هي مجموعة برامج متخصصة في شؤون المعاهد والمدارس الفنية الرسمية
والخاصة ،ومرتبطة بملف ات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وتشمل :
 برنامج الطـــــــــــالب
 برنامج توزيع الطالب على المقاعد لالمتحانات الفصلية
 برنامج األســـــــــــاتذة
 برنامج توزيع الدروس
برنامج الســجل المالــي
 برنامج للمســــــــتودع
 انشاء مواقع الكترونية متخصصة ومرتبطة بقاعدة البيانات
خصائص ومميزات مجموعة edupro








خبرتنا في شؤون التعليم المهني والتقني منذ العام 7991
معتمدة من قبل أكبر وأهم المهنيات الرسمية في لبنان ،مع العديد من المهنيات الخاصة
يعمل البرنامج على شبكة ( ، )Networkأي عدة مستخدمين يستفيدون منه في نفس الوقت،
مع تحديد صالحية لكل مستخدم حول امكانية الرؤية او التعديل او الطباعة .
سيطرة واشراف كامل للمدير على البرنامج مع صالحيات تمكنه من االطالع على كافة مجريات
العمل من مكتبه
ربط البرنامج على شبكة االنترنت ضمن ضوابط محددة ،تمكن الطالب والهيئة التعليمية من
متابعة امورهم دون ارهاق االدارة بالمتابعات ،مثل ملف العالمات واالفادات وبرامج الصف
واالستاذ واالمتحانات وغيرها ...
ارتباط البرنامج بملفات مديرية التعليم المهني والتقني دون الحاجة لتكرار ادخال البيانات
صيانة على مدار العام ،تشمل األعطال التي تطرأ وتطوير البرنامج ليتوافق دائما مع المستجدات
الخاصة باإلدارة ،وليكون جاهزاً لتلبية أي جديد تطلبه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،
التلبية فورية عبر االنترنت .

يشمل البرنامج العناوين التالية :















الملف الشخصي للطالب ،طباعة احصاءات متفرقة .
ملف التسجيل لمباراة الدخول .
ملف التسجيل للطالب المقبولين مع االيصاالت .
ملف المسلكي
ملف الغياب  :غياب كامل او جزئي ،مع برنامج يحدد نسبة الغياب المئوية للطالب من اجمالي ايام التدريس.
ملف الصفوف والشعب والمواد وساعاتها السنوية ودرجاتها .
طباعة لوائح واحصاءات بيانية بتوزيع الطالب حسب االختصاصات والشهادات واللغات والجنس .
طباعة االفادات بمختلف أنواعها .
ملف العالمات ،ادخال العالمة على  ،02ثم طباعة بطاقة عالمات لكل تلميذ او للصف والعديد من احصاءات
النجاح والرسوب ،منها نموذج آخر العام الدراسي الذي يظهر نسب النجاح حسب عدة معدالت.
ملف تقييم العالمات المدرسية واالمتحانات الرسمية ،عرض لكل صف اسم المادة واألستاذ مع نسب النجاح
والرسوب وأعلى عالمة وأدنى عالمة.
طباعة العديد من اللوائح واالحصاءات حسب حاجة اإلدارة ،منها لوائح بالعالمات التي لم تسلم بعد لكل أستاذ
او لكل صف.
طباعة كل اللوائح واالحصاءات التي تطلب من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .
تحويل آلي لبيانات الطالب وعالماتهم الى برنامج المديرية العامة للتعليم المهني والتقني دون الحاجة الى اعادة
ادخالها.
تحويل بيانات الطالب وعالماتهم الى موقع المدرسة على االنترنت ،لتمكين الطالب من االطالع على عالماتهم
وذلك مما يخفف المتابعات مع االدارة ،ويكون لكل تلميذ رقم وكلمة مرور .

يشمل البرنامج العناوين التالية :
 - 7ادخال الغرف وخريطة توزيع المقاعد بداخلها
 -0تقسيم االمتحانات الى مراحل (ايام)  ،ولكل مرحلة تحديد الصفوف لها .
 -3بكبسة زر يقوم البرنامج بتوزيع الطالب على كامل الغرف بحيث ال يجلس التلميذ بقرب زمليه من نفس االختصاص
وال وراءه ،وذلك حسب عدد الطالب المسجلين وعدد المقاعد في كل غرفة .
 -4يوجد طريقتين للتوزيع  :الطريقة االولى  :تحديد االختصاصات في كل غرفة ثم ترك للبرنامج توزيع الطالب ،او
الطريقة الثانية  :ترك للبرنامج التوزيع الكامل على كل الغرف مع مراعاة االختصاصات المتقاربة بالمواد .
 -5امكانية تبديل المقاعد يدوياً ،امكانية عدم فرز الطالب الغائبون او المنسحبون .

ويقوم بطباعة التالي :






طباعة خريطة توزيع الطالب في كل غرفة (بالرقم واالسم) وملونة حسب االختصاصات .
طباعة بطاقات لكل الطالب فيها االسم والرقم وفي أي غرفة ومقعد .
الئحة بكل صف فيها اسماء الطالب وارقام غرفهم ،لمعرفة كل طالب رقم غرفته ومقعده قبل االمتحان.
الئحة بعدد الطالب حسب االختصاص واللغة في كل غرفة ،لمساعدة رئيس الدروس على توزيع المسابقات.
وثيقة تسليم المسابقات لكل صف ،لتوقيع الطالب على اجراءه لالمتحان في كل مسابقة.

يشمل البرنامج العناوين التالية :













الملف الشخصي لألستاذ ،طباعة لوائح واحصاءات حول التوزيع السكني والمستويات العلمية واالختصاصات
وغيرها .
طباعة افادات الخبرة بمختلف أنواعها.
ادخال البرنامج األسبوعي لكل صف ،ومن ثم طباعة البرنامج لكل صف ولكل أستاذ ،ولوائح لمراقبة الدوام ،
ومن خالله يقوم البرنامج بادخال تلقائي للساعات المنفذة لألساتذة توفيراً للوقت وللجهد وللدقة .
ملف الساعات المنفذة ،اعتماد االدخال التلقائي او اليدوي للساعات المنفذة ،ومن ثم طباعة لوائح المالية
بمختلف انواعها .
ملف بدل النقل ألساتذة المالك .
ملف تقييم العالمات المدرسية واالمتحانات الرسمية حسب األستاذ ،عرض لكل أستاذ المواد التي يدرسها مع
نسب النجاح والرسوب وأعلى عالمة وأدنى عالمة .
ملف لتقييم األداء التعليمي لألساتذة .
طباعة العديد من اللوائح واالحصاءات حسب حاجة اإلدارة ،منها لوائح بالعالمات التي لم تسلم بعد لكل أستاذ
او لكل صف.
برنامج طباعة يمكن من خالله تحديد أي خيار حول الصفوف والمواد واألساتذة واالختصاصات واللغات  ،ومن
ثم طباعة األساتذة الذين يدرسون ضمن هذه الشروط.
طباعة كل اللوائح التي تطلب من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .
تحويل تلقائي الى برنامج مصلحة المراقبة واالمتحانات والمصلحة الفنية (بيانات كيفية تطبيق المناهج وسجل
أفراد الهيئة التعليمية وملف العقود) ،دون الحاجة الى اعادة ادخالها .
تمكين األساتذة من االطالع على عالمات موادهم من خالل االنترنت ،كذلك االطالع على برنامج عملهم
ودوامهم ،ويكون لكل أستاذ رقم وكلمة مرور.

يشمل البرنامج العناوين التالية :
 ادخال استمارة األستاذ وفيها  :اوقات فراغاته االسبوعية (باأليام والساعات) ،اللغة التي يدرسها ،المواد،
المرحلة والصف ،عدد الساعات األسبوعية المطلوبة.
 تحديد الصفوف المطلوب فتحها .
 بكبسة زر يقوم البرنامج بتوزيع الدروس بدون أي تضارب في الساعات معطيا ً العديد من الفرضيات مع نسبة
مئوية لمدى تغطية كل فرضية.

ولكل فرضية يعطي التالي :






طباعة برنامج اسبوعي لكل صف  ،ويعطي على نفس الورقة المواد الناقصة التي لم يؤمن لها أستاذ
طباعة برنامج أسبوعي لكل مختبر متوافق مع برنامج الصف
طباعة برنامج أسبوعي لكل أستاذ
الئحة بالمواد التي لم يجد لها أساتذة ونسبتها المئوية
الئحة باألساتذة الذين لم تؤمن لهم كامل ساعاتهم حسب هذه الفرضية

بعد اختيار الفرضية األمثل :
 يوجد امكانية للتعديل عليها ،ثم يقوم البرنامج بترحيل هذه الفرضية على البرنامج األساسي لالساتذة .
مالحظة  :يراعي البرنامج بتوزيع الدروس األولويات المحددة من قبل رئيس الدروس .

يشمل البرنامج العناوين التالية :







مشروع الموازنة
بيان االيرادات
السجل المالي بالنفقات
نقل االعتمادات
محاضر االجتماعات
ملف األجور والنقل لألجراء .

طباعة :








تفصيل باب النفقات المقدرة
مجموع النفقات المقدرة موزعة على الفصول
السجل المالي بالنفقات
بيان النفقات الفعلية المنفذة
كشف بالنفقات خالل مدة معينة
قطع الحساب
تفصيل قطع حساب .

يشمل البرنامج التالي :





حركة المخزون من والى المستودع .
الجردات الدورية .
طباعة احصاءات متفرقة حول حركة المخزون وتصنيفهم واماكن التخزين .
طباعة الجردة السنوية.

العالم أصبح قرية صغيرة في متناول أصابع اليد
بما أن انتشار االنترنت أصبح واسعا ً جداً ودخل كل منزل داخل الوطن وخارجه ،وأصبحت الوسيلة المعتمدة للوصول
الى المعرفة ،لذلك فإن انشاء موقع الكتروني يؤمن الفرصة األكبر للوصول إلى الناس وبكلفة أقل بكثير من الوسائل
األخرى (يافطات ،تلفزيونات ،إذاعات) التي تعرض الدعاية ثم يتم نسيانها .من هنا كان من الضروري لمعهد يدرس
التكنولوجيا أن يكون موجوداً في عالم التكنولوجيا أي االنترنت ولكن بشكل فعال وليس كباقي المواقع األخرى.

لذلك تختلف المواقع التي نعدها عن كثير من المواقع بالتالي :





ترتبط بقاعدة بيانات المعهد ،ملف العالمات ،البرنامج األسبوعي ،أفراد الهيئة التعليمية ،أسماء الطالب
والصفوف والمواد ....
هي مواقع ديناميكية وتؤمن التواصل بين الطالب والمعهد واألستاذ بشكل فعال ،مما يخفف أعباء المتابعة على
االدارة.
إن شبكة  edulbتؤمن التواصل بين مختلف المهنيات الرسمية والخاصة ومديرية التعليم المهني والتقني .
الموقع مشترك مع خرائط غوغل  Google Mapوأخذ صالحية برمجة الغوغل ضمن الموقع ،مما يؤمن ذلك
الحضور ضمن القرية العالمية الصغيرة.

يقدم الموقع الخدمات التالية :









معلومات تفصيلية عن نظام التسجيل ،نظام الدراسة ،االختصاصات والشهادات ،مواد التدريس لكل صف،
برنامج الدراسة
معلومات عن االدارة وأفراد الهيئة التعليمية
بسبب اشتراك الموقع بخرائط غوغل ،فإن ذلك يؤمن للباحث عبر االنترنت امكانية الوصول إلى المعهد
والتعرف عليه وعلى العنوان التفصيلي.
يستطيع الطالب ومن منزله ان يطلع على نتائج عالماته الفصلية (افادة بالعالمات) ،عبر ارتباط الموقع بقاعدة
بيانات المعهد ،ويكون لكل طالب رقم وكلمة مرور خاصة به ،مما يزيد ثقته بموقع معهده .
إن وجود صفحة ألرشيف األسئلة تؤمن للطالب امكانية تطوير نفسه وزيادة كفاءاته العلمية دون انتظار األستاذ
لتزويده ببعض األسئلة خالل العام الدراسي .
إن صفحة مشاريع التخرج تؤمن لطالب المعهد المعرفة حول كيفية انجاز مشاريعهم ،وتسهل لهم مهمتهم مع
المؤسسات بسبب وجود اسماءهم وأسماء المؤسسات التي ساعدتهم على موقع المعهد ،ألن ذلك يؤمن الدعاية
للمؤسسات أيضا ً التي ساعدت طالب المعهد.
بالنسبة لألساتذة فإن الموقع يؤمن لهم خدمة االطالع على عالمات موادهم وأسماء طالبهم وبرنامج الدوام،
ويكون لكل أستاذ رقم وكلمة مرور خاصة به.
بسبب وجود اسم األستاذ ضمن أفراد الهيئة التعليمية في الموقع فإن ذلك هو حافز لألستاذ ودعاية له ويزيد من
ثقته بإدارة المعهد وكفاءاتها العلمية.

خالصة ذلك فإن الباحث عبر االنترنت عندما يجد هذه األمور متوفرة في معهده ،وهو الباحث عن معهد يدرس
التكنولوجيا ،فلن يتردد في التسجيل وكله ثقة بمستقبله ،ألن هذا الموقع يدل على ارتباط المعهد بالتكنولوجيا الحديثة
بشكل فعلي وليس كالمي ،وإال فكيف لمعهد يدرس التكنولوجيا وهو فعليا ً غائب عنها .

لمزيد من المعلومات
االتصال عبر
Email : edupro@live.com

