


إنطلقــت روبوتــك لتقنيــة المعلومــات منــذ العــام 2005، بخبرة مســبقة في تطوير وتشــغيل 
النظــم، ثــم شــهدت الكثيــر مــن التطــورات التقنيــة واإلداريــة لمواكبــة ســوق التقنيــة محليــاً 
وعالميــاً، وقامــت الشــركة بتنفيــذ العشــرات مــن المشــاريع التقنيــة الناجحــة، يقودهــا فــي 
ــودة  ــط ج ــات وضب ــاء بااللتزام ــى الوف ــركة عل ــرص الش ــث تح ــية، حي ــا األساس ــك مبادؤه ذل

المنتجــات وبنــاء الشــراكات مــع العمــاء.
للمزيــد مــن التفاصيــل عــن الشــركة ومنتجاتهــا وعماءهــا يمكنكــم التكــرم بزيــارة موقعنــا 

.)www.robotech-it.com( ــت ــى اإلنترن عل

نظــام مدرســتي عبــارة عــن باقــة متكاملــة مــن البرمجيــات والخدمــات التقنيــة التــي 
توفــر إدارة إلكترونيــة مثلــى للمــدارس الباحثــة عــن التميــز فــي تقديــم خدماتهــا 

ــام. ــات النظ ــداف ومكون ــم أه ــديد أله ــاز ش ــر بإيج ــي ذك ــا يل ــة، وفيم التعليمي

      المتابعة الدقيقة للطالب من جميع الجوانب بطريقة ال يوفرها العمل اليدوي.
      تفريغ المعلمين من األعباء اإلدارية لتنصب جهودهم أكاديمياً وتربوياً.

      إنشاء حلقة تواصل فاعلة بين المدرسة والمنزل لتتكامل العملية التربوية.
      أتمتة األمور اإلدارية والمالية في المدرسة للحفاظ المستوى المالي للمدرسة.

1. ملفات الطاب.
4. الجداول الدراسية.
7. نتائج االمتحانات.
10. الموارد البشرية.

2. الرسوم الدراسية.
5. الحضور والغياب.

8. السلوك واألداء.
11. الحسابات العامة.               

3. إدارة الترحيل.
6. دفتر المتابعة.
9. مركز الرسائل.

12. المخازن والمشتريات.



يعتبـر السـداد اإللكترونـي للرسـوم عصـب المنظومـات اإللكترونيـة، حيـث يمكـن مـن 
إكمـال كافـة اإلجـراءات دون الحاجـة للحضـور الفعلـي لمقـر المؤسسـة، هـذا باإلضافـة 
إلـى مـا يقدمـه للمؤسسـة مـن ضمـان إنسـياب اإليـرادات وإزالـة أعبـاء ومخاطـر إدارة 

لنقد. ا
يرتبـط نظـام مدرسـتي بخدمة علينا للسـداد اإللكتروني، حيث يمكن ألولياء األمور سـداد 
التزاماتهـم الماليـة عبـر نوافـذ البنـوك أو عبـر موقـع وتطبيـق خدمـة علينـا للهواتـف 

الذكيـة باسـتخدام أي بطاقـات مصرفيـة وذلـك فـي أي وقـت ومـن أي مكان.

فــي هــذا العصــر الــذي ارتبطــت فيــه جميــع الخدمــات باإلنترنــت وأصبــح تواجــد 
ــى  ــيلة المثل ــت الوس ــن اإلنترن ــل م ــذي يجع ــد ال ــراً للح ــات كبي ــخاص والمؤسس األش
للتواصــل، يأتــي ) نظــام مدرســتي ( مــزوداً ببوابــة متكاملــة علــى اإلنترنــت تمكــن 
أوليــاء األمــور مــن متابعــة طابهــم ابتــداءاً مــن رســومهم الدراســية وتوضيــح تواريــخ 
الســداد ثــم جــداول الحصــص ومتابعــة الحضــور والغيــاب ودفاتــر المتابعــة للمناشــط 
والواجبــات اليوميــة وماحظــات الســلوك واألداء للطــاب انتهــاءاً بنتائــج االمتحانــات.
ــم  ــا يت ــت وإنم ــى اإلنترن ــة عل ــاً للمدرس ــل موقع ــة ال تمث ــذه البواب ــة أن ه ــع ماحظ  م
ــدارس  ــع للم ــر مواق ــركة تطوي ــن للش ــت )يمك ــى اإلنترن ــة عل ــع المدرس ــا بموق إلحاقه

التــي ليــس لهــا مواقــع(.

يمكــن تشــغيل النظــام واالســتفادة منــه فــي غضــون أيــام قليلــة، حيــث تقــوم الشــركة 
ــتيرادها  ــر اس ــات عب ــال البيان ــي إدخ ــاعد ف ــة، وتس ــة بالمدرس ــدادات الخاص ــة اإلع بكاف
مــن أي صيــغ إلكترونيــة، وتقــدم أعمــال التدريــب لكافــة العامليــن، وتســاعد فــي توفيــر 

األجهــزة وخيــارات الوصــول الفاعــل للنظــام.



نظــام يعمــل عبــر اإلنترنــت دون 
شــبكات  أو  لمخدمــات  الحاجــة 
فقــط عبــر الحواســيب أو الهواتــف 

ــة. الذكي

حلـول مبتكرة لسـداد الرسـوم عبر 
البنـوك ونظـم الدفـع اإللكترونيـة 
المختلفـة لضمـان سـهولة تدفـق 

اإليرادات.

التواصــــــل اإللكترونــــــــي بيـــن 
المدرسـة والمنزل أكاديمياً وتربوياً 
وإداريـاً وماليـاً مـن التسـجيل إلـى 

الواجبـات اليومية.

تدريب وتشغيــل ودعـــم تــقــنـــي 
متواصل وحفظ للبيانات وتحديـث 
مستمر للنظام لمواكبة طموحات 

عالم اليوم الرقمي.

لجميــع  واحــدة  بيانــات  قاعــدة 
معلومــات المدرســة التعليميــة 
واإلداريــة ولــكل أفــرع المدرســة 

فــي جميــع المواقــع.

النسـخـــة اإلنجليــــزية الكامـــــلة 
للنظام للتمكــن من العمـــل بأي 
من اللغتين العربية واإلنجليــــزية 

أو بهمـا معـاً )قريباً(.

الكثير من المدارس اختارت أن تكون 
جزءاً من مجتمع مدرستي  الرقمي

فحافظ على مقعدك في عالم التميز


