


 

 

 

 

 

 

 

 للمتطلبات القياسية للمالكسهلة االستخدام  تصمم وفقا مستخدم موحدة واجهة 

حذف كال من , تأمين الدخول على نظام التشغيل: تأمين واجهة المتصفحtemp, cookies, history التحكم في البرامج المنفذة , بعد كل جلسة 

(موديل 736, منتج 37), سبورة / بروجكتور: تشغيل جميع اجهزة العرض 

 جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة فىيعمل على التحكم تحكم ذكى شريط 

توقيت المحاضرة , الخروج االمن, صالحيات الجلسة, قناة المعلومات االخبارية, معلومات المحاضر, الدخول الموحد :ادارة جلسة المحاضرة 

 نظام , اإللكترونيالموقع ,للمحاضر ملفات المحتوى مجلد : الملفاتادارة مكتبةLMS , الرقمينظام المحتوى 

شاشة الحائط, االتصال المرئي, ميكروفون, كاميرة ويب, كاميرة وثائق, ذاكرة فالش, االجهزة اللوحية, الحاسب المحمول: مصادر االتصال االخرى 

برامج تشغيل محتوى العرض: SmartBoard/Notebook, PPTX, SCORM, Prezi, Notepad, Movies, Image, Flash,.. 

 الكاميرا, الصوت, السبورة التفاعلية, البروجكتور: التحكم والضبط 

 جوال الدعم الفني, طلب دعم فني, المحادثة النصية, سؤال وجواب, تعليمات وارشادات, دليل مركز المساعدة: المساعدة والدعم الفني 

الحاسبة, حساب معدل المقرر, االيقافساعة : وسائل مساعدة 

 تثبيت البرامج المساعدة, تهيئة الشبكة, نوع السبورة , البروجكتوراختيار نوع : مشرف النظام  -التهيئة 

 اليومية والعطالت االسبوعية لتوفير عمر االجهزة والطاقة المستهلكة وتقليل الصيانةاوقات التشغيل جدولة 

 نظام متابعة , االجهزةبوابة ادارة , المحاضرةمشاركة , تسجيل المحاضرة, اإللكترونيالحضور , بعدعن انظمة االدارة مع والتشغيل الداخلي التكامل

 المحاضرات

 

 

o Smart console bar  
o Support all projectors & 

iBaord 
o Multiple-sources 
o 22” LED touch-screen 
o Pen-mouse, Speakers 

Microphone 
o I7, 8MB RAM, 1TB HDD 
o WiFi & Bluetooth 
o Sound amplifier 

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

 تقدم  معرفيةتعليمية  ائلسو

تعلم متطورة تعمل على تحسين مخرجات العملية بيئة 

المحاضر التدريبية وزيادة القدرة على التفاعل بين /التعليمية

من خالل اجهزة والطالب المستمعين الملقى والمتلقي 

يتميز . جهاز العرض, السبورة التفاعلية, المنصة الرقمية

التحكم في جميع المصادر , النظام سهولة االستخدام

ادارة جلسة , واالدوات والتطبيقات من خالل شريط التحكم

التشغيل األلى مع جميع منتجات اجهزة , المحاضر وتأمينها

,  المراقبة التامة واالدارة عن بعد, العرض والسبورة

التكامل والتشغيل الداخلي مع األنظمة االخرى ذات 
 .العالقة

 االستخدام  تصمم وفقا للمتطلبات القياسية للمالكسهلة موحدة واجهة مستخدم 

حذف كال من , تأمين الدخول على نظام التشغيل: تأمين واجهة المتصفحtemp, cookies, history  بعد كل

 التحكم في البرامج المنفذة , جلسة

 جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة فىيعمل على التحكم شريط تحكم ذكى 

صالحيات الجلسة, قناة المعلومات االخبارية, معلومات المحاضر, الدخول الموحد :ادارة جلسة المحاضرة  ,

 توقيت المحاضرة , الخروج االمن

 بفتح مجلد ملفات المحتوى الخاصة بالمحاضر وادارتها وتزامنها مع فقط للسماح مكتبة الملفات ادارة

 المحتوى الرقمي, LMSنظام , باإلضافة الي امكانية الوصول الي الموقع اإللكتروني, الملفات سحابة/خادم

كاميرة ويب, كاميرة وثائق, ذاكرة فالش, اللوحيةاالجهزة , الحاسب المحمول: مصادر االتصال االخرى  ,

 شاشة الحائط, االتصال المرئي, ميكروفون

 تشغيل محتوى العرضبرامج: SmartBoard/Notebook, PPTX, SCORM, Prezi, Notepad, 
Movies, Image, Flash,.. 

 الكاميرا, الصوت, السبورة التفاعلية, البروجكتور: والضبط التحكم 

 طلب , المحادثة النصية, سؤال وجواب, تعليمات وارشادات, دليل مركز المساعدة: والدعم الفني المساعدة

 الفنيجوال الدعم , دعم فني

الحاسبة, حساب معدل المقرر, ساعة االيقاف/ التنازلىالتوقيت : وسائل مساعدة 

 تثبيت البرامج المساعدة, الشبكةتهيئة , نوع السبورة , البروجكتوراختيار نوع : مشرف النظام  -التهيئة 

عبر : الوصول اآلمنhttps, VNC, Internet filter, Download permissions 

 والطاقة المستهلكة وتقليل الصيانةعمر االجهزة  اليومية والعطالت االسبوعية لتوفيرجدولة اوقات التشغيل 

 (موديل 736, منتج 37), سبورة / بروجكتور: جميع اجهزة العرضتشغيل 

 تهيئة المتصفح, تغذية المعلومات , لتحديث المحتوي: مع بوابة ادارة االجهزةالتكاملUI  

 االسبوعي متوسط الحضور , كلية/متابعة المحاضرات اليومية قسم: نظام متابعة المحاضرة التكامل مع

 تقييم المحاضردعم نظام , السنوي/الفصلي /

 مشاركة المحاضرات, تسجيل المحاضرات , مع انظمة الحضور اإللكترونيالتكامل والتشغيل الداخلي 

 تقارير , إدارة تامة, تحكم كامل, شاملةمراقبة : النظام  الموحد لإلدارة عن بعدوالتشغيل الداخلي مع التكامل

/  اإليميلوالسبورة عبر  والبروجكتورعن المنصة  إخطار وتنبيه ورسائل متابعة آلية , واحصائيات رسومية 

SMS, 

العالقةمع األنظمة والتطبيقات ذات  والتوافق  التكامل 

Session Mgmt 
Browser Mgmt 
Desktop Mgmt 
Remote Mgmt 

o Smart console bar  
o Support all projectors 

& iBaord 
o Multiple-sources 
o 22” LED touch-screen 
o Pen-mouse, Speakers 

Microphone 
o I7, 8MB RAM, 1TB HDD 
o WiFi & Bluetooth 
o Sound amplifier 

التدريبية /بيئة تعلم متكاملة تعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية

 لزيادة اإلدراك والتفاعل بين المحاضر والطالب

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 سهلة االستخدام  تصمم وفقا للمتطلبات القياسية للمالكواجهة مستخدم موحدة 

حذف كال من , تأمين الدخول على نظام التشغيل: تأمين واجهة المتصفحtemp, cookies, history التحكم في البرامج المنفذة , بعد كل جلسة 

(موديل 736, منتج 37), سبورة / بروجكتور: تشغيل جميع اجهزة العرض 

 جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة فىيعمل على التحكم شريط تحكم ذكى 

توقيت المحاضرة , الخروج االمن, صالحيات الجلسة, قناة المعلومات االخبارية, معلومات المحاضر, الدخول الموحد :ادارة جلسة المحاضرة 

نظام , الموقع اإللكتروني,مجلد ملفات المحتوى للمحاضر : ادارة مكتبة الملفاتLMS ,نظام المحتوى الرقمي 

شاشة الحائط, االتصال المرئي, ميكروفون, كاميرة ويب, كاميرة وثائق, ذاكرة فالش, االجهزة اللوحية, الحاسب المحمول: مصادر االتصال االخرى 

برامج تشغيل محتوى العرض: SmartBoard/Notebook, PPTX, SCORM, Prezi, Notepad, Movies, Image, Flash,.. 

 الكاميرا, الصوت, السبورة التفاعلية, البروجكتور: التحكم والضبط 

 جوال الدعم الفني, طلب دعم فني, المحادثة النصية, سؤال وجواب, تعليمات وارشادات, دليل مركز المساعدة: المساعدة والدعم الفني 

الحاسبة, حساب معدل المقرر, ساعة االيقاف: وسائل مساعدة 

 تثبيت البرامج المساعدة, تهيئة الشبكة, نوع السبورة , البروجكتوراختيار نوع : مشرف النظام  -التهيئة 

 اليومية والعطالت االسبوعية لتوفير عمر االجهزة والطاقة المستهلكة وتقليل الصيانةاوقات التشغيل جدولة 

 نظام متابعة , االجهزةبوابة ادارة , المحاضرةمشاركة , تسجيل المحاضرة, اإللكترونيالحضور , بعدعن انظمة االدارة مع والتشغيل الداخلي التكامل

 المحاضرات

 

 خدمات ذاتية 

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

 تقدم  معرفيةتعليمية  ائلسو

تعلم متطورة تعمل على تحسين مخرجات العملية بيئة 

المحاضر التدريبية وزيادة القدرة على التفاعل بين /التعليمية

من خالل اجهزة والطالب المستمعين الملقى والمتلقي 

يتميز . جهاز العرض, السبورة التفاعلية, المنصة الرقمية

التحكم في جميع المصادر , النظام سهولة االستخدام

ادارة جلسة , واالدوات والتطبيقات من خالل شريط التحكم

التشغيل األلى مع جميع منتجات اجهزة , المحاضر وتأمينها

,  المراقبة التامة واالدارة عن بعد, العرض والسبورة

التكامل والتشغيل الداخلي مع األنظمة االخرى ذات 
 .العالقة

 االستخدام  تصمم وفقا للمتطلبات القياسية للمالكسهلة موحدة واجهة مستخدم 

حذف كال من , تأمين الدخول على نظام التشغيل: تأمين واجهة المتصفحtemp, cookies, history  بعد كل

 التحكم في البرامج المنفذة , جلسة

 جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة فىيعمل على التحكم شريط تحكم ذكى 

صالحيات الجلسة, قناة المعلومات االخبارية, معلومات المحاضر, الدخول الموحد :ادارة جلسة المحاضرة  ,

 توقيت المحاضرة , الخروج االمن

 بفتح مجلد ملفات المحتوى الخاصة بالمحاضر وادارتها وتزامنها مع فقط للسماح مكتبة الملفات ادارة

 المحتوى الرقمي, LMSنظام , باإلضافة الي امكانية الوصول الي الموقع اإللكتروني, الملفات سحابة/خادم

كاميرة ويب, كاميرة وثائق, ذاكرة فالش, اللوحيةاالجهزة , الحاسب المحمول: مصادر االتصال االخرى  ,

 شاشة الحائط, االتصال المرئي, ميكروفون

 تشغيل محتوى العرضبرامج: SmartBoard/Notebook, PPTX, SCORM, Prezi, Notepad, 
Movies, Image, Flash,.. 

 الكاميرا, الصوت, السبورة التفاعلية, البروجكتور: والضبط التحكم 

 طلب , المحادثة النصية, سؤال وجواب, تعليمات وارشادات, دليل مركز المساعدة: والدعم الفني المساعدة

 الفنيجوال الدعم , دعم فني

الحاسبة, حساب معدل المقرر, ساعة االيقاف/ التنازلىالتوقيت : وسائل مساعدة 

 تثبيت البرامج المساعدة, الشبكةتهيئة , نوع السبورة , البروجكتوراختيار نوع : مشرف النظام  -التهيئة 

عبر : الوصول اآلمنhttps, VNC, Internet filter, Download permissions 

 والطاقة المستهلكة وتقليل الصيانةعمر االجهزة  اليومية والعطالت االسبوعية لتوفيرجدولة اوقات التشغيل 

 (موديل 736, منتج 37), سبورة / بروجكتور: جميع اجهزة العرضتشغيل 

 تهيئة المتصفح, تغذية المعلومات , لتحديث المحتوي: مع بوابة ادارة االجهزةالتكاملUI  

 االسبوعي متوسط الحضور , كلية/متابعة المحاضرات اليومية قسم: نظام متابعة المحاضرة التكامل مع

 تقييم المحاضردعم نظام , السنوي/الفصلي /

 مشاركة المحاضرات, تسجيل المحاضرات , مع انظمة الحضور اإللكترونيالتكامل والتشغيل الداخلي 

 تقارير , إدارة تامة, تحكم كامل, شاملةمراقبة : النظام  الموحد لإلدارة عن بعدوالتشغيل الداخلي مع التكامل

/  اإليميلوالسبورة عبر  والبروجكتورعن المنصة  إخطار وتنبيه ورسائل متابعة آلية , واحصائيات رسومية 

SMS, 

العالقةمع األنظمة والتطبيقات ذات  والتوافق  التكامل 

Session Mgmt 
Browser Mgmt 
Desktop Mgmt 
Remote Mgmt 

o Smart console bar  
o Support all projectors 

& iBaord 
o Multiple-sources 
o 22” LED touch-screen 
o Pen-mouse, Speakers 

Microphone 
o I7, 8MB RAM, 1TB HDD 
o WiFi & Bluetooth 
o Sound amplifier 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


 النظام مواصفات 

 متطلبات وسمات العميلللمعايير القياسية و سهلة االستخدام  تصمم وفقا واجهة مستخدم موحدة 

 حذف كال من , تأمين الدخول على نظام التشغيل: واجهة المتصفحتأمينtemp, cookies, history بعد كل جلسة  ,

 التحكم في البرامج المنفذة 

 جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة للعملية التعليمية فىيعمل على التحكم شريط تحكم ذكى 

الخروج االمن, صالحيات الجلسة, قناة المعلومات االخبارية, معلومات المحاضر, الدخول الموحد :ادارة جلسة المحاضرة  ,

 توقيت المحاضرة 

 اليومية والعطالت االسبوعية لتوفير الطاقة المستهلكة وعمر االجهزة وتقليل الصيانةجدولة اوقات التشغيل 

الملفاتسحابة /بفتح مجلد ملفات المحتوى الخاصة بالمحاضر وادارتها وتزامنها مع خادمفقط للسماح الملفات  ادارة  ,

 المحتوى الرقمي, LMSنظام , باإلضافة الي امكانية الوصول الي الموقع اإللكتروني

ميكروفون, كاميرة ويب, كاميرة وثائق, ذاكرة فالش, اللوحيةاالجهزة , الحاسب المحمول: مصادر االتصال االخرى  ,

 شاشة الحائط, االتصال المرئي
 تشغيل محتوى العرضبرامج: SmartBoard/Notebook, PPTX, SCORM, Prezi, Notepad, Movies, Image, 

Flash,.. 

 الكاميرا, الصوت, السبورة التفاعلية, البروجكتوركال من  فى: والضبط التحكم 

 طلب دعم فني, المحادثة النصية, سؤال وجواب, تعليمات وارشادات, دليل مركز المساعدة: والدعم الفني المساعدة  ,

 الفنيجوال الدعم 

الحاسبة, حساب معدل المقرر, االيقافساعة : وسائل مساعدة 

 تثبيت البرامج المساعدة, الشبكةتهيئة , نوع السبورة , البروجكتوراختيار نوع : مشرف النظام  -التهيئة 

عبر : الوصول اآلمنhttps, VNC, Internet filter, Download permissions 

 (موديل 736, منتج 37), سبورة / بروجكتور: جميع اجهزة العرضتشغيل 

 واجهة المتصفحتهيئة , تغذية المعلومات , لتحديث المحتوي: مع بوابة ادارة االجهزةالتكامل 

 السنوي/الفصلي /االسبوعي متوسط الحضور , كلية/متابعة المحاضرات اليومية قسم: نظام متابعة المحاضرة التكامل مع  ,

 تقييم المحاضردعم نظام 

 مشاركة المحاضرات, تسجيل المحاضرات , مع انظمة الحضور اإللكترونيالتكامل والتشغيل الداخلي 

 تقارير واحصائيات , إدارة تامة, تحكم كامل, شاملةمراقبة : النظام  الموحد لإلدارة عن بعدوالتشغيل الداخلي مع التكامل

 SMS/ اإليميلوالسبورة عبر  والبروجكتورعن المنصة  إخطار وتنبيه ورسائل متابعة آلية , رسومية 

العالقةمع األنظمة والتطبيقات ذات  والتوافق  التكامل 

التدريبية وزيادة القدرة على التفاعل بين /تعلم متطورة تعمل على تحسين مخرجات العملية التعليميةبيئة 

يتميز النظام . جهاز العرض, السبورة التفاعلية, من خالل اجهزة المنصة الرقمية( الملقى والمتلقي)

ادارة , التحكم في جميع المصادر واالدوات والتطبيقات من خالل شريط التحكم, سهولة االستخدام

المراقبة التامة , التشغيل األلى مع جميع منتجات اجهزة العرض والسبورة, جلسة المحاضر وتأمينها
 .التكامل والتشغيل الداخلي مع األنظمة االخرى ذات العالقة, واالدارة عن بعد

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


  عالمي إبتكار – مرشد
 اختراع ببراءة عالميا ومحمية مبتكرة مرشد منتجات
 النظام وتسجيل التصنيع ونماذج المؤلف وحقوق عالمية
   عالمي كمنتج

 العالمية الجوائز من العديد علي حاصلة مرشد منتجات
 الذهبية والمدليات

  ومنسوبي ومباني أعمال وتجسد تبرز معرفية , اعالمية , معلوماتية ذاتية خدمات
 وعمالئها بأفرادها لترتقي المنشأة داخل تتواجد Kiosk تفاعلية أجهزة خالل من المنشأة

  وطنى منتج – مرشد
 شركات احدى الذاتية الخدمات شركة منتجات مرشد
 الرياض وادي فى المنتجات تطوير وتم ,الرياض وادى

   سعود الملك بجامعة

   دولى منتج - مرشد
 القطاعات جميع تخدم حلول بتقديم عالميا يتميز مرشد

 .العربي المجتمع فى المختلفة
 باالسواق المبتكرة الحلول من بمنظومة ينفرد مرشد
 واالعالمية الذاتية الخدمات ووسائل تطبيقات ألنتاج

 شرائح كافة لتناسب صممت التى المتكاملة
 .المستخدمين

 منتجاته على للحفاظ استراتيجي نهج لديه مرشد
 وتحديثها مشروعاته وإستمرار بتفعيل وتطويرها

 متكاملة عمل بيئة - مرشد
 أنظمة حلول وإنتاج تصنيع في متكاملة عمل بيئة مرشد

   على تحتوى والتي المعلومات ونقاط الذاتية الخدمات
  االعالمية والشاشات المعلومات أكشاك تصنيع

   .خدماتهمو تطبيقاتهمو

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 0509153672جوال         1/4693250.1.2هاتف   
iMorshed.com 

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

 

 المشروعات أهم – مرشد
 سعود الملك بجامعة كلية 35 :الجامعى المرشد

 االلكتروني التعليم عمادة ,الرياض وادى :المعلومات رشدم
 والتعليم التربية وزارة :اإلستعالم مرشد
 الدولى الرياض معرض :المعارض مرشد

Morshed Smart Solutions for Kiosk & Digital Signage 
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info.Feed® 

Kiosk Service Provider 

info.Point® 

Smart Kiosk Solution 

Arab.Kiosk ® 

Digital Kiosk Industry 
Media.Point® 

Digital Signage Solution 

Morshed Platforms for Kiosk and Digital Signage 

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

SQL DB 

Web Apps 
Web Service XML 

DB  System 

DB Integrated 

XML Outsource 

DB Outsource 

RMS gateway 

Digital 
Signage 
Terminals 

Interactive 
Kiosk  
Terminals 

Data 
Center 

Integration InfoFeed 

Outsource 
Data 

Transaction 
Data 

Morshed Informational Point Architecture 

Manager/Admin 

Morshed Informational Point Workflow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Products 
10 Solutions 
10 Services 

 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


11613الرياض  90076.: ب.ص  

 
 

 الرياض 

 جامعة الملك سعود, وادى الرياض , برج االبتكار 

 السعودية العربية المملكة , 11613 الرياض 90076   ب. ص

 +96614693249   فاكس     +96614693250,1,2,3   تليفون

 القاهرة

 مصر , القاهرة,دينة نصر زهراء م 810

 +20224093523  فاكس         +20224093523    تليفون

 المصنع

 المملكة العربية السعودية ,الرياض , الصناعية الثانية 


