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مقدمة.......................................................................................................................................................................................................
تشــهد المؤسســات التعليميــة والتربويــة قفــزة نوعيــة فــي جميــع النواحــي 
، بدايــة مــن الســعي للعمــل المؤسســي و التنافــس علــى الجــودة واإلتقــان 
ــة ســعيًا منهــا فــي  ــة والدولي ــم خــوض  مســابقات الجــودة المحلي ومــن ث
تحقيــق رضــا المســتفيدين وإضافــة مزيــد مــن الضبــط واإلتقــان فــي عملهــا، 
ــاعد  ــة تس ــة تقني ــة ألنظم ــة ملح ــت الحاج ــارع أصبح ــذا التس ــل ه ــي ظ وف
ــة للمنظمــات  ــة والتربوي ــة والتعليمي ــة والمالي علــى ضبــط الجوانــب اإلداري
العاملــة فــي تعليــم القــرآن الكريــم والتربيــة عليــه ، ومــع تزايــد طلــب 
احتياجاتهــا  تلبــي  لبرامــج  النســائية  والمــدارس  والحلقــات  المجمعــات 
وتســهم فــي االرتقــاء بمخرجاتهــم، كانــت فكــرة مشــروع البرنامــج الشــامل 
ــل  ــًا ( لتفعي ) نظــام متكامــل إلدارة الحلقــات والمــدارس النســائية إلكتروني
التقنيــة واالســتفادة المثلــى منهــا فــي تعليــم القــرآن الكريــم والتربيــة 
ــم  ــع العمي ــاح والنف ــروع بالنج ــذا المش ــل ه ــى أن يكل ــائلين المول ــه س علي

ــه.  ــة علي ــم والتربي ــظ القــرآن الكري ــن بتحفي ــكل المهتمي ل
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ما هو مكنون التعليمي..................................................................................................................................... 
ــع  ــي جمي ــة والمــدارس النســائية يلب ــي شــامل إلدارة الحلقــات القرآني نظــام إلكترون
ــط  ــورة ترب ــة متط ــة إلكتروني ــن بواب ــة ضم ــة والتربوي ــة والتعليمي ــات اإلداري االحتياج
بيــن جميــع المســتويات اإلداريــة للجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بدايــة مــن 

ــة.  ــاإلدارة العامــة للجمعي ــة ب ــب ونهاي الطال
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أهداف النظــام.......................................................................................................................................................... 
تلبيــة احتياجــات الحلقــات والمــدارس النســائية فــي حاضنــة تقنيــة . 1

وبيئــة عمــل موحــدة.
والمــدارس . 2 الحلقــات  أداء  فــي  وتطويريــة  مبتكــرة  حلــول  تقديــم 

النســائية.
المســاهمة فــي رفــع مســتوى العمــل المؤسســي والتقنــي فــي . 3

الحلقــات والمــدارس النســائية.
االنتقــال مــن العمــل التقليــدي إلــى العمــل المتطــور مــع تقليــل . 4

الورقيــة. النمــاذج  إلــى  االحتيــاج 
تســهيل عمليــة التواصــل بيــن جميــع المســتويات اإلداريــة للجمعيــة . 5

بدايــة مــن اإلدارة العامــة إلــى مســتوى الطالــب وولــي األمــر.  
مســاعدة الجمعيــات فــي اتخــاذ القــرارات مــن خــال تزويدهــم بالتقاريــر . 6

الدقيقــة والمحكمــة. 
ــات المجتمــع مــن خــال . 7 ــة حفــظ القــرآن علــى كافــة فئ تســهيل عملي

تطبيقــات جــوال مبتكــرة.



6

نطاق النظــام.................................................................................................................................................................... 
نطاق المشروع الذي تطمح إليه الجمعية على ثاثة مستويات : 

المـسـتــــــوى األول : مدينــة الريــاض والقطاعات والمجمعــات والمدارس 
النســائية التابعــة لــه . 

المستوى الثانـــــي : منطقة الرياض والجمعيات الفرعية التابعة لها . 
المســتوى الثالـــث : جمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم علــى مســتوى 

المملكــة ) إتاحــة االســتفادة مــن النظــام ( . 
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بيئة عمل النظــام....................................................................................... 
النســخة الرئيســية للنظــام ســتكون علــى الويــب أو . 1

الخدمــة الســحابية وتعمــل علــى جميــع المتصفحــات . 
مائمة البرنامج للتصفح على األجهزة الذكية . . 2
وجود تطبيق خاص للبرنامج التعليمي . . 3
وجــود تطبيــق خــاص بولــي أمــر الطالب علــى األجهزة . 4

الذكيــة بنظام األندرويــد واآليفون
5 .. )workflow( نظام الصاحيات
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معززات نجاح النظــام................................................................................................................................ 
تشــكيل فريــق عمــل مــن المهتميــن بالتقنيــة والحلقــات وعلــى رأس العمل . 1

ولهــم ســابق تجربــة فــي تصميــم البرامــج التقنيــة لحلقاتهم. 
مستشارين تقنيين لهم االهتمام باحتياجات العمل الخيري. . 2
تحليل لعمليات النظام كامًا قبل البدء في تنفيذه على أرض الواقع. . 3
جهة داعمة مهتمة بالبرامج النوعية.. 4
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إدارة كل ما يتعلق بالطالب .الهدف

المشرف ، المعلم ، ولي أمر الطالب ، الطالب . المستفيدون

تسجيل ) حلقة ، مسابقة ، برنامج (  ، إجراء مقابلة ، نقل  ) حلقة ، مسجد ( ، تنشيط  حساب، إيقاف حساب، سجل تاريخي موحد ، شراء العمليات
من المتجر)نظام الحوافز( ، تقرير أداء ، عمليات إدارية ) استئذان ، ماحظات ( .  

 أبرز المميزات

إمكانية تسجيل الطالب من الموقع العام أو موقع المسجد الداخلي . . 1
سجل موحد للطالب يحتوي على البيانات التاريخية منذ أول تسجيل له  . . 2
مرونة وسهولة في نقل بيانات الطالب بين الحلقات والمساجد بدون تكرار أو حاجة إلدخال البيانات مرة  آخرى . . 3
ربط جميع الطاب ) بنين وبنات ( في حساب ولي أمر الطالب . . 4
إمكانية اختيار المساجد القريبة من مكان الطالب من خال خرائط قوقل بشكل مباشر . . 5
إمكانية التسجيل في النقل الخاص بالمسجد  . . 6
حساب وتطبيق جوال خاص بالطالب وولي أمره بحسابات منفصلة .  . 7
تقرير سداد الرسوم الدراسية والنقل . . 8
ربط الطالب بمنهج دراسي .. 9

إدارة الموظفينإدارة الطالب
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إدارة كل ما يتعلق بالموظفين.الهدف

اإلدارة العامة ، المركز  ، المسجد  ، المشرف.المستفيدون

إضافة موظف ) مسجد(  ، إجراء مقابلة ، نقل  ) حلقة ، مسجد ( ، تنشيط  حساب، إيقاف حساب، سجل تاريخي موحد ، تقرير أداء ، العمليات
عمليات إدارية ) استئذان ، إجازات ، ماحظات (.

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة موظف  )مشرف ، معلم ( بالمسجد . . 1
سجل موحد للموظف يحتوي على البيانات التاريخية منذ أول إضافة له  . . 2
مرونة وسهولة في نقل بيانات الموظف بين الحلقات والمساجد بدون تكرار أو حاجة إلدخال البيانات مرة  آخرى . . 3
ربط جميع المساجد والحلقات المنتسب لها الموظف  في حساب موحد للموظف . . 4
حساب وتطبيق جوال خاص بالموظف )معلم(  إلدارة الحلقات حسب المساجد  . . 5

إدارة الموظفين
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إدارة كل ما يتعلق بالحلقات.الهدف

المسجد  ، المشرف.المستفيدون

إضافة حلقة  ) مسجد(  ، تحديد معايير ، بداية ونهاية الحلقات، تنشيط  حساب، إيقاف حساب، تقرير أداء.العمليات

 أبرز المميزات
إمكانية إضافة حلقات جديدة أو التعديل على الحلقات السابقة. . 1
تحديد ) وظائف محددة ، مراحل دراسية ، أيام دراسية. . 2
إمكانية فتح حلقات الدورات الصيفية والرمضانية.. 3

إدارة المناهجإدارة الحلقات
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إدارة كل ما يتعلق بالمناهج.الهدف

المسجد  ، المشرف.المستفيدون

إضافة منهج خاص  ) مسجد(  ، تحديد منهج لطالب ، مشاركة المنهج ونشره للحلقات، تنشيط  منهج، إيقاف منهج، تقرير أداء حسب العمليات
المناهج.

 أبرز المميزات
إمكانية إضافة منهج جديدة أو التعديل على المناهج السابقة. . 1
تحديد نقاط لاختبار والتأكد من جودة الحفظ مع إمكانية التجاوز من عدمها. . 2
مناهج مفتوحة ومناهج محددة )برامج( حسب احتياج المسجد. . 3

إدارة المناهج



14

إدارة كل ما يتعلق بالنقل والسيارات والسائقين للباصات.الهدف

المسجد  ، المشرف ، ولي أمر الطالب ، الطالب.المستفيدون

إضافة سيارة ، تحديد سائق الباص ، تحديد مشرف الباص ، تحديد السعة االستيعابية للباص ، تسجيل الطاب في النقل، رسوم النقل ، العمليات
حركة الباصات.

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة باصات جديدة . . 1
تحديد سائق للباص ومشرف عليه . . 2
تحديد السعة االستيعابية للباصات لمساعدة الحلقة في عملية التسجيل حسب العدد المتاح داخل الباص . . 3
إمكانية رفع طلب تسجيل من ولي األمر والطالب في الباص . . 4
إمكانية تحصيل رسوم التسجيل في الباصات وربطها بالنظام المالي . . 5
إمكانية تتبع حركة الباصات من وإلى منازل الطاب . . 6

إدارة التحفيزإدارة النقل
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إدارة كل ما يتعلق بالتحفيز.الهدف

المسجد  ، المشرف ، ولي أمر الطالب ، الطالب.المستفيدون

إضافة بنود التحفيز ، إضافة منتجات في المتجر، تقرير النقاط للطالب ، شراء المنتجات من المتجر، استعراض المنتجات من الطالب.العمليات

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة بنود التحفيز . . 1
إمكانية إنشاء متجر للتحفيز وربطها مع البنود التحفيزية . . 2
استعراض المنتجات من قبل الطالب والنقاط المطلوبة . . 3
شراء المنتجات من المتجر .. 4

إدارة التحفيز
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إدارة كل ما يتعلق باالختبارات ) معلم ، مقررات ، شهري ، فصلي ، فروع الجمعية (.الهدف

المركز ، المسجد  ، المشرف ،المعلم ، ولي أمر الطالب ، الطالب.المستفيدون

إضافة االختبارات، التسجيل في االختبارات، إضافة معايير االختبارات، إضافة الدرجات ، تحديد الفئة العمرية لاختبار.العمليات

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة اختبار جديد . . 1
إمكانية إضافة معايير لاختبار ) مقداره ، عدد األسئلة ، بنود الخصم ، الفئة المستهدفة ، الجوائز ( . . 2
إمكانية تسجيل الطالب والمعلم  في اختبار . . 3
إمكانية إجراء االختبارات على جميع المستويات ) المراكز ، المساجد ، المشرف ، المعلم ( . . 4
تقرير بنتائج االختبارات .. 5

إدارة االجتماعاتإدارة االختبارات
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إدارة كل ما يتعلق باالجتماعات الخاصة بالعمل.الهدف

المركز ، المشرف التربوي ، المسجد  ، المشرف ،المعلم.المستفيدون

إضافة اجتماع، دعوة أعضاء لاجتماع، استعراض هدف وأوراق االجتماع ، تحديد الحضور ، رفع شواهد االجتماع والنتائج.العمليات

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة اجتماع لهدف محدد أو دورة أو ورشة عمل أو لقاء تطويري . . 1
إمكانية إضافة بنود االجتماع وأوراقه . . 2
إمكانية دعوة أعضاء محددين أو مسمى وظيفي محدد . . 3
إمكانية تحديد الحضور الفعلي  للقاء . . 4
رفع نتائج االجتماع وإمكانية استعراضها من المدعوين .. 5

إدارة االجتماعات
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إدارة كل ما يتعلق باإلشراف التربوي.الهدف

المركز ، المشرف التربوي ، المسجد  ، المشرف ،المعلم.المستفيدون

إضافة خطة الزيارات، إرسال رسائل للمساجد والموظفين ، التقييم ) المساجد ، الموظفين ( ، تقارير فورية ودورية عن نتائج الزيارات ، العمليات
تقييم األداء اإلشرافي.

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة الخطة اإلشرافيه للزيارات . . 1
إمكانية التواصل بين المشرف والمساجد التابعة لها عبر الرسائل . . 2
تقييم أداء المساجد والمعلمين إلكتورنيًا عن طريق النظام . . 3
تذكير المشرف التربوي بالمهام واألعمال الخاصة به . . 4
تقييم األداء اإلشرافي فوريًا ودوريًا من قبل اإلدارة العامة .. 5

إدارة المسابقات والبرامجإدارة اإلشراف
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إدارة كل ما يتعلق بالمسابقات والبرامج على جميع المستويات اإلدارية .الهدف

الجمعية ، الفروع  ، المركز، المسجد / المدارس ، المشرفين ، المعلمين ، الطاب .المستفيدون

إضافة مسابقات ، إضافة برامج ، التسجيل في المسابقات والبرامج ، معرفة البرامج التفصيلية ، التحضير ، استعراض النتائج .العمليات

 أبرز المميزات

إمكانية إضافة مسابقات أو برامج على جميع المستويات اإلدارية .. 1
إمكانية التسجيل في المسابقات والبرامج حسب الفئة المستهدفة .. 2
إضافة خطة وبنود المسابقة والبرنامج  وشروطها والمستهدفين منها .. 3
ربط المسابقة والبرنامج بصفحة المسجد / والمدرسة الرئيسي .. 4
إظهار نتائج المتسابقين والفائزين .. 5
وضع معايير اختبار وقياس للمسابقات القرآنية ومسابقات الحفظ .. 6

إدارة المسابقات والبرامج




