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 الذكي  التعليم ألداره المخصصة برمجياتنا لحزمة كامل شرح ادناه في اليكم وترفق تحياتها اطيب الجليل مجموعة تهديكم

 مختص غير المقترح النظام .www.schoolcross.com الرابط على والمتاحة" كروس  – سكول" ال منصة عبر

  ترغب  تعليمة هيئة أي متطلبات ليلبي صمم النظام التدريس، من معين مستوى او معينة تدريسية هيئة  او معينة بمرحلة

. أخرى جهة من لبةالط وبين جهة من التدريسية والهيئة االدارة بين التكنلوجيا أساليب أحدث عبر الذكي التواصل بتنمية

 . المتقدم الجامعي التعليم دون ما المدارس قبل من الباقة توظيف تم ما حال في األمور أولياء أيضا ذلك يشمل

 الخدمة  هذه في المستثمر التعليمي المركز طبيعة على تعتمد مختلفة استخدام عروض عبر الحزمة هذه المجموعة تقدم

 بحيث  باألسعار  والتنافسية  المؤسسة  هذه  في  الربحية  وطبيعة  التعليمية  المؤسسة  مجح  فيها تراعى  مختلفة  أسعار  وبباقات

 .الخدمة في تفوقا واألفضل السوق في كلفة األقل باقتنا تكون ان نستهدف
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 تاألنترني شبكة طريق عن مقدمة برمجيات حزمة عبر خدماتها"  School Cross"  التعليمية االدارة منصة تعرض

 بينما  www.SchoolCross.com الرابط عبر متاح للمنصة الرسمي  الموقع. مجتمعة المحمول الهاتف وتطبيقات

 :الرابط عبر بها الخاصة اإلدارة شاشات الى الوصول المدرسية اإلدارات تستطيع

http://manage.schoolcross.com 

 بالوصول  طرف كل تمكن اذ األمور واولياء والطلبة التعليمي الكادر بين التواصل على التعليمية اإلدارة منصة بنية تركز

. المحمول  الهاتف  تطبيقات  عبر  او  النتريت  شبكة   عبر  مقدمة  الكترونية  واجهات  عبر  بهم  الخاصة  االلكترونية  الحسابات  الى

 .المنصة هذه عبر لها المخصصة لمصادرها بالوصول والتحكم إدارة على القدرة كامل التعليمية المؤسسة تملك

 

المؤسسات التعليمية  إدارة على مالية مسؤولية أي هناك يكون لن حيث "االمن االستثمار" فكرة ضمن مقدم المشروع

  جميع ان يضمنيستطيع ان  والذي اعليه المنصوص للمتطلبات مطابق بانه والتأكد وتجربته النظام ستخداما لحين

 .فقط عرض نسخ وليست المواصفات بكامل عاملة حقيقة خدمات هي المقدمة الخدمات

ضمن فكرة االستثمار االمن سيتاح للمركز التعليمي استخدام المنصة دون الحاجة الي شكل من اشكال التعاقد ودون 

 منية معينه.  عاقد زفترة تبالحاجة الى دفع أي كلف ابتدائية ودون التقيد 
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 األنترنيت  شبكة عبر المقدمة الخدمات حزمة هو األول القسم أساسيين، قسميين على يحوي للمنصة األساسي التصميم

 ادرلكبا الخاصة األساسية التطبيق بوابات الى إضافة واإلدارة التحكم وشاشة الرسمي  المؤسسة موقع على تشمل والتي

  من  لكل المخصصة كيةالذ الهواتف تطبيقات من  مجموعة فيتضمن الثاني القسم اما األمور، واولياء والطلبة التدريسي

 .لذلك الحاجة وجدت ان االمر واولياء والطلبة التدريسي الكادر

المؤسسة إدارة ى واجهة القسم األول والمتضمن عل تاألنترنيالمقدمة عبر والمواقع االلكترونية تمثل حزمة البرمجيات 

وإرسال الرسائل وحسابات أولياء األمور بحساب كل من األساتذة والطلبة  الكاملة باإلدارةوالتي تسمح  التعليمية

والتي يمكن اقتراحها من قبل  ة وباقي األقسام األخرىمدرسوشاشات اإلدارة الخاصة بالواإلشعارات العامة والخاصة 

 اإلدارة الحقا.

موقع متكامل لتقديم المؤسسة بشكل  وضمن موقع المؤسسة، ستعمل إدارة المجموعة على توفيرألول أيضا في القسم ا

حضاري باتباع أحدث طرق التصميم المتجاوب لمواقع الويب، جميع الشاشات الرئيسية للموقع ستكون مضمنه في الموقع 

رئيسية، صفحة اتصل بنا من اجل استقبال والتي ستشتمل على: صفحة التسجيل للطلبة الجدد، صفحة المؤسسة ال

ع الصفحات األخرى مثل صفحة الكادر التدريسي واي صفحات أخرى ساندة ترغب المؤسسة  استفسارات الزوار، وجمي

للطلبة وبوابة أيضا خاصة ستوفر الخدمة بوابات منفصلة لكل من الكادر التدريسي وبوابة الكترونية خاصة  بإضافتها.

 ان وجدت الحاجة لذلك.ألولياء األمور 
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والمماثلة للبوابات في القسم الثاني من الخدمة ستوفر المجموعة حزمة برمجيات مخصصة لتطبيقات الويب 

 االلكترونية الخاصة بالطلبة والكادر التدريسي واولياء األمور بواقع تطبيق هواتف ذكية لكل فئة.

 الفقرة أعالهجميع البوابات المذكورة في 

التطبيقات مع واجهات في  ستكون متاحة

جذابة وسالسة في التنقل بيت واجهات 

التطبيق مما يضمن السرعة والمتعة معاَ في  

 استخدام التطبيق.

 على مستمرة واالضافات التطوير عملية

 البوابات وعلى التطبيق من كل واجهة

 من الي األنترنيت عبر الخاصة االلكترونية

 .أعاله ورةالمذك الحسابات أنواع

 مركزية  بيانات قاعدة حسب يعمل النظام

 ستعمل الهاتف تطبيقات جميع ان تضمن

 بتنشيط  اإلدارة  تحكم  عبر  اإلدارة  سيطرة  تحت

 .اإلدارة شاشة عبر الحسابات هذه من حساب أي تعطيل او

 الروابط ىلع من" بلي  كوكل" و" ستور أبل" ك العالمية  الستور مواقع ضمن متاح" كروس-سكول" ال تطبيق

 :مباشرة "School Cross" التطبيق اسم عن البحث عبر تنزيلها ويمكن مجانية التطبيقات. ادناه اليها المشار

Google Play 

om.JSoftIraq.SchoolCrosshttps://play.google.com/store/apps/details?id=c 

Apple Store 

-https://apps.apple.com/us/app/school

cross/id1423433669 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JSoftIraq.SchoolCross
https://apps.apple.com/us/app/school-cross/id1423433669
https://apps.apple.com/us/app/school-cross/id1423433669
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 والصيانة التطوير. البرمجيات لهندسة الجليل مجموعة لقب من المستمر والتطوير الصيانة خدمة تحت سيكون النظام

 إيصال على العمل سيتم اذ مستقبلية مشاكل أي حول القلق عن التعلمية المراكز إدارات تغني سوف للمشروع المستمرة

 في حتى النظام من باالنتفاع االستمرار من بالمدرسة الخاصة العمل طواقم تستطيع بحيث ممكنة صيغة أفضل الى النظام

 .المدرسي الدوام فترة انتهاء حال

 يشمل. والطويل القصير للمدى المشروع ونجاح عمل لضمان المرافقة الخدمات كامل بتوفير الجليل مجموعة إدارة تتعهد

 في تحديث أي عن المستمر واالبالغ عملة إلدارة المدرسة فريق وتدريب توجيه من الساندة الخدمات جميع الوصف هذا

 .التطوير مراحل لكل الكاملة والشفافية النظام

 موقع  لنجاح  والضرورية  الساندة  والتصميمات  اإلعالني  التصميم  مجال  في  التقنية  المشورة  أيضا  المجموعة  إدارة  تقدم  كما

 أحدث ليطابق يكفي بما جذاب للمدرسة الرسمي الموقع جعل في تساهم إعالنية وواجهات شعارات من المؤسسة

 بما  النظام  وموارد  مصادر  بإدارة  الخاصة  المعلومات  كامل  العمل  مجموعة  ستوثق  التوثيق  فترة  خالل  .لميةالعا  المواصفات

 .بكفاءة بهم المناطة التعليمية الوظائف إتمام في المدرسة كادر عمل بتسهيل يساهم

 وبما كان سبب ألي خدماتنا الى المركز التعليمي إدارة احتاجت ما حال في الصيانة لطلبات باالستجابة تتعهد المجموعة

  من  المقدمة الخدمة لجودة توثيق كمصدر المركز التعليمي اسم استخدام على تساعدنا األمد طويلة ثقة عالقة بناء يضمن

 .الجليل مجموعة

 حال في مباشرة معنا التواصل يمكن حيث الفورية المحادثة شاشة عبر اإلدارة واجهة على من مباشرة متاح فريق العمل

 .لذلك حاجة أي ودجو
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. للمجتمع  تقديمه  التعلمية  مؤسساتكم  به  ترغب  والذي  التعليم  بجودة  يليق  الذي  الكامل  الحل  الى  الوصول  هو  األسمى  الهدف

 الشفافية يوفر بما دارةإلا عمل وتنظيم لمشاركة التكنلوجيا تقنيات اخر من العظمى االستفادة بالضرورة يعني الحل هذا

 .التعليمية بالعملية المشتركة األطراف لجميع الكاملة

جميع التصاميم   مع التنويه الى ان  الواجهات األساسية للتصميممع اهم    الحزم المقدمة ضمن هذا المشروعادناه اهم تفاصيل  

 ..  هي غير نهائية وقابلة للتغير حسب حاجة المؤسسة

 

 للموقع. وجميع الصفحات األساسية والساندة الصفحة الرئيسية •

 صفحة تسجيل المتقدمين الجدد وجميع االستمارات االلكترونية التي قد تحتاجها المدرسة. •

 واالستفسارات.تواصل المدرسة مع شاشة إدارة خاصة بطلبات الصفحة التواصل مع   •

 صفحة المقاالت واالخبار الخاصة بالمدرسة مع واجهة تحرير خاص بها. •

 بوابة اإلدارة الخاصة بتحديث محتوى الموقع ومراجعة طلبات االتصال. •

 اشعارات عبر خدمة البريد االلكتروني للتنبيه حول اخر االحداث من على موقع المدرسة.  •

 إدارة المدرسة.ن قبل أي صفحات أخرى يتم اقتراحها م •

 

 إدارة حسابات التدريسيين وفريق المؤسسة التعليمي.  •

 والقيود الدراسية بكل طالب.إدارة حسابات الطلبة  •

ظام ارسال مسنودة بن إدارة حسابات الصفوف والحصص الدراسية واسناد الطلبة والتدريسيين لكل صف  •

 وإدارة الواجبات المنزلية للطلبة.

  أداراه   الطلبة،  أقساط  الصندوق،  امانة  العامة،  الموازنة  شاشة  تشمل   والتي  للمؤسسة  والمالية  المحاسبة  نظام •

 .العمالء وذمم المستقبلية، المالية االستحقاقات

 .رموز التفعيل حساب عبر اصدارإدارة حسابات أولياء األمور والسماح بتفعيل الوصول لكل  •

 إدارة حسابات كادر اإلدارة وتقسيم مجموعات العمل حسب حقوق وصول إدارية مختلفة. •

 خدمة التقارير واشعارات البريد االلكتروني المباشرة وقوائم البريد االلكتروني الخاصة بالمؤسسة. •

 .المدرسةأخرى يتم اقتراحها من قبل إدارة  اقسام اداريةأي  •
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ادارة جميع المهام الخاصة بواجهة األستاذ والمتعلقة بالمعلومات الشخصية ومعلومات المراحل الدراسية  •

 المسندة اليه مع واجهة التواصل مع الطلبة المسجلين عبر اشعارات البريد االلكتروني.

من جهة أخرى بشكل جماعة مور من جهة وإدارة المدرسة تاذ مع طلبته أو أولياء األإمكانية تواصل األس •

 أو حسابات منفردة. 

تحتوي صفحة التواصل لألستاذ على أدوات تحرير متطورة وبما تساعد األستاذ على التواصل بشكل سريع  •

 وجذاب في نفس الوقت.  

في حال ما رغبت ن تحت سيطرة المدرسة تماما البوابة تمثل حساب األستاذ داخل المدرسة والتي ستكو •

 األستاذ. بإيقاف حساب

 . يتم اقتراحها من قبل إدارة المدرسة أو أساتذة المدرسة أي اقسام أخرى •

 

 

ضمن المرحلة عارات واالعدادات الخاصة بكل مادة دراسية ومراجعة االش للطالباسية الدر موادمعاينة ال •

 . وتعقب رسائل اإلدارة والهيئة التدريسية ة بهالخاص

تماما في حال ما رغبت بوقف  المدرسةالبوابة تمثل حساب الطالب المسجل والتي ستكون تحت سيطرة  •

 حساب الطالب ألي سبب كان.

تحتوي صفحة التواصل والهيئة التدريسية وإدارة المدرسة حيث  الطالب    بين  تواصل  البوابة تمثل أيضا الية •

 .  تفاعلي مع إدارة التدريسعلى التواصل بشكل  طالبعلى أدوات تحرير متطورة تساعد ال طالبلل

مع بداية كل سنه دارسيه او ل  يسجتالطالب واغالقه وإزالة كامل ملفات الحساب  يوفر النظام إمكانية تصفير   •

 .المدرسةسل زمني تختاره إدارة حسب تسل

 .عليمية بإضافتهاترغب إدارة المؤسسة الت أي اقسام أخرى •
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البوابة متاحة عند الحاجة في حال ما رغبت إدارة المؤسسة التعليمية من اشراك أولياء األمور وعوائل  •

 بمراحل التطوير الدراسي ألبنائهم.الطلبة 

من نفس ب من متابعة حسابات جميع األبناء المسجلين ضالبوابة تمثل حساب عائلي تمكن ولي امر الطال •

 المؤسسة وعبر بوابة الكترونية موحدة تضمن سهولة متابعة مراحل التقدم الدراسي ألبناء العائلة.

ولكافة  األبناءالشخصية ومعلومات  وتسجيل المعلوماتادارة جميع المهام الخاصة بواجهة ولي األمر  •

 المدرسة من جهة أخرى.التواصل مع األساتذة من جهة وإدارة المراحل الدراسية مع واجهة 

تحتوي صفحة التواصل ألولياء األمور على أدوات تحرير متطورة وبما تساعد الوالدين على التواصل بشكل  •

 سريع وجذاب في نفس الوقت.  

 اقسام أخرى يتم اقتراحها من قبل إدارة المدرسة أو أولياء األمور.أي  •

 

 

يشمل تطبيقات الهواتف الذكية والتي ستماثل في المهام والوظائفية عمل بوابات الطالب واولياء من الحزمة س  القسم الثاني

ان جميع تطبيقات الهاتف ستعمل األمور وبوابة التدريسيين االلكترونية. النظام يعمل حسب قاعدة بيانات مركزية تضمن 

 يل أي حساب من هذه الحسابات عبر شاشة اإلدارة. تحت سيطرة اإلدارة عبر تحكم اإلدارة بتنشيط او تعط
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المهام الخاصة بواجهة األستاذ مع واجهة تطبيق الهاتف لألستاذ سيمكن الهيئة التدريسية من ادارة جميع  •

 االلكتروني.التواصل مع الطلبة المسجلين عبر اشعارات البريد 

التطبيق سيعطي األستاذ القدرة على الوصول الى جميع الصفوف المسندة اليه واسناد المهام للطلبة  •

لوظائفية الخاصة باألستاذ سيماثل التطبيق حسب الممكن اواشعارات أولياء الطلبة ان دعت الحاجة لذلك. 

 عبر البوابة االلكترونية.

ؤسسة من وقف عمل التطبيق داخل المدرسة حيث سيمكن إلدارة الم  التطبيق سيكون مرتبطا بحساب األستاذ •

 في حال ما رغبت بإيقاف حساب األستاذ.

 

مهام الخاصة بالطالب األستاذ مع واجهة التواصل تطبيق الهاتف للطالب سيمكن الطلبة من ادارة جميع ال •

 شعارات البريد االلكتروني.واستطالع التنبيهات وإدارة التواصل عبر ا

التطبيق سيعطي الطالب القدرة على الوصول الى جميع الصفوف المسجل بها واستطالع المهام المسندة من  •

 قبل الهيئة التدريسية.

 ئفية الخاصة بالطالب عبر البوابة االلكترونية.سيماثل التطبيق حسب الممكن الوظا •

عمل التطبيق   المدرسة حيث سيمكن إلدارة المؤسسة من وقفالتطبيق سيكون مرتبطا بحساب الطالب داخل   •

 في حال ما رغبت بإيقاف حساب الطالب.

 

كما هو الحال في بوابة أولياء األمور االلكترونية فان التطبيق الخاص بأولياء األمور سيوفر حساب عائلي  •

 العائلة في تطبيق موحد.حسابات الطلبة المسجلين لنفس لمتابعة 

متابعة في الوقت الذي سيعطي تطبيق الطلبة القدرة لكل طالب لمتابعة مواده الخاصة سيمكن تطبيق أولياء  •

 االشعارات والرسائل من الهيئة التدريسية لجميع أبنائهم المسجلين في نفس المؤسسة التعليمية.

ة حيث ستستطيع ادارة من تفعيل او إيقاف أي من  التطبيق أيضا سيكون مسيطر عليه من قبل إدارة المدرس •

 ت أولياء األمور.حسابا
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واجهة إدارة بوابة الدخول هي المحطة األولى لك داخل واجهة اإلدارة الخاصة بمركزكم التعليمي، يمكن تسجيل دخولك الى  

 التالي:من خالل الرابط حساب المدرسة 

ross.comCchoolS.www 

 

 

يكن لديك حساب مسجل بعد لم  اذا

تسجيل ك البدء باجراء فيمكن

الموسسة عبر الضغط على رابط 

 "ابداء بتسجيل مؤسستكم االن" 

 

الية معلومات تحوي الشاشة الت

يقة التسجيل وافية عن طر

يجب اتباعها تي والخطوات ال

 ج التمام التسجيل النا

 

  

http://www.schoolcross.com/
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بط التحقيق .. اضغط على الرابط المرسل عند التسجيل مع راعيل الى حسابكم االلكتروني المتسخدم ارسال رمز التفسيتم 

اضغط على خيار  نوع التسجيل .ذلك اختيار عليك بعد ث سوف يكون الزما حيليتم تحويلك مباشرة الى موقع المنصة 

 دناه.ؤسسة" كما موضح في الصورة ا"حساب م

 

 

 

حيث الشاشة الرئيسية    ستفتحاسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمدرسة    عملية تسجيل الدخول الناجحة عبرتمام  ابعد  

المؤسسة من خاللها إدارة نظام يمكن التي اقسام النظام وكافة ذات وصول سهل وسريع لالجهة اليسرى قائمة  تجد على

لمنصة التاكد من طبيعة االستخدام سوف يتعين عليك البدء اوال بوضع معلومات المركز ليتسنى الدارة ا  .التعلمية التابعة لكم

المنصة وتقديم اي دعم 

مطلوب عبر التواصل معكم 

باستخدام معلومات التواصل 

المدخلة كما موضح في 

 الصورة ادناه
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لحظة تسجيل الدخول الى شاشة اإلدارة ستضعك على تواصل 

بإمكان  ثيمباشر مع فريق الدعم الفني الخاص بالمنصة ح

الدعم الفني  اإلداري من التواصل المباشر ومراسلة فريقكم

وذلك بالضغط على الزر استفسار    عن أيللحصول على إجابة  

  اليمنى:الموجود في الجهة 

 

بفتح شاشة للمراسلة مع   الضغط على هذه األيقونة سيقوم

كما هو موضح في الصورة  مباشرةالدعم الفني بصورة 

  المرفقة.

ا في اعلى كل شاشة مصاحبة مقطع خاص مرفقه أيض يوجد

به ايقونة المصباح والذي يحوي على معلومات 

مساعدة حول طريقة استخدام الشاشة المصاحبة او 

 أي توجيهات من اجل المساعدة..
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احة عبر قائمه المنصة جميع مهام اإلدارة وأدوات التحكم الخاصة بحساب مؤسستكم مت

ارات سوف يجعل شاشة اإلدارة المقابلة له )على الجانبية، الضغط على أي من هذه الخي

تحوي القائمة الجانبية على األقسام الرئيسية التالية )قد يتم يمين الشاشة( متاحه. 

العناصر نتيجة للتطوير المستمر على الواجهة او استجابتا لطلب تعديل بعض هذه 

 (:نا الكرام بما يتناسب مع النفع العام لجميع المستخدمينزبائن

 لوحة التحكم -

 أقساط الطلبة -

 مستخدمي النظام -

 المنهاج الدراسي -

 األقسام العلمية -

 األقسام اإلدارية  -

 باصات النقل  -

 إدارة الوثائق -

 حسابات المؤسسة -

 واصول ثابته مخزنية -

 أدوات مساعدة -

ة في نهاية القائمة، أيضا توجد بعض ازرار تسجيل الخروج وازارا مساعدة موجود

زاء المساعدة وخيارات تغير اللغة ومعلومات الملف الشخصي في اعلى شريط األج

 المهام. شريط المهام متاح في كل واجهات المنصة.

عالمة   ستسمح حيث   االختزال بجانب القائمة الرئيسية توجد عالمة 

ونات فقط من اجل السماح بشاشة أكبر  االختزال بتصغير القائمة الجانبية وإظهار االيق

 للقائمة. للواجهات المصاحبة

 

والخيارات الفرعية لكل  الجانبيةصيل عن كافة محتويات القائمة اأدناه شرح بالتف

 ...وشاشات اإلدارة المصاحبة لكل خيار  محتوى بالقائمة
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 غط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة وهو الخيار األول الموجود في القائمة الجانبية، عند الض

  وهي:تحتوي على عدة عناصر 

  الرئيسية. -

 اعدادات المنصة -

 الرسائل.مركز  -

 وفعاليات.انشطة  -

 .مكتبة الفديو -

 استخدام المنصة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...من هذه الخياراتولنتعرف اآلن على تفاصيل ومهام كل 
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 صفحة أخرى،لموجود ضمن )لوحة التحكم( في القائمة الجانبية فعند الضغط على هذا الخيار ستفتح ر األول اوهو الخيا 

إلظهار البيانات الخاصة بالمؤسسة التعليمية ومعاينتها أو إلدراجها إلى الحساب  اقسامهذه الصفحة على عدة  وتحتوي

  هي: االقسامالخاص بكم وهذه 

 األساسية  -

معلومات  -

 اتواعداد

 حسابات اإلدارة -

 فواتير الخدمة -

 اخر التحديثات -

 

 

 

 ..في الشاشة الرئيسية. قسمفيما يلي شرح لكل 

 

 

نفس الصفحة التي ستفتح بعد تسجيل الدخول إلى المنصة. عند الضغط على هذا الخيار فإنه سوف يعرض معلومات  هي 

ال البيانات مسبقا( مثل المعلومات حول المركز التعليمي  و معلومات حول الخدمة  الحساب الرسمي في المنصة )يجب إدخ

 .وإدارة التطبيق ومعلومات التعاقد مع موفري الخدمة 
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يمي رقم عند الضغط على هذا الخيار فإنه يقوم بفتح صفحة إلدخال معلومات المركز التعليمي مثل نوع المركز التعل  

المعلومات التي  ولحفظوالكثير من المعلومات الخاصة التي باإلمكان إدراجها في هذه الصفحة  المحافظة، البلد، الهاتف،

األساسية ( عند الضغط عليه سوف يقوم بخزن كافة المعلومات المدخلة وإظهارها في الصفحة  saveا يوجد زر )دخلتموه

 (.عنوان حول مركزكم التعليمي تحت)

 

 المعلومات المدخلة في هذا القسم ستظهر من على واجهة التطبيق سواء كانوا طلبه او أساتذة او أولياء األمور. 

 تفترض هذه الوثيقة انكم قد أدخلتم معلومات مركزكم التعليمي على أفضل ما يكون.

 

للتطبيق عرض الشعار بما يضيف   تسنىمؤسسة ليؤسستكم الخاص من على واجهة ادارة معلومات العار متاكد من رفع ش

 كم ..اهمية لواجهة التطبيقات في نضر مستخدمي

 

 

 

   
  



 

 

ALL Rights Reserved 2020 
www.JSoftIraq.com, www.JSoftUsa.com 
admin@JSoftIraq.com 

 

 

التي تم منحها حق الوصول الى حساب مؤسستكم. منصة عند الضغط على هذا الخيار سوف يقوم بعرض جميع حسابات ال

يجب على المؤسسة التأكد من تحديث هذه القائمة دوما بالحسابات الصحيحة وعدم ترك أي حساب مهمل سواء كان موظف  

  سابق او مستخدم غير مخول بالدخول.. 
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المنصة مرفقة مع  استخدامفي  االستمرارقمتم بدفعها من أجل عند الضغط على هذا الخيار يعرض لكم كافة الفواتير التي 

 بها.الخاص  االستحقاقتاريخ 

 سيتم تنبيه االدارة في حال وجود اي فاتورة خدمة مستحقة الدفع وفترة السماحية الستخدام النظام لذلك ...

 

 

 

 

عند الضغط على هذا الخيار سيعرض لكم 

تطرأ على المنصة كافة التحديثات التي 

عليها ومعاينتها  االطالعليتسنى لكم 

وتطبيقها في مراكزكم التعليمية لتسهيل 

 مستمرة.عملها بصورة 

انتهى قسم الرئيسية الموجود بالقائمة 

  ...الجانبية
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حة أخرى تحتوي يقوم بفتح صفالضغط عليه  دالجانبية، عنوهو الخيار الثاني الموجود ضمن )لوحة التحكم( في القائمة 

 خيارات وهي:   وثالثمركزكم التعليمي  اسمعلى شعار المنصة وبجانبه 

و إليه مع عنوان المرسل والمرسل إليه وتاريخ عند الضغط عليه يتم عرض جميع الرسائل المرسلة من المركز التعليمي أ

 اسم ويوجد مقابل كل رسالة    معينة،تم البحث عن رسالة  ع لنظام الفلترة إذا أردالرسالة ويكون أيضا خاض  ومحتوىاإلرسال  

 اساسين: وجود زرينالمرسل والمستلم وتاريخ اإلرسال مع 

، حيث الزر األول)رد( 

بإمكانكم الرد على الرسالة 

فعند الضغط  إليكم،المرسلة 

على هذا الزر ستفتح لكم نافذة 

منبثقة تحتوي على مربع نص 

مع تاريخ  الرسالة،بة لكتا

 عنو المرسل، سم اإلرسال،

إلى ولي امر/إلى )اإلرسال 

إكمال كتابة  دأستاذ(، وعن

الرسالة يرجى الضغط على 

زر )إرسال( ليتم إرسال 

 بنجاح.الرسالة 

في حال  (:الزر الثاني)حذف

عند الضغط عليه ستظهر لكم نافذة  العملية،أردتم حذف أي رسالة مرسلة منكم أو إليكم فهذا الزر هو الذي يقوم بهذه 

الضغط على )حسنا( يتم حذف الرسالة بصورة تامة من مركز الرسائل   دال، عنمنبثقة للتأكيد بانكم تريدون حذف الرسالة أم  

   العام.

  ن ( ع MICROSOFT EXCELكما يحتوي مركز الرسائل العام على إمكانية تصدير الرسائل والجداول إلى برنامج )

  بالتصدير.ليقوم المتصفح العامل لديكم بتحميل الملف الخاص  (Export to Excelعلى )ط طريق الضغ

مجموعة رسالة والذي عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على    زر إرسالكما يمكن إرسال رسالة عن طريق  

 كما يلي:الجهة التي تودون إرسال الرسالة إليها و وهي االستالمجهة من الحقول منها 

 األمور.لياء هذا الخيار يمكنك من ارسال رسالة الى الهيئة التدريسية والطلبة وأو الجميع: -

 .فقط أولياء األمور -

 اولياء االمور مع الطلبة. -

 الطلبةفقط  -

 الهيئة التدريسية -

 

وهو المربع الخاص  الرسالة:مربع 

  إرسالها.بكتابة الرسالة التي تودون 

 الة بعد إكمال ( إلرسال الرسSendزر )

  محتوياتها.جميع 
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مع وجود نظام الفلترة للبحث عن مستخدم معين  معين،يقوم بعرض كافة الرسائل المرسلة إلى صف  عليه،عند الضغط  

 المستخدم...  اسم، نوعها، الرسالةبتفاصيل معينة كتاريخ 

مع إمكانية عرض كل 

الرسائل المرسلة 

وأمام كل رسالة يوجد 

المرسل والمستلم  مسا

وتاريخ اإلرسال 

إثنين وهما  وزريين

  (:حذف\)رد 

الضغط  (: عندزر )رد

عليه يفتح لنا صفحة 

منبثقة فيها مربع النص 

الخاص بالرسالة وزر 

اإلرسال إلرسال 

  الرسالة.

عند الضغط   (:زر)حذف

من مركز رسائل   دائميهلحذف الرسالة بصورة    وزريين: حسنا:عليه يفتح لكم قائمة منبثقة فيها رسالة للتأكيد على الحذف  

  الرسالة.إلغاء حذف  الغٍ: وزرالصف ومركز الرسائل العام 

 

عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة كذلك في هذه الصفحة لدينا خيارات التصدير إلى برامج أخرى وزر إلرسال رسائل جديدة   

  الرسالة.ابة مع المربع الخاص بكت االستالمعلى جهة  منبثقة تحتوي

 

تفاصيل الرسالة مع  لبحذفها، بكامالضغط على هذا الخيار سيفتح لنا صفحة تعرض لكم كافة الرسائل التي قمتم  عند 

  الحذف.تاريخ 

 

 

  .القسم الخاص بمركز الرسائل ضمن لوحة التحكم انتهى
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اصة بكم على المنصة ليسمح لكم بمعاينة لكم جميع عمليات تسجيل الدخول الخ عند الضغط على هذا الخيار سوف يفتح

يمكنكم أيضا البحث عن نشاط معين عن طريق مربعات مطلوب إدخالها  ومباشر كماسجلكم على المنصة بشكل دوري 

 ز تخدم، المركمسال اسم المحلي،علومات مثل التوقيت وهي أشبه بعملية الفرز في حال أردتم ذلك وعن طريق إدراج م

ونقصد بالوصف إذا دخل المستخدم لواجهة معينة في المنصة فيمكننا أيضا البحث عن تلك الواجهة  فالتعليمي، الوص

 المنصة.بسهولة لمتابعة نشاطه في 
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 يلي:بفتح نافذة تعرض ما الخيار الثالث الموجود في )لوحة التحكم( في القائمة الجانبية، عند الضغط عليه يقوم  وهو 

  فعالية:إضافة نشاط أو   

  إثنين:عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة فيها تبويبين 

  (:التبويب األول )تفاصيل النشاط

وفيه يتم إدخال المعلومات الخاصة بالنشاط المعمول والتي تتم إضافته من قبل المركز التعليمي فيه عنوان النشاط مع  

  اط.نشالوصف 

صورة )الثاني التبويب 

 النشاط(:

وفي هذا التبويب يتم إرفاق  

صورة للنشاط عن طريق 

 Uploadالضغط على زر )

Photo حيث يقوم بفتح )

الخاص مستعرض الملفات 

بالجهاز ليتسنى للمستخدم 

الصورة الخاصة  اختيار

 الجهاز.للنشاط من 

لحفظ عملية إضافة النشاط 

 ( في كالsubmitيوجد زر )

يبان عند الضغط عليه التبو

ض لنا تفاصيل كل نشاط مع الوصف والصورة وعنوان النشاط (، ويعريقوم بعرض النشاط في صفحة )أنشطة وفعاليات

  زرين:وأيضا يوجد أمام كل نشاط 

 

  (.)معاينة النشاط بطريقة القراءةالنشاط الزر األول)معاينة(: عند الضغط عليه يقوم بفتح معلومات 

ويقوم   حسنا،(: عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة للتأكيد على الحذف مع وجود زرين )األول:  Delete)الثاني  الزر  

 لإللغاء )الغٍ(.  واآلخربالحذف( 

 

 

 ...قسم أنشطة وفعاليات الموجود في لوحة التحكم انتهى
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دارة حيث يمكن ال كروس هي واحدة من افضل الوسائل الفعالة في عملية التعليم عن بعد-مكتبة الفديو في منصة السكول 

بعة تقديم المادة متادريسي بكادر التبسيطة جدا مما يسمح لل الطلبة بخطواتسي مع يمي مشاركة الفديو التدريالمركز التعل

 :يو تشمل علىركة الفدت  االلكترونية مباشرة. خطوات مشاالتعليمية مع الطلبه وتتبع االستخدام واجراء االختبرا

 ابداء ببناء ارشيفك الفديوي عبر اضافة فديواتك المميزة. -

 شارك كل فديو على حده عبر التطبيق باختيار الصف او الصفوف المقصودة. -

الصفوف  كروس لكل االباء واالبناء واالساتذه ضمن-ستصل رسائل نصية واشعارات عبر تطبيق السكول -

 المختارة

 عن اي سوال او استفسار لديهم. منزلي وقم باالجابه تابع عبر التطبيق اداء الطلبة وارسل اي واجب -

 . قل وداعا لتعثرات التعليم -
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بالمدرسة او عبر االستفادة   بعد ان قمت باثراء مكتبة الفديو باالرشيف الفديو الخاص بكم سواء عبر تسجيالت فديوية خاصة

مع الطلبة. ن من مشاركة تلك الفديوات مباشرة  االوالمتاحة عبر النت سوف يمكنك    من المكتبات الفديوية التربوية المختلفة

نصية برسائل  القصودفديو الواحد او اكثر في كل عملية مشاركة حيث يتم ارسال  ار صفعملية المشاركة تفترض اختي

ختارة . صفوف الميسي المتصل بالولياء االمور والكادر التدرتف لكل من الطلبه واارات مباشرة الى تطبيقات الهواواشع

 :ضيحيه في ادناهصورة التوشاهد ال

 

 
الدفع، غ الدفع، مبلمع تاريخ  أقساطهم،جميع أسماء الطلبة المدفوعة  التعليمي،مركزكم  اسمتقوم بعرض جداول فيها  

  دفع:مع وجود أزرار إثنين أمام كل عملية  الدفع،ة عمل

 العملة،  المبلغ،  كالتاريخ،  هذه،عند الضغط عليه يسمح لكم بتعديل كافة المعلومات الخاصة بعملية الدفع    (:Editاألول )  زرال

  (.Cancel( أو لتجنب تحديث المعلومات نضغط على )Updateالمالحظات ولحفظ التعديل يجب الضغط على )  الوصل،رقم  

عند  (:Deleteالزر الثاني )

قوم بفتح نافذة الضغط عليه ي

بثقة فيها رسالة للتأكيد على من

  وخياران:الحذف 

يقوم بحذف  (:األول )حسنا

عملية الدفع بشكل كامل من 

  (.صفحة )جميع االقساط

للتراجع عن  (:الثاني )الغٍ 

  الدفع.حذف عملية 

قسم )أقسام الطلبة(  انتهى

الموجود ضمن القائمة 

 الجانبية. 
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عند الضغط عليه  الجانبية،الموجودة في القائمة الى شاشة اعدادات النظام االساسية أقساط الطلبة  نا القسم متم نقل هذ

  .القسط االساسي للطلبهوتسمح لكم بتحديث  الطالب،سيفتح لكم شاشة لتسمح لكم هذه الشاشة بإدارة مدفوعات 

  .الطلبة(.قسم اإلعدادات الموجود ضمن )أقساط  انتهى

 

 

 

 
عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  الجانبية،وهو الخيار الثالث الموجود ضمن القائمة  

  وهي:تحتوي على عدة عناصر 

  التدريسية.الهيئة  -

  الطلبة.-

  األمور.أولياء  -

كل خيار من هذه 

الخيارات عند الضغط 

عليه سوف يذهب بكم 

صفحة أخرى  إلى

 ..والبداية
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عند الضغط عليه ستفتح لكم صفحة   الجانبية،وهو الخيار األول الموجود ضمن )مستخدمي النظام( الموجود ضمن القائمة   

  على:تحتوي 

ل هذه كنكم من خالأيًضاً يم  المنصة،مركزكم التعليمي مع شعار    اسمفي هذه الصفحة يعرض لكم    األساتذة:إدارة حسابات    -

  يلي:الصفحة عرض كافة األساتذة وتحديد األستاذ الذي يسمح له بالمراسلة وتحتوي هذه الصفحة على ما 

   اإلكسل.إمكانية تصدير الجداول والعمل إلى برنامج  -

  أستاذإمكانية إضافة  -

 

عند الضغط على هذا الخيار يتم فتح 

  ما يلي:نافذة منبثقة تحتوي على 

  المستخدم. ماس -

  المستخدم.كلمة السر لهذا  -

البريد اإللكتروني الخاص بحساب هذا    -

  (.المستخدم )األستاذ

  (.إلتمام عملية إنشاء أو خلق الحساب يجب الضغط على زر )خلق الحساب -

لنشاط وتفاصيل في حال أردتم البحث عن حساب أستاذ معين وعن نشاطه مع تاريخ ا الفلترة،م تعمل هذه الصفحة بنظا -

  إضافية.أخرى 

إلمكانية )التحقق مربع  التعليمي،المركز  اسم المستخدم، اسمأمام كل حساب األستاذ معين يوجد تفاصيل هذا الحساب ك  -

  األستاذ.إضافة حسب  ختاري ،المراسلة( 

  على: وتحتويل أمام كل حساب ألستاذ معين يوجد زر )إدارة( عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة التعدي -

الصورة المناسبة عن طريق فتح  الختيار( Upload Photoإمكانية إضافة صورة للحساب عن طريق الضغط على ) -

   الملفات.مستعرض 

إمكانية حذف الحساب عن طريق الضغط على خيار )حذف المستخدم( ليقوم بفتح نافذة منبثقة تطلب التأكيد من المستخدم   -

  الحساب.على )حسنا( للحذف أو)الغٍ( للتراجع عن حذف  لحذف الحساب بالضغط

)حسنا( للتعطيل  واختيارعطيل تعطيل الحساب(, عند الضغط عليه يطلب التأكيد على الت)الحساب إمكانية إلغاء تفعيل  -

  لإللغاء.أو)الغٍ( 

( sendنص لكتابة الرسالة وزر )إمكانية إرسال رسالة, عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع ال -

  لإلرسال.

ى مربع نص إلدخال عن طريق الضغط على )كلمة سر جديدة( يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي عل  السر،إمكانية تغيير كلمة    -

  للتغيير.( sendكلمة السر الجديدة وزر )
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يقوم بعرض التفاصيل الخاصة  

 الكامل، االسمستاذ مثل باأل

المحافظة  الهاتف،رقم  العنوان،

وتفاصيل أخرى ولحفظ هذه 

المعلومات يجب الضغط على زر 

  (.)حفظ المعلومات

 

 

 

 
عند الضغط عليه يقوم بعرض كافة 

الصفوف المسندة إلى حساب هذا 

ويجب إسنادها مسبقا إلى  األستاذ،

اذ عن طريق الضغط حساب أي أست

د( ليقوم على زر )أضف صف جدي

بفتح نافذة منبثقة تحتوي على 

مستطيل فارغ وفيه سهم من جهة 

اليسار عند الضغط عليه يقوم 

كافة الصفوف الموجودة  باستعراض

ن أمام كل صف مسند إلى أستاذ معي صفحة،لل( وعمل تحديث saveالصف المناسب وإسناده بالضغط على ) اختيارويتم 

  الحذف.( إللغاء  الغيطلب التأكيد من المستخدم بالحذف )حسنا( للحذف أو الضغط على )  هناك زر )حذف( عند الضغط عليه

 . ..قسم )الهيئة التدريسية( الموجود ضمن مستخدمي النظام الموجود في القائمة الجانبية  انتهى 
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عند الضغط عليه ستفتح لكم صفحة   الجانبية،الموجود ضمن القائمة  وهو الخيار الثاني الموجود ضمن )مستخدمي النظام(  

  على: بها قائمه لجميع الطلبة ضمن مؤسستكم التعليمية والتي تحوي

مركزكم التعليمي مع شعار  اسم - 

   المنصة.

  الطلبة.إدارة حسابات - 

إمكانية تصدير الجداول إلى برامج   -

  اإلكسل.أخرى مثل 

عند  جديد:الب إمكانية إضافة ط -

 .الضغط على )اضف حساب طالب(

 

 يلي:  على ماتنفتح نافذة تحتوي  عند الضغط على خيار إضافة طالب

  بالطالب.الخاص  االسم المستخدم: اسم  -

كلمة السر الخاصة  السر:كلمة  -

  الطالب.بحساب 

البريد الخاص  اإللكتروني:البريد  -

  الطالب.بحساب 

حساب يجب إلنشاء أو لخلق ال -

  (.زر )خلق الحساب الضغط على

تعمل هذه الصفحة بنظام الفلترة في   -

  معين.حال أردتم البحث عن طالب 
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 الطالب،  ةصور  الطالب،  مرق   الطالب،تاريخ إضافة حساب    المستخدم،  اسمأمام كل حساب طالب توجد معلومات الطالب مثل  

  المضافة.ق( وغيرها من المعلومات التحقمربع )المراسلة  ةإمكاني

أمام كل حساب للطالب يوجد زر 

)إدارة( عند الضغط عليه يقوم بفتح 

  يلي:نافذة تحتوي على ما 

إمكانية إضافة صورة للحساب عن 

 Uploadطريق الضغط على )

Photo إلختيار الصورة المناسبة )

   الملفات.عن طريق فتح مستعرض 

عن طريق إمكانية حذف الحساب 

يار )حذف المستخدم( الضغط على خ

ليقوم بفتح نافذة منبثقة تطلب التأكيد من المستخدم لحذف الحساب بالضغط على )حسنا( للحذف أو)الغٍ( للتراجع عن حذف 

  الحساب.

تعطيل أو)الٍغ( عند الضغط عليه يطلب التأكيد على التعطيل وإختيار )حسنا( لل  الحساب(،تعطيل  )الحساب  إمكانية إلغاء تفعيل  

  لإللغاء.

( sendعند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع النص لكتابة الرسالة وزر ) رسالة،إمكانية إرسال 

  لإلرسال.

عن طريق الضغط على )كلمة سر جديدة( يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع نص إلدخال  السر،إمكانية تغيير كلمة 

  ير.للتغي( sendالجديدة وزر ) كلمة السر

 

 ومرحلته الطالب  رمزو إلى مركز الرسائل والوصولللطالب بالمراسلة خطوات السماح ويحتوي هذا الخيار على ما  

  الدراسية.

تعديل المعلومات الخاصة  -

رقم  المستخدم،بالطالب مثل إسم 

المحافظة وغيرها من  الهاتف،

   المعلومات.

الضغط على حفظ لحفظ  -

 المضافة.المعلومات 
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( saveإلسناد الطالب إلى صف معين عن طريق الضغط على )أضف صف جديد( وإختيار الصف المناسب ثم الضغط على ) 

أيضا يمكن حذف  اإلسناد،لحفظ 

الطالب من صف معين عن طريق 

زر الحذف عند الضغط عليه يقوم 

بفتح نافذة تطلب التأكيد على 

الحذف )حسنا( للحذف أو )إلغٍ( 

  الحذف.إللغاء 

 

 

 

  



 

 

ALL Rights Reserved 2020 
www.JSoftIraq.com, www.JSoftUsa.com 
admin@JSoftIraq.com 

 

  لإلدخال: مربعينيمكن إضافة سجل لغياب الطالب عن طريق الضغط على )إضافة مدخل عن غيابات الطالب( ليقوم بفتح 

  الطالب.تاريخ غياب  األول: -

( ولحفظ عملية خمعين، ال فمرضية، ظرالتاريخ إذا كان غير متعمد )حالة  لطالب بهذاامالحظات حول غياب  الثاني: -

( أو Updateعلى )الغياب نضغط 

  (.Cancelإللغاء اإلضافة )

أمام كل غياب لطالب معين يوجد  -

(لحذف Deleteزرين إثنين األول )

الغياب )حسنا للحذف/إلغٍ إللغاء 

 ( عندEditإما الزر اآلخر )  (،الحذف

الضغط عليه يسمح بتعديل التاريخ 

المدخل مع مالحظة الغياب ولحفظ 

( أو إللغاء Update)نضغط التعديل  

   (.Cancel)نضغط التعديل 

 

 

يسمح بإدخال القسط الخاص بالطالب عن طريق الضغط على زر )أضف جديد( ليقوم بفتح خانات إلدخال البيانات مثل 

( أو إللغاء اإلضافة نضغط على Updateنضغط على )  اإلدخالمالحظات ولحفظ   القبض،رقم سند   العملة، مبلغ،التاريخ، ال

(Cancel.)  

أمام كل قسط مضاف يوجد زر  -

التعديل )تحرير( عند الضغط عليه 

يقوم بفتح خانات إلدخال البيانات مثل 

سند  مالعملة، رق  التاريخ، المبلغ،

 اإلدخالولحفظ  تحظاالقبض، مال

(أو إللغاء Updateنضغط على )

  (.Cancelالتعديل نضغط على )

أمام كل قسط مضاف يوجد زر حذف   -

أو  حسنا( للحذفعملية دفع القسط )

  الحذف.( إللغاء الغ)

أمام كل قسط مضاف يوجد زر طباعة عند الضغط عليه يقوم المتصفح بفتح نافذة جديدة تحتوي على تفاصيل عملية  -

  المستخدم.مع زر )طباعة( عند الضغط عليه يقوم المتصفح بسؤال المستخدم عن برنامج الطباعة المحدد من قبل  الطباعة  
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 نفسه الكيان عبر اما مهمه كل انجاز يمكن حيث الكيانات عالئقية على كروس السكول نظام في المهام انجاز عملية تعتمد

 ادارة شاشة عبر الطالب درجات ادخال يمكن حيث الطالب درجات كمثال الكيان اليها ينتمي التي التنظيمية الوحدة عبر او

 :منهما لكلة توضيحي صورة ادناه في. الطالب اليه ينتمي الذي الصف عبر نفسه او الطالب

- 

 

-  
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( أو حذفها بالضغط على Editتعديلها بالضغط على زر )يسمح بإضافة مالحظة عن الطالب وإنشاء التاريخ تلقائيا وكذلك 

(Delete.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...ي القائمة الجانبية إنتهى قسم )الطلبة( الموجود ضمن مستخدمي النظام الموجود ف
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عند الضغط عليه ستفتح لكم صفحة  الجانبية،الثالث الموجود ضمن )مستخدمي النظام( الموجود ضمن القائمة القسم 

  على:تحتوي 

إسم مركزكم التعليمي مع شعار   -

   المنصة.

  األمور.إدارة حسابات أولياء  -

إمكانية تصدير الجداول إلى   -

   اإلكسل.رامج أخرى مثل ب

 إمكانية إضافة حساب ولي أمر  -

 

 

إضافة مستخدم مشابهه لتلك الموجودة في شاشة الطالب والتي الضغط على )أضف حساب ولي أمر جديد( تنفتح نافذة 

  تحوي على الحقول التالية:

الخاص ب   المستخدم:  اسم

 ولي األمر.  

الخاصة  السر:كلمة 

  األمر.بحساب ولي 

الخاص  اإللكتروني:ريد الب

  األمر.بحساب ولي 

إلنشاء أو لخلق الحساب 

يجب الضغط على زر )خلق 

  (.الحساب

  معين.تعمل هذه الصفحة بنظام الفلترة في حال أردتم البحث عن طالب 

األمر،  ولي  ماألمر، رق تاريخ إضافة حساب ولي  المستخدم،أمام كل حساب ولي أمر توجد معلومات ولي األمر مثل إسم 

  المضافة.مربع التحقق( وغيرها من المعلومات )المراسلة  ةاألمر، إمكانيولي  ةصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL Rights Reserved 2020 
www.JSoftIraq.com, www.JSoftUsa.com 
admin@JSoftIraq.com 

 

)إدارة( عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة تحتوي على إمكانية إضافة صورة للحساب أمام كل حساب لولي األمر يوجد زر 

تمكنك الشاشة   الملفات.( إلختيار الصورة المناسبة عن طريق فتح مستعرض Upload Photoعن طريق الضغط على )

طلب التأكيد من المستخدم حذف الحساب عن طريق الضغط على خيار )حذف المستخدم( ليقوم بفتح نافذة منبثقة ت  أيضا من

لحذف الحساب بالضغط على 

)حسنا( للحذف أو)الغٍ( 

  الحساب.للتراجع عن حذف 

إلغاء تفعيل  يمكنكم ايضا

 الحساب(،تعطيل )الحساب 

عند الضغط عليه يطلب 

التأكيد على التعطيل وإختيار 

)حسنا( للتعطيل أو)الٍغ( 

  لإللغاء.

 

 

عند الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع النص   رسالة،  يمكن مراسلة ولي االمر عبر الضغط على ارسال

  رسال.لإل( sendلكتابة الرسالة وزر )

عن طريق الضغط على )كلمة سر جديدة( يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي  السر،تغيير كلمة  تسمح الواجهة أيضا بإمكانية

  للتغيير.( sendعلى مربع نص إلدخال كلمة السر الجديدة وزر )
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  المعلومات.المحافظة وغيرها من  الهاتف، رقم المستخدم،تعديل المعلومات الخاصة ب ولي األمر مثل إسم  -

الضغط على حفظ لحفظ  -

  المضافة.المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يستعمل هذا الخيار من أجل إسناد طالب معين إلى ولي األمر عن طريق الضغط على )أضف طالب( لتفتح نافذة ألختيار 

 الفلترة(ث عن األبناء في مربع البحث )تدعم نظام الطالب األبن وأيضا تدعم هذه الصفحة البح

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتهى قسم )أولياء األمور( الموجود ضمن مستخدمي النظام الموجود في القائمة الجانبية. 

  الجانبية.إنتهى قسم مستخدمي النظام الموجود في القائمة 
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عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  الجانبية،ئمة وهو الخيار الرابع الموجود في القا

  وهي:تحتوي على عدة عناصر 

 الدراسية. المواد  -

 السعي. أشهر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كل خيار من هذه الخيارات عند الضغط عليه سوف يذهب بكم إلى صفحة أخرى والبداية مع: 

 

حول هذه الشاشة | شاشة إدارة مواد   الجانبية،ألول الموجود ضمن )المنهاج الدراسي( الموجود في القائمة وهو الخيار ا

المنهاج التدريسي تسمح لك هذه الشاشة بإضافة المواد التدريسية لكامل السنة أو للمدرسة بصورة عامة ... المواد المضافة 

. سوف تستخدم هذه التعليمي.الصفوف والمراحل الدراسية لمركزكم  ولكاملفي هذه القائمة يجب أن تغطي جميع المواد 

ئمة في عملية طباعة وإظهار مواد القا

السعي لكل طالب وأيضا سوف تستخدم في 

عملية بناء الجدول المدرسي لكل صف ... 

أي مادة ترغب بظهورها سواء بشهادة 

السعي ألي صف أو بالجدول األسبوعي 

 وال. ألي صف يجب إضافتها هنا أ

وتحتوي هذه الشاشة على زر إلضافة مادة 

ى )أضف مادة( جديدة وذلك بالضغط عل

إلضافة المادة وكذلك إضافة مالحظات 

كما يتوفر أيضا زريين  المادة،حول هذه 

إثنيين أمام كل مادة مضافة وهما التعديل 

والحذف في حال أراد المستخدم القيام 

   بذلك.
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 أشهر حول هذه الشاشة | شاشة ادارة    الجانبية،لثاني الموجود ضمن )المنهاج الدراسي( الموجود في القائمة  وهو الخيار ا

. هدف هذه الشاشة إعطاء مرونة في لمؤسستك.المنهاج التدريسي تسمح لك هذه الشاشة بإدارة أشهر المنهاج التدريسي 

ضع . ستحتاج قائمة األشهر في عملية والسنة.بين بداية ونهاية  تعريف أشهر بداية ونهاية السنة وكل شهر للفترة الممتدة  

 .لمؤسستك.درجات السعي الشهري والسنوي 

وتحتوي هذه الشاشة على زر إلضافة 

أضف )على شهر سعي وذلك بالضغط 

شهر دراسي( ليقوم بفتح مربعين األول 

الشهر إلسم الشهر والثاني لنوع 

نصف سنة / نهاية سنة( والضغط )

( لحفظ الشهر Updateعلى )

كما يوجد زرين إثنين أمام كل   المضاف،

شهر سعي أحدهم للتعديل واآلخر 

  للحذف.

 

 

 

 إنتهى قسم المنهاج الدراسي الموجود في القائمة الجانبية. 
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لخيار ستفتح قائمة منسدلة عند الضغط على السهم الموجود في هذا ا الجانبية،وهو الخيار الخامس الموجود في القائمة   

تحتوي على عدة 

  وهي:عناصر 

 والمراحل. الصفوف - 

 الصفوف. واجبات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهي:ويضم هذا القسم خيارات  الجانبية،وهو الخيار األول الموجود في )األقسام العلمية( الموجودة في القائمة 

على التعليمي وتحتوي أيضا ه الصفحة جميع المراحل والصفوف المنتمية إلى مركزكم توفر هذ الصفوف:إدارة  أوالً خيار

مركزكم التعليمي مع شعار  اسم

إمكانية تصدير بيئة مع المنصة. 

إمكانية ، اإلكسلالعمل إلى برنامج 

إضافة صف جديد عن طريق الضغط 

 حيث (على )إضافة صف جديد

 اسم نافذة تطلب منكم إدخال  ستنفتح

الصف لذلك وصف وال ،الصف

وعدد الطلبة  ،(الصفكمرشد )

المنتمين إلى هذا الصف )يضاف 

يسمح لكم هذا الخيار  ، كماالحقاً(

بمشاهدة كافة المراحل والصفوف 

المضافة إلى مركزكم التعليمي على 

 اسم شكل جداول تحتوي فيها على 

الصف ووصف الصف وعدد الطلبة 

 الصف. المنتمين إلى هذا 
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 أزرارك ثالث مرحلة أو صف مضاف هنا أمام كل

(لحفظ التغيير Updateعند الضغط عليه يسمح لكم بتغيير إسم الصف ووصف الصف ثم النقر على )  (:الزر األول)تعديل  -

  التعديل.( إللغاء Cancelأو الضغط على )

سالة تأكيد على الحذف )حسنا( مع ر  المضافة،عند الضغط عليه يسمح لكم بحذف الصف أو المرحلة    (:الزر الثاني)حذف  -

  لإللغاء.( الغللحذف و)

  التالية:عند الضغط عليه يقوم بنقلكم إلى إلى صفحة إدارة هذا الصف وتحتوي على الخيارات  (:الزر الثالث)إدارة -

 

لطلبة المنتمين إلى هذا حسب الوصف المضاف( وعدد ا)الصف الصف ومرشد  اسميسمح لكم هذا الخيار باإلستعالم عن 

  الصف.

إمكانية تصدير بيئة العمل إلى  -

  اإلكسل.برنامج 

إمكانية إضافة طالب جديد إلى هذا  -

الصف عن طريق الضغط على )أضف 

طالب( ليفتح لكم نافذة تحتوي على 

أسماء الطلبة المسجلين في المنصة  

 معين مع إمكانية البحث عن طالب 

 نظام الفلترة(. )

كل طالب يوجد زر حذف لحذف  أمام -

  الصف.الطالب من هذا 

 

 

المادة ليعرض   وإسمعند الضغط عليه يقوم بنقلكم إلى شاشة تحتوي على إسم الصف ووصف الصف مع إختيار إسم الشهر  

لكم كافة الطلبة المضافة درجاتهم 

لهذه المادة في الشهر المحدد من  

يل( أمام كل مع وجود زر )تعد قبلكم،

طالب لتعديل درجته مباشرة إذا حصل 

 معين.فيها خطأ 
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مع إمكانية إضافة إستاذ إلى  إليه، تعرض لكم هذه الصفحة عند الضغط عليها إسم الصف ووصفه وعدد الطالب المنتمين 

هذا الصف عن طريق الضغط على 

)أضف أستاذ( إلختياره من السهم 

توي على أسماء األساتذة الذي يح

ويوجد أمام  المنصة،المسجلين في 

األول لحذف )ن زرييكل أستاذ 

الثاني لتعديل و )األستاذ من الصف(  

  (.األستاذ اسملتغيير 

 

 

 

 

 

 

 
خاص  وتوفر هذه الصفحة عمل جدول  الصف،في هذه الصفحة يعرض لكم إسم الصف ووصفه وعدد الطلبة المنتمين لهذا  

لهذا الصف بالمواد والمواعيد 

المحددة واأليام الخاصة 

بالمحاضرات )جدول 

عن طريق إختيار  (،أسبوعي

اليوم المناسب ثم الضغط على 

)أضف( إلدخال إسم المادة 

وساعة الجدول الخاص بهذه 

وأمام كل يوم من  المادة،

الجدول األسبوعي يوجد زران 

 للحذف.تعديل واآلخر األول لل
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الصف  إمكانية اسممع  له،تقوم هذه الصفحة بعرض تقوم هذه الصفحة بعرض إسم الصف ووصفه وعدد الطلبة المنتمين 

ووصفه وعدد الطلبة المنتمين 

كل واجب مضاف  يله، ويحتو

على زر)حذف(أمامه لحذف 

مع إمكانية إنشاء  الواجب،

واجب بيتي وإرساله إلى الصف 

عن طريق الضغط على  المحدد

)إضافة واجب جديد( ليقوم 

بفتح نافذة منبثقة تحتوي على 

  يلي:ما 

 

 

 

 

 

 مالختيارها، يوالمادة  اسميحتوي على 

 عاختياري(، مربالواجب المخصص)

  الواجب.مخصص لكتابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحتوي على زر )إضافة صف آخر( والذي 

محدد م بإرسال الواجب للصف اليسمح لك

 مع صف آخر في حال أردتم ذلك
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والذي يسمح لكم بإدراج والذي يسمح  

ورابط )لتحميل ملف  اسملكم بإدراج 

PDF.)  

 

 

 

 

 

 

إلدراج صورة للواجب المحدد في حال 

أردتم ذلك عن طريق الضغط على 

ض )إضافة صور( ليقوم بإستعرا

ملفات الجهاز إلختيار الصورة أو عدة 

  بالواجب.صور خاصة 

جميع التبويبات ضمن  مالحظة:

)أضف واجب جديد( تحتوي على زر 

  الواجب.إضافة إلضافة 

 

 

  

 
 

 االستالم جهة  باختياريسمح لكم 

مع مربع نص لكتابة الرسالة 

  (.send) وزر

 

 

 

 

 

 

  الجانبية.فوف والمراحل( الموجود ضمن األقسام العلمية الموجودة في القائمة )الص قسم انتهى

  العلمية.إنتهى زر )إدارة الموجود في الصفوف والمراحل( الموجودة في االقسام 
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  .استرجاعهيحتوي على كافة الصفوف المحذوفة وأمام كل واحد منها زر)إستعادة( في حال أردتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الصفوف والمراحل( الموجود ضمن األقسام العملية الموجود في القائمة الجانبية )قسم  انتهى

 

 
تعرض لكم هذه الصفحة جميع الواجبات  الجانبية،وهو الخيار الثاني الموجود في )األقسام العلمية( الموجودة في القائمة 

  الواجب.مادة  واجب، اسمال واسمخ إرسال الواجب المعطاة إلى الصفوف مع تاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجانبية.في القائمة  ةالموجودإنتهى قسم )واجبات الصفوف( الموجودة في األقسام العلمية 

 الجانبية.إنتهت األقسام العملية الموجودة في القائمة 
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عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  ة،الجانبيوهو الخيار السادس الموجود في القائمة 

تحتوي على عدة عناصر 

  وهي:

 األقسام. إدارة  -

 اإلدارة. موظفي  -

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة األقسام... معكل خيار من هذه الخيارات عند الضغط عليه سوف يذهب بكم إلى صفحة أخرى والبداية 

 
وتوفر هذه الشاشة شاشة إدارة األقسام   الجانبية،ول الموجود ضمن )األقسام اإلدارية( الموجودة في القائمة  وهو الخيار األ

. عبر هذه الشاشة أيضاً سوف بمؤسستكم.اإلدارية والتي تسمح لك هذه الشاشة بإضافة وتحديد األقسام اإلدارية الخاصة 

 موظف.إلى قيود كل مكنكم إسناد الكادر اإلداري إلى كل قسم والوصول ي

على األقسام اإلدارية والتي تضاف يدوياً عن طريق الضغط على )أضف قسم( ليفتح لكم نافذة  ايضا هذه الشاشة تحتوي 

األفراد  دالقسم، وعد اسمإلدخال 

والمالحظات ولحفظ  الحقاً(،يضاف )

 (.Updateاإلضافة يجب الضغط على )

أمام كل قسم زرين  يوجد

  (.)للتعديل/الحذف

إلضافة الموظفين إلى قسم معين يوجد 

عند   صغير،من األقسام سهم    اسمكل    قبل

الضغط عليه يقوم بفتح نافذة منسدلة 

أضف موظف جديد( ويظهر )زر فيها 

مربع نص مع سهم صغير عند الضغط 

على السهم يعرض لكم كافة الموظفين 

ثم  الختيارهمالمسجلين في مركزكم 

 لحفظ ذلك يرجى الضغط على

(Update.)  

 إنتهى قسم )إدارة األقسام( الموجود ضمن األقسام اإلدارية الموجود في القائمة الجانبية. 
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تتيح لكم هذه الشاشة معاينة كافة  الجانبية،وهو الخيار الثاني الموجود ضمن )األقسام اإلدارية( الموجودة في القائمة 

  تفاصيلهم.كافة  واستعراضز التعليمي الموظفين المسجلين لديكم في المرك

تحتوي هذه الشاشة على 

إمكانية تصدير بيئة العمل 

   اإلكسل.إلى برنامج 

تحتوي هذه الشاشة على 

إمكانية إضافة موظفين 

جدد عن طريق الضغط 

 على )أضف موظف( 

 

 

 

 

 

  بالموظف.اإللكتروني الخاص  دريالمرور، الب ةالمستخدم، كلم اسمتظهر لكم نافذة تحتوي على معلومات الموظف ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.تحتوي هذه الصفحة على إمكانية البحث عن موظف معين )نظام الفلترة
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وجود زر )إدارة( أمام حساب كل موظف مضاف لديكم في المركز التعليمي وذلك من أجل إستعراض تفاصيله وتغييرها 

 وتحتوي على ما يلي 

( إلختيار الصورة المناسبة عن طريق فتح Upload Photoمكانية إضافة صورة للحساب عن طريق الضغط على )إ

   الملفات.مستعرض 

إمكانية حذف الحساب عن طريق الضغط 

على خيار )حذف المستخدم( ليقوم بفتح 

نافذة منبثقة تطلب التأكيد من المستخدم 

لحذف الحساب بالضغط على )حسنا( للحذف 

  الحساب.و)الغٍ( للتراجع عن حذف أ

تعطيل )الحساب إمكانية إلغاء تفعيل 

عند الضغط عليه يطلب التأكيد  الحساب(،

ل وإختيار )حسنا( للتعطيل على التعطي

  لإللغاء.أو)الغٍ( 

عند الضغط عليه  رسالة،إمكانية إرسال 

يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع 

( sendالنص لكتابة الرسالة وزر )

  لإلرسال.

نص إلدخال عن طريق الضغط على )كلمة سر جديدة( يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع  السر،إمكانية تغيير كلمة 

  للتغيير.( sendكلمة السر الجديدة وزر )

 

 

 ويحتوي هذا الخيار على ما يلي 

السماح للموظف بالمراسلة   -

  التطبيق.سائل إلى مركز ر والوصول

تعديل المعلومات الخاصة بالموظف  -

 الهاتف،رقم  المستخدم،مثل إسم 

  المعلومات.المحافظة وغيرها من 

الضغط على حفظ لحفظ المعلومات  -

  المضافة.
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ر للكادر اإلداري الخاص حول هذه الشاشة | شاشة سجل الرواتب تسمح لك هذه الشاشة باضافة وتحديد الرواتب واألجو

. جميع القيم المدخلة ستكون متاحة في شاشة رواتب الموظفين ضمن قسم المحاسبة حيث يمكن إدخالها إلى بمؤسستكم.

  الصندوق.موازنة 

ممكن عن طريق زر )أضف سجل رواتب 

ديد( أن تقوموا بإضافة السجل ليفتح لكم ج

مربعات فارغة إلدخال المعلومات مثل 

وبالضغط على  تلتاريخ، المالحظاالمبلغ، ا

(Update يتم حفظ السجل بالمعلومات )

  زرين:أمام كل سجل يوجد  المدخلة،

لتعديل المعلومات  (:Updateاألول ) -

  المدخلة.

  السجل.لحذف  (:Deleteالثاني ) -

إنتهى قسم )موظفي اإلدارة( الموجود ضمن 

األقسام اإلدارية الموجودة في القائمة 

  ة.الجانبي

 

  الجانبية.إنتهى قسم )األقسام اإلدارية( الموجود في القائمة 
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عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  الجانبية،وهو الخيار السابع الموجود في القائمة 

  وهي:تحتوي على عدة عناصر 

  السائقين.حساب  -

  النقل.خطوط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حسابات السائقين.. يار من هذه الخيارات عند الضغط عليه سوف يذهب بكم إلى صفحة أخرى والبداية معكل خ

 

 

ه الشاشة عند الضغط عليها ما وتوفر هذ الجانبية،وهو الخيار األول الموجود ضمن )باصات النقل( الموجودة في القائمة 

 يلي

إمكانية تصدير بيئة العمل إلى 

  اإلكسل.نامج بر

تقوم هذه الشاشة بعرض كافة 

السائقين العاملين في مركزكم 

التعليمي مع إمكانية البحث عن 

)تعمل الصفحة بنظام سائق معين 

  (.الفلترة

 

وجود زر )إدارة( أمام حساب كل 

موظف مضاف لديكم في المركز 

 استعراضالتعليمي وذلك من أجل 

  .اتفاصيله وتغييره
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فة حساب إمكانية إضا

سائق جديد إلى مركزكم 

التعليمي عن طريق 

الضغط على )أضف 

 (.حساب سائق جديد

ليطلب منكم ملئ 

 الحساب مثلمعلومات 

  ة المستخدم، كلم اسم

 دالمرور، البري

  اإللكتروني.

 

لصورة المناسبة عن طريق فتح ( إلختيار اUpload Photoإمكانية إضافة صورة للحساب عن طريق الضغط على )

   الملفات.مستعرض 

إمكانية حذف الحساب عن طريق الضغط 

على خيار )حذف المستخدم( ليقوم بفتح 

نافذة منبثقة تطلب التأكيد من المستخدم 

لحذف الحساب بالضغط على )حسنا( للحذف 

  الحساب.أو)الغٍ( للتراجع عن حذف 

تعطيل )ب الحساإمكانية إلغاء تفعيل 

عند الضغط عليه يطلب التأكيد  حساب(،ال

على التعطيل وإختيار )حسنا( للتعطيل 

  لإللغاء.أو)الغٍ( 

عند الضغط عليه يقوم   رسالة،إمكانية إرسال  

بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع النص 

  لإلرسال.( sendلكتابة الرسالة وزر )

جديدة( يقوم بفتح نافذة منبثقة تحتوي على مربع نص إلدخال عن طريق الضغط على )كلمة سر  السر،إمكانية تغيير كلمة 

  للتغيير.( sendكلمة السر الجديدة وزر )
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يسمح له بالمراسلة والوصول 

 التطبيق.إلى مركز رسائل 

تعديل المعلومات الخاصة  -

 المستخدم، اسمبالموظف مثل 

المحافظة وغيرها  الهاتف،رقم 

  ات.المعلوممن 

الضغط على حفظ لحفظ  -

 المضافة.المعلومات 

 

 

  

 

  الجانبية.حسابات السائقين( الموجود ضمن باصات النقل الموجودة في القائمة )قسم  انتهى

 

 



 

 

ALL Rights Reserved 2020 
www.JSoftIraq.com, www.JSoftUsa.com 
admin@JSoftIraq.com 

 

 
 

حول هذه الشاشة | شاشة أدارة خطوط  الجانبية،وهو الخيار الثاني الموجود ضمن )باصات النقل( الموجودة في القائمة 

 النقل

تسمح لك هذه الشاشة بإضافة وتحديد كل من  

الطلبة ونقاط التوقف لكل باص بما يسمح لكل 

وأولياء األمور تعقب  والطلبةمن السائقين 

  لهم.خطوط النقل المخصصة 

وتحتوي هذه الشاشة على إمكانية تصدير بيئة 

  اإلكسل.العمل إلى بيئة العمل مثل 

 .()البحثتدعم هذه الشاشة نظام الفلترة

 

 

 

 

 

إمكانية إضافة خط نقل جديد عن طريق الضغط على )أضف خط نقل جديد( لتفتح لكم شاشة لملئ معلومات الخط بكافة 

  تفاصيلها:

 

 فالمركبة، وصلوحة  مالخط، رق  اسممثل 

 تالمركبة، ومعلوماأو موديل  عالخط، نو

  أردتم.ثانوية يمكن إدخالها إن 

معلوماته  أمام كل خط نقل مضاف تظهر

 : وزرين

  الخط.لحذف  (:الزر األول)حذف

 

الضغط عليه يتم  (: عند)إدارة الزر الثاني

 اإلدارة.تحويلكم إلى شاشة 

 

 

 

المعلومات التي تكون  وهيمعلومات هذا الخط لتغييرها أي يستخدم هذا الزر لتعديل تفاصيل خطوط النقل  وتحتوي جميع

   (.قسم )خطوط النقلظاهرة في 
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  الخط.يعرض لكم كافة الطلبة المنتمين إلى هذا 

   اإلكسل.إمكانية تصدير الجداول وبيئة العمل إلى برنامج  -

أمام كل طالب مضاف  المناسب،الطالب  الختيارأضف طالب( )على إمكانية إضافة طالب إلى هذا الخط عن طريق الضغط  -

 يوجد زرين 

حذف لحذف الطالب من خط النقل )ألول  ا

 هذا( و 

كافة تفاصيل  الستعراضالثاني)إدارة( 

  ب.الطال

 

 

 

 

 

 

 
وتستعرض هذه الشاشة كافة المناطق التي   مناطقهم،وهي النقاط التي يتوقف فيها خط النقل من أجل إنزال الطالب في 

أضف نقطة توقف( ليفتح مربعات إلدخال المعلومات )على ن طريق الضغط يتوقف فيها خط النقل ويمكن إضافة المناطق ع

  زرين:ويوجد أمام كل نقطة توقف  دالة، المالحظات،نقطة  بالتوقف، أقر تالتوقف، وق نقطة  اسممثل 

لحذف نقطة  (:األول)حذفالزر  -

  التوقف.

لتعديل معلومات   (:الزر الثاني)تعديل  -

  التوقف.نقطة 

 

 

 

 

 

 

 

  الجانبية.قسم )خطوط النقل( الموجود ضمن باصات النقل الموجودة في القائمة  إنتهى

 باصات النقل( الموجود في القائمة الجانبية. )قسم  انتهى
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عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  الجانبية،وهو الخيار الثامن الموجود في القائمة 

  وهي:وي على عدة عناصر تحت

 الوثائق. تصانيف  -

 األلكتروني. األرشيف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع:كل خيار من هذه الخيارات عند الضغط عليه سوف يذهب بكم إلى صفحة أخرى والبداية 

 
ة | شاشة إدارة الوثائق حول هذه الشاش الجانبية،وهو الخيار األول الموجود ضمن )إدارة الوثائق( الموجودة في القائمة 

. أنواع الوثائق تصانيف خاصة بمؤسستك.ومركز رفع الملفات تسمح لك هذه الشاشة بتحديد أنواع الوثائق الخاصة 

 ع الوثائق في شاشة األدارة  بمركزكم التعليمي ستساعدك في عملية فلترة أنوا

  أخرى.أو أي أنواع "سندات"   -"ادارية"  -"مالية"  الوثائق:مثال على أنواع وتصانيف 

تحتوي هذه الشاشة على جميع أنواع   -

 المضافة. الوثائق أو التصانيف 

إلضافة وثيقة أو صنف جديد يرجى  -

الضغط على )أضف قسم( ليظهر 

الوثيقة أو مربعات لإلدخال أحدهما إلسم  

التصنيف و اآلخر لكتابة المالحظات 

  عليه.

كل وثيقة أو صنف مضاف يوجد أمامه  

  زريين

لحذف الوثيقة أو  (:الزر األول)حذف

  التنصيف.

  المحدد.للتعديل على الوثيقة أو التصنيف  (:الزر الثاني)تعديل

 

 الجانبية.تصانيف الوثائق( الموجود ضمن إدارة الوثائق الموجودة في القائمة )قسم  انتهى
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توفر هذه الشاشة إمكانية إضافة وثائق  الجانبية،الموجودة في القائمة  وهو الخيار الثاني الموجود ضمن )إدارة الوثائق(

حسب تصانيف الوثائق( عن طريق الضغط على )إضافة وثيقة( لتظهر نافذة إدخال معلومات هذه )مسبق ذات تصنيف 

 الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الوثيقة.كافة تفاصيل هذه مع عرض   إليه،توفر هذه الشاشة عرض الوثائق بشكل كامل حسب التنصيف المنتمية 

  كامل.أمام كل وثيقة مضافة زر )حذف( لحذف الوثيقة بشكل  يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجانبية.( الموجود ضمن إدارة الوثائق الموجودة في القائمة اإللكترونياألرشيف )قسم  انتهى

 في القائمة الجانبية.  دالوثائق( الموجوإدارة )قسم  انتهى
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عند الضغط على السهم الموجود في هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  الجانبية،وهو الخيار التاسع الموجود في القائمة 

  وهي:تحتوي على عدة عناصر 

   العامة.الموازنة 

   الصندوق.أمانة 

  الصرف.سندات 

  القبض.سندات 

  الطلبة.مدفوعات 

   المؤسسة.ذمة 

   العمالء.ذمم 

  موظفين.الرواتب 

 المنصة.مستحقات 

 كل خيار من هذه الخيارات عند الضغط عليه سوف يذهب بكم إلى صفحة أخرى والبداية مع 

 

 
تحتوي هذه الشاشة على إسم مركزكم   الجانبية،حسابات المؤسسة( الموجودة في القائمة  )ضمن  هو الخيار األول الموجود  

  يلي:ض لكم ما التعليمي مع شعار المنصة وتعر

إلعطاء قيمة سالبة أو موجبة   النوع:

  للميزانية.

قسم تعرض لكم بعض أسماء عناصر    االسم:

  (.حسابات المؤسسة)

فيه وصف لكمية النقد والمحتوى/  الوصف:

  إلخ.مستحقة ....... التزامات

  الحساب.هذا  قيمة القيمة:

تقاس بجمع كافة العناصر  العامة:الموازنة 

  الحقل. قيمتها بآخروإعطاء  المضافة

 

 

  الجانبية.إنتهى قسم الموازنة العامة الموجود ضمن )حسابات المؤسسة( الموجود في القائمة 
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 الموجودة ضمن القائمة الجانبيةضمن )حسابات المؤسسة(  هو الخيار الثاني الموجود 

 

تعرض لكم هذه الصفحة 

  خياران:

 ندوق( )حركة الص األول

يعرض لكم كافة عمليات 

مع إمكانية   والسحب،اإليداع 

تصدير بيئة العمل إلى برامج 

ويوجد أمام كل عملية  أخرى،

 العملية.زر )حذف( لحذف 

 

  

 

 

 سلة محذوفات الصندوق()الثاني 

عملية يوجد زر مع إمكانية تصدير بيئة العمل إلى برامج أخرى وأمام كل  حذفها،يحتوي على كافة العمليات التي تم 

   المحذوفة.)إستعادة( إلستعادة كافة العمليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة الصندوق( الموجود في القائمة الجانبية. )قسم  انتهى
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 تتيح لكم هذه الصفحة خياران  الجانبية،هو الخيار الثالث الموجود ضمن )حسابات المؤسسة( الموجودة في القائمة 

 

   

 معاينة سندات الصرف المضافة

يوجد زر إلضافة سند جديد عن 

إضافة جديد( ليعرض لكم )طريق  

  :علىنافذة تحتوي 

 

 

 

 

 

على  تحتوي هذه الصفحة أيضاٍ  المضافة،وزر إضافة إلضافة السند بالمعلومات  فالتعامل، الوص ةالتاريخ، المبلغ، جه

 مضاف.ويوجد زر )حذف(أمام كل سند  أخرى،مل إلى برامج إمكانية تصدير بيئة الع
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ً إستعراض كافة سندات الصرف  اإلكسل،تتيح لكم هذه الصفحة إمكانية تصدير بيئة العمل إلى برنامج  وتتيح لكم أيضا

   استعادة(.ى زر )المحذوفة مع إمكانية إستعادتها بالضغط عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سندات الصرف( الموجود في القائمة الجانبية. )قسم  انتهى

 

 
 تتيح لكم هذه الشاشة خياران  الجانبية،هو الخيار الرابع الموجود ضمن )حسابات المؤسسة( الموجودة في القائمة 
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 إمكانية تصدير بيئة العمل إلى برامج أخرىراض كافة سندات القبض المضافة مع إستع

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  المعلومات:وإلضافة سند قبض جديد يرجى الضغط على )إضافة جديد( يقوم بفتح نافذة إلدخال بعض 
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مع وجود كافة سندات القبض التي تم حذفها مع إمكانية  اإلكسل،تصدير بيئة العمل إلى برنامج  تتيح هذه الشاشة إمكانية

 استعادة(.إستعادتها بالضغط على زر )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجانبية.إنتهى قسم )سندات القبض( الموجود في حسابات المؤسسة الموجودة في القائمة 

 

 
ضمن  هو الخيار الخامس الموجود

حسابات المؤسسة( الموجودة في )

تتيح هذه الشاشة   الجانبية،القائمة 

إستعراض كافة أقساط الطلبة 

إيداع إلى )زر وجود  عالمدفوعة، م

 ذلك،الصندوق( في حال أردتم 

وتحتوي هذه الشاشة على إمكانية 

تصدير بيئة العمل إلى برنامج 

 اإلكسل. 

 

 

 

 في القائمة الجانبية.  مدفوعات الطلبة( الموجود)قسم  انتهى
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هو الخيار السادس الموجود ضمن )حسابات 

 الجانبية، المؤسسة( الموجودة في القائمة 

تتيح لكم هذه الشاشة إضافة قيد مترتب على 

المؤسسة عن طريق الضغط على )إضافة قيد 

  مثل:جديد( يتطلب إدخال بعض المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

مع    فالوص  التعامل،  ةجه  المبلغ،التاريخ،  

تتيح  القيد،وجود زر )إضافة( إلضافة 

أيضا هذه الشاشة تصدير بيئة العمل إلى 

وأمام كل قيد مترتب على  أخرى،برامج 

وزر المؤسسة زر )حذف( لحذف القيد 

  (.تقيد كسحب من الصندوق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذمة المؤسسة( الموجود في القائمة الجانبية. )قسم  انتهى
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هو الخيار السابع الموجود ضمن 

)حسابات المؤسسة( الموجودة في 

تتيح هذه الشاشة   الجانبية،القائمة 

إمكانية تصدير بيئة العمل إلى برامج  

مع زر )إضافة قيد جديد(  أخرى،

ويطلب منكم إدخال بعض المعلومات 

 مثل:

 

 

  

 

ويوجد أمام كل قيد مضاف  المضافة،إلضافة القيد بالمعلومات  مع زر )إضافة( فالتعامل، الوص ةالتاريخ، المبلغ، جه

 (.زر)حذف( لحذف القيد وزر )تقييد كإيداع إلى الصندوق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذمم العمالء( الموجود في القائمة الجانبية. )قسم  انتهى
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هو الخيار الثامن الموجود ضمن 

 )حسابات المؤسسة( الموجودة في

تسمح هذه الشاشة  الجانبية،القائمة 

إمكانية تصدير بيئة العمل إلى برنامج 

مع عرض تفاصيل رواتب  اإلكسل،

  ومنظم.الموظفين بشكل منسق 

 

 

 

 

 

  الجانبية.رواتب الموظفين( الموجود في القائمة )قسم  انتهى

 

 

 
ضمن هو الخيار التاسع واألخير الموجود 

سسة( الموجودة في القائمة حسابات المؤ)

وتعرض هذه الشاشة مستحقات  الجانبية،

مع    كامل،المنصة )ميزانية الصندوق( بشكل  

   اإلكسل.إمكانية تصدير العمل إلى برنامج 

 

 

  

 

 

 

 

 الجانبية.إنتهى قسم )مستحقات المنصة( الموجود في القائمة 

 ة. إنتهى قسم )حسابات المؤسسة( الموجود في القائمة الجانبي
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وهو الخيار العاشر واألخير 

عند  الجانبية،الموجود في القائمة 

الضغط على السهم الموجود في 

هذا الخيار ستفتح قائمة منسدلة  

 وهو:تحتوي على عنصر وحيد 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 وتشمل شاشة إدارة المكتبة عند الضغط عليها على خياران 

 ( واإلرجاع االستعارةول )الخيار األ

هذه الشاشة تحتوي على إدارة المكتبة الخاصة بمركزكم التعليمي  شاشة،الضغط عليه سوف يعرض لكم  الخيار عندهذا 

مركزكم التعليمي ومركز  والصفوف، اإلدارة،في حال كانت هناك عمليتي )اإلستعارة/اإلرجاع( بين المكتبة الخاصة بكم 

مستلزمات التي يحتويها وغيرها من ال  تكتب، طابعا حواسيب، إلكترونية،  عن أجهزةكانت المواد عبارة  سواء    .... إلخ،آخر  

  يلي:مركزكم التعليمي تشمل هذه الشاشة ما 

إسم مركزكم التعليمي مع شعار -

 المنصة.  

 عرض جميع عمليات اإلستعارة. -
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لكم   جديدة( ستنفتح  استعارةطابعات( عن طريق الضغط على )أضف   ,حواسيب كتب,المستلمة )إمكانية إضافة نوع المادة  -

من هذا الخيار وإنما من الخيار اآلخر )مخزنية  مال يت كالمادة( وذل اسم)شاشة تطلب منكم إختيار بعض المعلومات مثل 

لهذا الغرض, وزر )أضف(   مالطالب( المستلويطلب أيضاً )إسم    مسبقاً,يجب إضافة المادة في )مخزنية المكتبة(    المكتبة( أي

إلضافة المادة المستلمة 

 المدخلة.بالمعلومات 

أمام كل مادة مستلمة يوجد زر -

)إرجاع( عند الضغط عليه يطلب 

منكم )تاريخ إرجاع المادة( ثم 

الضغط على زر )أضف( 

 العملية. إلستكمال 

تعمل هذه الصفحة بنظام  -

الفلترة في حال أردتم البحث عن 

 محددة.  معملية إستال

 

مرجعة(، المادة )مستلمة/ ةالمستلم، حالالطالب  المكتبة(، اسمحسب خيار مخزنية )اسمها أمام كل مادة مستلمة يوجد 

  مادة(، المالحظات.أمام كل  االسترجاعحسب زر )االسترجاع تاريخ  االستالم، ختاري

 

 
للخيار األول إذ اليمكن إضافة مادة مستلمة أو مرجعة بدون )إسم المادة( , إسم المادة هذه الشاشة هي الشاشة المكملة 

 يضاف مسبقاً في )مخزنية المكتبة( ويعتبر الخيار المكمل وهنا تحتوي هذه الشاشة على : 

  المنصة.إسم مركزكم التعليمي مع شعار 

عرض كافة أسماء المواد الموجودة في مخزن 

   المكتبة.

ة إضافة المواد في مخزنية المكتبة عن  إمكاني

طريق الضغط على )أضف مادة جديدة إلى 

مخزنية المكتبة( ليفتح لكم خانات إلدخال 

  مثل:البيانات 

ويحتاجه الخيار األول عند إضافة   المادة:إسم    -

  اإلرجاع(./  االستالم)عملية 

  المادة.وصف   -

  المادة.تاريخ إضافة  -

  المادة.مالحظات حول هذه  -

  زريين:أمام كل مادة مضافة في )مخزنية المكتبة( يوجد 

  المادة.لتعديل معلومات  (:األول)تعديل -

   المكتبة.لحذف هذه المادة من مخزنية  (:الثاني)حذف -

 مخزنية وأصول ثابتة( الموجود في القائمة الجانبية . )قسم  انتهى
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 ظام على األقسام التالية: يشمل الن

 

حيث يمكن اصدار  إدارة عملية االستعارة واالسترجاع وربط االشعارات الخاصة لمدير المكتبة بحساب ولي االمر 

 ن المكتبة.اشعار او تنبيه مباشرة لتطبيق الهاتف بولي االمر في حال عدم إعادة المواد المستعارة م

 

 

خل كل قسم او المجموع الكلي حساب الموجود الكلي لنوع معين من الموجودات كحساب عدد أجهزة الكمبيوتر مثال دا

العائدة اليها واجراء عمليات البحث بصورة اجمالية او تفصيلية كتحديد أسماء الموظفين المستلمين لها واالقسام 

 ضمن أسماء الموظفين المستلمين لموجود. توفير جرد حسب عدد الغرف داخل القسم وتعين الموجود لكل غرفه.

 

 

ر وربط ادرأه األقساط المالية مباشرة مع اشعارات الهاتف من اجل متابعة االستحقاقات المالية للطلبة واولياء األمو

ون شهري تنبيه أولياء األمور في حال التأخر في تسديد هذه األقساط. يمكن إضافة ميزة تحديد طبيعة التسديد كان يك

ل لفت انتباه او نصف سنوي او سنوي كما يمكن للتطبيق من دفع القيود المستحقة الدفع الى قوائم اإلظهار من اج

 الموظف المسؤول اليها.

 

 

التي ترغب اإلدارة بإضافتها كأسماء  ادخال جميع قسام الصرف وااليداع مع تزويد شاشات االدخال بكامل التفاصيل

ة المصروفات وااليرادات وتحديد الحالة األشخاص او االوصاف او التواريخ من اجل تقيد حركة الصندوق ومتابع

 الحالية لميزانية المؤسسة عبر تلخيص المحتوى الحالي على أساس االدخاالت أعاله.

 

 

خاصة بإصدار جميع التقارير المتخصصة حول جميع اقسام اإلدارة أعاله وتوفير المتغيرات الالزمة لتخصيص   شاشة

 تلك التقارير حسب حاجة العرض.

 

 

متابعة االستحقاقات المالية والحالة األساسية لكلفة تشغيل التطبيق شاشة تسمح لإلدارة المالية داخل المؤسسة من 

 قة التجديد وطباعة وصوالت التسديد.ومواعيد البدء واالنتهاء من الخدمة وطري
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  حملة  جانب من كانت سواء المالية االدارة عليها تعتمد التي الركائز واحد للمؤسسة االموال تجميع مركز هو الصندوق

 الصندوقرة والشفافية فان  الصواو من جانب اإلدارة المدرسية ككل. من اجل تكاملية    نفسه  المستثمر  جانب  من  او  االسهم

 االقسام   تلك  على  مثال،  بالمؤسسة  اخرى  اقسام  عمل  على  بل سيعتمد عمله  ايداع  او  كسحب  مباشر  ادخال  بعملية  يسمحلن  

 الرواتب. حساب يتم حيث والذاتية االفراد قسماو  الطلبة اقساط استقبال يتم حيث بالمؤسسة التسجيل قسم مثال

 انيه اتعملي العمليات على الصندوق تكون الن، النقد من الحالي الصندوق محتوى قيمها يضهر في اعلى الصندوق دوم

 المالية للعمليات اخرى جانبيه شاشات بتخصيص قمنا، الصندوق محتوى من مباشرة تكون القيمة احتساب عملية فان

 .العمالء ذمم  شاشة او  ةالمؤسس بذمه المستحقات شاشة مثل بالمستقبل تقع قد انها يفترض والتي االنيه غير

 

  امين  او المحاسب وواجهات الناس  عامة مع التواصل ذات االدارة واجهات بين الفصل افتراض على المحاسبة نظام يعمل

لبة الط اقساط بإدخال ميقو التسجيل موظف. التسجيل موظف هو العام التواصل ذات االدارة واجهات على مثال، الصندوق

 ادخالها اجل من المحاسب الى المستلمة باألموال التسجيل موظف يتوجه ما غالباعبر واجهة إدارة حساب الطالب، 

 البدء للمحاسب يمكن. التسجيل موظف من المستلمة االقساط الستعراض المحاسب شاشة دور يأتي وهنا، بالصندوق

 .الصندوق الى القائمة جميع وادخال  كامله االموال استالم يمكنه او حده على قسط كل االموال باستالم

 قيمه هي الطالب اقساط، اإلضافة وبعد قبل اأوتوماتيكي االعلى في النقد بالصندوقستستمر شاشة التحديث باضها قيمة 

 .بالصندوق قيمه النقد تزداد ادخالها حال وفي للصندوق موجبه

 تقييد  اجل  من  النافذة  هذه  وقالصند  امين  او  المؤسسة   محاسب  يستخدم سة،المؤس  ذمه   في  مستحقاتلل  بالنسبة  الحال  كذلك

 ادخالها  حال  وفي  للصندوق  سالبه  قيمه  هي  المؤسسة   ذمه  في  المستحقات ، المؤسسة  ذمة  في  الدفع  مستحقة  االموال  جميع

  المؤسسة   قبل  من  السداد  موعد  على  تعتمد  القيم  هذه  الن،  الصندوق  في  النقد  قيمه  بها  تقل  سحب  عملية  شكل  على  فستكون

 هذه اخرج ان بعد كسحب ادخالها على بالضغط الصندوق امين قيام عند اال للصندوق مباشرة تدخل لن فأنها لمستحقاتها

 األموال من الصندوق.

 االموال عجمي تقييد اجل من النافذة هذه قالصندو امين او المؤسسة محاسب يستخدم، العمالء لذمم بالنسبة الحال كذلك

 هذه  في قيمه اي اضافة، بالصندوق النقد قيمة تزداد ادخالها حال وفي موجبه  قيمه هي العمالء ذمم ،العمالء ذمم في

 على تعتمد القيم هذه الن. المستقبلية التسديدات لمتابعه تسجيل قيد مجرد وانما الصندوق الى ادخالها يعني ال الشاشة

. جميع كإيداع  ادخالها  على  بالضغط  الصندوق  امين  قيام  عند  اال  للصندوق  مباشرة  تدخل  لن  فأنها  العمالء   من  التسديد  موعد

 عمليات السحب وااليداع سيظهر تأثيرها مباشرة على القيمة الظاهرة في اعلى الصندوق.

 وناتاذ تقييد اجل من الشاشة هذه المؤسسة محاسب يستخدم حيث الموظفين رواتبشاشة ل بالنسبةأيضا  الحال كذلك

 النقد قيمة تقل ادخالها حال وفي سلبيه يمهق  هي الموظفين رواتب، والذاتية االفراد ادارة من والصادرة الرواتب صرف
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 الموظف  شاشة ادارة في يظهر الصرف اذن، المعني للموظف راتب صرف اذن بإضافة االفراد موظف يقوم. بالصندوق

 كسحب إلدخالها الشاشة هذه استخدام من المحاسب او الصندوق مينا يستطيع. الشاملة الرواتب شاشة في ايضا ويظهر

 .الصرف اذن صورة بإرفاق للمحاسب السماح الشاشة لهذه يمكن. الصرف اذن حسب الراتب صرف بعد

 بالضغط الصندوق امين قيام عند اال للصندوق مباشرة تدخل لن فأنها للموظف الراتب دفع موعد على تعتمد القيم هذه الن

 كسحب ادخالها على

 استخدام  مستحقات ستظهربنفس مواصفات مصادر إدارة الصندوق األخرى.  المنصة استخدام مستحقات تشترك شاشة

 ادخالها  حال  وفي  سالبه  قيمه  هي  المستحقات  قيمه،  المنصة  ادارة  قبل  من  االستخدام  فاتورة  ارفاق  عند  اوتوماتيكيا  المنصة

 المحاسب شاشة من الفاتورة ستختفي االدخال بعد .االدخال قيمه بمقدار تنقص الصندوق في النقد قيمه فان للصندوق

 .االدارة شاشة في ظاهرة وتبقى
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 ..نهارا ليال اجله من العمل يستحق ممتع تحدي فريقنا يراه حلم االخرون يراه ما

 النظم ومحللي البرمجيات مهندسي من متخصصة شبكة عبر الجليل مجموعة فريق يعمل

التمثيل  يضمن بما الخدمات أفضل توفير على تعهد فريق ضمن والتصميم االمن وخبراء

 ..األفضل

 الروابط التالية: ضمن علينا تعرف

http://www.JSoftIRAQ.com/Home/Aboutus 

http://www.JSoftUSA.com/Home/Aboutus 

 

http://www.jsoftiraq.com/Home/Aboutus
http://www.jsoftusa.com/Home/Aboutus
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مع محدودية تعد مجموعة الجليل لهندسة البرامجيات واحدة من الشركات الرائدة في مجال هندسة وتطوير البرامجيات ف 

لتقنيات القديمة المستخدمة  المواقع وطبيعة التعقيد في عمل هذه الشركات واعدد الشركات التي يمكن ان تقدم خدمة بناء 

األفضل في بناء وتامين مواقع  تأسست هذه المجموعة لتقدم ،في بناء المواقع والتي تجعلها عرضة لالختراق األمني

فرات تكاد تكون متأخرة االنترنيت. اغلب الشركات الموجودة في المنطقة العربية هي شركات استضافة تعتمد على سير

كون مصدر تحتاج الى كثير من الجهد من جانب المستفيد إلدارتها وفوق كل ذلك كلفة عالية تكاد تجدا وبرمجيات مفتوحة ال

مبالغ فيها من قبل هذه الشركات، بعد كل ذلك تقع على عاتق المستفيد البحث عن مطور البرمجيات  في اغلب األحيان

االستضافة من قبل فريق العمل لعدم توافقها مع عمل لبناء موقعه مع اإلحاطة باحتمال رفض تلك  سواء كان فرد او فريق

التقنيات التي تعود المبرمج على استخدامها، كل هذه المعوقات جعلت من الصعب على المؤسسات واالفراد الحصول على 

ان  (جي سوفت) الجليل ن هنا ترى مجموعةم .مواقع متطورة تلبي حاجة المؤسسات وقادرة على التوسع بدون مشاكل

احها يعتمد على تسهيل هذا العملية عن طريق ضمان ان كل هذه التفاصيل سيتم العناية بها دون الحاجة الى أساس نج

وضمان امن وسالمة الموقع خالل فتره  او النظام االستضافة وبناء الموقعتدخل المستفيد، ستقوم المجموعة باختيار 

تمديد فتره الضمان والمراقبة للمواقع وضمن كلف   يةامكان  نا ستكون تحت فترة ضمان بعد التسليم مععجميع مشاري  عمله.

 بسيطة.

 

للمستفيد الحق في االطالع على كامل و ضمان المرونة والشفافية الكاملةقدر اإلمكان مع  التعامل معنا سهل سنجعل

 ل.قبل الشروع في العممراحل التطوير وإقرار أي كلفة مستحقة 
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 "سوفت جي" الجليل لمجموعة يالعرب الموقع
www.jsoftiraq.com 

 "أمريكا شمال" الجليل لمجموعة اإلنكليزي الموقع
www.jsoftusa.com 

 "كروس - سكول" التعليمية المنصة
www.schoolcross.com 

 "كروس - اكزام" اونالين االختبارات موقع: التعليمية المنصة

www.examcross.com 
 :مهنية سير: االقتصادية المنصة

www.resumecross.com 
 :شركات: االقتصادية المنصة

www.economycross.com 
 :مختصر رابط: االقتصادية المنصة

www.econcross.com  
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  شـــكــراً لكم


