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ملخص فكرة التطبيق: 

ى فى التطبيق حيث يتوفر باهو ان يوفق التطبيق البيئة المناسبة للطالب فى إختيار مدرسينه من  ى المسجلي  ى كل المدرسي  لتطبيق العديد بي 

ى و إختبار المدرس لطلب حجز درس معه و يستطيع  ى المدرسي  ى فى كل مرحله و كل مادة و يستطيع الطالب فى ان يفاضل بي  من المدرسي 

 الطالب و المدرس من تقييم كال منهما االخر. 

سياسة عمل التطبيق: 

  العامة للنظام: أوال: اإلدارة

الل الموقع  إلدارة العامة للنظام من خ ىل ا - يتم الدخول ع
�النظام. 

إلدارة العامة للنظام �شمل المدير العام للنظام و كذلك الم رشف �� المساعدين له و ل�ن لديهم صلح�ات محددە  - ا

�النظام يتم تحد�دها له عن ط��ق المدير العام للنظام.  
المدير من التحكم الكامل فى الدول & المحافظات & المدن & المناطق & المدارس & من خالل لوحة التحكم يستطيع  -

 الحذف ألى من البيانات المختلفة.  –التعديل  –العرض  –المراحل التعليمية و كذلك المواد و يكون التحكم باإلضافة 

ى و ت - ى فى النظام تقوم اإلدارة بمراجعة كامل بيانات المدرسي   درس. أكيد البيانات و تفعيل حساب المبعد تسجيل المدرسي 

الل النظام تأكيدها من خبعد تفعيل حساب المدرس و قيامه بعمليه الدفع تقوم اإلدارة بمراجعه عملية الدفع التى تمت و  -

 و بالتااىل يستطيع المدرس من إستكمال بيانات بروفايله. 

ى سؤال  -  بالتعديل او الحذف او ايقاف الحساب. كذلك تقوم اإلدارة بالتحكم الكامل فى بيانات المدرسي 

ى و مراجعة عمليات الدفع و كذلك مبلغ كل مدرس و  - كذلك يمكن لإلدارة من مراجعة الحسابات المالية الخاصة بالمدرسي 

 نسبة اإلدارة و المبالغ المتبقية للمدرس و عىل المدرس

.  عند قيام الطالب من التسجيل فى النظام يتم تفعيل حساب الطالب بشكل -  تلقائى

يمكن لإلدارة التحكم الكامل فى بيانات الطالب سواء بالتعديل أو الحذف أو إيقاف الحساب.  -

كذلك يمكن لإلدارة من مراجعة الحسابات المالية الخاصة بالطالب و مراجعة عمليات الدفع و كذلك المبالغ المدفوعة من   -

 كل طالب و المبالغ التى عىل الطالب. 



2 

ن عرض الجدول الحجوزات الخاص بمدرس أو بطالب و إمكانية إلغاء حجز و إمكانية تعديل موعد كذلك يمكن لإلدارة م -

 حجز و كذلك حجز موعد جديد لمدرس و لطالب. 

ى فقط أو للطالب فقط أو  - ى بالنظام و كذلك إرسال تنبية للمدرسي  كذلك يمكن لإلدارة من إرسال تنبية عام لكل المسجلي 

 لمدرس محدد او لطالب محدد. 

ى بالنظام.  - ى غت  مسجلي  احات من الطالب للتعاقد مع مدرسي  كذلك يمكن لإلدارة من عرض كامل اإلقتى

ى  صيمكن لإلدارة التحكم فى اإلعدادات األساسية للنظام مثل النسبة الخاصة باإلدارة من كل حصة و كذلك الوقت الفا - ل بي 

 لمدرس و الطالب. كل حصة و االخري لكل مدرس و كذلك المبلغ التأميتى الخاص با

ى و طالب.  - وط اإلستخدام و سياسة الخصوصية لكال مستخدىم التطبيق من مدرسي  كذلك يمكن لإلدارة من تعديل شر

  :ثانيا: تطبيق الطالب

الب و المدرس ��  الب منفصل �ش�ل �امل عن تطبيق المدرس �� و يتم رفع تطبيق الط - �كون هناك تطبيق خاص �الط

ىل متاجر التطب�قات و يتم ر�طهم معا مع لوحة تح�م النظام.   ع

إلستخدام للنظام.  ىل س�اسة الخصوص�ة و رشوط ا ىل الطالب أثناء ال�سج�ل من الموافقة ع - �جب ع

ألساس�ة التال�ة:   - عند �سج�ل الطالب داخل النظام �جب عل�ه الق�ام ب�دخال الب�انات ا

o  اإلسم بالكامل

o  العنوان بالكامل –المنطقة  –المدينة  –المحافظة  –الدولة

o رقم الموبايل الخاص به

o رقم موبايل وىل أمره

o المرحلة التعليمية

o المدرسة

o إسم مستخدم

o كلمة المرور 

-  . ة للنظام حيث انه يتم تفعيله تلقائى بعد تسجيل الطالب فى النظام يستطيع تسجيل دخوله مباشر

د إال عند غلق حسابه بشكل طبيىع و ال يكون هناكيكون هناك مبلغ تأميتى يدفع من الطالب عند حجز أول موعد و ال يس - تى

 أى مخالفات عىل الحساب. 
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ى بالنظام و يمكن البحث بالبيانات التالية:  - ى المسجلي  بعد تسجيل دخول الطالب للنظام يجد محرك بحث داخل المدرسي 

o الدولة

o المحافظة

o المدينة

o المنطقة

o المادة

o المدرسة

o ( 5-4-3-2-1مستوى التقييم( 

ى المطابقة بياناتهم للبحث و يكون لكل مدرس: و عند  - البحث عن مدرس يظهر نتيجة البحث للمدرسي 

o  صورة

o إسمه

o )تقييمه )السلوىك 

و عند الدخول عىل صفحة بروفايل أى مدرس يظهر البيانات التالية:  -

o صورة المدرس

o اإلسم

o التقييم

o نبذه عن المدرس

o المدرسة 

o   ي يقوم المدرس بتدريسها و
كذلك المواد لكل مرحله و كذلك تكلفة الحصة لهذه المادة. المراحل التى

o  يظهر أيضا الجدول الخاص بهذا المدرس عىل شكل جدول حيث يظهر أيام اإلسبوع و اوقات الحصص المتاحة

 للحجز بكل يوم. 

  يقوم الطالب بتحديد المادة المطلوب دراستها مع المدرس و تحديد الوقت المطلوب حجزه.  -

 رس بإسم الطالب و موعد الحجز لتأكيده من طرفه. يصل تنبية للمد -
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 24بعد تأكيد المدرس عىل الموعد يصل تنبيه للطالب بأنه تم تأكيد الموعد من المدرس و عليه القيام بالدفع فى خالل  -

 ساعه و إال سوف يتم إلغاء الحجز. 

مدرس و أكيد العمليه ليتم تأكيد الحجز للبعد قيام الطالب بالدفع بإحدى سبل الدفع المتوفره بالنظام تقوم اإلدارة بت -

 للطالب . 

ي الساعه الفالنية -
ى يصل تنبيه للطالب بأنه هناك حصه مع المدرس الفالئى قبل موعد الحصة بـساعتي 

ى يتم خصم  - ى من إلغاء الحصة و إذا تم إلغاء الحصة قبل الموعد بأقل من ساعتي  يمكن للطالب قبل موعد الحصه بساعتي 

و عوده المبلغ المتبقى لحسابه. من قيمتها  50%

إذا تم إلغاء حصه و كانت ليست الحصة األوىل فعىل الطالب تحديد موعد أخر للحصه البديلة و يجب عىل المدرس من  -

 تأكيد الموعد الجديد. 

ى و بالتاىل تستطيع اإلدارة من  - يقافأيصل تنبيه لإلدارة إذا تخطت عدد مرات إلغاء الحصص من طالب أكتر من عدد معي 

 حساب الطالب. 

 يمكن للطالب من تقييم المدرس من الناحية العلمية و يكون هذا التقييم لإلدارة فقط.  -

يمكن للطالب أيضا من خالل التطبيق من تعديل بياناته األساسية و كذلك جدول الطالب لحجوزاته داخل التطبيق و  -

ى له و سجل المدفوعات السابالرسائل الداخلية و التنبيهات و التقييمات التى قيمها للمد ى و التقييمات من المدرسي  قة رسي 

 و الحالية. 

اح التعاقد مع مدرس محدد بكتابة البيانات األساسية الخاصة بالمدرس من إسم  - –ل رقم موباي –يمكن للطالب من إقتى

 المادة. 

  :ثالثا: تطبيق المدرس 

 يقوم المدرس بالتسجيل داخل النظام من خالل تطبيق خاص به.  -

ى به.  - يقوم المدرس من تسجيل الدخول من خالل إسم المستخدم و كلمة المرور الخاصيي 

 عند تسجيل المدرس يجب ان يقوم بإدخال البيانات التالية:  -

o اإلسم بالكامل

o السن

o  الشارع –المنطقة  –المدينة  –الدولة
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o المدرسة 

o )المادة )يمكن تحديد أكتر من ماده

o إسم المستخدم

o كلمة المرور

تسجيل المدرس ألول مره تقوم اإلدارة بمراجعة كامل بياناته األساسية و تفعيل حسابه و يقوم بعدها المدرس بتحويل  و بعد  -

ى   عىل إحدى حسابات اإلدارة و تقوم اإلدارة بعدها بتفعيل حسابه بشكل كامل داخل النظام. مبلغ التأمي 

مكتبة  –م الصور ألبو  –اإلضافية الخاصة به منها النبذه  بعد تفعيل الحساب الخاص بالمدرس يستطيع من تعديل البيانات -

 كذلك تحديد المواعيد المتاحة الخاصة به للحجز .   –الفيديو 

ىل �امل الب�انات الخاصة �المدرس �ما ذكرنا و جدول  الع ع إلط ىل بروفا�ل المدرس من ا - عند دخول الطالب إ

المدرس و حجز موعد و �قوم المدرس بتأ��د الحجز.  
تأكيد الحجز من مدرس و دفع الطالب و تأكيد اإلدارة للدفع يمكن للمدرس من إلغاء موعد و بالتاىل عليه تحديد موعد بعد  -

 أخر للطالب و تنبيه الطالب له و يجب عىل الطالب الموافقة عىل الموعد الجديد. 

ى يمكن -  إيقاف حساب المدرس.  يصل لإلدارة تنبيهات بعدد مرات تأجيل موعد من المدرس و إذا تخطت رقم معي 

يمكن للمدرس من عرض كامل التقييمات السلوكية التى تصله من الطالب و كذلك مراجعة الحسابات المالية الخاصة به و   -

 كذلك التنبيهات و الرسائل الخاصة. 

ل بها تنبيه صيتم تنبيه المدرس قبل موعد الحصة بنصف ساعه و عليه ان يقوم بتأكيد ذهابه للطالب فى الموعد المحدد و ي -

 للطالب  ان المدرس فى الطريق. 

ى تقييم سلوىك و تقييم علىم ال يرى اال من  - يمكن للمدرس بعد إنتهاء الحصة من تقييم الطالب و يكون التقييم ايضا نوعي 

 قبل اإلدارة. 
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التأكيد عىل: 

( طرق الدفع -  APIو المباشر إحضار ال  )مبدئيا التحويل البنكي

لحساب المدرس داخل النظام لقيام الطالب بالحجز المباشر للمدرسيكون هناك رابط  -

ى مع لوحة التحكم ام تطبيق و لوحة فقط - عمل موقع به نفس إمكانيات التطبيقي 

عمل التطبيق بنسخة لألندرويد و نسخة لأليفون -


