
نظام
مدرستي اونالين
إلدارة المدارس

 صّمم بذكاء ومرونة
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هدفنا الرئيسي   تخفيف الضغوطات عن كاهل الطاقم االداري والتعليمي؛
تحسين األداء األكاديمي للطالب، وتعزيز مشاركة األهل.

مدرستي اونالين نظام يعمل من خالل منّصة تطبيق على اإلنترنت
 واألجهزة الذكّية ( الجوال) مصّممه لتحسين إدارة مدرستك.

لمدرسة تكنولوجية ذكية



 إدارة المدرسة
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كل الجهود المبذولة من ِقَبل إدارة المدرسة والمدرسين وأولياء األمور تهدف
لإلستفادة القصوى.

 الطالب
 المدرسين

 أولياء األمور



الفوائد الرئيسية

تخفيض التكاليف وتوفير المال

إطالع األهل على األمور حين
حدوثها /  إطالع األهل على األمور

 في وقتها المحّدد

ضمان سالمة الطالب

تطبيق أفضل
إلتخاذ القرارا األسلم

زيادة إنتاجية الموظفين
وتوفير الوقت
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تقليل عبء العمل
واألخطاء

سهولة االطالع على البيانات
كلما لزم ذلك

ال حاجة ألي إستثمار
 في البنية التحتّية

إظهار مدرستك كعالمة فارقة

تنظيم العمل
وزيادة فعاليته
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الحصول على
 اإلحصائيات والتقارير الذكّية



 مدرستي أونالين
لمدرسة تكنولوجية ذكية

شعارنا التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية التعلمية؛ لذا فإننا نحرص على جعلها
تتناسب مع كافة متطلبات مدرستكم وتطلعاتكم المستقبلية بأيسر السبل

توفير التكلفة المادية

 إستثمارك في التكنولوجيا يعود عليك بالفوائد التالّية:

 زيادة الفعالّية

تحسين االنتاجية

ضمانة االمتثال بالمعايير القانونية
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20

3

 املالّية
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مدرستي اونالين هو نظام سحابي إلدارة المدارس يضمن اإلستخدام الفّعال
ألحدث التقنيات التكنولوجّية لمساعدة مدرستك على أن تصبح األكثر ذكاًء

 مفكرة

 العالمات

 الحضور

 املالحظات
معرض الصور



يمكنك الحصول على:

باستخدام
التكنولوجيا بذكاء
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85%

68%78%

70%

 تقليل األخطاء الناتجة عن احتساب الدرجات
و التواصل األفضل مع أولياء األمور

تحسن كبير في أداء الطلبة
 نتيجة التفاعل األفضل من قبل أولياء األمور

والتنبيه في الوقت المحّدد

إرتفاع كبير في مشاركة أولياء األمور
نتيجة التنبيه في الوقت المحّدد

تقليص وقت إنجاز االمهام اإلدارية
 نتيجة التشغيل األوتوماتييك للعملّيات
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تسمح المرونة في اختيار الخدمات المختلفة إلدارة المدارس  بتقليص التكلفة في 
المراحل االولية. تستطيع إدارة المدرسة إختيار بعض الخدمات االساسية في البداية

 ومن ثم إضافة خدمات أخرى في الفصول او السنوات الالحقة.   الخدمات المتوفرة هي:

 المرونة في اختيار الخدمات المختلفة

لتقليص التكلفة

تسجيل الطلبة
إدارة الموظفين

  جدولة توزيع الحصص
 الرزنامة

الحضور والغياب للطلبة
 المفكرة

إدارة االمتحانات
 المالحظات حول الطلبة من

المدرسين
إدارة الرسوم المدرسية

معرض الصور
إدارة الرواتب للموظفين

المحاسبة
استبيانات

السجالت الصحية للطلبة
تقارير رسمية عن الطلبة

 تقارير عن سلوك وتقدم الطلبة
المكتبة

منصة الخريجين
مدونة

 النقاش حول مواضيع متعلقة يالطلبة إدارة
خدمة النقل



اختر ما يتناسب وامكانياتك
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تطبيق الهاتف
 فعالية



Welcome

Bonjour
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عدة مدارس

ثالث لغات

الطابع الخاص للمدرسة

تسويق التطبيق باسم المدرسة

  غشعارات مجانية على الهاتف و بالبريد اإللكتروني



تطبيق ذيك موّحد

للمعلمين
واألهل

والطالب
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 سامر قسيس

 لما يونس

 سمر قزي
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 إختر الرزمة التي تناسب مدرستك

 التنفيذ المرن

 اإلشعارات الموجهة

المتابعة  األوتوماتيكية مستّمرة

 اإلطالع على البيانات في حينها

تخفيض التكلفة
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اإلنتاجية والفعالية 
زيادة
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احتساب أوتوماتييك للدرجات

تسجيل الحضور

في أّي وقت، من أي مكان، من أي وسيلة ذكية

البيانات في متناول أيديكم

جدولة توزيع الحصص

توفير وقت كل فرد من الطاقم اإلداري والتعليمي

عبء العمل
 تقليل
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تقليص األخطاء
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 سامي فخر

 ريما فرح

 أنجي ضو

 جمال عبدو

 ماريا خوري



ضمان سالمة الطالب

تعميم نتائج اإلختبارات

سلوكيات الطالب

التغذية الراجعة لألهل

تحفيز مشاركة األهل
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لكل الوحدات الفّعالة
 إشعارات فورية
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مفكرة
تم إضافة واجب جديد عىل املفكرة



إشعارات فورية لألهل

مفكرة متيسرة للطالب

تحفيز من خالل المالحظات اليومية

رصد كثافة الدروس
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أداء الطالب
مالحظات

واجب منزلي

فراغ

اختبار

امتحان

26%

14%40%

20%
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 756830  : تجمع قاعة دراسية

 الدرس  1

 الدرس  1
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المدمج
حل التعلم

  : تجمع قاعة دراسية

تقسيم الخاليا – إختبار تعلم

 واجب دراسي

756830 



يضع نظام مدرستي اونالين للتعلم المدمج
مدرستك في محور العملية التعليمية لضمان إطار موحد

ضمان الجودة والتميز في التعليم. 

أنشطة الواجبات المنزليةمواد التعلم الذاتي

يعمل على األجهزة المحمولة

واجهة تطبيق سهلة لإلستخدام

زيادة مشاركة الطالب

تقليل قلق المتعلم

 تقليل متابعة اولياء االمور

  تحفيز المدرسين على االبتكار
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,

أنشطة إجتماعية أنشطة التقييم



Virtual Classroom

الدراسية اإلفتراضية
الفصول
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أرسال رسائل
عامة وخاصة
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دردشة

غرف تجمعات فرعية

التحكم بالمستخدمينالتسجيلسبورة متعددة المستخدمينمشاركة  الشاشة

أإلقتراع

إموجيسالصوتكاميرا الويب

التواصل باستخدامعقد اجتماعات مرئية
عبر عن نفسكصوت عالي الجودة

تجمع المستخدمين
في غرف تجمعات فرعية

من أجل التعاون ضمن الفريق

تسجيل جميعالرسم معاقم بمشاركة مستنداتك
إدارة الطلبة أثناء الفصل اللقائات للمشاهدة الحقا

استطالع رأي
المستخدمين في أي وقت



بغض النظر عن أداة الفصول الدراسية اإلفتراضية التي تستخدمها ، فإن مدرستي اونالين
جاهز ومدمج مع أدوات مختلفة للفصول الدراسية االفتراضية, ويوفر أيضا وحدة الفصول

االفتراضية الخاصة به. 

الدراجات

الرزنامة

غاليري

الرسوم
الدراسية

دمج
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الفصول
االفتراضية

الجدول
 الزمني

التعلم
المدمج

جدول
 االعمال

المالحظات



استثمر معنا

مدير حساب مخصص لمدرستكم

تنفيذ مدروس

 تدريبات

دعم

استضافة وصيانة المواقع االكترونية
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زوروا موقعنا االلكتروني

حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي

تواصل معنا

www.massarat.com +971 50 552 6879



Furn El Chebbak, Father Louis Frem Building, 
6th Floor

LEBANON

UAE

+971 50 552 6879 info@massarat.com www.massarat.com

Dubai Silicon Oasis, DDP, Building A2,
Dubai, United Arab Emirates




