
0 

 

  

 اسم النظام

 المستفيد من النظام
 

 المستخدم دليل

لكتروني للمؤتمرات النظام اإل

والندوات بجامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل

 
 

 1.0|      رقم االصدار:                  2017العام: 

 



 

 

 

 2 نبذة عامة عن النظام

 2 كيفية الوصول إلى النظام

 2 تسجيل الدخول

 3 خدمات النظام

 3 (طلب الحضور او المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل) -1

 4 (طلب استاذ زائر) -2

 5 )طلب عقد لقاء علمي( -3

 6 )متابعة الطلب( -4

 7 الخروج من النظام -5

 7 طرق التواصل -6

 

 

 المحتويات 



  1(  |        النظام االلكتروني للمؤتمرات والندوات)

 

 
 

 ن النظام:ع

يخدم النظام اإللكتروني للمؤتمرات الخارجية والداخلية جميع اعضاء هيئة التدريس 

% لجميع المعامالت الخاصة  100بالجامعة ويهدف  إلى استخدام التعامل اإللكتروني 

 .بالمؤتمرات والندوات وورش العمل حضورًا أو مشاركة أو انعقادًا أو استضافة الزائرين

  النظام: يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 

  معالي مدير الجامعة  تأييدحصول أعضاء هيئة التدريس السعوديين على

 ومعالي وزير التعليم العالي للحضور أو المشاركة في المؤتمرات الخارجية .

 ل أعضاء هيئة التدريس السعوديين على موافقة معالي مدير الجامعة حصو

لحضور أو المشاركة في المؤتمرات الداخلية والمتعاقدين في المؤتمرات 

 الداخلية والخارجية.

  طلبات التقديم ألستاذ زائر لجميع أقسام كليات الجامعة والموافقة عليها من

 وزارة التعليم العالي .

  علمية أو مؤتمرات عامة من األقسام .طلبات عقد لقاء 

 من النظام: نوالمستفيد

 دارة الجامعةإ –عمداء الكليات  –رؤساء األقسام  – أعضاء هيئة التدريس  

 

 رابط النظام:

https://symp.moe.gov.sa/default.aspx 

 

 

 

  

 نبذة عامة عن النظام

https://symp.moe.gov.sa/default.aspx
https://symp.moe.gov.sa/default.aspx
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يتتتم تستتجيل التتدخول علتتى النظتتام عتتن طريتتل التتدخول علتتى التترابب ا لكترونتتي وفتتت  حستتا  

جديتد للعضتو عتن طريتل ايقونتة تستجيل عضتو هيئتة تتدريس جديتد واختيتار استم المستتتخدم 

وكلمتتتة المتتترور وتعبئتتتة البيانتتتات المطلوبتتتة إتتتم ارستتتال الطلتتتب إلتتتى رئتتتيس القستتتم لت عيتتتل 

ل علتى حستابم متن ختالل استم المستتخدم وكلمتة الحسا . وبعتدها يستتطيع العضتو التدخو

 المرور المحددة مسبقًا.  

 

 تسجيل الدخول 

 .اسم المستخدم وكلمة المرورادخال رابب النظام إم 

 

 
 تسجيل الدخول 1رسم توضيحي 

 

 (الداخليةالحضور أو المشاركة في المؤتمرات الخارجية أو )  -1

يتقدم العضو من خالل حسابم في النظام بطلب المشاركة في مؤتمر ويتم تعبئة 

وارسالم إلى رئيس القسم للعرض على مجلس القسم واخذ القرار النموذج بالكامل 

 . المناسب ومن إم إلى عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية واخذ القرار المناسب

 مة:متطلبات وشروط الحصول على الخد

 .استاذ مساعد( –استاذ مشارك  -ان يكوم عضو هيئة التدريس )استاذ -1

 ان يكون لديم بحث منشور خالل السنتين الماضيتين. -2

 لم حل في الحضور مره واحدة سنويًا أو مشاركة مرتين سنويًا. -3

 عاقدين يحل لهم طلب المشاركة فقب.للمت -4

 .مهامم ال عليةان تكون هناك عالقة بين المؤتمر وتخصص العضو او  -5

 ان يقدم العضو تقريرا كاماًل بعد انتهاء مشاركتم في المؤتمر. -6

 النظام الوصول إلىكيفية 

 خدمات النظام
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يحل للمتعاقدين طلب المشاركة بعد مضي سنم أو اكثر في الجامعة وان  -7

 .يكون حاصاًل على تقدير ممتاز في تقييم األداء الوظي ي

 خطوات التنفيذ:

 الرابب ا لكتروني . لالدخول على الص حة الرئيسية للنظام عن طري -1

 اختيار خدمة طلب المشاركة في مؤتمر  -2

 تعبئة البيانات كاملة  -3

ارسال الطلب إلى رئيس القسم. إم عميد الكلية إم مدير الجامعة إم وزارة  -4

 التعليم. 
 

 
 لوحة التحكم 2 رسم توضيحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب مشاركة في مؤتمر 3 رسم توضيحي
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 طلب استاذ زائر  -2

و القسم لتقديم طلب استاذ زائر من أصحا  الخبرة المحليين أهي خدمة متاحة لرئيس 

ست ادة من خبراتم ب للقسم المعني لزيارة القسم واإلالعالميين في التخصص المناس

 .بما يعود على القسم بال ائدة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

بكل دقة ، والحرص على اختيار ذوي  جراءات الطلب وتعبئة البيانات كاملةاستكمال إ

التخصصات المناسبة لألقسام المعنية. وكذلك اختيار المهام المطلوبة منم مع ما 

 يتناسب مع احتياجات القسم . 

 خطوات التنفيذ:

من خالل حسا  رئيس القسم يتم اختيار خدمة طلب استاذ زائر وتعبئة البيانات 

 .الكلية إم إلى مدير الجامعة إم إلى وزارة التعليمالمطلوبة كاملة وارسال الطلب لعميد 

 

 
 لوحة التحكم 4رسم توضيحي 

 

 
طلب أستاذ زائر 5 رسم توضيحي



  5(  |        النظام االلكتروني للمؤتمرات والندوات)

 

 )طلب عقد لقاء علمي) -3

الخدمة غير مفعلة ) هي خدمة لطلب عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية داخل الجامعة 

 (حاليا  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 جراءات الطلب وتعبئة البيانات كاملة بكل دقة ، والحرص على اختيارإاستكمال 

المعنية. وكذلك اختيار المهام  للكلياتذوي التخصصات المناسبة  المتحدإين من

 .  محاور اللقاء العلميمع ما يتناسب مع  مالمطلوبة منه

 خطوات التنفيذ:

وتعبئة البيانات  عقد لقاء علمييتم اختيار خدمة طلب  عميد الكليةمن خالل حسا  

 المطلوبة كاملة وارسال الطلب لعميد الكلية إم إلى مدير الجامعة إم إلى وزارة التعليم

ألخذ الموافقة إم ارفاق قائمة بأسماء المتحدإين والمشاركين في اللقاء العلمي 

ة للدراسات العليا والبحث وارسالها عن طريل مكتب مدير الجامعة او وكيل الجامع

 .العلمي 

 

 
 

 لوحة التحكم 6رسم توضيحي 
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 )متابعة طلب(-4

من خالل ايقونة متابعة طلب أعلى شاشة النظام يمكن لصاحب الطلب متابعة الطلب عن 

 .تمطريل ادخال رقم الطلب ومعرفة حال

 
 متابعة طلب 8رسم توضيحي  

 طلب عقد لقاء علمي 7 رسم توضيحي
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في قسم  يقونة خروجوج من النظام عن طريل الضغب على أيتم تسجيل الخر

 . معلومات المستخدم

 
ج من النظاموالخر 9رسم توضيحي 

 

 

 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام / الشخص المسؤولالجهة 

 د.ابتسام عبداللم السحيمي أ.

ممثل مدير الجامعة لنظام المؤتمرات 

 والندوات

ealsuhaimi@iau.edu.sa 0133332407 

 ريم عبداللم السحيمي

 سكرتيرة نظام المؤتمرات والندوات
rasuhaimmi@iau.edu.sa 0133335920 

 المرشد عبدالرحمن أحمد

 سكرتير مكتب مدير الجامعة
aalmurshd@iau.edu.sa 0133333010 

   

 

  

 الخروج من النظام

 طرق التواصل
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