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 نظام إدارة المجالس 

في الكلية يسند إليها اتخاذ القرارات الحيوية . ويتألف مجلس  يعد مجلس الكلية أعلى جهة

ممثل إلى إضافة  ووكالء الكلية ورؤساء األقسامالكلية من عميد الكلية رئيساً للمجلس 

 .الكلية في المجلس العلمي 

 

لمناقشة المواضيع التي ترد من أقسام الكلية  د مجلس الكلية اجتماعات بشكل منتظميعق

 وذلك التخاذ القرارات الالزمة . 

 

 ولذلك جاء نظام إدارة المجالس ليخدم العملية األكاديمية ويحولها 

 وراحةً وفعالية في األداء  يقة التقليدية إلى أكثر الطرق إنتاجيةمن الطر

 ية سريعة وبسيطةبتحويل التعامالت واالجتماعات إلى تعامالت إلكترون

 تمنح مجالس الكليات القدرة على اإلنجاز بطريقة رائعة مع توثيق كامل

الجامعة ووصولها إلى مستوى أداء ليكون النظام خدمة تقنية رائعة تساهم في رفعة 

 مصاف الجامعات العالمية في استخدام تكنولوجيا المعلومات .

  لتعطي أفضل النتائج .واألقسام واللجان ت نتمنى أن يساهم هذا النظام بخدمة مجالس الكليا

 
  مطورو المعرفةفريق 
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 هدف الدليل :

 

 يهدف هذا الدليل لتعريف مستخدم النظام على حمتوياته وطرق التعامل معه :

 الدخول للنظامتسجيل  -

 تعديل البيانات الشخصية -

 بياناتها .وإنشاءها وتعديل تصفح اجملالس  -

 طلب إنشاء جملس -

 املشاركة الفاعلة يف االجتماعات   -

 حتميل امللفات املرفقة وجداول األعمال  -

 طباعة القرارات واملالحظات -

 

 
 ملن هذا الدليل :

 المشاركين بمجالس الكليات ومنسوبي الجامعة ألعضاء هيئة التدريس 
 . المجالس بكاملهولمشرفي نظام  ولمشرفي المجالسواألقسام وأعضاء اللجان 

 

 

 الدخول على النظام :

 التالية : املتصفحاتموقع نظام اجملالس على الشبكة العنكبوتية صمم ليدعم 

 

 
 

 موقع النظام على الشبكة : استخدام رابط .1

http://emeetings.qu.edu.sa  



                                                                                                                                                 

 دليل استخدام نظام إدارة اجملالس     

 

 

5 

 : لدخول نظام اجملالس تظهر الشاشة الرئيسية .2

 

 

 
 

ور  املسةةتخدمة للةةدخول إن النظةةام هةةا الرتيةةد االلكبونةةا ا ةةا  بالع ةةو يف   : أسةةم الةةدخول وكلمةةة املةةر  مالحظةةة

 وكلمة املرور  ا اصة بالرتيد االلكبونا .  املنظمة

 بعد إدخال أسم الدخول وكلمة املرور وتسجيل الدخول 

 ستظهر الصفحة الرئيسية لنظام اجملالس :

 

 
 

 

واجملالس اليت ميلك ميلك ع وية فيها، اليت النظام مجيع اجملالس  سيظهر ملستخدم

 صالحية اإلشراف عليها وعلى اجتماعاتها .
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  : الدخول إن لوحة التحكم 1

ن طريق صفحة النظام الرئيسية سوف يظهر للمشرف قائمة اجملالس اليت ميلك صالحية ع

  : , ال غط علىبأحد اجملالس حة التحكم ا اصةلو إناإلشراف عليها , للدخول 

       

 
 

 الصورة التالية : جمللس , كما فةابعد ذلك سينقلك النظام آليًا للوحة التحكم يف ا
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 حملة عن قوائم التحكم يف اجملالس :  2

 

يف التحكم  مشرف اجمللس وعن طريق لوحة التحكم , ميلك قائمة من ا يارات اليت تساعده

 الكامل باجمللس واجتماعاته وأع اء اجمللس .

 لتحكم للمشرف ها كما يف الصورة التالية :قوائم ا

 

 
 

 إعدادات عامة. .1

 االحصائيات .2

 األع اء . .3

 االجتماعات . .4

 إدارة احلسابات املالية .5

 

 وسوف يأتا شرح كل منها بالتفصيل يف زوايا الدليل .

 إعدادات عامة ::  3

 ألساسيةايقوم بالعديد من املهام  أنيستطيع مشرف اجمللس  العامة اإلعداداتعن طريق 

 مثل : إعدادات اجملالس وتصنيفات االجتماعات ومواقع االجتماعات .
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 لس األساسيةإعدادات اجمل : 3-1

 عن طريق إعدادات اجمللس يستطيع املشرف تغري أو حتديث بيانات وحالة اجمللس األساسية 

 وال غط على  : ق الصفحة الرئيسية للوحة التحكم عن طري هلا وللوصول 

 

 

 

 بالشكل التالا : ك النظام لصفحة إعدادات اجمللس عد ذلك سينقلوب
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 ومن خالهلا يستطيع املشرف تعديل :

 

 (.جلنة االبتعاث والتدريب مثل : اسم اجمللس ) 

اللجنة الدائمة إلبتعاث وتدريب املعيدين واحملاضرين مثل : اجمللس وصف اجمللس  ) 

 (. واملوظفني 

 :حالة اجمللس  د التعليقات على موضوعاتأي ا يستطيع املشرف حتدي

 . متاحأو  مغلق
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 مواقع االجتماعات   : 3-2
ومن صالحيات املشرف على اجمللس  إلقامته وقاعة  أن لكل اجتماع مكان روفكما هو مع

 إضافة القاعات املخصصة لالجتماعات وتعديل بياناتها .

 

 إضافة مواقع االجتماعات  :3-2-1
 .الحية يف إضافة مواقع لالجتماعات ملشرف اجمللس الص

 

 ا طوات :

 من القائمة الرئيسية للوحة التحكم ملشرف اجمللس :

 إعدادات عامة .- 1 

 مواقع االجتماعات .-  2

 

 

 

 :  مباشرة صفحة اإلضافة إن, سينقلك النظام السابقةوبعد ال غط عليها كما يف الصورة 
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 :اعة ثم ال غط على فقط إدخال أسم املكان أو الق 

 
 

 وسيتم إضافة القاعة إن قائمة مواقع االجتماعات يف اجلدول املقابل .

 مواقع االجتماعات  تحرير وتعديل :3-2-2
 ملشرف اجمللس الصالحية يف تعديل مواقع االجتماعات املوجودة مسبقًا 

 ا طوات :

 من القائمة الرئيسية للوحة التحكم ملشرف اجمللس :

 ادات عامة .إعد- 1 

 مواقع االجتماعات .-  2
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 صفحة اإلضافة مباشرة  : سينقلك النظام إن ط عليها كما يف الصورة السابقة وبعد ال غ

 
 

 

 

 

 

 

 

 من خالل قائمة مواقع االجتماع :

  حلذف املوقع من القائمة , ال غط على – 1

 عند الرغبة بتعديل أسم املوقع , ال غط على – 2

 

 
 حاجلديد يف الفراغ املتا االسمل غط على رمز التعديل سيطلب منك حترير وكتابة عند ا

 التعديل . إمتامثم ال غط بعد ذلك على إلضافة املوقع 

 تصنيفات جداول األعمال : 3-3

 كإنشاء تصنيف:  اء تصنيف جديد لعدد من املواضيع ملشرف اجمللس الصالحية يف إنش

 .يف دائمًا مجيع املواضيع املختصة بالبقيات البقيات ليكون حتت هذا التصن

 التصنيفات ها أداة مساعدة لبتيب جدول األعمال للوصول للمواضيع بشكل عملا وسريع.
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 : إضافة وتعديل تصنيفات جداول األعمال 3-2-1

 تتم اإلضافة والتعديل من خالل نفس القائمة :

 :إضافة تصنيف جديدخطوات 

 حة التحكم ملشرف اجمللس :من القائمة الرئيسية للو

 إعدادات عامة .- 1 

 . تصنيفات جداول األعمال-  2

 

 

 سينقلك النظام إن ط عليها كما يف الصورة السابقة وبعد ال غ

 صفحة اإلضافة مباشرة  : 

 
 

 اضافة التصنيففقط إدخال أسم التصنيف اجلديد ثم ال غط على 

 وسيتم إضافة التصنيف اجلديد إن قائمة تصنيف جدول األعمال يف اجلدول املقابل  .
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 ولتحرير أحد التصنيفات من نفس الصفحة :

      حلذف املوقع من القائمة , ال غط على  – 1

 , ال غط علىالرغبة بتعديل أسم التصنيفعند  – 2

 األع اء :  4

ع اء يف نظام اجملالس , إلدارة االجتماعات مشرف اجمللس إضافة وحترير األيستطيع 

 واملدعوين هلا ومتكني دخول أع اء اجمللس للنظام واملشاركة يف االجتماعات .

 إضافة األع اء  : 4-1

 عن طريق لوحة التحكم الرئيسية ملشرف اجمللس , ال غط على :

 

 األع اء . – 1

 إضافة ع و . – 2

 

 
 

 

 

 ستظهر صفحة االستعالم عن الع و :ة السابقة ط عليها كما يف الصورعند ال غ
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 وعند عدم وجود الع و يف قاعدة البيانات بشكل مسبق , سيتأكد النظام من رغبة إضافته :

 

 
 ( سيحولك النظام آليًا إن صفحة تسجيل الع و اجلديد : نعم وبال غط على )
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 صفحة تسجيل معلومات الع و اجلديد 

 

 
 

 الع و , يقوم مشرف اجمللس بإدخال بيانات الع و بطريقة واضحة  من خالل صفحة إضافة

 ومجيع بيانات االتصال بالع و  ورفع صورة ع و اجمللس إن وجدت .

 

 
 اسم املستخدم وكلمة املرور منشأة تلقائيًا , فها عبارة عن الرتيد 

 . املنظمةااللكبونا وكلمة املرور ا ا  بالع و يف 
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 ألع اء وتعديل بياناتهم حترير ا : 4-2

 

 

 عن طريق لوحة التحكم الرئيسية ملشرف اجمللس , ال غط على :

 

 

 األع اء . – 1

 . اءع األ حترير – 2

 

 
 

 قائمة األع اء لتحريرهم عند ال غط عليها كما يف الصورة السابقة , ستظهر 

  ضافياجعل أحد األع اء مشرفًا إ شرف على اجمللس عن طريق التحرير ميكن للم

 للمجلس وميلك الصالحيات الكاملة لإلشراف على اجمللس وأع اءه واجتماعاته 

 . حذف أحد األع اء من اجمللسويستطيع أي ًا 
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 : االجتماعات   5

وحترير   األع اءودعوة  إضافة وجدولة االجتماعات للمجلس من مهام مشرف اجمللس 

 ع وحذف االجتماع وأي ًا إرفاق امللفات لالجتماع.وتعديل بيانات االجتما وإقفاهلااملواضيع 

 

 إضافة اجتماع  : 5-1

 عن طريق لوحة التحكم الرئيسية ملشرف اجمللس , ال غط على :

 

 . االجتماعات – 1

  . إضافة اجتماع – 2

 

 
 

 عند الدخول إلضافة اجتماع , بالبتيب سيتم إكمال ا طوات التالية :

 
 

  بيانات االجتماع : – 1

 وها البيانات األساسية لالجتماع ) عنوان االجتماع , تاريخ االجتماع , توقيت االجتماع , مكان االجتماع ( .
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 . دعوة األع اء لالنتقال إن التالا وبعد إكماهلا ال غط على 

 

 دعوة األع اء – 2

 ته .بعد إدخال بيانات االجتماع ودعوة األع اء ستظهر صفحة التأكيد , كا يتم جدول

 
 

 

 بعد االنتهاء من دعوة االع اء اضغط على التالا
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 تأكيد بيانات االجتماع-3

 عند دعوة االع اء يتم عرض بيانات االجتماع مرة أخرى للتأكيد قبل إنشاء االجتماع

 

 إنشاء االجتماع-4

 ميع األع اء متت دعوتهم , ال غط على  عند التأكد أن مجيع البيانات صحيحة وأن ج

 كا يتم تأكيد االجتماع وجدولته من ضمن قائمة اجتماعات اجمللس : التالا

 

 حترير االجتماعات  : 5-1

 ال غط على : ة التحكم الرئيسية ملشرف اجمللس عن طريق لوح

 

 . االجتماعات – 1

  . إضافة اجتماع – 2

 

 

 لس :وها قائمة الجتماعات اجملة حترير االجتماعات وبعد ذلك سيتم االنتقال إن صفح
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 :عند فتح صفحة حترير االجتماعات , يوجد جبانب كل اجتماع الئحة من ا يارات بالشكل التالا 

 

 : استعراض املواضيع يف االجتماع   5-1-1

 لس يستطيع استعراض املواضيع املدرجة يف االجتماع عن طريق النقر على : مشرف اجمل

 

 ع املدرجة , بالشكل التالا : وبعد ذلك ستظهر للمشرف صفحة مواضيع االجتما
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 : إضافة موضوع إن االجتماع   5-1-2

 عن طريق  إن قائمة مواضيع االجتماعاملواضيع  لس يستطيع إضافةمشرف اجمل

 الدخول إن قائمة االجتماعات , ثم ال غط من قائمة خيارات االجتماع على : 

 تماع املختار ليتم االنتقال إن صفحة إضافة موضوع جديد لالج

 
 

 من خالل صفحة إضافة املوضوع , يتم استكمال بيانات املوضوع وحالة املوضوع واختيار التصنيف 

 (  ة دكتور , إرفاق صورة من األحباثثم إرفاق امللفات املطلوبة للموضوع ) مثال : يف حالة ترقي

 راجه تلقائيا يف االجتماع ., ليتم إد إضافة املوضوعثم ال غط عند اكتمال تسجيل البيانات على 
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 : تعديل كامل لبيانات االجتماع 5-1-3

 تعديل بيانات االجتماع كاملة : من صالحيات مشرف اجمللس 

 ويشمل ذلك تعديل التوقيت وتعديل اسم االجتماع , واملدعوين لالجتماع 

 وإعادة حتديد مكان وقاعة عقد االجتماع .

 ت , يقوم مشرف اجمللس بال غطويتم ذلك عن طريق قائمة االجتماعا

 على تعديل البيانات , من قائمة خيارات االجتماع :         

 

 بعد ذلك سيتمكن املشرف من تعديل البيانات عن طريق الصفحة التالية :

 

 
 

 لتأكيد التعديالت . تعديل االجتماعتعديل كافة البيانات املرغوب تعديلها ثم ال غط على 
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 ماع: حذف االجت 5-1-4

 

 يستطيع مشرف اجمللس القيام حبذف أحد االجتماعات من ضمن القائمة 

  ا اصةقائمة املهام  إنيتم ذلك باختيار حترير االجتماعات ثم الذهاب 

    بكل اجتماع وال غط على حذف االجتماع : 

 
 وسيقوم النظام آليًا حبذف االجتماع من القائمة ا اصة باجتماعات اجمللس .

 

 : حتويل حالة االجتماع  5-1-5

 من حتت االعداد إن جمدول  االجتماعمشرف اجمللس يستطيع حتويل حالة 

 حتى يتمكن األع اء من مطالعة املوضوعات . 

 وذلك با طوات التالية : 

 الدخول على اجمللس – 1

 إختيار االجتماع   – 2

 تغري حالة االجتماع من قائمة ا يارات إن جمدول  – 2

 

 
 

 عد ذلك قم باختيار االع اء حل ور االجتماعب
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 التعامل أثناء االجتماعات . : 5-3

 مشرف اجمللس هو املسئول األول عن سري العمل أثناء االجتماع ,

 أوالً  للتعامل مع االجتماع جيب الدخول عليه من خالل قائمة االجتماعات للمجلس :

 عن طريق ا طوات التالية :

 .اجمللس  اختيار – 1

 اختيار االجتماع . – 2

 الدخول على صفحة االجتماع :  – 3

 

 كما يف الصورة التالية : صفحة االجتماع تبني للمشرف مجيع بيانات االجتماع

 ومجيع املواضيع ومجيع املدعوين لالجتماع , وأي ًا توقيت االجتماع ومكان انعقاد

 االجتماع . 
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 ومن خالل الصفحة يستطيع املشرف : 

 فتتاح االجتماع  :ا – 1

 يف صفحة االجتماع  ا ياراتمن خالل مربع 

 افتتاح االجتماع .ال غط على  
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 عند ال غط على افتتاح االجتماع يف غري مالحظة : 

 وقته سيقوم النظام بتنبيهك للتأكد وعدم افتتاح االجتماع با طأ .

 

 

 :  ألحد املواضيع إدخال الوقت املقبح للنقاش – 2

 الل الدخول على املوضوع من خ

 ثم إدخال الزمن الكايف ملناقشته كما يف الصورة : 
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 إضافة تصويت ألحد املواضيع : – 3

 من خالل الدخول على املوضوع 

 من ضمن القائمة : إضافة تصويتثم ال غط على من قائمة مواضيع االجتماع 

 
 

 فة عدد من اجلزئيات خاصية التصويت يف نظام اجملالس متكن املشرف من إضا

 للتصويت يف املوضوع الواحد كما يف الصورة التالية : 

 
 

 : حيتاج الع و إلمتام عملية التصويت إن جهاز .مالحظة

 

 إضافة قرارات املوضوع واعتمادها : – 4
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من خالل الدخول على املوضوع وعند انتهاء التصويت ) يف حالة وجوده ( ,يستطيع املشرف 

ات الناجتة من التصويت أو من النقاش لكا حتفظ وتعتمد ويستطيع مجيع إضافة القرار

 املشاركني رؤية نتائج االجتماع يف أي وقت أخر .

 إغالق االجتماع : – 5

 يف صفحة االجتماع , ا ياراتمن خالل مربع 

 إغالق االجتماع . ال غط على 
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 ة يف املكتوب ألع اءا تعليقات يستطيع حترير وحذف مشرف اجمللس  

 .واملواضيع داخل االجتماع النقاشات 
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 أخريًا : تسجيل ا روج من نظام اجملالس

 
 للخروج من نظام اجملالس :

  تسجيل ا روجمن القائمة الرئيسية ال غط على أيقونة 

 

 
 

 
 

 دقيقة.  62يف حالة عدم وجود نشاط ملدة آليًا تسجيل ا روج يتم -

 يعترت نشاطًا  ديث الصفحة أو االنتقال لصفحة جديدة: حتللتوضيح فقط)

 .) فال يعترت نشاط يف صفحات الويب  املؤشر  أما حتريك 

 . عند إغالق املتصفحآليًا تسجيل ا روج يتم  -

 

 
 

 .فإن كان من نواقص يرجى إبالغنا لتحديث الدليل ل عبارة عن تبسيط للنظام بالصور هذا الدلي

 

  مطورو المعرفةفريق 


