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تعرف على برنامج تسيير املدارس الجزائرية األشهر.
ّ
رؤيتنا ترتكز على تسهيل عملية التسيير التربوي في الجزائر ونقله إلى
مستوى متق ّدم يسمح بجعل التعليم أكثر إمتاعا والبيداغوجية املرتبطة به
واملتكررة لبرنامج .DZSchool
أكثر تق ّدما وترك املهام اليوميّة الروتينية
ّ
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E-mail : service@dzso2-tech.com
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املتكررة والشائعة بما
يهدف البرنامج من خالل واجهته السلسة ،العمليّة واآلمنة إلى تسهيل عمليات املعالجة الرقمية
ّ
يضمن انتقالة واثقة من عالم الورق واملجلدات األرشيفية ملا يقابله من رقمنة وتحديث للمنظومة التربوية بما يتوافق
ومرامي خطط التنمية التي تستهدف قطاع التربية والتعليم في الجزائـــــر.

امليزات املدرجة في البرنامج:
• مساعد تنصيب خاص ملؤسستك إلدراج البيانات األساسيّة.
• واجهة دخول محم ّية بتصريح خاص.
• واجهة رئيسية تض ّم مل ّ
خص أنشطة املؤسسة الحالية.
املؤسسة ،رمزها ،رقم هاتفها ،الخ(.
املؤسسة األساسية )إسم
• واجهة لتعبئة بيانات
ّ
ّ
املؤسسة ومساعديه.
• إدارة بيانات مدير
ّ
• إدارة بيانات املع ّلمني املدنية واإلجتماعية وكذا املؤ ّهالت املهنية.
• عرض وطباعة قائمة املع ّلمني.
• وظائف البحث والفلترة وتعديل بيانات املع ّلمني.
• إدارة غيابات املع ّلمني والحصص املستبدلة.
• إنشاء الئحة شهرية للغيابات للمتابعة.
• تسجيل بيانات التالميذ كاملة مع صورهم.
• عرض وطباعة بيانات التالميذ كاملة حسب املستوى الدراسي وتوزيع األقسام.
• إدارة غيابات التالميذ مع إمكانية التبرير وعرض اإلحصائيات.
• إنشاء الئحة شهرية لغيابات التالميذ للمتابعة.
• واجهة إدارة الوثائق التربوية بكافة اشكالها للمديرين واملع ّلمني والتالميذ.
• تعبئة رقمية لوثائق املدير )وعد بالقبول ،العقود ،رخصة غياب ،الخ(.
• تعبئة رقمية لوثائق املع ّلم )شهادة عمل ،محضر تنصيب ،الخ(.
• تعبئة رقمية لوثائق التلميذ )شهادة مدرسية ،الخ(.
صب نقاط التالميذ الفصلية والسنوية وطباعة كشوف النقاط.
•
ّ
خاصة ّ
لكل مادة على حدى.
• إنشاء صيغة تقويم تربوي
ّ
املؤسسة للمعلمني والتالميذ.
• واجهة لعرض اإلحصائيات البيانية لنشاط
ّ
• واجهة إلدارة البرنامج األسبوعي للمع ّلمني واألفواج التربو ّية.
• واجهة إحصائات العالمات حسب االفواج وطباعة شهادات التقدير.
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• واجهة إلدارة تصاريح الدخول للبرنامج.
• حفظ ارشيف خارجي لكل بيانات البرنامج.
• إستيراد بيانات التطبيق من خالل ارشيف خارجي.
• تنصيب التحديثات الدورية بشكل مباشر من داخل البرنامج.

اإلعدادات الضرور ّية:
• نظام تشغيل ويندوز  XP SP2وأكثر .يستحسن استخدام نظام ويندوز 7
وأكثر لكفاءة تشغيل أعلى.
• ذاكرة عشوائية  512ميقابيت أو أكثر.
• مساحة تخزين  200ميقابيت وأكثر.
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