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نظام املرشد
ADVISOR SYSTEM

تم تطوير هذا النظام لتزويد املرشد وفقاً لصالحياته 
بإحصائيات نظامي الطالب و املعلم لغايات املتابعة , 

الجودة و التقييم

لوحة01
املعلومات

التقارير

الشؤون الدراسية
واالكادميية

املراسالت

شؤون املوظفني



01
لوحة املرشد

ADVISOR DASHBOARD
اإلحصائيــات  و  املعلومــات  عــىل  الصفحــه  هــذه  تحتــوي 
 , متابعــات  لهــا  التــي  الصفــوف  و  غيابــاً  األكــرث  للصفــوف 
مغــادرات , مخالفــات باإلضافــة اىل احصائيــات احــرى لنظامــي 

الطالب و املعلم

التقارير

تحتــوي  عــىل تفاصيــل احصائيــات املعلمــني ومــن لــه 
بأختيــار  نشــاط  لديــه  ليــس  ومــن  منهــم  نشــاط 

املدرسة والتاريخ من فرتة زمنية اىل فرتة زمنية 

REPORTS
احصائيات املعلمني 



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

تحتوي  عىل

كشف

الراتب

01
تحتــوي هــذة الشاشــة عــىل تفاصيــل كشــف الراتــب 
ــهر  ــنة و الش ــد الس ــم تحدي ــث يت ــد حي ــاص باملرش الخ

لتظهر تفاصيل الراتب , العالوات و اإلقتطاعات

كشف

الدوام

02
ــف  ــل كش ــىل تفاصي ــة ع ــذة الشاش ــوي ه تحت
الــدوام الخــاص باملرشــد مــن تاريــخ محــدد اىل 

تاريخ محدد



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

كشف

املغادرات

03
كشــف  تفاصيــل  عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
املغــادرات  و اإلجــازات الخاصــة  باملرشــد مــن تاريــخ 

محدد اىل تاريخ محدد

معالجات

الدوام

04
تفاصيــل  عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
معالجــات الــدوام الخــاص باملرشــد مــن تاريــخ 
يتــم  التــي  و  محــدد  تاريــخ  اىل  محــدد 

معالجتها من قسم املوارد البرشية



متابعات

الطالب

01
تحتــوي هــذة الشاشــة عــىل متابعــات الطــالب 
املرشــد  قبــل  مــن  إضافتهــا  يتــم  التــي 

املسؤول عن هذا الطالب

تحتوي شاشة  الشؤون الدراسية واالكادميية عىل:
EDUCATIONAL & ACADEMIC AFFAIRS

الشؤون الدراسية
واألكادميية

مخالفات الطالب 02
عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
يتــم    التــي  الطــالب  مخالفــات 
قبــل  مــن  إضافتهــا  يتــم  التــي 
هــذا  عــن  املســؤول  املرشــد 

الطالب

مغادرات الطالب 03
تفاصيــل  عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
مغــادرة الطــالب  التــي يتــم   التــي يتــم 
إضافتهــا مــن قبــل املعلــم املســؤول عــن 

هذا الطالب



INBOX

الرسائل الـــواردة

الــوارده  مــن الطــالب و  تحتــوي هــذه الشاشــة  عــىل جميــع الرســائل 
املعلميــني وباقــي مســتخدمي النظــام  حســب الصالحيــات املختــارة ,   كــام 
تحتــوي عــىل خصائــص متعــددة مثــل حــذف الرســالة كــام يظهــر تاريــخ 
ــاء  ــق انش ــن طري ــاله ع ــل الرس ــىل مرس ــرد ع ــن ال ــالة , و ميك ــتقبال الرس اس

رساله جديده.  

الرسائل املرسلة
SENT MAIL

ــن  ــلة م ــائل املرس ــع الرس ــىل جمي ــة ع ــذه الشاش ــوي ه تحت
قبــل املرشــد اىل املعلميــني و الطــالب و باقــي مســتخدمي 

النظام 



PROFILE

حسايب

يف هذة الشاشة ميكن للمرشد إدارة حسابه مثل تغيري 
الصورة الشخصية , تغيري كلمة املرور الخاصة به



نظام املرشف
SUPERVISOR SYSTEM

يعمل نظام املرشف عىل توفري القراءات و 
اإلحصائيات لنظامي الطالب و املعلم لغايات املتابعة 

و التدقيق

لوحة02
املعلومات

شؤون املوظفني

الشؤون الدراسية
واالكادميية

املراسالت

شؤون الطالب

التبليغ عن مشكلة



02
SUPERVISOR DASHBOARD

لوحة املرشف

تتضمن هذه اللوحة املعلومات و اإلحصائيات للشاشات 
األكرث استخداماً و أهمية عىل نظامي املعلم و الطالب



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

تحتوي  عىل

كشف

الراتب

01
تحتــوي هــذة الشاشــة عــىل تفاصيــل كشــف الراتــب 
الخــاص باملــرشف حيــث يتــم تحديــد الســنة و الشــهر 

لتظهر تفاصيل الراتب , العالوات و اإلقتطاعات

كشف

الدوام

02
ــف  ــل كش ــىل تفاصي ــة ع ــذة الشاش ــوي ه تحت
الــدوام الخــاص باملــرشف مــن تاريــخ محــدد 

اىل تاريخ محدد



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

كشف

املغادرات

03
كشــف  تفاصيــل  عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
املغــادرات  و اإلجــازات الخاصــة  باملــرشف مــن تاريــخ 

محدد اىل تاريخ محدد

معالجات

الدوام

04
تفاصيــل  عــىل  الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
معالجــات الــدوام الخــاص باملــرشف مــن تاريــخ 
يتــم  التــي  و  محــدد  تاريــخ  اىل  محــدد 

معالجتها من قسم املوارد البرشية



الدروس

املحرضة

01
ــدروس  ــرض ال ــىل ع ــة ع ــذة الشاش ــوي ه تحت

املحرضة الذي قام املعلم بتحضريها  

تحتوي شاشة  الشؤون الدراسية واالكادميية عىل:
EDUCATIONAL & ACADEMIC AFFAIRS

الشؤون الدراسية
واألكادميية

أنشطة \ أوراق عمل 02
تحتوي هذة الشاشة عىل 

االنشطة واوراق العمل املحرضة  
من املعلم املسؤول عنه 

املرشف فقط

واجبات 03
تحتوي هذة الشاشة عىل عرض الواجبات 

املحرضة من قبل املعلم للطالب عىل 
مستوى السنة و الفصل الدرايس و 

املادة

الخطة األسبوعية 04
تحتوي هذة الشاشة عىل 

تفاصيل الخطة االسبوعية لو 
التي يتم تحضريها من قبل 

املعلم للطالب 



INBOX

الرسائل الـــواردة

 يحتــوي عــىل جميــع الرســائل الــوارده  مــن الطــالب ومــن املعلمــني و باقــي 
مســتخدمي النظــام حســب الصالحيــات املختــارة  كــام تحتــوي عــىل خصائــص 
متعــددة مثــل حــذف الرســالة كــام يظهــر تاريــخ اســتقبال الرســالة و ميكــن 

الرد عىل مرسل الرساله عن طريق انشاء رساله جديده

الرسائل املرسلة
SENT MAIL

الرســائل املرســلة تحتــوي عــىل جميــع الرســائل املرســلة مــن 
حــذف  وميكنــك  الطــالب  و  املعلميــني  اىل  املــرشف  قبــل 
ــال  ــخ ارس ــر تاري ــام يظه ــدة,  ك ــالة جدي ــاء رس ــث وانش وتحدي

الرسالة 



TECKITING SYSTEM

التبليغ عن مشكلة

يف هــذه الصفحــه ميكنــك التواصــل مــع قســم ضبــط الجــودة والدعــم يف 
حال وجود اي مشكلة  عىل النظام

حسايب
PROFILE

يف هــذة الصفحــة ميكــن للمــرشف إدارة حســابه مثــل تغيــري 
الصورة , تغيري كلمة املرور الخاصه به



نظام املعلم
TEACHER SYSTEM

هو النظام األكفأ لخدمة املعلم و التواصل مع 
الطالب , أولياء املور أكادميياً و تعليمياً , باإضافة اىل 

اإلستفادة من الخدمات الخاصة باملوظف

03
لوحة

املعلومات

شؤون املوظفني

الشؤون الدراسية
واالكادميية

شاشات اإلدخال

شؤون الطالب

املراسالت

التبليغ عن مشكلة



03
TEACHER DASHBOARD

لوحة املعلومات /
نظام املعلم

عند الضغط عىل مربع املادة \ الصف ستظهر للمعلم خيارات عىل 
مستوى الشعبة \ املادة , متكنه من عمل النشاط او اإلجراء 

املناسب مثل إضافة واجب  او نشاط او ورقة عمل او امتحان ... الخ



إنشاء

امتحان جديد

01
إعدادات

االمتحان

02
EXAMS SYSTEM

نظام اإلمتحانات



شاشــة

اإلمتحانات

03

EXAMS SYSTEM

نظام اإلمتحانات



CALENDAR

املفكرة و املناسبات

إضافة حدث \ مناسبة \ تذكري عىل مستوى العام الدرايس
دعوة الطالب للحدث الذي تم إضافته



DISCUSSION BOARD

غرف النقاش التفاعلية

إضافة غرف نقاشية عىل مستوى الشعبة و املادة

عدد ال محدود من غرف النقاش التفاعلية

إرسال دعوة بشكل اَيل للطالب املعنيني

صبط غرف النقاش بتاريخ ووقت محدد من قبل املعلم



VIRTUAL CLASSROOM

الصفوف و الحصص التفاعلية
اتصال فيديو

متعدد

01

إمكانية مشاركة امللفات

يف نفس الصف

03

إمكانية عرض اتصال الفيديو

عىل كل الشاشة

02



VIRTUAL CLASSROOM

الصفوف
التفاعل مع الطالب من خاللو الحصص التفاعلية

أدوات النظام املتعددة

07

أدارة قامئة الحضور
08

القدرة عىل تقديم

Presentations

06

تشغيل مقاطع يوتيوب

يف الصف

04

إمكانية الرسم الحر , الرسم

البياين , أشكال هندسية و

غريها الكثري من املزايا التي

Whiteboard يوفرها

05



VIRTUAL CLASSROOM

الصفوف
إنشاء عدد غري محدود منو الحصص التفاعلية

Whiteboards ال

12

برنامج متعدد اللغات
13

إنشاء غرف تفاعلية فرعية

من الحصة األساسية

11

إمكانية عمل محادثات فردية

او مجموعات

09

إمكانية توقيف التسجيل

بشكل مؤقت و إستعادتة

10



VIRTUAL CLASSROOM

الصفوف
و الحصص التفاعلية

أضافة الهوية و الشعار

عىل النظام

16

إستخدام نظام إستفتاء الرأي

مع الطالب

15

مشاركة سطح املكتب

مع الطالب

14



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

تحتوي  عىل

كشف الراتب 01
تحتوي هذه الشاشة عىل 

تفاصيل الراتب والعالوات ,حيث 
يظهر الراتب االسايس واجاميل 

الراتب وصايف الراتب وتفاصيل 
االقتطاعات املتعلقة باملوظف 

كشف الدوام 02
كشف الدوامتحتوي هذة الشاشة عىل 
كشف الدوام الخاص باملعلم من تاريخ 

محدد اىل تاريخ محدد

معالجات الدوام 03
تحتوي هذة الشاشة عىل 

تفاصيل معالجات الدوام الخاصة 
باملعلم من تاريخ محدد اىل 

تاريخ محدد مبا فيها اإلجازات و 
املغادرات



شؤون
املوظفني

EMPLOYEES
AFFAIRS

كشف

اإلجازات

04
تحتــوي هــذة الشاشــة عــىل كشــف االجــازات 
ــدد اىل تاريــخ  ــخ مح ــن تاري ــة باملعلــم م الخاص

محدد

كشف

املغادرات

05
كشــف  عــىل   الشاشــة  هــذة  تحتــوي 
ــخ  ــن تاري ــم م ــة باملعل ــادرات الخاص املغ

محدد اىل تاريخ محدد



STUDENTS AFFIARS

شؤون  الطالب

غيابات

الطالب

03
تظهــر هــذه الصفحــه غيابــات الطالــب يف الســنة الدراســية 
حيــث يتــم اختيــار الســنة الدراســية واســم الطالــب واملــادة, 
ــام  ــدد اي ــح ع ــاين يوض ــم بي ــيل ورس ــيظهر رشح تفصي س
الــدوام الرســميه وعــدد ايــام الحضــور وعــدد ايــام الغيــاب 

للطالب يف كل فصل 

مخالفات الطالب 02
تظهر هذه الصفحة املخالفات التي 

اعطيت للطالب خالل سنة دراسية 
كاملة عىل مستوى املادة  , بحيث 

يظهر عدد املخالفات التي اعطيت له 
ونوع املخالفة وتاريخها و االجراء 

الذي تم اتخاذها يف حقه

متابعات الطالب 03
تظهر هذه الشاشة تفاصيل متابعات الطالب 

بأختيار السنة الدراسية واملادة واسم الطالب

مغادرات الطالب 04
تبني هذه الشاشة تفاصيل 

مغادرات الطالب بأختيار السنة 
الدراسية واملادة واسم الطالب



تحتوي هذة الشاشة عىل االنشطة و أوراق العمل املرسلة من 
املعلم , حيث يتم اختيار  السنة والفصل الدرايس  واملادة والوحدة 

فتظهر االنشطة واوراق العمل

تحتوي هذة الشاشة عىل عرض الواجبات املحرضة 
من قبل املعلم للطالب عىل مستوى السنة و 

الفصل و املادة الدراسية .

تحتوي هذة الشاشة عىل عرض الدروس املحرضة واوراق 
العمل , حيث يتم اختيار السنة الدراسية والفصل الدرايس و 

املادة واالسبوع  كام ميكن عمل درس جديد بأختيار  السنة 
الدراسية والفصل الدرايس و االسبوع والصف والفرع واملادة 

والشعبة و تاريخ الدرس من تاريخ محدد اىل تاريخ محدد

يقوم املعلم من خالل هذه الشاشة بإضافة تقييم 
للطالب وفقاً ملعايري محددة

ــة  ــل الخط ــىل تفاصي ــة ع ــذة الشاش ــوي ه تحت
ــيه  ــنه الدراس ــار الس ــم بأختي ــبوعية للمعل االس

والفصل الدرايس واالسبوع

الدروس املحرضة أوراق العمل 04

إحرتام

النظام

05
الخطة

األسبوعية

03

أنشطة

أوراق عمل

01

واجبايت

02

EDUCATIONAL & ACADEMIC
AFFAIRS

الشؤون الدراسية
و األكادميية



شاشات االدخال
ــالب  ــهريه للط ــات الش ــف العالم ــه كش ــذه الصفح ــر ه تظه
الــدرايس   والفصــل  الدراســيه  الســنه  اختيــار  يتــم  حيــث 
جميــع  لــك  ســيظهر  حيــث  التقويــم  اختيــار  و  واملــادة 
ــالع  ــك االط ــام ميكن ــاده ك ــب يف امل ــه الطال ــالب وعالم الط

عىل اي مالحظه تم اعطاؤها لهذا الطالب

التبليغ عن مشكلة
TECKITING SYSTEM

يف هــذه الصفحــه ميكنــك التواصــل مــع قســم ضبــط الجــودة 
والدعم يف حال وجود اي مشكلة  عىل النظام

إدخال عالمات

الطالب



INBOX

الرسائل الـــواردة

ــتخدمي  ــي مس ــالب و باق ــن الط ــوارده  م ــائل ال ــع الرس ــىل جمي ــوي ع تحت
ــام  ــالة ,  ك ــذف الرس ــل ح ــددة مث ــص متع ــىل خصائ ــوي ع ــام تحت ــام ك النظ

يظهر تاريخ استقبال الرسالة,

الرسائل املرسلة
SENT MAIL

تحتــوي عــىل جميــع الرســائل املرســلة مــن قبــل املعلــم اىل الطــالب 
رســالة  وانشــاء  وتحديــث  حــذف  وميكنــك  النظــام  مســتخدمي  وباقــي 

جديدة,  كام يظهر تاريخ ارسال الرسالة 



PROFILE

حسايب

يف هذة الشاشة ميكن للمعلم إدارة حسابه مثل تغيري 
الصورة الشخصية , تغيري كلمة املرور الخاصة به



نظام الطالب
STUDENT SYSTEM

هو نظام خاص بـ الطالب فقط املعرف عىل النظام, 
وهي طريقة تسهل عىل الطالب االطالع عىل جميع 

االمور التي تهمة بخصوص الغيابات ومخالفات الطالب 
والواجبات والعالمات و مستوى الطالب مقارنة مع طالب 

صفة

لوحة04
املعلومات

التقارير

الشؤون الدراسية
واالكادميية

املراسالت

شؤون الطالب

التبليغ عن مشكلة



04 STUDENT DASHBOARD

لوحة الطالب
تحتــوي هــذه الشاشــة عــىل املعلومــات الشــخصية الخاصــة بـــ الطالــب 

باإضافة اىل  عرض أحدث الواجبات , الخطط األسبوعية و الرسائل

الجدول

الدرايس

01

الجــدول  الصفحــه  هــذه  تظهــر 
الــدرايس الخــاص بالطالــب حيــث يتــم 

عرض األيام و الحصص الدراسية

احدث خمس واجبات

و احدث خمس خطط اسبوعية

واحدث خمس رسائل

02

تظهــر هذه الصفحــه احدث 5 واجبــات مع عنوان 
املعلــم  واســم  االنشــاء  وتاريــخ  الــدرس 
واحــدث خمــس خطــط اســبوعية واحــدث خمــس 
رســائل مــع عنــوان الرســالة واســم املرســل 

وتاريخ االرسال    



REPORTS

التقارير

تقوم صفحة التقارير
بإظهار كشف حساب الطالب



STUDENT AFFAIRS

شؤون الطالب

تظهر الحالة الصحيه للطالب حسب  السنة الدراسية واملاده و االسم 
, ويظهر عدد الزيارات اىل الطبيب وتاريخ الزياره والسبب والتشخيص 

والعالج املعطى ومالحظات الطبيب

تظهر هذه الشاشة املخالفات التي اعطيت للطالب 
خالل سنة دراسية كاملة, بحيث يظهر عدد املخالفات 
التي اعطيت للطالب ونوع املخالفة وتاريخ املخالفة 

واالجراء الذي اتخذ بحقه

تعرض جميع الغيابات بعذر التي تم تسجيلها عىل الطالب

تعرض جميع الغيابات بال بعذر التي تم تسجيلها 
عىل الطالب

تظهر جميع املغادرات التي تم تسجيلها عىل هذا 
الطالب

غيابات بعذر 04

غيابات

بال عذر

05
مغادرات

الطالب

03

متابعات

الطالب

01

مخالفات الطالب

02



EDUCATIONAL & ACADEMIC
AFFAIRS

الشؤون الدراسية
و األكادميية

الدروس املحرضة

واوراق العمل

02

الــدروس  الصفحــة  هــذة  تظهــر 
املرســلة  العمــل  واوراق  املحــرضة 

من املعلم

الخطة االسبوعية
03

تظهر هذة الصفحة الخطة االسبوعية للطالب

الخطة االسبوعية
03

تظهر هذة الصفحة  الواجبات  املتوجب عىل الطالب حلها 
والتي ارسلت من املعلم



INBOX

الرسائل الـــواردة

ــتخدمي  ــي مس ــالب و باق ــن الط ــوارده  م ــائل ال ــع الرس ــىل جمي ــوي ع تحت
ــام  ــالة ,  ك ــذف الرس ــل ح ــددة مث ــص متع ــىل خصائ ــوي ع ــام تحت ــام ك النظ

يظهر تاريخ استقبال الرسالة,

الرسائل املرسلة
SENT MAIL

ــني  ــب اىل املعلم ــل الطال ــن قب ــلة م ــائل املرس ــع الرس ــىل جمي ــوي ع تحت
رســالة  وانشــاء  وتحديــث  حــذف  وميكنــك  النظــام  مســتخدمي  وباقــي 

جديدة,  كام يظهر تاريخ ارسال الرسالة 



TECKITING SYSTEM

التبليغ عن مشكلة

يف هــذه الصفحــه ميكنــك التواصــل مــع قســم ضبــط الجــودة والدعــم يف 
حال وجود اي مشكلة  عىل النظام

حسايب
PROFILE

ــري  ــل تغي ــابه مث ــب إدارة حس ــن للطال ــة ميك ــذة الصفح يف ه
الصورة , تغيري كلمة املرور الخاصه به



نظام ويل األمر
PARENT SYSTEM

هو نظام خاص بـ ويل امر الطالب املعرف عىل 
النظام, حيث يسهل عليه االطالع عىل جميع االمور 

التي تهمة بخصوص ابنائه و طرق التواصل مع اولياء 
أمور الطالب واملدرسني

لوحة05
املعلومات

التقارير

الشؤون الدراسية
واالكادميية

املراسالت

شؤون الطالب

التبليغ عن مشكلة



05
PROFILE

لوحة القيادة

تحتوي هذه الشاشةعىل املعلومات الشخصية الخاصة بـ 
ويل االمر  , معلومات العمل و العنوان لتسهيل التواصل 
مع ويل أمر الطالب, كام تحتوي الصفحه الرئيسيه عىل 

معلومات االبناء ومعلومات الواجبات الخاصة بأبنائه



التقارير
REPORTS

كشف حساب

ويل األمر

01

تظهــر هــذه الصفحــه كشــف حســاب ويل االمــر لجميــع ابنائــة حســب 
الســنه الدراســيه, حيــث ميكــن ان تظهــر كشــف الحســاب عــن طريــق 
االول  بالفصــل  الدراســيه  الرســوم  للــك  ليظهــر  الســنه  اختيــار 
ــم  ــيني , الخص ــني الدراس ــوم للفصل ــوع الرس ــاين ومجم ــل الت والفص
الــذي حصــل عليــه , صــايف الرســوم الدراســية , رســوم املواصــالت, 
مجمــوع املبلــغ املســتحق, مجمــوع املدفــوع, مجمــوع الــرصف, 

اشعارات التحويل, صايف رصيد السنه وصايف الرصيد املطلوب

كشف

حساب طالب

02
تظهــر هــذه الصفحــه كشــف حســاب 
اختيــار  تفصيــيل للطالــب عــن طريــق 
الســنه الدراســيه و اســم الطالــب حيــث 
تظهــر بيانــات عــن الطالــب و الرســوم 
الدراســية للفصــول ومجمــوع الرســوم 
كــام يظهــر نســبة الخصــم التــي  حصــل 
بيانــات  اىل  باالضافــة  الطالــب  عليهــا 

تهم ويل االمر



تظهر جميع املغادرات التي تم تسجيلها عىل هذا 
الطالب

مغادرات

الطالب

03

STUDENT’S AFFAIRS

شؤون الطالب

تظهر الحالة الصحيه للطالب حسب  السنة الدراسية واملاده و االسم 
, ويظهر عدد الزيارات اىل الطبيب وتاريخ الزياره والسبب والتشخيص 

والعالج املعطى ومالحظات الطبيب

تظهر هذه الشاشة املخالفات التي اعطيت للطالب 
خالل سنة دراسية كاملة, بحيث يظهر عدد املخالفات 
التي اعطيت للطالب ونوع املخالفة وتاريخ املخالفة 

واالجراء الذي اتخذ بحقه

تعرض جميع الغيابات بعذر التي تم تسجيلها عىل الطالب

تعرض جميع الغيابات بال بعذر التي تم تسجيلها 
عىل الطالب

غيابات بعذر 04

غيابات

بال عذر

05

متابعات

الطالب

01

مخالفات الطالب

02



الدروس املحرضة

\ أوراق العمل

01
الخطـــــــة

االسبوعية

02 EDUCATIONAL & ACADEMIC AFFAIRS

الشؤون الدراسية
و األكادميية

تظهــر هــذة الصفحــة الــدروس املحــرضة و 
األمــر  ويل  بأبنــاء  الخاصــة  العمــل  اوراق 

واملرسلة من املعلم

تظهر هذة الصفحة الخطة االسبوعية  الخاصة بأبناء 
ويل االمر



CERTIFICATES

كشف العالمات

تحتوي هذة الصفحة كشف العالمات عىل

التقرير

املدريس

عالمــات  كشــف  الصفحــه  هــذه  تظهــر 
للطالــب  والثالــث   والثــاين  االول  الشــهر 
حيــث يتــم تحديــد الســنة الدراســية و اســم 
التقريــر  لــه  اظهــار  املــراد  الطالــب 
املــدريس , فيظهــر عالمــات الطالــب يف 
ــم  ــذي ت ــل ال ــبه للفص ــواد بالنس ــع امل جمي

إختياره



INBOX

الرسائل الـــواردة

ــن  ــالب وم ــن الط ــوارده  م ــائل ال ــع الرس ــىل جمي ــوي ع ــوارد يحت ــدوق ال صن
ــام  ــالة ك ــذف الرس ــل ح ــددة مث ــص متع ــىل خصائ ــوي ع ــام تحت ــني ك املدرس
يظهــر تاريــخ اســتقبال الرســالة و ميكــن الــرد عــىل مرســل الرســاله عــن 

طريق انشاء رساله جديده

الرسائل املرسلة
SENT MAIL

ــل ويل   ــن قب ــلة م ــائل املرس ــع الرس ــىل جمي ــوي ع ــلة تحت ــائل املرس الرس
األمــر اىل املدرســني و الطــالب ومتكنــه مــن حــذف وتحديــث وانشــاء رســالة 

جديدة,  كام يظهر تاريخ ارسال الرسالة 



TECKITING SYSTEM

التبليغ عن مشكلة

يف هــذه الصفحــه ميكنــك التواصــل مــع قســم ضبــط الجــودة والدعــم يف 
حال وجود اي مشكلة  عىل النظام

حسايب
PROFILE

هــذة الصفحــة متكــن ويل األمــر مــن إدارة حســابه مثــل تغيــري 
الصورة , تغيري كلمة املرور الخاصه به






