برنامج تسٌٌر المدارس الجزائرٌة
Toute la vie scolaire en un seul logiciel
مقدمة عن البرنامج:
يأتي برنامج تسيير المدارس الجزائرية ليقدم أفضل الحلول الرقمية المتوفرة لتسييرالمؤسسات التربوية
ذات الطابع العام أو الخاص بكل أنواعها سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية بنفس البرنامج ,وهذا
مما يجعله األكثر مرونة  ,كما يسهل على المؤسسات التربوية تبادل المعلومات و البيانات كما يهدف
البرنامج من خالل واجهته السهلة والعملية و اآلمنة إلى تسهيل عمليات المعالجة الرقمية كما يضمن
انتقاله نوعية في تحديث المنظومة التربوية بما يتوافق مع خطط التنمية التي تستهدف قطاع التربية
والتعليم في الجزائر.
أهم مميزات وخصائص البرنامج
 واجهة الدخول إلى البرنامج محمٌة وآمنة :
إدخال اسم المستخدم مع كلمة السر.
 ظهور واجهة البرنامج حسب الصالحٌات المقدمة
من طرف المدٌر أو من ٌنوب عنه.
 واجهة خاصة باألساتذة :حٌث أنه ال تظهر له إال
سها.
األفواج التابعة له مع المواد التً ٌُدر ُ
 جمٌع السنوات الدراسٌة فً قاعدة بٌانات واحدة
مما ٌسهل عملٌة البحث واستخراج البٌانات.
َ ٌ قوم البرنامج بإنشاء السنة الدراسٌة الموالٌة مع
تسجٌل التالمٌذ المنتقلون فً المستوى الموالً كما
ٌقوم بـتسجٌل التالمٌذ المعٌدون فً المستوى الذي
كانوا فٌه.
 سهولة إضافة المواد المدرسة إلى كل مستوى مع
تحدٌد ال ُمعامِالت.
 تصمٌم متشابه لجمٌع واجهات البرنامج مما ٌجعل
المستعملون أكثر تكٌ ًفا مع البرنامج.
ٌ حتوي البرنامج على كل ما تحتاجه اإلدارة فً
التسٌٌر البداغوجً.
 التوجٌه والمتابعة لمستوى السنة الرابعة متوسط.
 إتباع غٌا بات التالمٌذ و الموظفٌن.
 إ دارة بٌانات الموظفٌن:جمٌع األصناف.
 إضافة مختلف قوائم التالمٌذ للطباعة والمتابعة
( قائمة المرضى,قائمة الٌتامى . )...,
 إضافة مختلف قوائم الموظفٌن للطباعة والمتابعة
 حفظ قاعدة بٌانات المستخدمٌن ألٌا و ٌدوٌا.
 استٌراد قاعدة بٌانات البرنامج بكافة بٌاناتها.
ٌ مكن ألولٌا التالمٌذ من متابعة واالطالع على
 كشف النقاط مع الغٌابات على الموقع االلكترونً .
 استعمال  SMSلالتصال ب أولٌاء التالمٌذ.
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 إنشاء جدول التوقٌت:ألٌا و شبه ألً مع إمكانٌة
إعادة التوزٌع ٌدوٌا
 حٌث ٌساعد البرنامج على إظهار الحصص
الفارغة...
 استخراج التقرٌر العام عن تسٌٌر المؤسسة .RGF

أهم الوثائق المستخرجة :

 التالمٌذ:
البطاقة المدرسٌة فردي-جماعًالشهادة المدرسٌة فردي-جماعًملف التلمٌذحالة أكتوبرسجل الدخول والخروجسجل الشهادات المدرسٌة حركة التالمٌذ:
شهادة انتقالسجل شهادات االنتقالطلب تحوٌلقائمة التالمٌذ المسجلونقائمة التالمٌذ المغادرون مختلف القوائم:
قائمة المرضًقائمة المعوقونقائمة المعنٌون بالتربٌة البدنٌةقائمة ضعاف البصرقائمة المعفون من التربٌة البدنٌةفئة عدٌمً النشاطفئة اقل من 8000دجفئة أبناء القطاعفئة الٌتامىفئة ضحاٌا اإلرهابفئة المعوزون مداولة القسم:
كشف نتائج التقوٌم المستمر حسبالفصل+المادة+القسم
كشف النقاط بعدة نماذجنتائج كل القسمقائمة التالمٌذ المجازٌنطباعة اإلجازاتكشف معدل المواد حسب القسممحضر مجلس القسم-
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 حسب القسم والمستوى:
طباعة النتائج العامةطباعة الناجحونطباعة المعٌدونطباعة المفصولون التوجٌه والمتابعة:
بطاقة التوجٌه وجه 1بطاقة التوجٌه وجه 2بطاقة الرغباتقائمة المترشحون حسب رقم اللفقائمة المترشحون حسب اللقبقائمة المترشحون حسب االسمنتائج التالمٌذ فً أخر السنة األساتذة والموظفون:
شهادة عملبطاقة عملي محضر تنصٌبمحضر استئنافمحضر إجمالً دخولمحضر إجمالً خروجقائمة الموظفٌن -2 1قائمة العمال المهنٌٌنقائمة العمال اإلدارٌٌنقائمة العمال المساعدٌن التربوٌٌنقائمة األساتذة المرسمٌنقائمة األساتذة المتربصونقائمة األساتذة المتعاقدٌن-قائمة جمٌع األساتذة
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Gestion des personnels
- ATS
- Attestation de non cessation de travail
- Attestation de non perception des
allocations
- Relevé des émoluments et attestation
d'emploi
- Attestation de travail
- Titre de congé
- Fin des contrats
- Bordereaux d'envois
- Certificat de travail
- Gestion des mise en demeure
 Gestion des SMS
- Les parents pourront recevoir des SMS de l'établissement sur leur mobile concernant:
- Absence et retard
- Date des examens
- Notes et résultats
- Remise des bulletins
- Sorties et visites
- Convocation
- Autre type SMS
 La gestion financière
- Payements
- Reçu de paiement
- les avoirs
- chiffres et statistiques
- l’état financier de l’école
- Etat Détaillé par élève
- Etat globale des élèves
- Charges
- facturation
- banque
- caisse
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Nos clients
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