النظام االلكتروني لموقع المدرسة
Brilliance Typical School

المحتوى االلكتروني للصفحة الرئيسية :
-

-

-

-

يمكن لمدير الموقع أن يضع اعالنات أو اخبار مھمة في اعلى الموقع واخفاءھا في أي وقت.
كما يمكن أن يوضع ترحيب ثابت  ،ويمكن وضع روابط مھمة في اسفل الموقع وارقام االتصال .
ويمكن اضافة أكثر من محتوى علوي وتغيير ترتيبھا .ونفس الشيء للمحتوى السفلي.
وضع البوم صور خاص بالمدرسة لتحميل صور المناسبات يمكنك من وضع الصور للمناسبات و اللقاءات وغيرھا  ،وفق أقسام متعددة
مع إمكانية إظھارھا بتنسيق جميل "تكبير وتصغير الصورة" بتقنية األجاكس واالحداث الھامة في المدرسة.
انشاء مكتبة الكترونية على شكل مجموعات وتضع داخل كل مجموعة ملفات صوتية و مرئية مع مراعاة تحديد اإلمتدادات المطلوبة.
تخصيص أيقونات للمعلمين فقط أو الطالب أو أولياء األمور أو جميعھم أو جعلھا عامة لكل زائر  .بحيث ال يطلع على محتوى ھذه
الصفحة إال المصرح له بعد قيامه بتسجيل الدخول للنظام .
يمكن اضافة خصائص للرابط أو الصفحة المضافة مثل ) عداد الزوار  ،خاصية الطباعة (.
تفعيل ميزة االستفسارات واستبيان الرأي من اولياء االمور او الطالب او الزوار .للحصول على آرائھم في موضوع معين  ،والوصول
إلى نسبة مئوية دقيقة لكل رأي  ،كما يمكن االحتفاظ بعدد غير محدود من االستفتاءات التي اجريت في الموقع  ،واختيار االستفتاء
الفعال منھا.
يمكن لمدير النظام وضع األخبار على الموقع بشكل منسق ومنظم  ،كم يتيح النظام تقسيم األخبار على مجموعات  ،ويمكنك تخصيص
اخبار للزوار وأخبار للمعلمين أو الطالب أو أولياء األمور  ،وتظھر االخبار على شريط االخبار في اعلى صفحات الموقع  .مع اضافة
صورة للخبر مع مقدمة في الصفحة الرئيسية .
اظھار وطباعة التعليقات التي تم اضافتھا للموقع سواء في االخبار او المقاالت أو الصفحات  ..الخ ويمكن حذفھا أو تفعيلھا مع الكثير
من الخصائص مثل :
التحكم في عدد حروف التعليق  -التحكم في اظھار بيانات المعلقين )البريد االلكتروني  ،االسم  ،التاريخ (
امكانية اظھار التعليقات لألعضاء فقط او لكل الزوار
خاصية ايقاف التعليق مؤقتا ً .
اظھار عدد التعليقات في الصفحة
التحكم في اظھار ترتيب التعليقات االقدم فاالحدث
اظھار صورة تحقق عشوائية عند ادخال تعليق او اخفاءھا .
السماح او المنع من اضافة تعليق مكرر .
يمكن للزوار )بشكل عام ( تسجيل عناوينھم البريدية للحصول على أخبار الموقع  ،وتتم مراسلتھم عن طريق لوحة التحكم  ،عبر محرر
نصوص متقدم .
يمكن اضافة عناوين بريدية من لوحة التحكم من قبل المشرف  ،وفي ھذه الحالة ال تحتاج إلى تفعيل من قبل صاحب البريد.
النسخ االحتياطي  :يمكن عمل نسخ احتياطي من قاعدة البيانات واستعادتھا من خالل لوحة التحكم .
اضافات اخرى يتم من خاللھا وضع خدمات اضافية للموقع  ،مثل )اخبار الطقس(  ،آخر االخبار من المواقع االخرى  ،مواقع صديقة
وروابط لوزارة التعليم واخر المراسيم والتصريحات للوزارة  .الخ .
التحكم في الرسائل الداخلية بين االعضاء  :مراقبة الرسائل ،وامكانية حذفھا .
توقيعات الزوار ،يمكن لمدير الموقع من خالل لوحة التحكم تفعيل أو حذف التوقيع وكذلك وضع خاصية اظھار واخفاء البريد
االلكتروني للزوار .
البحث في الموقع  :يمكنك البحث في الموقع من الحصول على الكلمات التي يبحث عنھا الزائر  ،سواءا كانت النتيجة في الصفحات أو
القوائم أو البوم الصور  ،وتظھر النتائج مقسمة على حسب األقسام السابقة  ،كما أن النتائج التي تخص االعضاء فقط ال تظھر إال
لألعضاء المحددين فقط سواء معلمين أو طالب أو اولياء أمورھم .
االحصائيات  :وتظھر احصائيات زوار الموقع  ،وعدد الصفوف والطالب والمعلمين  ،عدد االخبار ونسبب التصويت على المواضيع
المطروحة.

-

راسلنا  :يمكن وضع نموذج مراسلة إلدارة الموقع ،بحيث تصل الرسائل على البريد اإللكتروني وتحتوي على مرفقات أيضا ً من
الزوار.

مھام النظام المدرسي االلكتروني :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ارسال الواجبات للطالب او الى ولي االمر بالنسبة للمراحل االبتدائية .
ارسال المالحظات على الواجبات ألولياء امور الطالب
إستعراض جدول الحصص الخاص بالطالب من الموقع .
رسال رسائل خاصة للطالب او أولياء أمورھم .
ارسال رسالة لصف كامل أو فصل كامل ) الطالب او اولياء االمور(.
امكانية استعراض المالحظات والواجبات التي تم ارسالھا للطالب .
تحديث معلومات االتصال بولي االمر في الموقع بالمزامنة مع المعلومات المخزنة والتي تم تحديثھا على برنامج االدارة في المدرسة.
وجود صفحة لالقتراحات واالستفسارات من اولياء االمور وامكانية الرد عليھا .
إمكانية طباعة صفحات ومحتويات الموقع كل على حدة.
يمكن إعطاء المشرف صالحيات للدخول للوحة التحكم حسب ما يسنده له مدير النظام من مھام.
يظھر في الموقع الطالب المثالي والمعلم المثالي ويمكن التحكم في اإلظھار واإلخفاء من خالل لوحة التحكم ويمكن تحديد من ھو المثالي من
بين الطالب والمعلمين المسجلين في الموقع.

صالحيات المشرفين والمعلمين :
-

-

-

يمكن لمدير النظام تخصيص واحد أو أكثر من أعضاء المدرسة ليكون مشرفا ً على قسم أو أكثر من أقسام النظام  .ويمكن ان تكون ھذه
الصالحية كاملة أو جزئية  ..بمعنى أنه يمكن أن يكون المشرف يتحكم في المحتوى الذي قام بإضافته ھو فقط )وھذه صالحية جزئية(.
أما الصالحية الكاملة فھي صالحية المشرف في التحكم بالمحتوى الذي اضافه جميع المشرفين في ھذه الخاصية .
يمكن لمدير الموقع حجب الطالب عن الدخول كطالب أو حجب صف كامل عن االستفادة من خدمات الطالب...
يمكن للمعلم إرسال الواجب مع مرفق لفصل معين بعد ذلك تصل رسالة داخلية في النظام تفيد أن ھناك واجب جديد للطالب الذين
ينتمون لھذا الفصل ويمكن للطالب معاينة ھذا الواجب ويمكن ألولياء األمور معاينة واجبات أبنائھم وكذلك يمكن للمعلم إرسال مالحظة
وعند إرسال المالحظة للطالب معين يتم إرسال تلقائيا رسالة لولي األمر بأنه توجد مالحظة على ابنه الطالب .كما يمكن للمعلم
استعراض أرشيف المرسلة من حسابه.
يمكن للمعلم عرض الطالب الذين يدرسھم وذلك بعد استعراضه للصفوف والفضول التابعة له بعد إختياره الفصل الذي يريد إستعراض
طالبه يمكن عرض الطالب ومع المعلومات الخاصة بھم .
يمكن لولي األمر عرض أبنائه وإظھار المعلومات الخاصة بھم ورؤية كل ما يتعلق بھم وجبات مالحظات مواد دراسية وجدول
الحصص.

مزايا مدير النظام :
-

استيراد بيانات الطالب والمعلمين والفصول والمواد الدراسية وأولياء األمور المصدرة من برنامج االدارة الموجود في المدرسة .
التحكم في الطالب والفصول والصفوف والمواد الدراسية .بحيث يمكن اضافة او تعديل بيانات او حذف طالب  ،أو فصل وصف او
مادة دراسية
اسناد الفصول والصفوف إلى معلم  :وتستخدم ألجل اسناد صف أو فصل إلى معلم محدد  ،ليتمكن من وضع واجبات ومالحظات على
طالب ھذا الصف أو الفصل
.التحكم بالطالب والفصول  :ويمكن من خاللھا حجب طالب معين أو عدة طالب أو صف أو عدة صفوف من مشاھدة النتائج .
التحكم في صالحيات المعلمين.
إضافة جدول الحصص للمعلمين وللطالب يظھر عند الطالب والمعلم وولي أمر الطالب .
التحكم في بيانات اولياء االمور .واسناد األبناء إلى اولياء امورھم .
الخدمات  :اضافة وتعديل وحذف الغياب ،والتأخر والمعلم المثالي والطالب المثالي .

-

التحكم في بيانات المدرسة  :اسم الوزارة  ،الجھة التعليمية  ،اسم المدرسة  ،اسم المدير  ،العام الدراسي  ،رفع الشعار .
للحاالت الطارئة نتيجة انقطاع النت ضمن المدرسة يجب توفر إمكانية تحميل البيانات في وضع offlineعلى واجھة تعمل على مخدم
محلي ضمن المدرسة ومن ثم يتم تحميلھا بأخر الدوام الى الموقع عن طيق تقنية مزامنة بين ھذا المخدم والموقع االكتروني.

-

مزايا ولي أمر الطالب :
-

-

عند تسجيل الدخول يظھر له قائمة باسماء ابناءه في المدرسة للدخول الى معلوماتھم كل على حدة.
عند الضغط على اسم ابن من ابناءه  ،يتم عرض الخدمات الخاصة بالطالب وھي ) الواجبات والمالحظات المرسلة من المعلمين للطالب
،اسم الفصل والصف الدراسي ،المواد الدراسية ومعلم كل مادة وجدول الحصص  ،التأخر ،الغياب  ،طباعة اي معلومات خاصة
بالطالب.
امكانية مراسلة المعلمين برسائل خاصة  ،والرد على مالحظات المعلمين .
إرسال اإلسفسارات إلى المعلمين عن أداء أبنائھم في المواد الدراسية و استعراض ارشيف االستفسارات المرسلة من ولي االمر .

مزايا الطالب :
-

عند الدخول تظھر للطالب مجموعة خدمات منھا )صندوق الرسائل الواردة  ،والواجبات  ،الغياب والتأخر والمواد الدراسية مع اسماء
معلمي المادة.
يمكن للطالب استعراض المواد المدرسة له ويمكن اختيار أي مادة وإظھار المعلومات بخصوصھا والمعلم الذي يدرسھا له وأيضا يمكن
لولي األمر استعراض المواد الدراسية إلبنه الطالب ويمكن من خاللھا إرسال إستفسار عن ابنه في ھذه المادة.
إستعراض المواد الدراسية وجدول الحصص االسبوعي .
إمكانية طباعة صفحات ومحتويات الموقع أو ارسالھا لألصدقاء .
تلقي واستعراض الواجبات والمالحظات .
ويمكن للمعلم إستعراض اإلستفسارات عن الطالب األبناء من طرف أولياء األمور .ومنه يتم إحداث إتصال يشبه الرسائل الداخلية بين
ولي األمر والمعلم من خالل ھذا االستفسار بحيث يتم الرد على االستفسار من طرف المعلم ويظھر الرد لولي األمر مباشرة تحت
االستفسار المرسل ويتيح النظام تعديل االستفسار من طرف ولي األمر وأيضا يتيح تعديل الرد على االستفسار من طرف المعلم ،كما
يمكن للولي األمر والمعلم حذف االستفسار  .وأما إذا تم الحذف من طرف واحد يبقى االستفسار ظاھرا عند الطرف األخر  ،وإذا قام
ولي األمر بحذف استفسار ورد عليه المعلم يتم إظھار االستفسار من جديد للولي األمر مع الرد ،والحذف النھائي يتم بحذف الطرفين
لالستفسار .

نظام الرسائل :
-

-

يقوم المشرف بالمدرسة بالدخول إلى حسابه بالموقع ثم يقوم بتحديد الطالب الغائبين من خالل اختيارھم من الفصول أو المجموعات
الموجوده بحسابه ثم يقوم بكتابة نص الرسالة أو يختار رسالة جاھزه من قوالب الرسائل ويعدھا يقوم بالضغط على زر إرسال الرسالة
.
إرسال الغياب اليومي أو التاخر الصباحي وذلك بتحديد الطالب من كل فصل وإرسال نص جاھز من النصوص الموجودة بالموقع أو
كتابة نص خاص .
يقوم النظام باالحتفاظ بأرشيف الرسائل المرسلة طوال العام الدراسي ويمكن طباعة تقرير يومي مفصل بالغياب أو التأخر ويمكنك أيضا
طباعة تقرير لفترة معينة مثال أسبوع أو شھر أو حتى فصل دراسي كامل .
يقوم النظام بعمل إحصائية بعدد أيام الغياب وعدد أيام التأخر لكل طالب يمكنك تصديرھا وطباعتھا بأى وقت فھي محفوظة طوال العام
الدراسي .
إرسال المخالفات السلوكية والضعف الدراسي لولي االمر وھي أيضا يتم أرشفتھا ويمكن طباعة تقرير مفصل يومي أو أسبوعي أو أى
فتره تريدھا ويقوم النظام أيضا بعمل إحصائية لكل طالب مثل إحصائية الغياب والتأخر.

-

يمكنك اإلرسال لمعلمي أو مشرفي المدرسة رسائل توجيه أو مالحظات يتم أرشفتھا ويمكنك طباعة تقرير بھا وھناك إحصائية أيضا
إلرساليات كل معلم.
اليقوم بإستيراد ارقام جواالت خاطئة أو ناقصة حتى ال تحدث مشاكل فى االرسال.
تستطيع أن تحتفظ بنماذج من رسائل نصية الستخدامھا كل مرة عن طريق قوالب الرسائل الجاھزه .

برنامج :Android

-

الغاية من تطبيق الھاف المحمول ھو اختصار الزمن لولي امر الطالب والطالب في الدخول إلى االتنترنت وذلك ليتم التسجيل التقالئي
إلسم المستخدم وكلمة المرور من التطبيق مباشرة.
الميزات التي يقدمھا البرنامج :
الدخول بحساب ولي االمر واستعراض اسماء ابناءه واختيار احدھم من اجل االطالع على معلوماته.
امكانية قرائة الرسائل والمالحظات والتنبيھات حول الطالب والرد عليھا مباشرة .
االطالع على  :االشعارات – االختبارات – الغيابات – المالحظات اليومية – التنبيھات االدارية .
االطالع على برنامج الدوام االسبوعي واالنشطة االضافية التي تقدمھا المدرسة.
تحميل محتويات الكترونية مثل ملفات  word – excel‐ pdf‐ picturesقد تحوي اسئلة ومذاكرات و وسائل تعليمية اخرى.
امكانية مراسلة المدرسة الكترونيا عن طريق البريد االكتروني وقراءة الردود من ادارة المدرسة من خالل البرنامج.
تحميل االسئلة واالجوبة للمذاكرات لكل صف على حده حسب المادة والصف والعام الدراسي والفصل .

-

-

أرجو تقديم عرض فني ومالي بما يخص حجز النطاق واالستضافة وجميع التجھيزات الالزمة لتنفيذ المشروع .

ولكم جزيل الشكر سلفا

Ali Mousalli

