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منظومــة الدارة التعليميــة المتكاملــة مجموعــة مــن البرامــج المعقــدة مخصصــة لحوســبة المؤسســات التعليميــة
وتعمل بطريقة متناسقة من أجل تيسير كل العمال الكاديمية والدارية والفنية.
ملخص ميزات المنظومة التعليمية:
•
•

•
•
•
•
•
•

تصميم هيكلي ديناميكي مؤسس على قاعدة بيانات مركزية ) (Data drivenوقواعد بيانات تابعة يتيــح مرونــة
عالية جداً في التطبيق والتطوير والصيانة.
بنية عمل تعتمد على توظيف الجهزة الطرفيــة المســتقلة ) (Thick clientمـع جهــاز مركــزي واحـد ) (Serverأو عـدة
أجهزة مركزية ) (Hub Serversحسب حجم المؤسسـة الـتي يمكـن أن تبـدأ بروضـة أطفـال وحـتى جامعـة موزعـة
جغرافياً.
وحــدة تصــميم هيكلــي مســتقلة ) (Schema Builderتتيــح بنــاء وحــدات المؤسســة برمجي ـاً بأســلوب تجريــدي أو
تعديلها مع إمكانية الضافة لحقاً لي وحدات جديدة.
تطبيق متكامل سهل الستخدام ومرن بحيث يمكن تعديل واجهاته عند الحاجة بيسر وسهولة.
واجهات استخدام متعددة اللغات )إنجليزية ،عربية ،فرنسية( تعتمد على نظام النوافذ ).(GUI
دعم فني مدمج وتوثيق وافي لكل الجوانب البرمجية والدارية بما في ذلك وثائق التدريب والصيانة والتحديث.
دعم واسع جداً لمعظم تطبيقات النترنت المعاصرة.
برامج مرفقة مجاناً هدية من كلماسوفت.

شاشــة النظام الــبرمجي المركزي بعــد تصــميم المنظومــة وتثبيتهــا علــى الكمبيوتر
الرئيسي ) ،(Serverالبساطة المتعمدة تخفي ورائها كل التعقيدات والتي تعمدنا إخفائها
هنـا ولكنهـا مبينـة فـي كتيبات دليـل التثـبيت ودليـل السـتعمال ول توجـد أزرار بخلف الثلثة
التـي تظهـر فـي الصـورة ،هذا لـن الـبرنامج المركزي ل يحتوي شاشات ويعمـل لفترات طويلة
"شهور" بدون متابعــة ) ،( Unsupervised serverهذا التصــميم يجعــل مديــر المنظومة
مشترك عادي يستخدم نفس لوحات التحكم لكن بصلحيات واسعة وإضافات أخرى ويتيح
كذلـك إطلق الـبرنامج المركزي للمنظومـة مـن قبل أـي فرد غيـر متخصـص وذلـك لن شاشة
النظام المركزي ل يمكن الوصول إليها إل من مكان واحد قد يكون منعزل جغرافياً ،بالطبع
يمكن استخدام برامج من جهات أخرى لتشغيل هذه الشاشة من بعد.

تقوم المنظومة برمجياً على تصميم
مفتوح " "Open Skeletonومرن قابل
للتهيئـــة يعتمـــد على وحدة بناء
) ( Schema Builderيمكــن بواسطتها
للجهــة المســتخدمة بناء كــل الطر
والوحدات الكاديميــة )كليات وشعب
وأقســـام وأفرع ومراكـــز مثلً( قبل
التثــبيت الفعلــي للبرنامج المركزي،
هذا يعنــي أــن المنظومــة تأتي بل
تصـميم مسـبق ممـا يسـهل تفصيلها
وهندســـتها بحســب الواقــع الماثل،
ببســـاطة يمكـــن للمنظومة إدارة
جامعـة أـو مركـز أكاديمـي وبالطبـع أي
نوع مــن المدارس ،هذا يعتمــد على
رغبــــة المســــتخدم ،الشاشة أعله
مخصصة لمدير المنظومة وتستعمل
مرة عنـد بدايـة تثـبيت المنظومة ومرة
أخرى عنـد الحاجـة لضافة وحدة جديدة
)قسـم مثلً( بخلف ذلـك لـن يحتاج مدير
المنظومــة للرجوع إليهــا لذلــك فهي
معقدة بعــض الشيــء واستعمالها
يوجـــب الطلع علــى التفاصـــيل في
كتيـــب التثـــبيت الذي يــبين تفصيلً
وبالمثلـــة لمعظـــم السيناريوهات
المطبقة في الواقع.

إضافـة الصـور تتـم من ثلث
مصــــادر مختلفــــة ملف
وماسح وكاميرا وتحتوي
شاشـــة التســـجيل على
معالــج مدمــج للصــور يتيح
التكـــبير وتدويـــر الصورة
سواء أكانـــت مفردة أو
مصفوفة جماعية ،لن يكون
المسـتخدم بحاجـة لمعرفة
طرق معالجــة الصــور فقط
عليـــــــه تحريك الطار
المســتطيل وضبــط صورة
الوجــه داخلــه بعد عمليات
التكـــبير والتصغير والدارة
فتقوم المنظومة بالجراءات
الباقيـــة مثـــل قص الجزء
المناســــب مــــن الصورة
وتحويلهــــــــا للتنسيق
المناسب ثم إدخالها لقاعدة
الـبيانات بعـد إعادة تسميتها
كل ذلك بطريقة آلية تخفي
كل التعقيدات المصاحبة.

مكان الربــط مــع أجهزة تسجيل
الحضور يوفـر ميزات تقليديـة مثل
ضبـــط الحضور والنصـــراف وعمل
تقاريـر مبرمجـة أـو مباشرة حسب
الطلــب ،أبســط طريقــة هــي ريط
أجهزة تعتمـــــد على الميزات
الطبيعيـة ) (Biometricsمثل أجهزة
قراءـــة البصــمة أـــو التعرف على
الصـــــوت وأعقدهـــــا استعمال
البطاقات الذكيـة ،يمكـن استخدام
البطاقات الممغنطــة أو المرمزة
باعتبارهــا حلً وســطاً مــن حيث
الفعاليــــــة والتكلفة .يمكن
مشاهدة تقاريــر الحضور الفورية
وإحصـاءات عـن البحوث والداء على
مســـتوى المؤســـسة التعليمية
بالضغط على شعار المؤسسة.

الموارد التي تتعلق بالنواحي الكاديمية يتم تنظيمها بطريقة نموذجية فهي تدخل
في حسـاب الداء وأيضاً فـي التنظيـم الكاديمـي أثناء العام الدراسـي ،فمثل القاعات
والمعامل تتم جدولة مواعيدهـا لمعرفة الحاجات التعليمية وكذلك تيسير حساب
الطريقة المثل لستغللها.

وإذا كانت المؤسسة مزودة بأجهزة
قارئ البطاقات فيمكــن في إخراج
تقاريــر عــن الدخول وضبط الدخول
إلــــى المواقــــع المهمة ،بخلف
التســـجيل يمكـــن تزويـــد بعض
المرافــق بأبواب إلكترونيــة تسمح
بالمرور لحاملــــي البطاقات أو
لبصمات محددة.

مفكرة ومنظــم مواعيد ومجدول للجتماعات
خاص بكـل مسـتخدم ،هذه الميزة تسـاعد على
تنظيــم المواعيــد وأجندة العمــل ،هــي ليست
بسـيطة كمـا تبدو فيمكـن مـن خلل المنظومة
إرســال التنــبيهات مــن هذه الشاشــة إلى جهاز
الهاتف المحمول أو البريد اللكتروني أو إلى جهاز
الفاكس ويمكن بالطبع إجراء تنسيق للمواعيد
بيـن أكثـر مـن صـاحب حسـاب فـي المنظومة،
ليس هذا فقط لن بإمكان المنظم التنسيق بين
أكثـر مـن مسـتخدم ووضـع جدول العمال مثل
الجتماعات وتحديد المواعيد أيضاً.
يمكــــن للموظــــف الدعوة لجتماع وتحديد
المواقيـت والفراد المعنييـن إـن كان هو المبادر،
أو العتذار عـن اللقاء إـن كان مـن المدعويـن من
نفس شاشة المنظم الخاص به.

بالنسبة للمور الكاديمية يعتمد عمل المنظومة ويبدأ من هذه الشاشة فبعد وضع التقويم الدراسي
العام يجري عمـل كـل وحدات المنظومـة بناء علـى المواقيـت الزمنيـة المحددة فـي التقويـم ،مثلً لن
يكون متاحاً تعديـل الدرجات قبـل المتحانات وبعـد ظهور النتيجـة ولـن يكون متاحاً التسجيل للعام
الدراسي الجديد ما لم ينتهي الحالي ،ولن يتم حساب أي ساعات تدريسية في غير الفترات أثناء الفصل
الدراسي ،التقويم ذاته يمكن تعديله في الحالت الطارئة بواسطة من لهم الصلحية المناسبة،
بداية بالبيانات الساسية للمادة يمكن إدخال المواد وتفاصيلها من هنا ويأتي الدخال على القل بلغتين
اختياريتين.
والمطلوبات تتمثل في الساعات النظرية والعملية والساعات المعتمدة وكذلك حالة إلزامية المادة.
وهذه الـبيانات الهـم والتـي يتـم مـن خللهـا التحقـق مـن رصـد السـاتذة للطلب وكذلـك حساب الدرجات
النهائية وإمكان التعديل لدرجة الطالب.
عقـب إدخال بيانات المواد يتكون لدينـا منهـج متكامـل يمكـن للمنظومـة اسـتعماله لخراج التقارير
وتجهيز المقررات علوة على حساب التحصيل والعديد من المعايير الخرى.

بالنسـبة للدارييـن هنالـك المئات من
الملخصــــات المتوفرة بصيغتين،
جداول بيانات إحصــــائية وكذلك
رسـومات توضيحيـة لهذه الحصائيات،
هذه الملخصــــات متوفرة على
النترانــت ويمكــن تخصــيص بعضها
لمشاهدتهـــا عـــن طريـــق النترنت
للمســؤولين ،كــل الملخصــات يتم
توليدهــا آلياً لذلــك فهــي غيــر قابلة
للتعديل.
يمكـــن إخراج التقاريـــر المشفوعة
بالرسـومات البيانيـة الحصائية لفترات
متباينـة وبدقـة ووضوح شديدين ،هذه
التقاريـــــر مشفوعـــــة بالحصاءات
والرســـومات البيانيـــة فتتيـــح عقد
المقارنات بيـــن الكليات المختلفة
علــــى مســــتوى الوحدات داخل
المؤســسة التعليميـــة ،الرسومات
المبينـة فـي هذه الصـفحة ل تعكس
كل الحتمالت الممكنة لنواع
التقارير البيانية الحصائية فهي تتجاوز
الخمســـــمئة بقليل ،أيضاً هذه
الرســـومات يتـــم توليدهـــا بصيغة
الصــور فل تحتاج لي معالجات أخرى
خلف دمجهـا فـي الملفات النصـية أو
أي تقاريــر جدوليــة مصاحبة ،مثلً
يمكـــن إدراج الصـــور مباشرة في
ملفات بصــيغة مايكروسوفت وورد
) (docأـو تخزيـن الرسـم بصـيغة أدوبي
بي دي إف بغية طباعتها على الورق.

تصميم جدول
المحاضرات يتبعه
بشكـــــل تلقائي
تحديــــــد ساعات
التدريس والعباء
المختلفـــة الخاصة
بكـــل أستاذ ،أيضاً
جدول
يحدد
المحاضرات معدل
اســتخدام أــي من
الموارد المتاحـة في
المؤسسة
التعليميــــة مثل
القاعات والمعامل
تقوم
والورش،
المنظومــة بتحويل
كل المعلومات
المسـتقاة من هذه
الشاشـــــــة إلى
صفحات ويب
مصــنفة إلى جداول
منفصلة خاصة بكل
من الساتذة
والقاعات والفصول
الدراسية تعرض
تلقائياً فــي الموقع
اللكتروني
للمؤسسة
الكاديمية

هناك أكثـر مـن عشـر معادلت لتعديل درجات
الطلب فـي مادة معينـة أـو عدة مواد فـي آن
معاً ،هذا بالضافــة للطرق التقليديــة مثل
التعديـل المباشـر والزيادة العامـة سـواء بقيمة
حسابية أو بنسبة محددة ،هذا الجراء معمول
به فـي معظـم المؤسـسات الكاديميـة ومن
خلل هذه الشاشة يمكن الحصول على تقارير
فوريــة تؤكــد الحصــول علــى الثر المطلوب
وذلـك أثناء عمليـة التعديـل ،التعديل ل يطال
الدرجات الفعليـة للطلب بـل يتـم تخزينـه في
سجلت بيانات منفصـلة لتاحـة الفرصة للعودة
للدرجات الصـلية للنطلق منهـا ربمـا لتعديل
آخـر أـو لبقائهـا كما كانت عليـه ،التقريـر يظهر
في الصورة التالية.

الصـــورة تـــبين شكل
برنامج
شاشات
المنظومة عند استعمال
التصـميم "مزيـج ترابي" ل
يمكــن اســتعراض كل
التصـميمات هنـا بالطبع،
كذلــك ينبغــي ذكــر أن
هذه التصميمات ل
يمكــن تطبيقهــا إل في
الــبرنامج المثبــت على
الطرفي
الجهاز
للمنظومــــة أــــي أن
النترانت
شاشات
والنترنـت تأتـي بتصميم
ثابـت يتحكـم فيـه مدير
المنظومـــة ،هذا المر
مقصـــــــود ليناسب
المتصـــفحات المختلفة
التـــي قـــد يستعملها
المستفيدون.

تتيح المنظومة عشرين تصميماً للواجهات تناسب كل الذواق ،يمكن الختيار من بينها أثناء العمل على المنظومة،
روعيـت أـن تكون هذه التصـميمات مناسـبة للجنسـين وتحقـق المتطلبات النفسـية مـن أجـل أداء أفضل خلل اليوم
وبحسب بيئة العمل.

تتوفر الخيارات بالنسبة للجهزة الطرفية
بين نظام التشغيل الشائع وندوز أو أي من
التوزيعات الفرعية لنظام لينكس مثل
)(Ubuntu 11, openSUSE 12, Fedora 16
واجهة نظام التشغيل لينكس
المفتوحة المصدر ) (LXDEواحدة
من الخيارات العديدة

واجهة نظام التشغيل لينكس
المفتوحة المصدر ) (KDEخيار
ممكن أيضاً

أنظمة التشغيل تتواصل مع بعضها عبر حزمة من البروتوكولت وهذه تعمل على تحييد المستخدم وتبعده من
التعقيدات الفنية وأية لوازم فنية أخرى.

معالج البناء
خطوات إضافة مستوى 3 - 1

إذا كنت قد قمت بإض افة اي مس توى ف ي خط وة
س ابقة فس يختلف ترتي ب الخط وات ع ن الم بين
هنا:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

إخ تر ن وع المس توى ➊ لك ل تقس يم م ا
يتعل ق بالكاديمي ات )كلي ات ،أقس ام،
شعب ،إلخ(
أض غط عل ى الديباج ة المناس بة برتب ة
المستوى تجدها بنفس اسم المستوى.
اخ تر ص فة المس توى ➋ س تجد الص فات
التي حددتها سابقا.O
قم بتعبئة المستوى بكتابة اس م المف ردة
ف ي المك ان المخص ص ➌ "كلي ة الداب"
مثل  Oإذا كن ت ق د ح ددت اس م المس توى
"كلية" في خطوة سابقة.
أض غط عل ى زر )إض افة( ➍ وس تظهر
المفردة تحت المستوى المحدد.
ك رر الخط وات  3و  4ح تى إكم ال ك ل
المفردات الخاصة بمؤسستك
أضغط على زر )إنشاء المستويات(

إذا كان نوع المستويات غير أكاديمي فالخطوات
تختلف )أنظر البند (5.4

إعدادات شاملة

معالج البناء

المستوىات

الشكـل إلـى اليميـن يـبين صـفحة من
دليـل التثــبيت ،وتأتـي المنظومة بثلث
أنواع مـن الدلـة الموثقـة والغنيـة بالصور
والسيناريوهات.
المنظومـة ل تأتـي بتصـميم جامـد يرغم
الجهـة المسـتخدمة علـى الخـذ بالمتوفر
فيها فقط بل هيكل مفتوح ومرن وقابل
لعادة التصميم.
تســـتطيع الجهـــة المستخدمة إعادة
تصميم المنظومة حسب الرغبة في أي
وقت.
هذه الميزة تتجاوز أسلوب العدادات
التقليديــة المتوفرة فــي اي نظام آخر
بحيــث أــن المؤســسة فــي استطاعتها
إعادة هندســـة المنظومـــة مع تطور
المؤسـسة دون الحاجـة لي مزود خدمات
آخر.

ملخص المواصفات
خدمة محرك البحث :تمتلك المنظومة محرك بحث

دليل البحث :تعتمد المنظومة في هيكلها الداخلي على

المكتبة الرقمية :وهي نموذج برمجي يعتمد على

متكامل يعمل على مستوى النترانت ويقوم بعملية

بروتكول ) (LDAPولها تطبيق منفصل بواجهات مميزة

الخدمتين أعله في تلخيص الكتب والتسجيلت والحداث من

التصنيف على مدار الساعة ويوفر قاعدة بيانات دقيقة

تسهل عملية الوصول لي مشترك أو أي مورد على الشبكة

خطب وسمنارات وغيرها يتم تصنيفها آلياً وإعطاء الفرصة

ومنظمة بكل الوثائق المتوفرة على النترانت ،هذه الخدمة

الداخلية أو النترانت.

للتحكم في محتواها وتخصيص صلحيات للدخول لها

شبيهة من كل الوجوه بالخدمات المتوفرة على النترنت

وتخدم بناء على ذلك في إيجاد ذاكرة جمعية لكل

مثل غوغول و ياهوو.

المؤسسة الكاديمية.

خدمة المدونات :هذه الخدمة متاحة للساتذة ومن يرغب من

خدمة المنتديات :هذه خدمة اجتماعية توفرها المنظومة

خدمة بريد إلكتروني :توفر منظومة الدارة اللكترونية

الداريين والتنفيذيين ،المدونة ) (Blogعبارة عن موقع خاص

على شبكة النترانت لكل المشتركين ،وتوفر المنتديات

خدمة البريد اللكتروني الداخلي وذلك لتبادل الوثائق

محدود المكانات لنشر الملحظات والفكار ،بالنسبة للساتذة

نوعاً من التواصل الجتماعي بين أفراد مجتمع المؤسسة

اللكترونية الرسمية وخطابات العمل ،هنالك نوعان من

هذه الخدمة مفيدة لنشر البحوث خارج إطار المقررات

التعليمية وتدعم بذلك مهام العلقات العامة.

البريد اللكتروني أحدهما يوفره برنامج المنظومة والثاني
متوفر للجميع على شبكة النترانت الخاصة بالمؤسسة.

وللتعبير عن أي أفكار أو إبداء أي رؤى مفيدة.
تأمين المعلومات :توفر المنظومة خمس مستويات

خدمة العلن والنشر :توفر منظومة الدارة خدمة للعلن

الربط اللكتروني :تتيح المنظومة مجموعة متكاملة من

لتأمين البيانات تبدأ من تخصيص بروتوكول نقل البيانات )

والنشر الداخلي لكل الجامعة وذلك للمور الرسمية والخاصة

وحدات الربط اللكتروني بالجهزة الطرفية مثل طابعة

 ،(TCPوالدخول لقواعد البيانات ،تحديد الصلحيات ،تشفير

بالعلقات العامة مثل الدعوة للجتماعات العامة مناقشات

البطاقات البلستيكية ،كاميرات التصوير ،كاميرات المراقبة

البيانات الحساسة ،إلى تخصيص الجهزة الخاصة

الرسائل العلمية ،المناسبات الرسمية ،والمناسبات

بالفيديو ،أجهزة المسح ،أجهزة البصمة ،قارئ البطاقات ،وقارئ

بالمستخدمين.

الجتماعية الخاصة ،وتتوفر خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف

الشفرة العمودية "باركود" بالضافة إلى أجهزة التعرف

للطلب في حالت النشر العام ،هذه الخدمة تنحصر في

الضوئي على الدرجات ) (Optical Mark Recognitionبالنسبة

برنامج المنظومة الداخلي.

للمؤسسات التي تستخدم النماذج المخصصة لذلك

البطاقات الذكية :بالنسبة للمؤسسات الطموحة توفر

التصحيح اللي :ميزة نادرة تخص المنظومة هي احتوائها

نظام اتخاذ القرار :توفر المنظومة أسلوباً متطوراً لتخاذ

المنظومة بنية متكاملة لربط الطلب إلكترونياً بخدمات

على برنامج مختص في التصحيح اللي لنماذج الجابات وذلك

القرار يختصر الوقت وذلك عبر آلية إصدار الموضوع ثم طرحه

المؤسسة التعليمية ،هذا يعني دفع الرسوم والتسجيل

لنوع المتحانات التي تكون على شكل أسئلة تعرض إجابات

للوحدات المتعلقة ومن ثم تحديد الرؤى المختلفة حوله

لسنة جديدة واستعارة الكتب وحتى تصوير المستندات كل

مختلفة على الطالب الختيار من بينها ،هذه الميزة تتطلب

وأخيراً القيام بالمضاهاة.

ذلك سيتم باستخدام بطاقة الطالب اللكترونية الذكية.

أسلوباً جديداً لتقديم المتحان ونهجاً مختلفاً لدارة العملية
التعليمية.

إدارة المعاونين :توفر المنظومة طريقة مبتكرة لتخصيص

ميزة التفويض :من أهم ميزات هذه المنظومة وهي تفيد

المدرب التفاعلي :المدرب التفاعلي برنامج إضافي مدمج في

العمال للمعاونين وذلك بتعيينهم بواسطة المشتركين

في منح حق الدخول للمنظومة باسم المفوض والقيام

المنظومة يعمل بالرسوم المتحركة وظيفته تعليم

الفعليين أي أصحاب الحسابات ،المعاون هو شخص موثوق

بالعمال التي يرخص بها للمفوضين مثل إدخال الدرجات أو

المبتدئين كيفية استعمال المنظومة ،المدرب التفاعلي

يمنح صلحيات لفترة مؤقتة.

ربما تحرير الرسائل وأخذ القرارات في بعض المسائل ،هذه

يعمل بنمطين مخفي وصريح وهو يقود المبتدئين خطوة

الميزة متوفرة للكاديميين لمنح التفويض للساتذة غير

بخطوة بالصورة والصوت.

الرسميين والمشاركين في فترات مؤقتة ومتوفرة أيضاً
للداريين لتوزيع العباء.
تعدد اللغات :المنظومة تتوفر بواجهات تدعم اللغات الثلث

تأمين الوثائق :بالنسبة للوثائق المطبوعة تضيف المنظومة

معادلة الدرجات :يمكن من خلل هذه المنظومة إخراج النتائج

العربية والنجليزية والفرنسية وهي بذلك قابلة للتطبيق في

شفرة عمودية وعلمات أخرى للوثائق المهمة مثل الشهادات

بعد معادلتها بأكثر من طريقة ولعدد أكثر من مئة جامعة

كل المنطقة العربية باختلف ثقافاتها المحلية ،ويمكن توفير

والوراق الخرى المصنفة ،هذه الميزة تستعمل لمنع التزوير

عالمية بالضافة لكل الجامعات المحلية في الدولة المعنية،

المنظومة بلغات أخرى مثل المهرية والتغرينية والسواحيلية

ولتسهيل عملية الفحص السريع باستخدام ماسحات

يمكن فعلياً إخراج التفاصيل بعد حسابها وفقاً للجامعات

عند الطلب.

الشفرة العمودية ).(Barcode reader

المريكية أو الوروبية أو جامعات الشرق الوسط أو القصى

مراعاة اللهجات :تمت العناية الفائقة بالمصطلحات المحلية

مراعاة ذوي الحتياجات :تصميم المنظومة روعيت فيه

التقارير البيانية :توفر المنظومة أنواع متعددة من التقارير

المستخدمة في كل دولة عربية ،على سبيل المثال "تاريخ

الجوانب النسانية في كل الوحدات بحيث تتم الشارة إلى ذوي

مع الرسومات البيانية الحصائية ،هذه التقارير البيانية مزودة

الميلد" في شاشة تسجيل الطلب وغيرها جاءت الشارة إليه

الحاجات الخاصة بطريقة مناسبة أثناء التسجيل وخلل معالجة

بالرسوم التوضيحية عالية الدقة ويمكن الحصول عليها مع

بعبارة "التخلق" كما مستخدم في العراق وبعبارة "الزدياد"

البيانات فيمكن بناء على ذلك تدارك متطلباتهم في كل

معظم أنواع تقارير المنظومة والبالغ عددها خمسمئة تقرير

كما مستخدم في المغرب ،كذلك تم استخدام كلمة

مرحلة أثناء الدراسة بل قبلها.

مختلف يمكن للمنظومة إخراجها.

وترفق المنظومة مسودة حساب المعدلت ) (transcriptوذلك
لتيسير أمر عقد المقارنات.

"مدرسة" بدلً عن كلمة "كلية" في دول المغرب العربي و
كلمة "إختبار" بدلً عن "إمتحان" مراعاة للهجة المستخدمة
في الجمهورية السورية ،كل ذلك جاء لمراعاة الثقافة المرعية
في كل منطقة جغرافية على حدة.

