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دإرة إملؤمترإت  نظام إ 

يمت من خالهل تقدمي ومناقشة عدد من إلورقات إلبحثية،  ،إملؤمتر إلعلمى هو معلية تنظميية لنشاط علمى

اتحهتا عىل إخلط إملبارش ،أ و عىل أ قرإص ملزيرة ،وعادة ما يمت نرشها فامي بعد ىف شلك مطبوع أ و  ،أ و يمت إ 

 .تدرج مضن قوإعد بياانت إلنص إلاكمل

درإج  دإرة إملؤمترإتومت إ  برانمج حاسب أ ىل مصم " : حيث مت إل تفاق علهيا بأ هنا  ،تعريف علمى ل نظمة إ 

رسال  ،خصيصًا ملساعدة رؤوساء إملؤمترإت ومنظمهيا وإملؤلفني وإحملمكني ىف معلية تنظمي إملؤمترإت إلعلمية وإ 

دإرة إحملتوى هذإ إلربانمج ىف تشغيهل عىل ش بكة إلويب،  ويعمتد ،إلبحوث وحتكميها ونرشها ولك ما يتعلق ب 

 ." ح لال س تخدإم مبقابل مادى أ و جماىنوقد يتا

 :سامت إلنظام

دإرة إملؤمتر .1 دخال بياانت إملؤمتر، وهيئة إملرشفني وإحملمكني، : إ   .وحماور إملؤمتر وفاعلياتهإ 

رسال إل ورإق إلعلمية .2 رسال إل ورإق إلعلمية إخلاصة بلباحثني للمشاركة ىف إملؤمتر: إ   .ميكن إ 

يمت أ وًل تكوين فريق من إحملمكني ىف مجموعة من إلتخصصات إلعلمية، يمت عن : حتكمي إل حباث .3

 .طريقهم فامي بعد حتكمي إل ورإق إلعلمية إملقدمة من قبل إلباحثني

 .ميكن تسجيل أ سامء إل عضاء إملشاركني ىف إملؤمتر وطباعة إلاكرنهيات هلم: تسجيل إملشاركني .4

نهتاء إمل: نرش أ عامل إملؤمتر .5 اتحة إلنصوص إلاكم ة لأ ورإق إلعلمية إخلاصة بملؤمتربعد إ   .ؤمتر، يمت إ 

دإرة  إلنظام  :إ 

 :أ نوإع من إلصالحيات 3يش متل إلنظام عىل 

دإرة إلنظام  .1 نشاء مؤمتر جديد وإلتعديل ىف : إ   .إلبياانت إخلاصة بملؤمتريمتكن من إ 

دإرة إملؤمتر .2 ضافة هيئة إل رشإف وإحملمكني،  :إ  ميكن ملنظم إملؤمتر إحلق ىف تعديل بياانت إملؤمتر، وإ 

خل.... ، وإلتعديل ىف حماور إملؤمتر  .إ 

رسال إل ورإق إلعلمية، ومتابعة قبول  :إل عضاء .3 ها من عدمه عن طريق إلربيد هلم فقط إحلق ىف إ 

 .، أ و إلصفحة إخلاصة بملؤمتر عىل إلنظامإل لكرتوىن
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 : إملؤمتر إدلويل إخلامس للعلوم إلبيئية وإلبيولوجية: مثال 

http://icbes2.mans.edu.eg/ 

 :ميكن من خالل إلصفحة إلرئيس ية الاطالع عىل

 إس تخدإم إلنظام  دليل .1

ىل إل جنلزيية .2  تغيري إللغة من إلعربية إ 

 تسجيل إدلخول أ و إلتسجيل يف إملؤمتر  .3

 إلتعرف عىل بياانت إملؤمتر  .4

 إل طالع عىل بعض إلبياانت إخلاصة بل ماكن إلس ياحية إليت ميكن زايرهتا .5

 .إلتسجيل يف إملؤمتر .6

 

  

http://icbes2.mans.edu.eg/
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دإرة إملؤمتر  : إ 

 :تعديل بياانت إملؤمتر . أ  

دخال إلبياانت إخلاصة بملؤمتر، وأ مه إملوإعيد إخلاصة بملؤمتر، ومعايري كتابة  من دإرة إملؤمتر، يمت إ  خالل إ 

دخال بياانت إلتصال، وهيئة إل رشإف، ورسوم الاشرتإك  .إملقالت إلعلمية، ومعايري قبولها، وإ 

 

 : فاعليات إملؤمتر  . ب

إجلدول حمدد طبقًا لأ ايم إليت مت حتديدها مكوعد لبدإية وهناية إملؤمتر، حيث يمت إختيار  يظهر

ضافة فاعلية، ويمت تسجيل إمس إلفاعلية وماكهنا وموعد بدإيهتا وهنايهتا، ونوعها وىف حاةل إختيار . إ 

ضافة جلسة حبثية أ و جلسة علمية، يمت فتح اتب جديد ل ضافة إمس رئيس إجللسة وإملساعد،  وإ 

 .إل حباث إليت سيمت مناقش هتا يف حاةل إجللسات إلبحثية
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ميكن من خاللها تغيري صورة إلشعار إخلاصة بملؤمتر، عن طريق إختيار صورة : تغيري شعار إملؤمتر . ت

 جديدة من إجلهاز،

 

 : هيئة إل رشإف . ث

ضافة أ عضاء جدد، يمت إلبحث عن إلعضو  هيئة إل رشإف إحلالية، وىف حاةل إلرغبة ىف إس تعرإضميكن  إ 

دإرة إملؤمتر، يصبح هذإ إلعضو من فريق  ختيار صالحيات إ  إملطلوب، وحتديد إلوظيفة إخلاصة به، وىف حاةل إ 

دإرة إملؤمتر  .إ 
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س تعرإض هيئة إلتحكمي إحلالية،  :هيئة إحملمكني . ج ضافة حممكني جدد، يمت  وىف حاةل إلرغبة ىفميكن إ  إ 

ختيار إلتخصص إملطلوب  .إلبحث عن إلعضو إملطلوب، مث إ 

 

ضافة حماور  :حماور إملؤمتر . ح ماكنية إ  ىل جانب إ  ضافهتا مس بقًا، إ  ميكن إل طالع عىل إحملاور إلىت مت إ 

 .جديدة
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يمت من خاللها حتكمي إل ورإق إلعلمية إلىت يمت تقدميها  ىه إلعنارص إلىت :تعديل عنارص إلتحكمي . خ

دخالها إلىت متوميكن من خالل هذإ إلتبويب إل طالع عىل عنارص إلتحكمي . للمشاركة ىف إملؤمتر  إ 

دإرة إلنظام،  ختيار أ ى من هذه إلعنارص وحذفهامس بقًا من قبل إ   .وميكن إ 

 

ضاف  ، إلتحكمية مجموعة جديدة من عنارص وميكن إ 
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هنا متر بدورة لتحكمي  :حتكمي إل حباث إلعلمية . د عندما يقدم إلباحث ورقة علمية للمشاركة بملؤمتر، فا 

  :إل حباث إلعلمية

، من صفحة إلبدإية خيتار إلباحث طلب نرش حبث، ويقوم برفع إلنص إلاكمل للبحث: طلب نرش حبث .1

س تكامل إلبياانت إملطلوبة،  ما شفهي  أ و سيس تخدم ملصقد ويمت حتديوإ   وميكن، طريقة مناقشة إلبحث، إ 

 .Zipأ و  Rarرفع أ كرث من ملف بصيغة 

 

رسال إلبحث، يظهر دلى إلباحث من تبويب إل حباث إملقدمة وبعد رسالها ل دإرة ، إل حباإ  ث إلىت مت إ 

 ،إملؤمتر
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دإرة إملؤمتر من قامئة إل حباث إجلديدة، : حبث جديد .2  وميكن رفض إلبحثيظهر إلبحث دلى إ 

دإرة إملؤمتر ؛ ل ن إلبحث خارج جمال إملؤمتر، أ و  سبب أ خر وميكن ذكر  ل يمبارشة من ِقبل إ 

قامئة إل حباث إملرفوضة  يفوىف هذه إحلاةل يظهر إلبحث  إملاكن إخملصص ذلكل، يفإلسبب 

 هنائيًا، 

 

لكرتوىن  إختيارحيث يمت أ و يمت توزيع إلبحث عىل إحملمكني،  إلتخصص، وإحملمكني، ويرسل إلنظام بريد إ 

رساهل للتحكمي  .للباحث، بأ ن حبثه مت إ 
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دإرة إملؤمتر مبارشة،   أ و يمت تسجيل رأ ى إ 

 

قامئة إل حباث قيد إلتحكمي،  يفيظهر إلبحث حممكني للبحث،  إختياربعد  :أ حباث قيد إلتحكمي .3

 .حممك جديد، أ و حذف إحملمكني إختياروميكن رفض إلبحث، أ و 
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قامئة إلبحث مضن يظهر  من ِقبل إحملمك،حاةل رفض حتكمي إلبحث،  يف :أ حباث مرفوض حتكميها .4

 ، ميها ليمت توزيعها عىل حممك أ خرإل حباث إملرفوض حتك 

 

لتحكمي إلبحث، وىف حاةل تأ خر إحملمك عن هذه يمت حتديد اترخي  :إلتحكمي يفأ حباث متأ خرة  .5

إلتحكمي، وىف هذه إحلاةل يمت حذف إحملمك  يفقامئة إل حباث إملتأ خرة  يفإملدة يظهر إلبحث 

 .حممك جديد للبحث وإختيار إحلايل
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دإرة إملؤمتر إنتظار يف)أ حباث مت حتكميها  .6 بعد موإفقة إحملمكني عىل إلبحث يأ ىت دور  (:رأ ى إ 

دإرة إملؤمتر لتسجيل رأ هيا عىل إلبحث،   إ 

 

 : أ نوإع  3وتوصيات إل حباث تنقسم إ ىل 
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  (هنايئإلبحث مقبول بشلك )مقبول 

 إملؤمتر يفموعد ملناقشة إلبحث  إختيارهذه إحلاةل يمت  يف

 

  رسال إلبحث من جديد بعد إلتعديالت مطلوب)مقبول مع طلب تعديالت عادة إ   (إ 

دإرة إملؤمتر بلتعديالت إملطلوبة ىف إلبحث رسال إلبحث مرة أ خرى، ، وبعد إل  يظهر دلى إلباحث رأ ى إ  نهتاء يمت إ 

دإرة  رسال إلبحث ل ول مرة، وبعد رفع ملف إلبحث إجلديد بعد إلتعديل، تظهر دلى إ  لتظهر شاشة تش به شاشة إ 

رسالها للتحكمي مرة أ خرى أ و قبولها مبارشة، قامئة إل حباث إجلديدة،  إملؤمتر ىف عادة إ  ول دإرة إملؤمتر إحلرية ىف إ 

ىل تبويب إل حباث إملرفوضة  .وإلبحث قبل إلتعديل ينتقل إ 

 (إلبحث مرفوض بشلك هناىئ)غري مقبول 

 .إل حباث إملرفوضة هنائياً قامئة يظهر إلبحث ىف ىف حاةل رفض إلبحث بشلك هناىئ من ِقبل إحملمكني، 
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 : حتكمي إل حباث: اثلثاً 

دإرة إملؤمتربل عضاء جلنة إلتحكمي إذلين مت حتديدمه مس بقًا من قِ   ل إ 

 ،رفض حتكمي إلبحث يفتظهر دلى إحملمك قامئة بل حباث إملطلوب حتكميها فقط، وللمحمك إحلق 

 

حتكمي إلبحث إخملتار، لتظهر  إختيارإلبحث ملرإجعته، وبعد الانهتاء من إملرإجعة يمت وميكن للمحمك حتميل 

 شاشة إلتحكمي، 
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 :شاشة إلتحكمي
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دإرة إحلسابت :رإبعاً   : إ 

ضافة  . أ    : هناك عدة طرق ل ضافة إحلسابت :إحلسابتإ 

طلب إشرتإك من صفحة إملؤمتر، ويقوم  إختيارميكن للمشرتك تقدمي طلب إلعضوية عن طريق  .1

رسال إلطلب دخال إلبياانت إملطلوبة، مث إ   .ب 

 

دإرة إحلسابت .2 ضافة إحلسابت إجلديدة من خالل إ  دإرة إملؤمتر، حيث يمت إ   عن طريق إ 
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كسل يفتصدير بياانت إل عضاء عن طريق  .3  إس تكاملحيث يمت حتميل إمللف من إلنظام، ويمت : ملف إ 

نشاء يفبياانت إل عضاء،  مجليع  إشرتإك إمللف، مث رفع إمللف عىل إلنظام مرة أ خرى، ومن خالهل يمت إ 

 .إل عضاء مرة وإحدة، وميكن ل دإرة إملؤمتر تصدير بياانت مجيع إل عضاء من خالل ملف إكسل

 

ما أ ن يكون إحلساب نشط مبجرد إلتسجيل، أ و تفعيل  إختيار يفول دإرة إملؤمتر إحلق  كيفية إلتفعيل، إ 

دإرة إملؤمتر عىل طلب الاشرتإك، وذكل عن طريق  موإفقة إنتظار، أ و إل لكرتوينإحلساب عن طريق إلربيد  إ 

 . الاشرتإكتعديل بياانت إملؤمتر، إلتبويب إخلاص برسوم 

 : إس تعرإض مجيع حسابت إملؤمتر . ب

من  ل ي ، أ و تغيري لكمة إلرس إخلاصةالاشرتإك إس تعرإض حسابت إملؤمتر، تعديل تفاصيل من خاللميكن 

 ، إملؤمتر يفإل عضاء إملسجلني 
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 :طباعة اكرنهيات إملؤمتر . ت

 باعة اكرنهيات إملؤمتر للمشرتكني،ميكن ط 

 

 :إخلدمات: خامساً 

دخال رسوم  يفل دإرة إملؤمتر حق إلتحمك   ، وأ ماكن إل قامة، ووسائل إلنقل وإملوإصالت، الاشرتإكإ 

 وإل عالن عن إلرحالت إخلاصة بملؤمتر، 

 : إملؤمتر يفإلتسجيل  . أ  

ضافة رسوم  الاشرتإكميكن من خاللها إل طالع عىل رسوم  ديدة، ويمت ج إشرتإكإملضافة، وميكن أ يضًا إ 

 ، حتديد أ خر ميعاد دلفع إلرسوم
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 :إل قامة بلفنادق . ب

 إملؤمتر،  يفحتديد إلفنادق إجملهزة للمشاركني يمت 

 

 :وسائل إلنقل وإملوإصالت . ت

دخال أ سعار اكفة وسائل إلنقل إملتاحة للمشاركني   ، إملؤمتر يفيمت إ 
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 :إلرحالت إلس ياحية . ث

درإج بياانت إلرحالت إلس ياحية، كنوع من إلرتفيه للمشاركني ميكن   إملؤمتر،  يفإ 
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 :لوحة إلتحمك :سادسًا 

رسالها لأ عضاء دإرة  إملؤمتر تعديل إلتبويب إخلاص بملؤمتر، أ و تعديل رسائل إلتنويه إلىت يمت إ  عن  عن طريقها ميكن لهيئة إ 

 .طريق إلربيد الالكرتوين

ضافة تبويب . أ    : إ 

دإرة إملؤمترإت عىل تبويبني  وإلتبويب إجلانيب يظهر " إلرئيس ية " إلتبويب إلرئييس يظهر أ عىل إلشاشة جبانب تبويب : حيتوى إملوقع إخلاص ب 

 .إل سايسيندرج من إلتبويب  إلفرع ، وإلتبويب "شعار إملؤمتر"يف إجلانب أ سفل صورة 

دخال عنوإن إلتبويب، وحتديد نوعه سوإء اكن  أ و فرعى، أ و تبويب  رئييسميكن إ ضافة تبويب جديد عن طريق إ ضافة تبويب، حيث يمت إ 

 إلقامئة، يفيظهر به  إذلي، وإختيار ترتيبه جانيب

 
 :تعديل تبويب . ب

دخالميكن ل دإرة إ ملؤمتر إختيار إلتبويب إملرإد تعديهل، ويمت   إلبياانت إجلديدة إملرإد تعديلها،  إ 
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 :حذف تبويب . ت

 يمت إختيار إلتبويب إملرإد حذفه، مث إختيار حذف،

 

 :رسائل إلتنويه تعديل . ث

رسالها للمس تخدمني أ و إحملمكني عن  إليتبتعديل رسائل إلربيد الالكرتوين  إل رشإفميكن أ ن تقوم هيئة  يمت إ 

رسالها  يفطريق إلضغط عىل إلرساةل إملطلوب تعديلها، فتظهر  أ سفل إلشاشة، وميكن إختيار إلقمي إملطلوب إ 

 جبوإر مربع إلتعديل، إملوجودةللمس تخدمني أ و إحملمكني عن طريق إلقامئة 

 
حالة من احلاالت السابقة، يتم  أي يف للباحثني وىف حالة عدم رغبة إدارة املؤمتر بعدم إرسال رسالة تنويه

 .جسم الرسالةحذف 
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رسال رساةل بريد  . ج لكرتوينإ   :إ 

دإرة إملؤمتر  يف رسال رساةل  يفحاةل رغبة إ  يمت إلبحث عن إلشخص إملطلوب ، إل لكرتوينعضو من إل عضاء عرب إلربد  ل يإ 

ما بلرمق أ و  رسال إلرساةل هل إ  ضافته، مث كتابة حمتوى إلرساةل، الامسإ  رسال، وإختيار، ويمت إ   إ 

 

 

ً:ًالتقارير:ًسابعاً 

ميكن من خالل تبويب التقارير عمل تقارير باخلدمات، مثل استعراض حجز الفنادق، أو وسائل 
 .املواصالت أو الرحالت السياحية

وميكن أيضًا عمل تقارير باألحباث، األحباث اجلديدة، وأحباث قيد التحكيم، أحباث مرفوض حتكيمها، 
أحباث متأخرة يف التحكيم، أحباث مت حتكيمها، أحباث مطلوب إرساهلا بعد التعديل، أحباث مقبولة 

 .بشكل هنائي، مجيع أحباث املؤمتر، األحباث املرفوضة هنائياً 

 


