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رسالتنا
تقديــم خدمــات برمجيــة عاليــة الجــودة وســهلة االســتخدام وبدعــٍم 

فنــٍي مســتمر.

رؤيتنا
أن نكــون مــن أفضــل عشــرة شــركات برمجيــة محليــة خــال الخمســة 

القادمــة. ســنوات 

  قيمنا
خدمة العميل	 
الجودة	 
القيادة و المسؤولية	 
اإلبتكار	 
الشغف	 

تأسست شركة مطورو المعرفة عام 2012م وذلك للحاجة الملحة 
في سوق تقنية المعلومات لوجود شركات ناشئة تقدم خدماتها 

بجودة عالية تقارن بمثياتها من الشركات العالمية. 

بمهنية  خدماتها  تقديم  على  البداية  منذ  الشركة  حرصت  وقد 
وجودة عالية، وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التقنية لخدمة عمائنا.



مجالس

منتجاتنا
منتجات ُبنيت بشغف

2



يقوم النظام بإدارة واتمتة االجتماعات 
الى  التقليدية  الطريقة  من  وتحويلها 

اجتماعات إلكترونية بالكامل.

يدير النظام جميع انواع االجتماعات بما 
فيها اللجان والمجالس التنفيذية.

فيهم  بما  المستخدين  جميع  النظام  يساعد 
معدي ومنسقي االجتماعات من خالل تسهيل 
جميع  مع  والتواصل  المحتوى  ادارة  عملية 

المستفيدين من النظام. 

بتوفير المعلومة لألعضاء و بقابلية متابعتهم  
سيرتفع مستوى الجودة واإلنتاجية.

3



مهام
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منتجاتنا
منتجات ُبنيت بشغف



اي  بتقســيم  المهــام  ادارة  نظــام  يقــوم 
منظومــة الــى هيــكل تنظيمــي محدد )اقســام 
الموظفيــن  توزيــع  خاللــه  مــن  يتــم  وادارات( 
مناصبهــم  حســب  النظــام(  )مســتخدمي 
علــى  بهــم  الخاصــة  الوظيفيــة  والمســميات 
التــي  االقســام  وتحديــد  التنظيمــي  الهيــكل 

فيهــا يعملــون 

يهــدف نظــام ادارة المهــام الــى تنظيم 
لديهــا  منظومــة  اي  ومهــام  اعمــال 
هيــكل تنظيمــي محــدد وعــدد كبيــر مــن 
ــن، حيــث يعمــل علــى تســهيل  الموظفي
بطريقــة  واألعمــال  المهــام  وتوثيــق 

الكترونيــة.
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المجلة العلمية
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منتجاتنا
منتجات ُبنيت بشغف



يســمح  المحكمــة  العلميــة  المجــالت  نظــام 
مجــالت  فــي  أبحــاث  لنشــر  طلبــات  بتقديــم 
وإرســالها  وحفظهــا  للجامعــة  تابعــة  علميــة 
فــي  المتبعــة  اإلجــراءات  ســير  لخــط  طبقــا 
ــات ويســتطيع مقــدم الطلــب  ــل هــذه الطلب مث
متابعــة طلبــه وتوفيــر درجــة الســرية الالزمــة 
عــن  وإحصائيــة  تفصيليــة  تقاريــر  واســتخراج 

البيانــات. هــذه 

جميــع  واتمتــة  بــإدارة  النظــام  يقــوم 
العلميــة  المــواد  تحكيــم  مراحــل 
لصالــح  الباحثيــن  قبــل  مــن  المقدمــة 
بالجامعــة،   الخاصــة  العلميــة  المجــالت 
حيــث بمقــدور المحــرر اســتقبال وادارة 

إلكترونــي. بشــكل  الطلبــات  جميــع 
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ترقيات
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منتجاتنا
منتجات ُبنيت بشغف



إلــى  يهــدف  الكترونــي  نظــام  هــو  ترقيــات 
تحويــل عمليــة طلــب الترقيــة ودراســتها واتخاذ 
القــرار بشــأنها إلــى عمليــة إلكترونيــة بالكامــل، 
وقــد حقــق النظــام الكثيــر مــن النجاحــات فــي 

ــر الوقــت والمــال توفي

جميــع  واتمتــة  بــإدارة  النظــام  يقــوم 
هيئــة  ألعضــاء  الترقيــة  طلــب  مراحــل 
الســعودية،  بالجامعــات  التدريــس 
النظــام يقــوم بحســاب الناتــج العلمــي 
بشــكل آلــي ويســهل العمــل بشــكل كبيــر 

ومراجعــه. الطلــب  لمقــدم 
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حضور
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منتجاتنا
منتجات ُبنيت بشغف



التدريس  هيئة  لعضو  الرئيسية  المهام  من 
من  كثير  وهناك  المعرفة،  ونقل  البحث 
اإلجراءات التي تتطلب من عضو هيئة التدريس 
اخذ جزء من وقته الثمين لمتابعتها واعتمادها 

مما يؤثر سلبا على مهامه األساسية.

النظام مترابط بكل كامل مع مع وزارة التعليم 
وذلك العتماده وإكمال دورة عمل اإلجراءات 

بشكل كامل من داخل الجامعة وإلى الوزارة.

يقــوم نظــام حضــور بأتمتــة إجــراء طلــب 
لعضــو  والمؤتمــرات  الــدورات  حضــور 
تقديــم  لــه  يتيــح  ممــا  التدريــس  هيئــة 
ثــم  ومــن  إلكترونــي،  بشــكل  الطلــب 
متابعــة طلبــه مــن خالل النظــام ومعرفة 
اإلجــراءات التــي تتــم علــى هــذا الطلــب.
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عمالؤنا
نعتز بهم
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الشيخ حسن بن عبدالله ال الشيخ 3966
جامعة الملك سعود
الرياض 12373 - 8383
المملكة العربية السعودية

T +966 11 4693254
F +966 11 4693205

info@k-devs.com
www.k-devs.com


