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 الخدمات واالنظمة المقدمة 

1 
 Full eLearning Systems and management واالدارة االلكترونيالمتكاملة والمنصة االنظمة 

 Academic Management المتكاملة االدارة األكاديمية 2

 separate ePlatform منصة الكترونية للجامعة   3

 Student Information System SIS نظام معلومات الطالب  4

 Admission System AS نظام القبول المبدئي والنهائي  5

 ePayment System ePAY دفع الكتروني نظام  6

 Student Registration System SRS التسجيل القبول ونظام  7

8 
 Academic Affairs Management System AAMS ادارة الشؤون االكاديمية نظام 

9 
 Course Management Systems  CMS ادارة المساقات الدراسية نظام 

 Virtual Class System VC نظام الفصول االفتراضية  10

11 
 eQuestion Bank and eExam بنك االسئلة واالمتحانات االلكترونية 

 Teacher Management Systems TMS نظام ادارة المدرسين  12

13 
 Study Room غرفة الدراسة 

14 
 eLibrary Systems نظام المكتبة االلكترونية

15 
 Academic Advisory & Graduation System AAG االرشاد االكاديمي والتخريج 

16 
 Lecture Producer LP المواد المسجلة المتزامنة للمراجعة 

17 
 Broadcasting Cyber Channel EBCC " السايبر المباشر والمسجل "قناة البث 

18 
 Graduates Management System الخريجينرة اإدنظام 

 للتعليم االلكتروني ة البريطانيةياالكاديم ظمةأن

 متكاملة لجامعات تقليدية والكترونية  إلدارة
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االعدادات



سا ً
اد
س

االعدادات



( لًأضافةًموظفًقبولًوتسجي)شاشةًأدارهًالصالحياتً



تعديلًالصالحياتً( عرضًجميعًالموظفينً) أدارهًالصالحياتً



(أضافهًشريحهًجديدهً) أدارهًالموقعً



وقعًًبالمالخاصهعرضًجميعًالقوائمًالرئيسيةً







نظام الشؤون

األكاديمية 



نظام الشؤون األكاديمية 



13

2

الملفاتبأدارهيقوم 

للمساقات من أضافه 

Syllabus وأضافه

محتوى دراسي 

للمساق الدراسي

يقوم بتوثيق 

الشهادات واإلفادات 

المستخرجة للطالب 

ر والخريجين والتقاري

االدارية المتنوعة 

وفقا  للنظم  

األكاديمية المتبعة  

يستطيع رصد .للجامعة 

درجات للطلبة 

ومراجعتها
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5

أمكانية التسجيل 

المكتبي للطلبة 

الخريجين أو حسب 

الشروط  المتفق 

عليها مع أداره 

الجامعه

ر تقاريأصدارامكانية 

بيانات الطلبة " من 

بيانات –المسجلين 

–الطلبة الخريجين 
ي الطلبة فأحصائيات

".المواد     والكليات 
ح أمكانية أداره مفاتي

القبول للكليات 

لومفاتيح التسجي

7

ة أمكانية أضافه جلس

وأعتمادللتخرج 

الطالب الخريج ليتم

بناء الشهادهأصدار

عليه

8
أمكانية أداره 

المدفوعهالطلبات 

المقبولهوالطلبات 

والمرفوضه



صفحه قبول ورفض الطلبات 



صفحه الطلبات المقبولة 



ينصفحه تسجيل الطالب وقبوله حسب المعدل لتخصص مع



شاشة أضافة ماده دراسية



تابع لشاشة أضافة ماده 



Syllabusأضافة شاشة 



شاشة أضافه محتوى ألسابيع 



سية شاشة رفع الملفات للمساقات الدرا
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تابع لشاشة عرض الملفات 



11

شاشة أضافة كليات 



12

شاشة عرض كافة الكليات



13

صفحه أنشاء تخصص



14

شاشة كافة التخصصات



15

شاشة طرح المواد



16

تابع لشاشة  طرح المواد



17

ةشاشة عرض المواد المطروح



18

شاشة تعيين مدرس لماده



19

نه شاشة أضافة مخرج تعليمي لماده دراسية معي



21

ية شاشة عرض جميع المخرجات التعليمية للمواد الدراس



22

أضافه جلسة تخرج: برنامج التخرج 



23

الطالب الخريجينأعتمادشاشة 





القبول 

والتسجيل



ثا
ثال

القبول والتسجيل 



ب انشاء صفحة للطال

تشمل التسجيل 

ي األكاديمي الذي يعن

ة  /بخدمة الطالب

والهيئة التعليمية

واالكاديمية في 

الجامعه

تحتوي على كافة 

ة  البيانات الشخصي

و االكاديمية للطالب

توفير بيئة 

الستعراض  الخطط 

الدراسية 

ياتللتخصصات والكل

عرض الطلبة 

المسجلين خالل أي 

فصل من الفصول 

الدراسية 

عرض الجداول 

الدراسية للكليات 

.والتخصصات 

1

2

3

4

5
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7

عرض الجداول 

باألختباراتالخاصه

للطلبة

عرض كشف درجات 

ع أكاديمي لجميوأرشاد

.الطلبة 

أدخال وصول مالية 

للطلبه

9

الكشوفاتأستخراج

فه لمعرللطلبهالمالية 

قيمه الرسوم 

الدراسية على الطالب

10
حركه يومية 

تي للسندات المالية ال

تمت في خالل هذا 

اليوم



رىاألخباألنظمهعالقه نظام القبول والتسجيل 

المواد يعتمد نظام القبول والتسجيل على نظام الشؤون االكاديمية حيث ان الطالب ال يستطيع تسجيل

.قبل ان يتم طرحها من الشؤون األكاديمية وتعيين مدرس لها حسب ما تفرضه الشؤون االكاديمية 



شاشة التسجيل الفصلي



شاشة عرض الخطط الدراسية



طالب بأسمشاشة بحث 



شاشة استخراج الجدول الدراسي للطالب



شاشة استخراج الجدول الدراسي للطالب 



شاشة استخراج الكشف المالي للطالب



شاشة عرض  كشف الدفعات التفصيلي للطالب 



ةكشف حركه يومية للوصوالت المالية المدخل

LENOVO
Rectangle

LENOVO
Rectangle

LENOVO
Rectangle

LENOVO
Rectangle
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أكاديمي لطالب أرشادشاشة عرض 





األنظمة 

اإللكترونية

ة في األكاديمي

البريطانية 

للتعليم 

اإللكتروني

ملف الطالب



يا  
ان
ث

ملف الطالب
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يستطيع الطالب من

الصفحهخالل هذه 

الملف أستعراض

الشخصي الخاص 

فيه

يستطيع الطالب 

الخطهأستعراض

الخاصهالدراسية 

يهابالكلية الملتحق ف

يستطيع الطالب-

تسجيل المواد 

فصلاليالمطروحه

دراسي
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5

إمكانية التسجيل 

المكتبي للطلبة 

الخريجين أو حسب 

الشروط  المتفق 

عليها مع إداره 

الجامعة

يستطيع الطالب 

جدول أستعراض

يةاالختبارات االلكترون

يستطيع الطالب 

للغرفهالدخول 

ه بالخاصهالدراسية 

ومتابعه محاضراته

سواء كانت مباشره

7أو مسجله

يستطيع الطالب 

الكشف أستعراض

المالي الخاص 

ومعرفه وضعه المالي

8
يستطيع الطالب 

الخول للمكتبة 

األلكترونية



عالقة صفحه الطالب باالنظمه االخرى

حسب تعتمد صفحه الطالب على نظام القبول والتسجيل بشكل اساسي حيث يتم أعتماد الطالب وفرزه

ون المعدل التراكمي ليكون مقبول في كلية معينه ويستطيع تسجيل المواد المطروحه من نظام الشؤ

األكاديمية وتحويله الى الغرفه الدراسية الخاصه به  ورؤية المدرس الخاص به خالل هذا الفصل  

.واألنضمام للفصل االفتراضي للماده 



فيه الخاصهيستطيع الطالب عرض الملف الشخصي الخاص به وتعديل المعلومات 



بهالخاصهيستطيع الطالب تغيير كلمه المرور 



الكشف المالي الخاص بهأستعراضيستطيع الطالب 



ونيةاأللكترعن طريق اي من الوسائل األلكترونييستطيع الطالب بالقيام بالدفع 



به الخاصهالدراسية الخطهستعراضايستطيع الطالب ب



ه خالل الفصل بسهوله مطلقالمطروحهيستطيع الطالب تسجيل المواد 



له على وتحويالمادهبالبدء بالدراسة عن طريق الدخول للجدول الدراسي والضغط على االطالبيستطيع 

. او يوتيوب وغيرها أفتراضييةسواء كانت فصول للمادهالتصنيف الذي تم تصنيفه 

غط بالبدء بالدراسة عن طريق الدخول للجدول الدراسي والضاالطالبيستطيع 

صول سواء كانت فللمادهوتحويله على التصنيف الذي تم تصنيفه المادهعلى 

. او يوتيوب وغيرها أفتراضيية



شاشة استخراج كشف درجات الطالب
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شاشة استخراج إرشاد اكاديمي للطالب
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شاشة الغرفة الدراسية الخاصة بالطالب



12

شاشة استعراض محتويات األسابيع الدراسية للمادة الدراسية



ةشاشة الفصل االفتراضي الخاص بالطالب للمادة الدراسي





الوحة

حاضرالم

LENOVO
Rectangle

LENOVO
Rectangle



عا
اب
ر

المحاضربوابة



يستطيع المعلم  من 

خالل الغرفة الدراسية

استعراض جميع المواد

الفصلية مع المحتوى

الدراسي المقسم على 

االسابيع الدراسية و 

القاء محاضرة    

للطالب وتسجيلها 

.للحضور الحقا 

يستطيع المعلم 

عرض الجدول 

الدراسي الخاص به 

و جدول االمتحانات 

الخاص به

الغرفة 

الدراسية

يستطيع المعلم 

عرض الطالب 

ودرجاتهم لكل مادة  

وايضا تعبئة بنك

األسئلة الخاص لكل

مادة

د يتم من خالله تزوي

المادة الدراسية 

باألسئلة مع فرزها 

حسب الوحدة ودرجة 

الصعوبة ونوع 

االسئلة

الجدول 

الدراسي

عرض 

المواد 

ةالفصلي

بنك 

األسئلة



األخرىباألنظمهالمحاضرعالقه لوحه 

لوحه المعلم تعتمد بشكل اساسي على الشؤون االكاديمية

خالل مقررهالبدورها تقوم بتعيين المدرسين للمواد وتقوم بتعيين المواعيد للمحاضرات واالمتحانات النه

.الفصل الدراسي 



الملف الشخصي للمدرس 



.عرض الطالب المسجلين من لوحه المعلم والدرجات وادخال األسئلة 



المحاضرمن صفحه األختباراتجدول 



الدراسية للمدرسالغرفه



يةاألفتراضألقاء محاضره على الفصول 



الدراسية للمدرسالغرفه





القبول 

والتسجيل



عا  
س
تا

بنك االسئلة



نموزجإضافة 

لالختبارات واضافة

االسلئة

لالسوااختيار مستوى 1

-سهل –صعب 

متوسط

2
ر اختيار نمط االختبا

اختيار متعدد 

صح وخط 

ازكر

...الخ

3



اختبار نوع االسئلةشاشة 



ارهنوع اختبار تم اختيشاشة 



اختبار نوع االسئلةشاشة 





االختبارات 

االلكترونية



عا  
اب
س

يةااللكتروناألختبارات



األخرىباألنظمهعالقه نظام االختبارات 

ألختباراتلبشكل أساسي على نظام الشؤون االكاديمية حيث يتم تعيين موعد األختباراتيعتمد نظام 

.  ب على الغرفة الدراسية للطالب وموعد أغالق االختبار وحجبه عن الطالاألختباروموعد لترحيل 



ألكترونيأمتحانضافة إ



مدخل معلم سابقا فيختارمن  خالل هذه اللوحة يتم عرض وحدات االسئلة المدخلة أصال من قبل ال
,,االسئلة منها الضافةاالختبار الوحدات الالزمة 



(----الصعوبهدرجه –نوع السؤال ) شاشة فلتره األسئلة حسب معايير معينه 



يةعرض االمتحانات االلكترونية التي تم عقدها على الغرف الدراس
:من خالل اللوحة التالية



:  ية عرض األختبار على الغرفه الدراسية بالصوره التال



لتالي واستكماال لعقد االختبارات على الموودل يتم عرضها بالشكل ا



واستكماال لعقد االختبارات يتم عرضها بالشكل التالي 





Recorded Lectures - Synchronized 

Lecture 1:
Course Code: U1295ITB

System Analysis for 
Mega IT project, 

including Planning 
And

Implementation



 



ساعة وببرامج اكاديمية وجامعية 24تدار على مدار قناة السايبر التفاعلية قناة 1.

وحوارية وتغطية أنشطة

1. Cyber Interactive (Satellite technology) channels (open 
number of channels up to needs)

Fully functioning Internet – Cyber- channel accessible by all 
students and viewers

Satellite channel technology

Live streaming

Full remote management for a programme of a week

Each college could have a separate channel.



 It’s TV channel viewed from internet using 
some BSAT programs, and has all the 
functions of the ordinary channel.
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 Output Form The Cyber Interactive Channel



:  )صوت وصورة(التفاعلي الفيس   2

طالب  مباشر للمحاضر وبث على نفس الشاشة ومشاركة مجتمعة للبث 

(على الفيس)

: )صوت وصورة(التفاعلي يوتيوب 3

طالب  مباشر للمحاضر وبث على نفس الشاشة ومشاركة مجتمعة للبث 

(على اليوتيوب)

58


