
منصة المعرفة
تطبيقات متقدمة �دارة ا�نشطة المعرفية

أنشطة الفعاليات والتعليم والتدريب المتنوعة

ماذا تحتاج
المنظمات �دارة المعرفة؟ 

 منصة متخصصة تتيح إدارة الفعاليات واالحداث وترويجها ومشاركتها مثل فعاليات إقامة الورش والملتقيات

والندوات والمؤتمرات واالجتماعات

 يساهم النظام في إدارة الفعاليات بكل كفاءة من خالل تنظيم ا�عالن عن الفعاليات ومتابعة التسجيل والقبول

وشراء التذاكر والفعاليات المدفوعة وشهادات الحضور

المميزات : 

 - إضافة الفعاليات وتحديد توقيتها 

 - تحديد نوع الفعالية والجمهور المستدف 

 - تحديد موقع ومقر الفعاليات الحضورية وروابط الدخول لالفتراضية 

 -تحديد الفعاليات المجانية والمدفوعة 

 - إدارة المسجلين والقبول وسجل ا�عضاء 

- إدارة الشهادات -

- احصائيات وتقارير 

 لقد أصبحت الدورات التدريبية المقدمة عن بعد أكثر طلبا في الوقت الراهن وأصبح من السهل تقديم البرامج

 والدورات التدريبية والورش عن طريق االنترنت

 تتيح لكم منصة البرامج التعليمية والتدريبية تقديم كافة برامجكم اونالين من خالل إدارة محتوى البرامج

والقبول والدفع وتوليد الشهادات وتقديم برامج متزامنة وغير متزامنة مجانية او مدفوعة عبر المنصة

المميزات :

نشر البرامج التدريبية االلكترونية 

تدريب عن بعد متكامل 

نشر روابط الزوم للبرامج المتزامنة 

رفع المحتوى من ملفات وفيديو للبرامج الغير متزامنة 

تقديم برامج مجانية ومدفوعة 

إدارة الملتحقين والشهادات 

منصة الفعاليات

 منصة البرامج التعليمية والتدريبية
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المشروعات البحثية
 إدارة متكاملة لكافة مجريات المشروعات البحثية والتمويل

وإدارة المهام
إدارة المؤتمرات

 إدارة كافة مجريات المؤتمرات من اعالن وعرض الجدول
والتسجيل

إدارة الجوائز
 إدارة جوائز التميز التي تطرحها الجهات ومتابعة ملفات

المتقدمين والتحكيم
إدارة المعرفة المؤسسية

 جمع وتوثيق كامل المعرفة داخل المؤسسة وتنظيمها
واالحتفاظ بها وتسهيل نقلها ل�فراد

إدارة واستقطاب المواهب
 تسجيل السير الذاتية وتوثيق ملفات المتقدمين ومراجعتها

 وتنظيمها وتحكيمها

 لدينا نظم متنوعة تدعم احتياجات
الجهات العلمية واالكاديمية
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إدارة المنظمات العلمية

 تشكل الكيانات العلمية المستقلة كالجمعيات العلمية والمعاهد منظومة إدارية مكونة من عدة اقسام قد

يصعب لسيطرة عليها من دون وجود نظام الكتروني يدير الموارد البشرية والمشروعات والمالية والعضويات

إدارة الموارد البشرية 

إدارة العضويات والتسجيل 

إدارة قسم المالية 

إدارة مشروعات المنظمة 

إدارة الفعاليات 

نظام التدريب االلكتروني 

إدارة العضويات

تسجيل ا�عضاء واالشتراكات والتواصل معهم

المجالت العلمية

 نشر المجالت العلمية المحكمة مفتوحة المصدر او المدفوعة وتلقي

طلبات النشر

إدارة االجتماعات عن بعد

 التحكم في االجتماعات عن بعد وجدولتها وتوقيتها ونشر روابط منصات

االجتماع عن بعد بين الفريق

نظام تدريب الموظفين

 تقديم خدمات التدريب والتأهيل للموظفين من خالل منصة تدريب

الكترونية

قواعد المعلومات والمصادر المفتوحة

بناء وتصميم قواعد المعلومات المتخصصة ونظم النشر العلمي

المفتوح والمدفوع 


