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 نبذه عن النظام

 

التواصل بين الأعضاء ويسهل يدير كافة الاجتماعات بشكل كامل نظام إلكتروني  وهنظام مجالس        

تنظيم المداخلات وتحديد وقت لكل موضوع والحاجة إلى نسخ وتوزيع المستندات الورقية  دون

خاصية و ر حول الموضوعات قبل الاجتماع من خلال خاصية التعليقاتأووفرصة النقاش والتح

 تبط بنظام رسائل الجوال والبريد الإلكتروني للأعضاءالتصويت الإلكتروني ومر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام ىشاشة الدخول ال
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النظام ىشاشة الدخول ال  

:  الوصف  

 الدخول على النظام من خلال بيانات البريد الإلكتروني للجامعة 

  الخطوات :

 نظام مجالس على  الدخول -1

 النظام، ادخل اسم المستخدم و كلمة المرور على  لتسجيل الدخول -2

 على  ثم اضغط -3

رابط "نسيت كلمة المرور ؟" في حالة نسيانك لكلمة المرور،وسيتم الانتقال بك على  اضغط -4

 الدعم الفني الى

 لانشاء مجلس جديد على  اضغط -5

 شاشة الدعم الفني الىسيتم الانتقال بك  ىاضغط عل -6
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 لتحميل الدليل الارشادي للنظام على  اضغط -7

 لتغيير لغة النظام و  على  اضغط -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاشة الرئيسية
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 الشاشة الرئيسية

 الوصف :

نظام مجالس وعن طريقها يتم على  دخولالبعد جميع مستخدمي النظام  الىهذه الشاشة  تظهر

، و بها يتم عرض قائمة بالاجتماعات )القادمة و السابقة( مع الشاشات الفرعية للنظام الىالدخول 

 عضو أوسكرتير  أوصلاحية مستخدم النظام بأن يكون مشرف 

 

  الخطوات :

 .نظام مجالس تسجيل الدخول على -1

 شاشة الدعم الفني الىسيتم الانتقال بك  على  اضغط -2

 

 

 

 

 

 رزنامة الاجتماعاتشاشة 
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رزنامة الاجتماعات شاشة  

 

 الوصف :

و يمكن التحكم عرض التقويم موضح به الاجتماعات القادمة و السابقة  يتم من خلال هذه الشاشة

عضو أوسكرتير  أووالتي هي من صلاحية مشرف يوم  أواسبوع  أوبعرض التقويم سواء شهر   

 

  الخطوات :

.نظام مجالستسجيل الدخول على  -1  

   اختر -2

 

 

 

 

 

 

 البحث المتقدمشاشة 
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البحث المتقدم  شاشة  

 

 الوصف :

 أوموضوع محدد  أواجتماع  أوالبحث في قاعدة البيانات عن مجلس  يتم من خلال هذه الشاشة

جميع مستخدمي النظام والتي هي من صلاحية تعليق محدد  

 

  الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 ادخل نص البحث -3

البحث بواسطة اسم الموضوع  أوالبحث عن اجتماع  أوالبحث الشامل اختر نوع البحث سواء  -4

 البحث بواسطة التعليق  أوالموضوع  ىالبحث بواسطة محتو أو

 اختر اسم المجلس  -5

 ادخل من تاريخ -6

 تاريخ  الىادخل  -7
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 تعليق محدد أوموضوع محدد  أواجتماع  أومجلس للبحث عن  على  اضغط -8

 لتفريغ محددات البحث على  اضغط -9

 

 البيانات الشخصيةشاشة 

 

البيانات الشخصية شاشة  

 

 الوصف :

عرض البيانات الشخصية للمستخدم والتي هي من صلاحية جميع  يتم من خلال هذه الشاشة

 مستخدمي النظام

 

  الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 من   اختر  -2

 لتعديل البيانات الشخصية على  اضغط -3

 

 الشخصيةالبيانات  تعديل شاشة
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تعديل البيانات الشخصية شاشة  

 

 الوصف :

تعديل البيانات الشخصية للمستخدم والتي هي من صلاحية جميع  يتم من خلال هذه الشاشة

 مستخدمي النظام

 

  الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 ثم من   اختر  -2
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  من اختر  أو  على  اضغط 

 لتعديل البيانات الشخصية

 ,jpg, png, gif, bmpيمكنك تعديل الصورة الشخصية لك بتحميل ملف واحد فقط من نوع  -3

jpeg   ميجابايت 1أقصى حجم للملف و 

 يمكنك تعديل بياناتك الشخصية )الوصف، رقم الجوال( فقط -4

ة، كلمة المرور الجديدة، تأكيد كلمة المرور الىيمكنك تغيير كلمة المرور )ادخل كلمة المرور الح -5

 الجديد( ولا يسمح بتكرار كلمة المرور القديمة

  ل أوفي حالة كان العضو من خارج الجامعة لابد من تغيير كلمة المرور الخاصة به في

 النظامعلى  دخول له

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -6

 لغاء التغييرات التي قمت بأدخالهاأل على  اضغط -7

 

 تحرير المجالس –المجالس  شاشة

 

تحرير المجالس –المجالس  شاشة  

 الوصف :
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و  والتي هي من صلاحيات مدير النظام حذف مجلس أوتعديل  أواضافة الشاشة يتم من خلال هذه 

 المشرف الرئيسي

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 النظام الىجديد  مجلسلاضافة  على  اضغط -5

 في النظام مجلسعلى  للتعديل على  اضغط -6

 في النظام مجلسلحذف  على  اضغط -7

 

 المشرف الرئيسي( أو)مدير النظام  اضافة مجلس –المجالس  شاشة
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اضافة مجلس –المجالس  شاشة  

 الوصف :

 و المشرف الرئيسي والتي هي من صلاحيات مدير النظام الشاشة اضافة مجلسيتم من خلال هذه 

 على المجلس و السكرتير. تخصيص مشرفويتم من خلالها ايضا 

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر أو   على  اضغطثم  اختر  -4

 النظام الىلاضافة مجلس جديد 

ادخل بيانات المجلس )الاسم بالعربي، الاسم بالانجليزي، رمز المجلس، وصف المجلس، حالة  -5

 المجلس(

ويمكن   الرقم الوظيفي أوالبريد الالكتروني  أوادخل مشرف المجلس سواء عن طريق الاسم  -6

 كثر من مشرف أضافة أ
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الرقم الوظيفي ويمكن  أوالبريد الالكتروني  أوادخل سكرتير المجلس سواء عن طريق الاسم  -7

 اضافة اكثر من سكرتير

 المجلس الىسكرتير  أولاضافة مشرف  على  اضغط -8

 سكرتير أولحذف مشرف  على  اضغط -9

 لحفظ المجلس على  اضغط -10

 شاشة تحرير المجالس الىللعودة  على  اضغط -11

 

 (الشاشة اضافة مجلس )مستخدم –المجالس  شاشة
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اضافة مجلس –المجالس  شاشة  

 الوصف :

والتي هي من  مدير النظام الىو ارساله  مجلس تعبئة طلب انشاءالشاشة يتم من خلال هذه 

لا يتعين عمل دخول على النظام باستخدام اسم مستخدم وكلمة كل المستخدمين حيث انه صلاحيات 

 مرور لاستخدام هذه الشاشة

 

 الخطوات :

 (النظامعلى  دخولال يستلزملا ) نظام مجالسعلى  الدخول ادخل شاشة  -1

 لتعبئة طلب انشاء مجلس جديد اختر  -2

 بالانجليزي، وصف المجلس(المجلس بالعربي، اسم  المجلس ادخل بيانات المجلس )اسم -3

ادخل بيانات سكرتير المجلس ) اسم سكرتير المجلس، البريد الالكتروني، رقم الجوال، رقم  -4

 هاتف المكتب(

ادخل بيانات مشرف المجلس ) اسم مشرف المجلس، البريد الالكتروني، رقم الجوال، رقم  -5

 هاتف المكتب(

 زر "تحديث"على  الضغط و في حالة رغبتك في تحديث الكود يتمادخل الكود الامني  -6
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 توصيته عليه  أدخالمدير النظام ل الىلارسال الطلب  على  اضغط -7

 لالغاء الطلب  على  اضغط -8

 

 الطلبات –المجالس  شاشة

 

الطلبات –المجالس  شاشة  

 الوصف :

 هي من صلاحيات مدير النظاموالتي عرض طلبات انشاء مجلس الوارده الشاشة يتم من خلال هذه 

 و تمكنه من البحث عن طريق الحالة الخاصة ب طلب و المشرف الرئيسي

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4
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مقبول  أويمكنك البحث عن طلبات معينة عن طريق اختيار الحالة )حالة الطلب( سواء مرسل  -5

 مرفوض أو

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -6

 لتفريغ محددات البحث على  اضغط -7

 لعرض تفاصيل الطلب  على  اضغط -8

 

 اعتماد الطلبات –الطلبات  –المجالس  شاشة
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اعتماد الطلبات –الطلبات  –المجالس  شاشة  

 الوصف :

الرفض مع تعيين  أوطلب انشاء مجلس سواء بالموافقة على  الشاشة اتخاذ قراريتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي والتي هي من صلاحيات مدير النظامسكرتير للمجلس  أومشرف 

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 لعرض تفاصيل طلب معين على  اضغط -5

 الرفض عن طريق الضغط أو على  يمكنك التوصية بالقبول عن طريق الضغط -6

 على 

 ة بالموافقة:في حالة اختيار التوصي- 
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 بيانات المجلس )اسم المجلس بالعربي، اسم المجلس بالانجليزي، على  يمكنك التعديل

 وصف المجلس، رمز المجلس، حالة المجلس(

  الرقم الوظيفي أوالبريد الالكتروني  أويمكنك اضافة مشرف جديد عن طريق الاسم 

 الرقم الوظيفي أوالبريد الالكتروني  أواضافة سكرتير جديد عن طريق الاسم  يمكنك 

 شاشة الطلبات الىللرجوع  على  اضغط -7

 

 اعدادات المجلس –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة

 

اعدادات المجلس –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس و والتي هي من صلاحيات ادخال اعدادات مجلس محدد الشاشة يتم من خلال هذه 

 سكرتير المجلس

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 لمجلس محدد اختر  -2
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وصف ،اسم بالانجليزي، رمز المجلس الاسم بالعربي، الالمجلس ) اعداداتعلى  يمكنك التعديل -3

 المجلس(

 اكاديمي أوعلمي  أوطبي اختر التصنيف سواء  -4

 مغلق أواختر الحالة الافتراضية للتعليقات سواء متاح  -5

  لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط -6

 

 اللوائح والانظمة –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة

 

 

اللوائح والانظمة –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة  
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 الوصف :

تحميل ملفات اللوائح والأنظمة التي تنظم أعمال  أوإدخال الروابط الشاشة يتم من خلال هذه 

 مشرف المجلس و سكرتير المجلسوالتي هي من صلاحيات  )مجلس محدد( المجلس

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 لمجلس محدد اختر  -2

  على  اضغط -3

 على  اضغط -4

 مجلس الىلاضافة لوائح و انظمة جديدة  على  اضغط -5

 ادخل الاسم -6

 ملف  أواختار المصدر سواء رابط  -7

 في حالة اختيار رابط، لابد من ادخال الرابط 

  تحميل ملف واحد فقط من نوعفي حالة اختيار ملف، لابد من pdf, doc, docx, xls, xlsx   

 ميجابايت 50أقصى حجم للملف 

 ادخل الترتيب -8

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -9

 شاشة اللوائح والانظمة الىللرجوع  على  اضغط -10

 لوائح وانظمة في مجلسعلى  للتعديل على  اضغط -11

 لحذف لوائح وانظمة في مجلس على  اضغط -12
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 اتمواقع الاجتماع –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة

 

 

 

مواقع الاجتماعات –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة  

 الوصف :

مشرف والتي هي من صلاحيات  لمجلس محددمواقع الاجتماعات إدخال الشاشة يتم من خلال هذه 

 المجلس و سكرتير المجلس

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2
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  على  اضغط -3

 على  اضغط -4

 مجلس الىجديدة  مواقع اجتماعاتلاضافة  على  اضغط -5

 اسم الموقعادخل  -6

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -7

 مواقع الاجتماعاتشاشة  الىللرجوع  على  اضغط -8

 في مجلسمواقع اجتماعات على  للتعديل على  اضغط -9

 في مجلسمواقع اجتماعات لحذف  على  اضغط -10

 

 تصنيف جدول الاعمال –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة
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تصنيف جدول الاعمال –اعدادات  –لوحة تحكم مشرف  شاشة  

 الوصف :

مشرف والتي هي من صلاحيات  مواقع الاجتماعات لمجلس محددإدخال الشاشة يتم من خلال هذه 

 المجلس و سكرتير المجلس

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

  على  اضغط -3

 على  اضغط -4

 مجلس الى جدول اعمال جديدلاضافة  على  اضغط -5

 التصنيفادخل اسم  -6

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -7

 تصنيف جدول الاعمالشاشة مواقع  الىللرجوع  على  اضغط -8

 في مجلس جدول اعمالعلى  للتعديل على  اضغط -9
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 في مجلسجدول اعمال لحذف  على  اضغط -10

 

 الاحصائيات شاشة

 

 

الاحصائيات شاشة  

 الوصف :

تشمل عدد المتواجدون الآن و منذ إنشاء المجلسإعطاء إحصائية عامة الشاشة يتم من خلال هذه 

والسكرتارية والأعضاء والاجتماعات والاجتماعات المنتهية والمواضيع وعدد الزيارات وعدد الأعضاء 

لفترة محددة عن عدد الاجتماعات  أوإحصائية تفصيلية منذ إنشاء المجلس  أو والمرفقات السابقين

شرف المجلس وسكرتير المجلس ومدير موالتي هي من صلاحيات وعدد المواضيع وعدد التعليقات 

 النظام والمشرف الرئيسي
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

  على  اضغط -3

 رابط عدد الزيارات في المجلس لعرض احصائية الاعضاء في المجلس على  اضغط -4

 رابط الاجتماعات لعرض احصائية الاعضاء في الاجتماعاتعلى  اضغط -5

 تاريخ  الىفي حالة الرغبة في عرض احصائية تفصيلية، يجب اختيار حقول من تاريخ و  -6

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -7

 لالغاء الطلب  على  اضغط -8

 لطباعة نتائج البحث  على  اضغط -9
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 للاعضاء عدد الزيارات في المجلس –الاحصائيات  شاشة

 

عدد الزيارات في المجلس –الاحصائيات  شاشة  

 

 الوصف :

والتي هي من  عن الاعضاء منذ إنشاء المجلسإعطاء إحصائية عامة الشاشة يتم من خلال هذه 

 مشرف المجلس وسكرتير المجلس ومدير النظام والمشرف الرئيسيصلاحيات 

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

  على  اضغط -3

 رابط عدد الزيارات في المجلس لعرض احصائية الاعضاء في المجلس على  اضغط -4

 تاريخ  الى، يجب اختيار حقول من تاريخ و الاعضاءفي حالة الرغبة في عرض احصائية  -5
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 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -6

  لتفريغ حقول البحث المدخلة  على  اضغط -7

 

 الاجتماعات -الاحصائيات  شاشة

 

الاجتماعات -الاحصائيات شاشة  

 

 الوصف :

والتي هي من  عن الاجتماعات منذ إنشاء المجلسإعطاء إحصائية عامة الشاشة يتم من خلال هذه 

 مشرف المجلس وسكرتير المجلس ومدير النظام والمشرف الرئيسيصلاحيات 

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

  على  اضغط -3

 رابط الاجتماعات لعرض احصائية الاعضاء في الاجتماعاتعلى  اضغط -4
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 تحرير اعضاء –الاعضاء  شاشة

 

اعضاءتحرير  – الاعضاء شاشة  

 الوصف :

والتي هي من مجلس معين على  حذف عضو أوتعديل  أواضافة عرض الشاشة يتم من خلال هذه 

 وسكرتير المجلسمشرف المجلس صلاحيات 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 المجلس الىلاضافة مستخدم جديد  على  اضغط -5

 المجلسمستخدم في على  للتعديل على  اضغط -6

 عضو سابق الىو يتحول  المجلسلحذف مستخدم في  على  اضغط -7

 سواءصلاحيته  اختيارو  على  يتم الضغطفي حالة الرغبة في الرجوع عن حذف عضو  -8

 عضو أو سكرتير أو مشرف
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 اضافة عضو –الاعضاء  شاشة

 

 

عضواضافة  – الاعضاء شاشة  
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 الوصف :

مشرف المجلس والتي هي من صلاحيات  مجلس محدد الىإضافة عضو الشاشة يتم من خلال هذه 

 وسكرتير المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

  اختر  أو على  اضغطثم  اختر  -4

 المجلس الىلاضافة مستخدم جديد 

نظام مجالس ويمكن اضافة مستخدم جديد غير على  يمكن اضافة مستخدم مضاف بالفعل -5

 النظامعلى  موجود

 نظام مجالسعلى  في حالة اضافة مستخدم مضاف بالفعل 

o  البريد  أوالمجلس وذلك عن طريق الاسم  الىادخل اسم المستخدم المراد اضافته

 الرقم الوظيفي أوالالكتروني 

o  سكرتير أومشرف  أواختر الصلاحيات سواء عضو 

o ادخل الترتيب 

o لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط 

o لاعضاءشاشة تحرير ا الىللرجوع  على  اضغط 

  النظامعلى  غير موجودفي حالة اضافة مستخدم جديد 

o على  اضغط  

o )ادخل بيانات المستخدم )الاسم، الوصف، البريد الالكتروني، رقم الجوال 

o  سكرتير أومشرف  أواختر الصلاحيات سواء عضو 
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o ادخل الترتيب 

o  عضو من خارج الجامعة أواختر نوع المستخدم سواء عضو داخل الجامعة 

الجامعة، لابد من ادخال اسم الدخول وهو البريد  داخلفي حالة اختيار عضو  -

 (xxx.com@الالكتروني بدون )

في حالة اختيار عضومن خارج الجامعة، لابد من ادخال )اسم الدخول و هو البريد  -

يطلب من العضو تغييرها في مبدأية للعضو و  الالكتروني للعضو، كلمة المرور

 تأكيد كلمة المرور( و،النظامعلى  ل دخول لهأو

o  نوع تحميل صورة العضو وتكون ملف واحد فقط من jpg, png, gif, bmp, jpeg   

 ميجابايت 1أقصى حجم للملف و

o لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط 

o شاشة اضافة عضو الىللرجوع  على  اضغط 

 

 اتتحرير اجتماع –الاجتماعات  شاشة

 

اتتحرير اجتماع –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

واضافة وعرض  معين مجلسعلى  اجتماعحذف  أوتعديل  أوالشاشة اضافة يتم من خلال هذه 

والتي هي من صلاحيات  اجتماع معين وارسال تنبيهات للاعضاء ورفع محضر الاجتماععلى  مواضيع

 مشرف المجلس وسكرتير المجلس
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 المجلس الىجديد  اجتماعلاضافة  على  اضغط -5

 اجتماع الىلاضافة موضوع  على  اضغط -6

 لعرض مواضيع اجتماع معين على  اضغط -7

 لرفع محضر الاجتماع على  اضغط -8

 لارسال التنبيهات للاعضاء على  اضغط -9

 في المجلساجتماع على  للتعديل على  اضغط -10

 في المجلس اجتماع لحذف  على  اضغط -11
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 اضافة اجتماع –الاجتماعات  شاشة

 

اضافة اجتماع –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس والتي هي من صلاحيات مجلس معين على  الشاشة اضافة اجتماعيتم من خلال هذه 

 و تمكنه ايضا من ارسال تنبيهات الى الاعضاء المخصصين لهذا المجلس  وسكرتير المجلس

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 على  اضغط أو على  اضغطثم  اختر  -4

 المجلس الىلاضافة اجتماع جديد 
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 ادخل بيانات الاجتماع ) الاسم، تاريخ الاجتماع، وقت الاجتماع، موقع الاجتماع( -5

 رسالة نصية أواختيار طريقة ارسال تنبيه للاعضاء سواء تنبيه بريدي  -6

 اختيار الاعضاء المراد ارسال تنبيه لهم  -7

 لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط -8

 شاشة تحرير الاجتماعات الىللرجوع  على  اضغط -9

 

 رفع محضر الاجتماع – الاجتماعات شاشة

 

رفع محضر الاجتماع –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس وسكرتير والتي هي من صلاحيات الشاشة رفع محضر الاجتماع يتم من خلال هذه 

 المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2
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 اختر  -3

 اختر  -4

 لرفع محضر الاجتماع على  اضغط -5

أقصى   pdf, doc, docx, xls, xlsx ملف واحد فقط من نوعتحميل ملف محضر الاجتماع  -6

 ميجابايت 50حجم للملف 

 لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط -7

 شاشة تحرير الاجتماعات الىللرجوع  على  اضغط -8

 

 ارسال تنبيهات  –الاجتماعات  شاشة

 

ارسال تنبيهات  –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

والتي هي من رسائل نصية  أوالشاشة ارسال تنبيهات للاعضاء سواء تنبيه بريدي يتم من خلال هذه 

 وسكرتير المجلسمشرف المجلس صلاحيات 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1
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 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 لارسال التنبيهات للاعضاء على  اضغط -5

 رسالة نصية أواختيار طريقة ارسال تنبيه للاعضاء سواء تنبيه بريدي  -6

 اختيار الاعضاء المراد ارسال تنبيه لهم  -7

 للاعضاءلارسال التنبيهات  على  اضغط -8

 شاشة تحرير الاجتماعات الىللرجوع  على  اضغط -9
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 تحرير موضوع –الاجتماعات  شاشة

 

تحرير موضوع –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

والتي هي من معين  اجتماععلى  موضوعحذف  أوتعديل  أوالشاشة اضافة يتم من خلال هذه 

 مشرف المجلس وسكرتير المجلسصلاحيات 

: الخطوات  

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 لعرض مواضيع اجتماع معين على  اضغط -5

 اختر اسم الاجتماع المراد اضافة موضوع له  -6

 اجتماع الىجديد  موضوعلاضافة  على  اضغط -7

 اجتماعفي  موضوععلى  للتعديل على  اضغط -8
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  اجتماعفي  موضوعلحذف  على  اضغط -9

 

 اضافة موضوع –الاجتماعات  شاشة

 

 

اضافة موضوع –الاجتماعات  شاشة  
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 الوصف :

مشرف والتي هي من صلاحيات معين  اجتماععلى  الشاشة اضافة موضوعيتم من خلال هذه 

 المجلس وسكرتير المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 لمجلس محدد اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

لاضافة موضوع  على  اضغط أو على  اضغطثم  على  اضغط -5

 اجتماع الىجديد 

ادخل بيانات الموضوع )العنوان، الموضوع، الاجتماع، التصنيف، الحالة الافتراضية  -6

 مرفقات كلا منهم ملف واحد من نوع  6للتعليقات، الترتيب، تحميل 

 pdf, doc, docx, xls, xlsx  ميجابايت 50أقصى حجم للملف و) 

 لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط -7

 شاشة تحرير المواضيع الىللرجوع  على  اضغط -8
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 معين اجتماعات مجلس شاشة

 

 

معين اجتماعات مجلس شاشة  

 الوصف :

مع عرض حالة كل  الشاشة عرض و دخول الاجتماعات الموجوده في مجلس معينيتم من خلال هذه 

 و اعضاء المجلس وسكرتير المجلسمشرف المجلس والتي هي من صلاحيات  اجتماع

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 معيناختر مجلس  -2

 يتم عرض قائمة بالاجتماعات الموجوده في هذا المجلس  -3

 رابط اسم الاجتماع يتم فتح شاشة الاجتماععلى  بالضغط -4

 تحميل جدول الاجتماعاتل على  اضغط -5
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 حضور اجتماع  شاشة

 

الاجتماعحضور  شاشة  

 الوصف :

  تفاصيل الاجتماع ومواضيع الاجتماع وتستطيع تحميل )كافة الشاشة عرض يتم من خلال هذه

والتي المرفقات واللوائح والانظمة وجميع التعليقات والملاحظات الخاصة( والاعضاء المدعون 

 مشرف المجلس وسكرتير المجلس و اعضاء المجلسهي من صلاحيات 

  وهي من صلاحيات مشرف  اغلاق الاجتماع أوفتح   أوسواء جدولة  ايدوييمكنك تغيير حالة الاجتماع

 المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  المجلس بالضغطاختر  -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 الاجتماع، وقت الاجتماع، الموقع، الحالة(يتم عرض تفاصيل الاجتماع )العنوان، تاريخ  -4
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o  مجدول : تاريخ الاجتماع ووقت الاجتماع يكون  أوفي حالة ان حالة الاجتماع قيد الانشاء

 ما ادخل في شاشة اضافة اجتماع 

o  تاريخ الاجتماع ووقت الاجتماع يكون وقت تغيير حالة  مفتوححالة الاجتماع  انفي حالة :

 افتتاح الاجتماع  الىالاجتماع 

o  : يظهر حقل مدة الاجتماع و هو المده بين فتح الاجتماع في حالة ان حالة الاجتماع مغلق

 و اغلاقه

وفي حالة حذف عضو )عضو سابق( يظهر بخلفية باللون  يتم عرض الاعضاء المدعون -5

 الاحمر

 كتابيا  تستطيع التحدث مع عضو معين على  بالضغط -6

 الىاو مجدول  الىقيدالانشاء من تستطيع تغيير حالة الاجتماع على  بالضغط -7

 غلق  الى او افتتاح

 تستطيع تحميل كافة المرفقاتعلى  بالضغط -8

 تستطيع طباعة ملاحظاتك الخاصةعلى  بالضغط -9

 تستطيع طباعة جميع التعليقات على  بالضغط -10

 تستطيع تحميل اللوائح و الانظمةعلى  بالضغط -11

 رابط اسم الموضوع يتم فتح الموضوع على  الاجتماع، وبالضغطيتم عرض مواضيع  -12

على  في حالة ان حالة الاجتماع مغلق، يظهر مسودة محضر الاجتماع ،بالضغط -13

 شاشة محضر الاجتماع الىتستطيع الدخول 
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 اعدادات الموضوع  شاشة

 

 

اعدادات الموضوع شاشة  

 الوصف :

التصويت  أوادخال سؤال للتصويت  أوادخال قرار و التنقل بين المواضيع الشاشةيتم من خلال هذه 

ويتم  تحديد وقت لنقاش الموضوع أوطلب كلمة  أواضافة ملاحظات خاصة  أوكتابة التعليقات  أو

والتي هي من صلاحيات تحميل المرفقات  أو شاشة الموضوع والاجتماع ىمستوعلى  عرض الوقت

 مشرف المجلس وسكرتير المجلس 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2
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 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 أو على  يمكنك التنقل بين المواضيع عن طريق الضغط -5

 

 وقت النقاش للموضوع بالدقيقة  فيالتحكم تستطيع  -6

 على  بادخال الوقت المقترح ثم الضغط 

 على  يمكن تشغيل الوقت عن طريق الضغط 

  صفر ثم يتم حساب الوقت بالسالب الىومتابعة الوقت بالطرح حتي يصل 

 على  ولايقاف الوقت يتم الضغط  
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 القرار -شاشة اعدادات الموضوع 

 

 

القرار -اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس وسكرتير المجلس والتي هي من صلاحيات الشاشة ادخال قرار يتم من خلال هذه 

 وتظهر عند الاعضاء

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 لادخال قرار على  اضغط -5

http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/


   

48 
 

 ادخل اسم القرار  -6

 يتم فتح نافذة لاضافة مرفق  على  اضغط -7

 ادخل اسم المرفق  -8

أقصى حجم و   pdf, doc, docx, xls, xlsxيجب تحميل المرفق ملف واحد فقط من نوع  -9

 ميجابايت 10للملف 

 المرفقات التي تم تحميلها لحفظ   على  اضغط -10

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -11

 لالغاء التغييرات التي قمت بأدخالها على  اضغط -12

 لحذف مرفق   على  اضغط -13
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 التصويت -شاشة اعدادات الموضوع 

 

التصويت -اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس وسكرتير والتي هي من صلاحيات الشاشة اضافة تصويت يتم من خلال هذه 

عند الأعضاء بعد وتظهر نتيجة التصويت بشكل بياني اي من الاعضاء يمكنهم التصويت  المجلس و

ولكن لابد من  فقط وايقاف التصويت من صلاحيه المشرف التصويت ايقاف أو قيامهم بالتصويت

 لاأوادخال تصويته 
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 لاضافة تصويت جديد  على  اضغط -5

 ادخل سؤال التصويت  -6

اضافة رابط "هل تريد على  بالضغط ىادخل اجابات التصويت و يمكنك اضافة اجابات اخر  -7

 ؟"ىاجابة اخر 

 لحفظ البيانات المدخلة  على  اضغط -8

 لالغاء التغييرات التي قمت بأدخالها على  اضغط -9

 بعد اختيار أجابتك  للتصويت على  اضغط -10

 لتغيير سؤال التصويت على  اضغط -11

 لحذف سؤال التصويت  على  اضغط -12

لايقاف التصويت وهي صلاحية مشرف المجلس فقط ولابد  على  اضغط -13

 لاأومن قيامه بالتصويت 
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 التعليقات -شاشة اعدادات الموضوع 

 

التعليقات –اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

مشرف المجلس وسكرتير المجلس والتي هي من صلاحيات الشاشة ادخال تعليقات يتم من خلال هذه 

  وعضو

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  الدخولتسجيل  -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 ادخل التعليق  -5
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 10أقصى حجم للملف و pdf, doc, docx, xls, xlsx يمكنك ارفاق ملف واحد فقط من نوع  -6

 ميجابايت

 لاضافة تعليق  على  اضغط -7

 لحذف التعليق   على  اضغط -8

 

 الملاحظات الخاصة –شاشة اعدادات الموضوع 

 

الملاحظات الخاصة –اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

والتي هي من  وتظهر للذي قام بإدخالها فقط الشاشة ادخال ملاحظاتك الخاصةيتم من خلال هذه 

 اعضاء المجلس مشرف المجلس وسكرتير المجلس وصلاحيات 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3
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 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 ادخل الملاحظات  -5

 لاضافة الملاحظة  على  اضغط -6

 لتعديل ملاحظة على  اضغط -7

 لحذف الملاحظة   على  اضغط -8

 

 طلب كلمة –شاشة اعدادات الموضوع 

 

طلب كلمة –اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

 اعضاء المجلس والتي هي من صلاحيات  (صوتية)الشاشة طلب كلمةيتم من خلال هذه 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  بالضغطاختر الاجتماع  -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4
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سكرتير المجلس  أوسيتم ارسال طلبك مشرف المجلس على  اضغط -5

 رفضه أولقبول الطلب 

 لالغاء طلب الكلمة على  اضغط -6

 

 طلب كلمةاعتماد  –شاشة اعدادات الموضوع 

 

 

اعتماد طلب كلمة –اعدادات الموضوع  شاشة  

 الوصف :

سكرتير  أومشرف المجلس والتي هي من صلاحيات الشاشة اعتماد طلب كلمة يتم من خلال هذه 

 المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2
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 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 رابط اسم الموضوع على  اختر الموضوع بالضغط -4

 لقبول الطلب  على  اضغط -5

 لرفض الطلب على  اضغط -6

 لالغاء الكلمة بعد الموافقة عليها  على  اضغط -7

 

 (للتوقيع ،للاعتماد)ارسال  + اعداد المحضر – الاجتماعاتشاشة 
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اعداد المحضر –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

سكرتير  أومشرف المجلس والتي هي من صلاحيات الشاشة اعداد المحضر يتم من خلال هذه 

  المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 مغلق الىغير حالة الاجتماع  -4

 شاشة محضر الاجتماع الىتستطيع الدخول  على  ضغطا -5

تظهر تفاصيل الاجتماع )اسم المجلس، اسم الاجتماع، الموقع، تاريخ الاجتماع، وقت  -6

 الاجتماع، رقم النسخة، حالة المحضر( ولا يمكن التعديل عليها

 و يمكن التعديل عليه  Wordهيئة على  تظهر تفاصيل المحضر -7

 لحفظ المحضر على  اضغط -8

 مسودة محضر الاجتماععلى  تستطيع التعديل على  اضغط -9
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 السكرتير أولاعتماد مسودة محضر الاجتماع عن طريق المشرف  على  اضغط -10

 الاعضاء للاعتماد الىلارسال مسودة محضر الاجتماع  على  اضغط -11

 الاعضاء للتوقيع الىلارسال مسودة محضر الاجتماع  على  اضغط -12

 شاشة الاجتماع الىللعودة  على  اضغط -13

 

 اعتماد المحضر من الاعضاء – الاجتماعاتشاشة 

 

اعتماد المحضر من الاعضاء –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

 المجلس  اعضاءوالتي هي من صلاحيات المحضر  اعتمادالشاشة يتم من خلال هذه 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  بالضغطاختر الاجتماع  -3

 شاشة محضر الاجتماع الىتستطيع الدخول  على  اضغط -4

تظهر تفاصيل الاجتماع )اسم المجلس، اسم الاجتماع، الموقع، تاريخ الاجتماع، وقت  -5

 الاجتماع، رقم النسخة، حالة المحضر( ولا يمكن التعديل عليها

 يمكن التعديل عليه لا و تظهر تفاصيل المحضر  -6
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 لا  أوتر اعتماد المحضر سواء نعم اخ -7

 ادخل الملاحظات و هي اجباري في حالة اختيار "لا" -8

 المشرف و السكرتير الىلارسال الاعتماد  على  اضغط -9

 شاشة الاجتماع الىللعودة  على  اضغط -10

 

 المحضرعلى  توقيع الاعضاء – الاجتماعاتشاشة 

 

 

المحضرعلى  توقيع الاعضاء –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

 اعضاء المجلسوالتي هي من صلاحيات المحضر على  الشاشة توقيع الاعضاءيتم من خلال هذه 
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 شاشة محضر الاجتماع الىتستطيع الدخول  على  اضغط -4

تظهر تفاصيل الاجتماع )اسم المجلس، اسم الاجتماع، الموقع، تاريخ الاجتماع، وقت  -5

 الاجتماع، رقم النسخة، حالة المحضر( ولا يمكن التعديل عليها

 و لا يمكن التعديل عليه تظهر تفاصيل المحضر  -6

 لعرض تفاصيل المحضر على  اضغط -7

 ضرالمحعلى  لفتح شاشة التوقيع لعمل توقيع على  اضغط -8

 لتفريغ التوقيع  على  اضغط -9

 لحفظ التوقيع  على  اضغط -10

 شاشة الاجتماع الىللعودة  على  اضغط -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/
http://app4samsung.com/edu-ksu-studentmobile-ksu-students-e-services/


   

61 
 

 التوقيع النهائي للمحضر – الاجتماعاتشاشة 
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التوقيع النهائي للمحضر –الاجتماعات  شاشة  

 الوصف :

 المجلس مشرفوالتي هي من صلاحيات  التوقيع النهائي للمحضرالشاشة يتم من خلال هذه 

 وسكرتير المجلس

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 رابط اسم المجلسعلى  اختر المجلس بالضغط -2

 رابط اسم الاجتماععلى  اختر الاجتماع بالضغط -3

 شاشة محضر الاجتماع الىتستطيع الدخول  على  اضغط -4

 

الاجتماع، الموقع، تاريخ الاجتماع، وقت تظهر تفاصيل الاجتماع )اسم المجلس، اسم  -5

 الاجتماع، رقم النسخة، حالة المحضر( ولا يمكن التعديل عليها

 و لا يمكن التعديل عليه تظهر تفاصيل المحضر  -6

 نهائيالاعتماد مسودة محضر الاجتماع  على  اضغط -7
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في رسالة التأكيد، لتأكيد اعتماد المحضر نهائيا وسيتم اظهار رسالة  على  اضغط -8

 ة من المحضر كنسخة نهائيةالتم اعتماد النسخة الح"

 و يبقى في نفس الشاشة لحين اعتماد التوقيع في رسالة التأكيد على  اضغط -9

 لعرض تفاصيل المحضر على  اضغط -10

 لطباعة محضر الاجتماع  على  اضغط -11

 شاشة الاجتماع الىللعودة  على  اضغط -12

 

 تحرير المستخدمين –المستخدمين  شاشة

 

تحرير المستخدمين –المستخدمين  شاشة  

 الوصف :

والتي هي  حذف بيانات العضو أوالتعديل  أوعرض سجل زيارات العضو الشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي من صلاحيات مدير النظام
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 النظام الىلاضافة مستخدم جديد  على  اضغط -5

شهور ماضية من  3 سواء خلال استعراض سجل زيارات العضو ل على  اضغط -6

 في فترة محددة أو ومالىتاريخ 

 مستخدم في النظامعلى  للتعديل على  اضغط -7

 لحذف مستخدم في النظام على  اضغط -8

 لاستعادة مستخدم تم حذفه من النظام على  اضغط -9

 

 سجل الزيارات –تحرير المستخدمين  –شاشة المستخدمين 

 

سجل الزيارات –تحرير المستخدمين  –المستخدمين  شاشة  
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 الوصف :

وم الىشهور ماضية من تاريخ  3سواء خلال  سجل زيارات العضو  عرضالشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي من صلاحيات مدير النظاموالتي هي  في فترة محددة أو

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 لاستعراض سجل زيارات عضو معين  على  اضغط -5

 فترة معينة أوادخل نوع البحث سواء اخر ثلاثة شهور  -6

 تاريخ الىفي حالة اختيار فترة معينة لابد من اختيار حقول من تاريخ و  -

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -7
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 مستخدماضافة  –المستخدمين  شاشة

 

مستخدماضافة  –المستخدمين  شاشة  

 الوصف :

والتي هي من صلاحيات  لنظام وليس لمجلس محددا الىإضافة عضو الشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي مدير النظام

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 اختر  -3

لاضافة  اختر  أو على  اضغطثم  اختر  -4

 النظام الىمستخدم جديد 

 ادخل بيانات المستخدم )الاسم، الوصف، البريد الالكتروني، رقم الجوال( -5

 عضو من خارج الجامعة أواختر نوع المستخدم سواء عضو داخل الجامعة  -6
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ل وهو البريد الالكتروني الجامعة، لابد من ادخال اسم الدخو داخلفي حالة اختيار عضو  -

 (xxx.com@بدون )

و هو البريد  من خارج الجامعة، لابد من ادخال )اسم الدخول في حالة اختيار عضو -

ل دخول أومبدأية للعضو و يطلب من العضو تغييرها في  كلمة المرور، الالكتروني للعضو

 ، تأكيد كلمة المرور(النظامعلى  له

أقصى و  jpg, png, gif, bmp, jpeg نوع تحميل صورة العضو وتكون ملف واحد فقط من  -7

 ميجابايت 1حجم للملف 

 لحفظ البيانات المدخلة على  اضغط -8

 شاشة تحرير المستخدمين الىللرجوع  على  اضغط -9

 

 الصلاحيات –المستخدمين  شاشة

 

لصلاحياتا –المستخدمين  شاشة  

 الوصف :

والتي هي  المشرف الرئيسي لاسم مستخدم أوإعطاء صلاحية مدير النظام  الشاشةيتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي من صلاحيات مدير النظام
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

  اختر  -4

 أوالبريد الالكتروني  أوادخل اسم المستخدم المراد اعطاء صلاحية له سواء عن طريق الاسم  -5

 الرقم الوظيفي

 مدير نظام  أواختر الصلاحية سواء مشرف رئيسي  -6

 مستخدم معين الىلاضافة الصلاحية المختارة  على  اضغط -7

 دات البحثدلتفريغ مح على  اضغط -8

 لسحب الصلاحية من مستخدم على  اضغط -9
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 الاجتماعات-لوحة تحكم مدير النظام 

 

الاجتماعات -لوحة تحكم مدير النظام  شاشة  

 الوصف :

سواء مجدول ....(  –عرض قائمة بالاجتماعات بكافة حالتها )تحت الاعداد الشاشة يتم من خلال هذه 

 والمشرف الرئيسي هي من صلاحيات مدير النظاموالتي خلال فترة محددة  أوعرض كل الاجتماعات 

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 تاريخ(  الىادخل محددات البحث )من تاريخ،  -4

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -5

 لتفريغ محددات البحث على  اضغط -6
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 سجلات النظام –سجلات النظام  شاشة

 

سجلات النظام –سجلات النظام  شاشة  

 الوصف :

حذف  أوتعديل  أوعرض قائمة بالأحداث التي تمت على النظام من إضافة الشاشة يتم من خلال هذه 

والتي هي من الكل  أو تعليق على مستوى المجلس الواحد أوتصويت  أوقرار  أوموضوع  أولاجتماع 

 و المشرف الرئيسي صلاحيات مدير النظام

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 حذف أوتعديل  أوإضافة الحدث سواء اختر  -5
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 تعليق أوتصويت  أوقرار  أوموضوع  أولاجتماع السجل سواء اختر  -6

 اللجنة أواسم المجلس ادخل  -7

 الرقم الوظيفي أوالبريد الالكتروني  أوسواء بالاسم  الشخص الذي قام بالحدثادخل  -8

 اختر من تاريخ -9

 تاريخ الىاختر  -10

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -11

 لتفريغ محددات البحث على  اضغط -12

 

 سجلات المدراء  –سجلات النظام  شاشة

 

سجلات المدراء –سجلات النظام  شاشة  

 

 الوصف :

حذف  أوتعديل  أوعرض قائمة بالأحداث التي تمت على النظام من إضافة الشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي والتي هي من صلاحيات مدير النظام صلاحية مدير للنظام أوعضو  أولمجلس 
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 الخطوات 

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 سجلات المدراء اختر  -4

 حذف أوتعديل  أوإضافة اختر الحدث سواء  -5

 صلاحيات مدير النظام أوعضو  أواختر السجل سواء مجلس  -6

 الرقم الوظيفي أوالبريد الالكتروني  أوادخل الشخص الذي قام بالحدث سواء بالاسم  -7

 اختر من تاريخ -8

 تاريخ الىاختر  -9

 لعرض نتائج البحث طبقا لمحددات البحث المدخلة على  اضغط -10

 لتفريغ محددات البحث على  اضغط -11
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 الاحصائيات -ادوات النظام  شاشة

 

 

الاحصائيات –ادوات النظام  شاشة  

 

 الوصف :

إعطاء إحصائية عامة عن نظام مجالس منذ إنشاء نظام مجالس تشمل  يتم من خلال هذه الشاشة

وتكون  احصائية تفصيلية أوعدد المتواجدون الآن وعدد الزيارات لصفحات النظام وعدد الأعضاء 

 و المشرف الرئيسي والتي هي من صلاحيات مدير النظام فترة محددةخلال 
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 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول  -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 تاريخ الىفي حالة الرغبة في عرض احصائية تفصيلية يتم اختيار حقل من تاريخ وحقل  -5

 لعرض الاحصائية في نطاق التواريخ المدخلة على  اضغط -6

 لتفريغ حقول البحث على  اضغط -7

 لطباعة الاحصائية المعروضة على  اضغط -8
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 الاعدادات -ادوات النظام  شاشة

 

الاعدادات –ادوات النظام  شاشة  

 الوصف :

وحالة النظام ورسالة  التحكم في حالة التوثيق الثنائي لتسجيل الدخولالشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي صلاحيات مدير النظام والتي هي من إغلاق النظام

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 اختر  -3

 اختر  -4

 لا  أواختر التوثيق الثنائي لتسجيل الدخول سواء نعم  -5

  مغلق أواختر حالة النظام سواء متاح  -6

 تظهر للمستخدم في حالة اغلاق النظامادخل رسالة اغلاق النظام بالعربي  -7
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 تظهر للمستخدم في حالة اغلاق النظام رسالة اغلاق النظام بالانجليزي ادخل -8

 البيانات المدخلةلحفظ  على  اضغط -9

 

 تنزيل اعلان –ادوات النظام  شاشة

 

تنزيل اعلان –ادوات النظام  شاشة  

 

 الوصف :

والتي هي من  للنظام على الصفحة الرئيسيةللمستخدمين نشر إعلان الشاشة يتم من خلال هذه 

 و المشرف الرئيسي صلاحيات مدير النظام

 

 الخطوات :

 نظام مجالسعلى  تسجيل الدخول -1

 اختر  -2

 اختر  -3
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 اختر  -4

 لا  أواختر نشر الاعلان سواء نعم  -5

 في الصفحة الرئيسية في حالة اختيار نشر الاعلان بنعم تظهر بالعربي  الاعلانادخل رسالة  -6

تظهر في الصفحة الرئيسية في حالة اختيار نشر الاعلان الاعلان بالانجليزي ادخل رسالة  -7

 بنعم

 البيانات المدخلةلحفظ  على  اضغط -8
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 شاشة الخروج من النظام

 

 

 شاشة الخروج من النظام

 

 الوصف:

 تمكن المستخدم من الخروج من النظام.

 الخطوات:

 من   اختر  -1

 في رسالة التأكيد، لتأكيد الخروج اختر  -2

 ، لالغاء الخروجفي رسالة التأكيد اختر  -3
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