
 

 

 نظام إدارة املنشآت التعليمية



 

ام ظ  ة  من  الن  اي   الغ 

واألنظمة املتطورة يف إدارة ن استخدام التقنيات احلديثة إ 
البياانت  تنظيم مكانيةإيتيح للمسؤولني  املنشآت التعليمية

وضبط الصالحيات وسهولة التواصل بني الكادر التعليمي 
ة الشهادات والتقارير وأولياء األمور انتهاءًا بطباع

 اإلحصائية واملالية الالزمة.
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 متابعة النتائج واإلختبارات
 عىل نتائج االختبارات إطالع الطالبإمكانية  

التواصل و  والتقييمات واستقبال الواجبات،

 مع مدرسي المواد. 

 

 إدخال الدرجات

دخال درجات االختبارات والواجبات إ 

ضاقة إىل بال نشطة والمشاري    ع .. وال 

 .درجات المهارات

 

 مشرفي املراحل الدراسية

ف لكل مرحلة دراسية  يمكنه من  تحديد مشر

 .مراجعة الدرجات واعتمادها

 التواصل الفعال
تواصل أولياء المور مع المدرسة من خالل  

متابعة الدرجات  حساب خاص يتيح

وطباعة الشهادات، وكذلك التواصل مع 

 .دارة والمدرسي   ال 

 

 اإلدارة املدرسية

 

مكونات لدرجة  يدعم الموقع تعريف عدة

 .، مشاري    ع .. (المادة ) اختبارات، واجبات

 

ي ) بحسب 
عدة طرق لحساب المعدل النهائ 

 .المكونات المعرفة (

 

 تعريف مكونات املادة
 

 املعدل النهائي
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تحكم متقدم .. يسمح بتحديد صالحية 
ف بحسب المادة والفصل  .المدرس والمشر

 .ختياريةاخرى أجبارية و انشاء مواد إإمكانية 

اىل فصل  فصل من انتقال طالبمعالجة 
ي الفصل درجاته )دون فقدان  آخر 

 
 ف

 .السابق(

تقييم دراج المهارات الخاصة بكل مادة و إ
عىل عالمة  ها المدرس للمهارات وتأثي  

 .المادة

نامج المحاسبة نامج مرتبط آليا بير اد بيانات الطالب .الير دراجها عىل النظام إو  استي 
اد البيانات من ملفات أو   .excelاستي 

 
اح نجإمن  ةتحضي  السنة الدراسية الجديد

هي   تجالطالب وتوزيعهم عىل الفصول و 
نطالقا من إ ىلي آبشكل  معلميها المواد وتوزي    ع 

 للسنة السابقة. البيانات المؤرشفة 

نظام مستحقات مالية خاص بتسجيل 
المالية للطلبة  المستحقاتابعة ومت
 ...الخ(رحالت,  ,كتب مواصالت, ,قساطأ)
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 دارة الروضة بطالبها قسم خاص ل 

 وصفوفها وفصولها وموادها مدعمة

 بمهارات خاصة لكل مادة تستخدم

 .لتقييم الطفل

 

 قسم ادارة الروضات
 

 قسم رسائل الجوال
 

 عداد المسبق لرسائل الجوالمكانية ال إ

 حسب تواري    خ المناسبات )اجازات,

 تاحة تخصيصإامتحانات, أعياد( و 

 الرسائل لبعض أقسام النظام حسب

 .غياب, نتائج( )أقساط,الحاجة 

 تنظيم الحافالت الخاصة بالمدارس

في   لكل حافلة  وتعيي   السائقي   والمشر

ي يمكن أن يخدمهاوتحديد المناطق 
 الت 

 , وتوزي    ع الطالب عىل الحافلةالباص 

 والمبلغ لتحديد خط سي  الحافلة

اك المطلوب  .من كل طالب مقابل االشي 

 مواصالت الطالب ومتابعة الحافالت
 

 الغياب

 
 

ي المدرسةتسجيل غياب يومي للطالب 
 
 ف

ات الطالب النهائية  وربط الغياب بمؤشر

ي نهاية الفصل ونهاية
 
 ) شهادة الطالب ف

 .العام بالضافة إىل شهادة الوزارة (
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 األقساط المدرسية

 أقساط الطالب

 

تعريف قائمة القساط 

المستحقة عىل الطالب وفق 

سياسة المدرسة مع تحديد 

المبلغ الخاص بكل قسط 

ونوع القسط )أقساط 

أقساط كتب,,,, مدرسية, 

 إلخ (. 

 خاص بمتابعة األقساط المدرسية والخصومات والسداد عىل الطالب. 

 أقساط الطالب

 أقساط الحافالت

 الخصومات

 السداد

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

توليد قيود القساط عىل 

. ا  لطالب بشكل آىلي

كشوف حساب للطالب 

ومطالبات مالية لولياء 

المور مع إمكانية إرسال 

 SMSرسائل تذكي  بال  

 واليميل. 
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 األقساط املدرسية

 

لحالفالتأقساط ا  

 
  إذ يتيح النظام تعريف سياسة القساط بشكل 

ً
توليد أقساط الحافالت عىل الطالب آليا

, سنوي( مع إمكا) , شهري, فصىلي ،أسبوعي اك الطالب ) صباحي ي (.  نية تحديد اشي 
 مسائ 

 االحياء. تسعي  القساط حسب 

 (. Emailو  SMSاستخراج وإرسال مطالبات مالية إىل أولياء المور ) رسائل 

 

 الخصومات

 
تعريف سياسات الخصومات 

الخاصة بالمدرسة )خصم 

 , الخوة, أبناء المعلمي  

,,, إلخ (  .المتفوقي  

 

توليد الخصومات عىل الطالب 

 مع إمكانية تخصيصها 
ً
آليا

 .
ً
 أيضا

ً
 يدويا

 

توفي  مجموعة من التقارير 

 . الخاصة بالخصومات

 

 السداد

المالية  عرض كافة المستحقات 

عىل الطالب بشكل مفصل 

أقساط مدرسية, مواصالت, ... )

ها (.   وغي 

 

إمكانية تسجيل دفعات مقدمة 

للطالب، إضافة لطرق متعددة 

 لسداد المبالغ المستحقة. 

 

 

سهولة عمليات سداد 

المبالغ المستحقة بشكل  

 . ي
 كامل أوجزئ 
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تقرير كشف عالمات الفصل مع المخطط 
ي 
 البيائ 

 الطالب ضمن الفصل ومهارات تقرير درجات 

ي المدرسة والروضة ونهايته 
 
 ف

 

 نتهاء االقامات والجوازاتإتقرير بتواري    خ 

 

خل الصف انموذج متابعة المشاركات د
لية واالختبارات الدورية  والواجبات المي  

 

 تقرير قوائم الطالب وعناوينهم وتلفوناتهم

 تقرير جنسيات الطالب ) تفصيىلي واجماىلي (  

ةالمستجدين تقرير بيانات الطالب   خالل في 

 ) اجماىلي وتفصيىلي (  

 

  

ي للطالب
 نموذج التقييم النهائ 

 

ي تقرير اسماء الطالب  تقرير الرصدة المالية للطالب
 
 كل   ف

ً
 حافلة موضحا

اكقام التواصل والعنوان أر   ووقت االشي 

ي كل خط سي  و 
 
 حافلةتقرير عن الطالب ف

كي   بال  ة حافالتتقرير عن المشي   خالل في 

اك -)يبي   اسم الطالب   تاري    خ االشي 

 وتاري    خ سحب الباص( 

 

 وتفصيىلي تقرير المرصوفات الدراسية ) اجماىلي 

 مع الخصم أو بدونه (

 

 

 تقرير الخصومات المالية ) اجماىلي وتفصيىلي (

 تقرير إجماىلي الرسوم الماىلي 

 

 التقارير
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 سرعة األداء
 ,الرئيسية الصفحة تحميل يتمي   بشعة 

 الداء لتحسي    الالزمة التقنيات استخدام
 جميع من المدعومة العرض وطريقة

 .المستخدم عمل تسهل بحيث المتصفحات

  CMS سـهولة لوحة التحكم

 تدعم إدارة تحكم الموقع مزود بلوحة 
بتعديل المحتوى تسمح و  CMS المحتوى
ه مجية باللغات معرفة دون وتغيي   الير

ي  المستخدمة
 
يسمح و  الموقع تطوير ف

 أو نصوص المكونات من نوع أي إض افةب
 .ملفات الوسائط المتعددة أو صور

 البنية الشجرية

 إمكانية تتيح شجرية بنية النظام يملك 
 شجرة إىل وصفحات فرعية فئات إضافة
 .الرئيسية الموقع

 التواصل الفعال
 –ع شاشة تواصل تسمح ل )زوار الموق 

الطالب (  – المعلمون –مر ولياء ال أ
يصال إالمدرسة و مدير بالتواصل مع 

وفق نموذج  ةىل بريد المدير مباشر إشكاوي  هم 
 .خاص لكل منهم

 بناء موقع إلكتروني
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 عن المدرسة وفروع موقع معرفة

 الخارطة استعراض طريق

GOOGLE MAP 

 متعددة الواجهات النظام يدعم
   اللغات
 
 القادمة األخبار واألحداث آخر وبياناته وظائفه كافة ف

عرض مكتبة للصور 
 والفيديوهات

صفحة للتوظيف .. تتيح 
ة الذاتية  للمتقدمير  ارسال السير

 و الشهادات
احاتالوا شكاوى تسجيل  قير

 الموقع ضمن الرسي    ع يدعم البحث

 CONTACT US  الموقع دارةإب االتصال

 FAQ  تكرار االكي   االسئلة استعراض

   خريطة
 
ون  الموقع االلكير

 مصنفة الموقع خدمات صفحات
 محددة تصنيفات ضمن

 حساب عي   الموقع رابط مشاركة امكانية
...  او بوك الفيس عىل الزائر  التويير

 نظام للمستخدمين والصالحيات

  

النظام متعدد 

المستخدمير  مع إدارة  

فير  وزوار  كاملة )مرسر

)  مسجلير 

مجموعات مستخدمير  

 مع إدارة كاملة لها

 تسجيل

 مستخدم جديد 

  إمكانية 
 
تخصيص صفحات ف

الموقع ال يمكن تصفحها إال 

 لمجموعة مستخدمير  
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 مراكز التكلفة والربحية
انشاء مراكز تكلفة لكل مرحلة أو قسم ..  

مرحلة يتيح الحصول عىل تقارير تخص كل 

عىل حدة و تحديد  الربحية الخاصة بها 

ي تشمل جميع 
باالضافة إىل التقارير الت 

 .المراحل واالقسام

 العمليات املحاسبية

صدار إالمحاسبية و تسجيل العمليات  

التقارير المحاسبية والمالية الالزمة مثل 

 .قائمة الدخل و المركز الماىلي 

 تحليل املصروفات

ب جور بحستحليل مرصوفات الرواتب وال  

، دارة عليا إالتصنيف التشغيىلي للمنسوبي   ) 

، خدمات، سائقي   مدر  في   ، مشر  . ( ...سي  

  األصول الثابتة
 :صول الثابتة مثلم خاص بتسجيل ال قس 
)السيارات والباصات واالثاث المدرسي 

 جهزة المكتبية والوسائل التعليمية (وال 
، و تيح الرقابة عىل موجودات المدرسةيمما

نامج بعمل  قيد استهالك كذلك يقوم الير
 ال 

ً
  صول شهريا

ً
 .أو سنويا

 البرنامج املحاسبي
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عمل الخصومات آليا للطالب الذين  إتاحة

يستحقون الخصم مثل االخوة أو أبناء 

 
 
 منسون   المدرسة .. ويتم إلغاء الخصم آليا

 .عند تخرج أحد االخوين

 

شعارهم صدار كشوف حساب للطلبة ل إ

صدار تقارير إالمتأخرة وكذلك  بالمستحقات

 .عىل الطالبرصدة المتبقية جمال  األإب

 

نا ية و مج بنظام ربط الي  إدارة الموارد البرسر

الرواتب .. بحيث يتم ترحيل مسير الرواتب 

كذلك مخصصات الشهري إل الحسابات و 

 .الموظفير  من مدرسير  واداريير  

 

قارنة بير  الموازنة التقديرية صدار تقرير مإ

يرادات والمرصوفات مع األرصدة الفعلية ، لل 

  حصل فيها انحرافلمعرفة 
 .البنود التر

 

نامج مع نظام  امكانية  حمخزون يتيالربط الي 

ب والزي المدرس  الرقابة عىل كميات الكت

دوات المدرسية باالضافة إل األ 

 . المستهلكاتو 
 

نامج يتيح  صدار تقارير مجمعة لكل إالي 

  ح
 
ال وجود عدة فروع للمدرسة .. الفروع ف

خصوصية لالستخدام لكل فرع بقاء الإمع 

 .ىعىل حد

 

يتيح تقسيم المستخدمي   إىل مجموعات وإعطائهم صالحيات عىل مستوى   نظام صالحيات متطور 
 كل حساب. 

.  صدار تقارير متعددة من ضمنها مقارنة النتائج المالية مع سنة دراسية سابقة أوسنتي   إ   سابقتي  

تبه عليهم مع ارفاق اليصاالت والوثائق وأرشفتها.  تسجيل سداد الطالب للمستحقات  المالية المي 

 .يرادات االخرى مثل الكتب و الزي المدرسي و الرحالتو استحقاق ال  تسجيل استحقاق االقساط المدرسية

نامج وطباعتها.  دخال سندات القبض والرصفإمراقبة حركة البنك و الشيكات و   من خالل الير
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 رواتب املوظفين
صدار الرواتب الشهرية للموظفي   وتحليلها إ 

وإمكانية تعريف تفاصيل  عىل مراكز التكلفة

 .  بدالت الموظفي  

 بيانات املوظف

 مدرجة ضمن معلومات كاملة عن الموظفي    

ضافة إىل القسام والمسميات الوظيفية بال 

 .ةمعلومات العقد و الصور الشخصي

 اإلجازات

, بال جازات بأنواعها ) سنوية ال  متابعة 

واحتساب أرصدة  ... ( راتب, مرضية

 الجازات . 

 جهاز البصمة
ز البصمة لحساب إمكانية الربط مع جها 

ي .. مع والدوام ال  الغياب والتأخي  
 
ضاف

 إ
ً
عىل مسي  الرواتب و كذلك  دراجها آليا

 .طباعة سندات باستالم الراتب للموظفي   

 املوارد البشرية
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ذلك التغير و ك متابعة زيادة الراتب

  المسىم 
 
  أو ف

 القسمالوظيف 
  بحوزة 

العهد العينية التر
 الموظف

ات  سجل بالشهادات والخي 

 السابقة للموظف

 

تسجيل سلفة الموظف 
واستقطاع االقساط عىل الراتب 

 آليا
 تقارير عن الحضور والغياب

  يحتوي صور 
 
ون ارشيف الكير

  
 
لجميع االوراق الموجودة ف

 ملف الموظف

التنبيه عند قرب انتهاء صالحية الوثائق الخاصة 

بالموظف مثل ) الهوية أو جواز السفر أو عقد العمل .. ( 

 MS OUTLOOK مع امكانية ربطها مع

CALENDAR . 

 . ربط مع النظام المحاست   

  تعريف عدة نماذج لدوام الموظفير  و 
 
مرونة ف

  
 
تغيير اوقاد الدوام ومراعاة اوقات الدوام ف

 . رمضان واألعياد

و النماذج آليا ) خطاب اصدار الخطابات 
ة ، اخالء  تعريف ، عقد عمل ، اشعار مباشر

ة ، .... (  . طرف ، مخالصة ، شهادة خي 

متوافق مع نظام حماية االجور ويمكن اصدار 
ات الرواتب بحسب نماذج البنوك  . مسير

تذاكر السفر حساب المخصصات ) نهاية الخدمة و 
 . و التأمينات االجتماعية و التأمير  الصح  ... (

 اإلدارية والخدمات

 

سجل بجميع الباصات 

  تخص 
والسيارات التر

المدرسة مع ارقام اللوحات 

و رقم الشاصيه و صورة 

 السيارة

متابعة تواري    خ صالحية 

ورخصة استمارة السيارة 

 السائق و التأمير  

تسجيل تكلفة 

الصيانة وقطع الغيار 

لكل سيارة أو باص و 

تقارير عن التكلفة 

 االجمالية

 ارشفة جميع الوثائق
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 الفـهــــــرس

 الغاية من النظام 2 
 

 الدارة المدرسية
 

نامج المحاست     الي 
 

ية  الموارد البرسر
 

 الدارية والخدمات
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ون  بناء موقع إلكير

 

04-03 
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M: +90 539 523 95 25 

 T:  +90 (212) 687 9078 

Sales@mevhibe.com.tr 

İKİTELLİ O.S.B ATATÜRK BULVARI 

NO: 54 DLÜKKAN 30 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 


