
 

  

 الدليل االرشادي

 0551397179للتواصل واالستفسار 

 والتعليم اإللكتروني   شئون املتدربين والقبول والتسجيل منصة 

 التدريبية والتعليمية  واملنشأةالبرنامج األكاديمي إلدارة املعاهد واملراكز 



 
ا
  : فكرة املنصة : أوال

منصة عن  الدورات   إلكترونية عبارة  إدارة  املنصة  تتيح  حيث  املتدربين  شؤون  إلدارة 

) دبلوم    التدريبية إدارة    –تطويري    – تأهيلي    –بمختلف مجالتها  ( وكذلك  اجنبية  لغات 

االلكترونية   رسوم  االختبارات  وإنهاء  والتسجيل  والقبول  والغياب  والحضور  والنتائج 

 . التقارير الخاصة بذلكالشهادات التسجيل وطباعة  

 
ا
 : عن املنصة ثانيا

 : موقع الكترونياملشروعنوع 

 نطاق املشروع : غير محدد 

 املتدربين (  -املعلمين   –املشرفين    –مستخدمين املنصة : ) اإلدارة 

 لغات املشروع : العربية & اإلنجليزية 

 Backend : PHP & MYSQL :  لغات البرمجة للمشروع

 



 
ا
  املستخدمة في التصميميزات التقنية مامل:  ثالثا

    MYSQLوقواعد بيانات     PHPتصميم البرنامج بلغة برمجة  •

البرمجيتتتتتة • اللغتتتتتات  احتتتتتد    + XHTML + XHTML5 + CSS3 + JQURY إستتتتتتتتتتتتتختتتتتدام 

BOOTSTRAP + JAVA . 

 . إستخدام كافة اللغات املتوفرة إلنتاج تصميم احترافي •

 . اإلتقان في أدق التفاصيل إلظهار التصميم بشكل احترافي •

 املنافسين يواكب تصميم احترافي عالي الجودة •

اقات تطبيق أفضل معايير •  .أمن املعلومات وحماية املنصة من االختر

 املحمولة االجهزة انظمة مع للتطوير لتتوافق القابلية •

  آلي في املنصة بشكل إتمام اإلجراءات و العمليات •

 
ا
 : الخدمات التي تقدما املنصة:  رابعا

 واملتدربين  لإلدارة واملدربين واملتدربين شاشة تسجيل الدخول  •

 يدعم البرنامج نظام صالحيات عالية للمستخدمين  •

 ZOOM & Microsoft teamانشاء الفصول االفتراضية والربط مع برنامج   •

 مستخدمين املنصة وارسال الرسائل البريديةإمكانية التواصل بين  •

 إضافة وإدارة الدورات والبرامج التدريبية ملختلف  •

 إضافة وإدارة الهيئة اإلدارية والتدريبية وتحديد الصالحيات •

 إضافة وإدارة القاعات والفصول الدراسية   •

 الدورات واملستويات الدراسية  الشعب و  فتح وإدارة   •



 دورات التدريبيةتسجيل الطالب واضافتها لل •

 طباعة بطاقة تعريفية للمتدرب •

 إنهاء رسوم القبول والتسجيل واألقساط  للمتدرب •

 إدارة جداول القاعات واملدرسين •

 إدارة حضور وغياب املتدربين وطباعة التقارير   •

 ةاإللكترونياالختبارات   •

 الدرجات والتقييمات للمتدرب •

 طباعة الشهادات   •

 واإلحصائياتقسم التقارير   •

 والواتساب SMSإمكانية اتاحة التنبيهات عن طريق ال   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :
ا
 املستخدمينخامسا

القبول والتسجيل    –املشرفين   –اإلدارة    –يتوفر باملنصة اكثر من مستخدم ) مدير النظام  

الصتتتتتتتتتتتتالحيتتات حستتتتتتتتتتتتتتب كتتل مستتتتتتتتتتتتتختتدم وفيمتتا يلي شتتتتتتتتتتتتر     املتتتدريبين ( وتحتلف-املعلمين    –

 -الواظائف الراساسية لكل مستخدم :  

 Administratorمدير النظام 

بمتتتتا فيهتتتتا إداراة حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات املستتتتتتتتتتتتتختتتتدمين ومنح   ملتتتتدير النظتتتتام  تتوفر جميع الصتتتتتتتتتتتتالحيتتتتات 

الصالحيات وأيضا االعدادات العامة للمنصة وتجمع صالحية مدير النظام بين صالحيات  

 واإلدارة والقبول والتسجيل  ن واملعلمين  املشرفي

 

 Administration االدارة

حستتتتتتتتتتتتاب اإلدارة لالطالع علي التقتارير  ومتتابعتة ستتتتتتتتتتتتير العمليتة التعليميتة ومتتابعتة العمليتات  

 املالية وتقييم املوظفين . 



 

 Supervisor  املشرف

توفر املنصتة صتالحية للمشترف الفرع او القستم ويمنح لض بع  من صتالحيات مدير النظام  

باإلضتتتتتتتافة الي الصتتتتتتتالحيات الخاصتتتتتتتة بمدارة الفرع او القستتتتتتتم من معلمين ودورات ومتدربين 

 والتعامل مع التقارير الخاصة بذلك .

 

 



 Admission القبول والتسجيل 

تتيح املنصتتتتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتاب للقبول والتستتتتتتتتتتتتجيتل وهو املستتتتتتتتتتتتؤول عن تستتتتتتتتتتتتجيتل املتتدربين وانهتاء  

 .  اإلجراءات املالية وطباعة استمارة التسجيل ومتابعة التحصيالت والدفعات املالية

 

 Teacher  املعلمين

توفر املنصتتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتتاب للمعلم ةستتتتتتتتتتتطيع من خاللها إدارة الدورات الخاصتتتتتتتتتتة بض واملتدربين  

  
ا
املستتتتتتتتجيل وهذة الدورات وإدارة حضتتتتتتتتور وغياب املتدربين والتقارير الخاصتتتتتتتتة بذلك وايضتتتتتتتتا

 إدارة االختبارات والنتائج الخاصة بدورات املعلم .

 



 raineesT املتدربين 

تتيح املنصتتتتتة للمتدرب استتتتتتعرامل دوراتض املستتتتتجل وها وأيضتتتتتا العمليات املالية وكذلك متابعة 

واالطالع علي التقارير الخاصتتتتتتتتتتة بالحضتتتتتتتتتتور الغياب واجراء االختبارات    Online البث للدورات 

 . االلكترونية والنتائج وتحميل واستعرامل الخطط واملناهج التعليمية 

 

  



 

 

 

 

 

 

 العمل وإدارة املنصة مراحل 

  



 Administratorعن طريق مدير النظام  تجهيز بيئة العمل للمنصة:  املرحلة األولي 

 : إضافات بيانات املنشأة والجهات املعتمدة لها  االعدادات -1

 

 إضافة بنود مدفوعات املتدرب ) رسوم استخراج شهادة .....( : بيانات الدفع -2

 

 : إضافة املستخدمين وصالحياتهم   مستخدمين النظام -3



 

: تستتتجيل املواد والدورات الدراستتتية واضتتتافة التفاصتتتيل    املواد والدورات الدراستتتية -4

 الخاصة بكل دورة

  

 

 



إضتتتافة األستتتئلة الخاصتتتة بكل دورة حتي ةستتتتطيع الطالب اجراء  :    أستتتئلة االختبارات -5

  – صتتتتتتتتتتتت  وخطتتتأ    –االختبتتتارات االلكترونيتتتة ولي أستتتتتتتتتتتتئلتتتة متنوعتتتة بين ) اختيتتتار متعتتتدد  

 ...... ( -قراءة    –استماع  

 

 

 

 



 إضافة القاعات او الفصول االفتراضية والطاقة االستعابية .:   القاعات الدراسية   -6

 

 

 . صالحية طباعة الشهادات تكون ملدير النظام فقط :    الشهاداتطباعة  -7

 

  



 فتح الشعب الدراسية  عن طريق املشرف:   الثانيةاملرحلة  

شتتعب : تتم هذه املرحلة عن طريق مشتترف الفرع او القستتم بفتح   الشتتعب الدراستتية   -1

للتستتتتتتتتتتتتجيتتتتل عن طريق موظف القبول   إتتتتتاحتهتتتتا  ودورات دراستتتتتتتتتتتتيتتتتة جتتتتديتتتتدة ةستتتتتتتتتتتتتطيع 

والتستتجيل او عن طريق تستتجيل املتدرب لنفستتة عم طريق املوق االلكتروني و ستتتطيع  

دورات تطويرية  –دورات تأهليض    –املشرف فتح شعب جديدة ملجاالت مختلفة  ) دبلوم  

 ......(لغة انجليزية    –

 

 



 تسجيل املتدرب عن طريق القبول والتسجيل او املوقع االلكتروني:   الثالثةاملرحلة  

بعد فتح املشترف للشتبعة تكون متاحة للتستجيل عن  :    تستجيل املتدربين والدورات -1

طريق املوظف او تستتتتتتتتتجيل املتدرب لنفستتتتتتتتتة عن طريق املوقع االلكتروني بشتتتتتتتتترط انتهاء  

 العمليات املالية وطباعة بطاقة الطالب واستمارة التسجيلنهاء  وا  تاريخ نهاية الدورة

 

 

 



 بيانات املتدرب بعد التسجيل

 

 العمليات املالية للمتدرب وسندات القب 

 

 

 

 



 بطاقة تعريف املتدرب 

 

 استمارة التسجيل للدورة الخاصة باملتدرب

  



بعد فتح املشرف للشبعة تكون  :رب لنفسة عن طريق املوقع تسجيل املتد -2

على املوقع االلكتروني ةستطيع املتدرب استعرامل الدورات واختيار  متاحة للتسجيل 

 الدورة للتسجيل . 

 

 

 استعرامل تفاصيل الدورة ونموذج التسجيل 

 



 من خالل لوحة املوقع االلكتروني يمكن إدارة املسجلين ونقلهم الي املنصة تلقائي 

 

 

 



 سير العملية التعليمية عن طريق املدرب  :   الرابعةاملرحلة  

 :   حضور وغياب املتدربين  -1

 

 

 

 

 



 :   تقرير حضور وغياب املتدربين   -2

 

 :   الدرجات وشهادات التخرج  -3

 

  



 حساب املتدرب :   الخامسةاملرحلة  

يتم انشتتتاء حستتتاب تلقائي للمتدرب عند التستتتجيل علي :    الدخول لحستتتاب املتدرب -1

 املنصة باسم مستخدم ) رقم الهوية ( وكلمة مرور ) رقم الجوال (

 

 

 -بعد تسجيل الدخول بشكل ناج  يظهر للمتدرب الشاشة التالية : 

 

 



من خالل الشتتتتتتاشتتتتتتة الستتتتتتابقة ةستتتتتتتطيع املتدرب االطالع علي دوراتض التدريبية ومتابعة  

وكتذلتك تقتارير الحضتتتتتتتتتتتتور والغيتاب وتحميتل املنتاهج التدراستتتتتتتتتتتتيتة    البتث للتدورات االونالين

 واجراء االختبارات االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 


