يمثلــه اإلنتــاج العلمــي للمبتعثيــن مــن األبحــاث العلميــة للماجســتير والدكتــوراه في اثــراء الحــراك العلمي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ,حيــث يتخــرج كل عــام آالف الطــاب المبتعثيــن وال يســتفاد مــن انتاجهــم العلمي
بالشــكل الفعــال ويأتــي مشــروع الرســائل العلميــة للطــاب المبتعثيــن كراصــد الســتيعاب هــذه اإلنتاجــات حيــث
يمكــن الطلبــة المبتعثيــن مــن ايــداع رســائلهم العلميــة تمهيــدا إلتاحتهــا عبــر القنــوات االلكترونيــة  ,ومــن خــال
ذلــك ســوف يتــم توقــف اســتقبال اي نســخة ورقيــه أوالكترونيــة علــى القــرص المــرن  ,او علــى البريــد اإللكترونــي فقــط
يتــم مــن خــال بوابــة المكتبــة الرقميــة الســعودية  ,وأدنــاه طريقــة ايــداع الرســائل العلميــة.
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طريقة ايداع الرسالة العلمية:
أ .التسجيل :
 - ١يتم الذهاب إلى موقع المكتبة الرقمية السعودية على شبكة اإلنترنت ..
 - ٢يتم الضغط على التسجيل كما هو ظاهر أدناه بالشكل رقم ( . ) ١
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 - ٣ســوف تظهــر لــك قائمــة أرجــو اختيــار الملحقيــة الخاصــه بــك ومــن ثــم الضغــط علــى التســجيل كمــا
بالشــكل رقــم ( . ) ٢

7
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 - ٤ســوف تظهــر لــك شاشــة « اتفاقيــة االســتخدام لبوابــة المكتبــة الرقميــة الســعودية « ويجــب قرائتهــا
والموافقــة عليهــا إلتمــام عمليــة التســجيل .
 - ٥ســوف تظهــر صفحــة تطلــب إدخــال رقــم الملحقيــة ورقــم الهويــة الوطنيــة الخاصــه بــك للتحقــق منــه  .كمــا
بالشــكل رقــم ( . ) ٣

 .5سوف تظهر صفحة تطلب إدخال رقم الملحقية ورقم الهوية الوطنية الخاصه بك لتحقق منه  .كما
بالشكل . 3

3
3
 .6بعد التأكد من صحة معلوماتك سوف تظهر صفحة إلنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصه بك
دليلهو ظاهر بالشكل
وتظهر بأسفل الصفحة  ,كما
المستخدم  .4:للتسجيل و إيد اع الرسائل العلمية
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 .5سوف تظهر صفحة تطلب إدخال رقم الملحقية ورقم الهوية الوطنية الخاصه بك لتحقق منه  .كما
بالشكل 3
صفحة .تطلب إدخال رقم الملحقية ورقم الهوية الوطنية الخاصه بك لتحقق منه  .كما
 .5سوف تظهر
بالشكل . 3

3

3

 - ٦بعــد التأكــد مــن صحــة معلوماتــك ســوف تظهــر صفحــة إلنشــاء اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــه بــك

 .6بعد التأكد من صحة معلوماتك سوف تظهر صفحة إلنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصه بك
 .6بعد التأكد من صحة معلوماتك سوف تظهر صفحة إلنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصه بك
بالشكل .4
ظاهر هو
ظاهــر كما
هو ,
الصفحة
بأسفل
وتظهر
ظاهر.4.4
بالشــكل
كمــا
وتظهــر بأســفل الصفحــة
بالشكل
هــو ,كما
الصفحة
وتظهر ,بأسفل

٤
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 - ٧بعــد نجــاح التســجل ســوف تظهــر الرســالة الظاهــره بالشــكل رقــم  , 5وبعــد ذلــك يتــم اإلنتقــال للصفحــة الرئيســية
للصفحة
ذلك,يتم
بالشكلوبعد
رقم , 5
بالشكل
تظهرلظاهره
الرسالة ا
تظهر
نجاحسوف
التسجل
نتقال للصفحة
نتقال يتم اإل
اإل ذلك
وبعد
رقم 5
ظاهره
الرسالة ال
سوف
التسجل
نجاحبعد
 .7بعد .7

ـة .
الرسالةالعليمـ
الرسـ
ايداعـداع
تقديمـ
ـب اي
وباإلطلـ
مكانـم
تقديـ
المستخدمـ
وباإلم
اسمالم
الرئيسيةــة
وكلم
وادخــال اســم المســتخدم
ـالة .
الجامعية
الرسالة
طلب
تقديم
ـكانوباإل
المرور
ـرور وكلمة
المستخدم
الرئيسية وادخال
الجامعية .
ايداع
طلب
مكان
المرور
وكلمة
وادخالـ اسم

٥
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ب .ايداع الرسالة العلمية:
 - ١يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك والضغط على «دخول» كما
بالشكل رقم ( . ) ٦

6
 - ٢يتم الضغط على « الرسائل العلمية « المتواجدة في أعلى الصفحة كما بالشكل رقم ( . ) ٧

٧
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 - ٣بعد ذلك سوف يتم توجهك لصفحة الرسائل العليمة كما بالشكل رقم ( . ) ٨

٨
 - ٤إضافة رسالة  :يتم الضغط على كلمة ( إضافة رسالة )  ,كما هو بالشكل رقم ( . ) ٩

٩
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3
تعبئة نموذج إضافة الرسالة :
 -1يقوم الطالب بتعبئة النموذج كما بالشكل رقم 10
أ-عنــوان الرســالة  :عبــارة عــن العنــوان الخــاص بالرســالة التــي تــم اجازتهــا للمرحلــة العلميــة
الــذي تــم انتهائئهــا.
ب  -مســتخلص الرســالة  :مــا يعــرف ب  , ABSTRACTوهــو عبــارة عــن ملخــص الرســالة
يتــم كتابتــه بهــذا الحقــل.
ج-المشرف على رسالتك  :المشرف الذي اشرف على رسالتك العلمية في الجامعة.
د -عــدد الصفحــات  :عبــارة عــن عــدد الصفحــات المتواجــدة بالملــف المرفــق « الرســالة
العلميــة «
هـــ  -الك ّليــه  /المدرســة  :عبــارة عــن الكليــة التــي تــم الدراســة بهــا فــي الجامعــة وتــم االشــراف
علــى الرســالى مــن خاللهــا.
و -السنة  :عبارة عن السنة التي تم اجازة الرسالة العلمية .
ز -الدرجــة العلميــة  :وهــي الدرجــة التــي تــم اعــداد الرســالة العلميــة لمنحــه ألحــد المرحلتيــن
( ماجســتير أو الدكتــوراه )
ح -لغة الرسالة :اللغة التي تم كتابة الرسالة العلمية بها .
ط  -مســتخلص الرســالة باإلنجليزيــة  :فــي حالــة كانــت الرســالة بغيــر اللغتيــن ( العربيــة او
اإلنجليزيــة ) يســتلزم كتابــة مســتخلص باللغــة اإلنجليزيــة.
ي -كلمات البحث  :اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ/ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ Keywords
مثل Information System , ERP :
 -2ملف الرساله  :اختيار الرسالة العلمية الخاصة به ويجب أن تكون بصيغة PDF
 - ٣خطــاب الموافقــة علــى الرســالة  :يجــب تحميــل خطــاب الــذي يثبــت الموافقــة النهائيــة
علــى البحــث (  ) Examination Committee Signatures Pageويجــب أن يكــون بصيغــة
. PDF
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 - 4اإلتفاقيات :
أ -اتاحة الرسالة في المكتبة الرقمية السعودية  :يجب الموافقة اتاحة الرسالة في المكتبة الرقمية السعودية.
ب  -أقر بأن هذه النسخة هي األخيرة والمجازة من قبل مشرفي الرسالة  :يجب إيداع أخر نسخة معتمدة من قبل الجامعة ومشرفي الرسالة .
ج  -اتاحــة الرســالة عــن طريــق الناشــرين  :اإلتفاقيــة الثانيــة اختياريــة حســب رغبــة الطالــب  /الطالبــة وهــي عبــارة عــن اتاحــة الرســالة عــن طريــق الناشــرين ووســطائهم
فــي حالــة وجــود اتفــاق بيــن الناشــر المكتبــة الرقميــة الســعودية .
د -يوجــد لــدي بــراءة اختــراع او ملكيــة فكريــة فــي
رســالتي العلميــة المرفقــة وأرغــب اتاحتهــا بعــد
التاريــخ :فــي حالــة وجــود بــراءة اختــراع او ملكيــة
فكريــة اليمكــن نشــرها فــي الوقــت الحالــي يتــم
تحديــد التاريــخ المســموح للطالــب باتاحتــه.
 -٥مالحظــات الطالــب  :فــي حــال وجــود
مالحظــات للطالــب باإلمــكان كتابتهــا فــي هــذا
الحقــل للنظــر بهــا مــن قبــل الموظــف المختــص
بالملحقيــة الثقافيــة الخاصــة بــه.

أ
ب
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د
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 -٦بعــد تعبئــة الحقــول والتأكــد مــن البيانــات
المدخلــة وإرفــاق الملــف يتــم الضغــط علــى »
إضافــة »  ,واإلنتظــار حتــى يتــم رفــع الرســالة.

مالحظــة هامــة :فــي حــال كانــت الرســالة حجمهــا أكبــر مــن  , MB 25ســوف يســتغرق وقــت كبيــر لتحميلهــا
فأرجــو اإلنتظــار أو تصغيــر حجــم الرســالة لكــي يتــم رفعهــا بشــكل ســريع وناجــح.

٦
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 - ٥بعد نجاح رفع الرسالة وتسليم الطلب بنجاح الى الملحقية الثقافية للموظف المختص بذلك
سوف يتم استقبال بريد الكتروني بذلك ,ويتم اإلنتقال إلى صفحة «الرسائل».
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الرسائل:
من هنا يتم عرض الرسائل العلمية التي تم تقديمها من الطالب كلن حسب حالته كما بالشكل ( :) 11
 - ١قيد التفعيل  :بذلك يكون الطلب تحت اإلجراء ومازالت لدى الموظف المختص بالملحقية الثقافية .
- ٢مرفــوض :بذلــك يكــون الطلــب تــم رفضــه وســوف يتــم ارســال بريــد الكترونــي للطالــب بذلــك ومتواجــد بــه
ســبب الرفــض وباإلمــكان اإلطــاع علــى الســبب أيضــا مــن خــال الضغــط علــى « التفاصيــل « علــى االيقونــه  ,ســوف
يظهــر ســبب الرفــض فــي خانــة « مالحظــات المســؤول «
 - ٣مقبولــة  :بذلــك يكــون الطلــب تــم قبولــه وتــم ايــداع الرســالة فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية وســوف يتــم
ارســال بريــد الكترونــي كالتالــي  »:تــم قبــول وايــداع الرســالة العلميــة للطالــب فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية
وبإمكانــك اكمــال اجــراءات التخــرج الخاصــه بــك «  ,ومرفــق بــه نمــوذج باإلفــادة بذلــك.
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وكذلك يمكنك الضغط على رابط ( تحميل شهادة اإليداع ) كما هو موضح في الشكل رقم ( .) ١٢

١٢
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مالحظة هامة :
اجراءات التخرج من انهائها وقبول طلب اإليداع وصرف بدل األطروحة يتم التواصل مع الملحقية الخاصة بك.

تدقيق ومراجعة
اإليداع األلكتروني
للرسائل العلمية

الرسالة إلكترونيا

إتاحة الرسائل خالل

إكمال إجراءات التخرج

المكتبة الرقمية السعودية
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