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برنامج سمارت ألدارة إستالم الطالب

أھم الممیزات 

نظرة عامة 
برنامج متكامل يتیح متابعة حضور و انصراف الطالب و ضبط و تأمین عملیة استالم اولیاء األمور للطالب و متابعة 
اشتراكات الطلبة و مصروفاتھم  من خالل إنشاء قاعدة بیانات قوية لبیانات كل طالب مع اتاحة األستفادة من ھذة 

البیانات بتقارير إجمالیة و تفصیلة 

 •يمكن معرفة حضور و انصراف جمیع الطلبة وتسجیل دخول و خروج اولیاء االمور
 • إتاحة توصیل البرنامج بكامیرات المراقبة حیث التعرف على الطالب او ولى األمر بمجرد وقوفة 

امام الكامیرا 
 • ادخال بیانات جمیع الطلبة داخل البرنامج وبیانات المصروفات المدرسیة و مواعید سدادھا

 • سھولة طباعة كروت الدخول و الخروج لكل طالب من داخل البرنامج
 • تحديد مسارات الفصول بحیث يكون معروف للطالب األتجاه المحدد للوصول الى ولى األمر

 •  امكانیة ترحیل الطالب الي الفصول الجديدة بطريقة بسیطة عن طريق تحديد المرحلة 
التالیة للطالب

 •  نداء اسم الطالب في الفصل عن طريق البرنامج للتنبیه بإن ولي االمر منتظره عند المسار 
المحدد علي البرنامج

 • امكانیة التحكم و مراقبة كل حركات الحضور و االنصراف للطالب و اولیاء االمور
 •  امكانیة التحكم في عمل انصراف يدوي يومي او لكل االيام لكل الطالب

 •  امكانیة اضافة صالحیات لمستخدمین البرنامج لرؤية طالب الفصول المسموح بھا لكل 
مستخدم علي حدي

 •  يحافظ علي تأمین الطفل من التعرض للخطف او التزاحم لعدم انتشار االوبئة و يساعد 
االھل علي االطمئنان علي ابنائھم داخل المدرسة

 • تسجیل بیانات جمیع السیارات و تعريف السائقین و ربط الطالب بكل سیارة و مواعید تحرك 
السیارات و تسجیل اى مالحظات عن السائق

إستخراج تقارير تفصیلیة و إجمالیة بمواعید دخول و خروج الطالب و بیانات المستلمین لھم عند 
الحاجة لذلك

 
  
  
  

عملیة ضبط استالم اولیاء األمور للطالب 

المسئول عن
استالم الطالب 

او الطالب بنفسه 
تظھر صورة الطالب وولى

األمر للمسئول عن الفصل 
و اتجاة مسار الطالب 

تسجیل دخول

تسجیل خروج

 عمل OCR (بطاقة شخصیة -باسبور 
- كارت العمل) و يتم استخراج 

بیاناته  

( Access control card)يتم عمل
with ID No. انصراف الطالب 

باألتوبیس المدرسى



Information Technology House info@smart-itbusiness.com
www.smart-itbusiness.com

Tel  :

Mail :
web :

01006047084 - 01000716906
0222913281 - 0222913264

العائد من استخدام البرنامج
استخراج الكثیر من التقارير و منھا : 

•تقرير بحضور و انصراف الطالب 
•تقرير باالشخاص الذين قامو باستالم الطالب وبیاناتھم

•تقرير باالشخاص الغیر مصرح لھم باستالم الطالب   
•تقرير بجمیع السیارات و سائقیھا 

•تقرير باذون الطلبة
•تقرير الطلبة المتأخرين عن سداد مصروفاتھم الدراسیة  

•ترحیل الطالب الناجحین الى السنة الدراسیة الجديدة بكل سھولة
•التأمین العالى من خالل  

•تسجیل دخول أولیاء األمور  فتظھر صورة  الشخص المسئول عن
• إستالم الطالب ( األب - األم - الجد - الجدة - المربیة ........) 

و يظھر اذا كان ھذا الشخص مصرح له باستالم الطالب ام اال 
سھولة طباعة كروت الدخول و الخروج من خالل البرنامج   

       

التقنیات المستخدمة بالبرنامج 
 • تقنیه ال OCR  ھي تقنیة تمكنك من تحويل أنواع مختلفة من 
 scanned   المستندات مثل المستندات الورقیة الممسوحة ضوئیًا

documents   إلى بیانات قابلة للتحرير وقابلة للتعديل 

 • تقنیة التعرف على الوجه عبارة عن تقنیة قادرة على تحديد 
ھوية شخص ما أو التحقق منه من صورة رقمیة 

 فھي تعمل من خالل مقارنة میزات الوجه المحددة من صورة معینة 
مع الوجوه داخل قاعدة البیانات.

 • تقنیة التحكم فى جمیع  عملیات الدخول و الخروج عن طريق 
ربط  البرنامج بأى عدد من اجھزة التحكم فى الدخول و الخروج لألبواب 

(Access control machines)   بحیث ضبط عملیة تحديد المسارات 
ألولیاء األمور

•تقنیة الصوت : نداء اسم الطالب في الفصل عن طريق البرنامج 
للتنبیه بإن ولي االمر منتظره عند المسار المحدد علي البرنامج 

 

 ترحیل السنة الدراسیة من خالل البرنامج


