
mozaLog
مذكرات مدرسية إلكترونية شبكية

•  دفتر الدرجات الرقمية على اإلنترنت

•  إمكانية اإلتصاالت، اإلتصال

•  الدرجات والغياب و الحضور

 •  اإلدارة و اإلحصاءات بطريقة بسيطة، 
و إمكانية إصدار تقارير حسب الحاجة

•  الجداول الزمنية و استبدال المدرسين

•  الفوائد بالنسبة إلدارة المدرسة

•  تجهيز المطبوعات

•  التواصل مع أولياء األمور والطلبة

•  حماية البيانات بطريقة أمنية على أعلى مستوى 
و ذلك باإلعتماد على مقاييس تشفير عالمية



mozaLog
مذكرات مدرسية إلكترونية شبكية

•   يمكن الوصول إليه من أي حاسوب أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي 
بوجود اتصال باإلنترنت.

•   ليست هناك حاجة لثبيت أية برامج إضافية أو أن يكون هناك مسؤول 
عن النظام.

•   الستخدام الموزالوغ فإنك بحاجة فقط إلى معرفة بسيطة عن أساسيات 
اإلنترنت و إلى متصفح ويب.

 دفتر التقديرات الرقمية الموزالوغ الذي وضعته و قامت بتصميمه 
شركة الموزايك المتخصصة بحقل التربية و التعليم في أوروبا و هو نظام 

معلومات تربويي يمكن العاملين في المدرسة سواء كانوا مدرسين أو 
إداريين من استخدام واجهة تحكم واحدة لكل من المهام اإلدارية و التنظيمية 

و ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات و التخلص من التعامل باألنظمة 
الورقية التقليدية التي أصبحت زائدة عن الحاجة في زمن تقنية المعلومات.

 خدمة النطاق العريض تضمن تشغيل دفتر الدرجات 
الرقمية ٢٤ ساعة في اليوم، و بالتالي فيمكن استخدام الموزالوغ 

من قبل عدة آالف من الناس في وقت واحد عبر اإلنترنت.

 تم تصميم الموزالوغ لتخفيف العبء اإلداري اليومي 
عن المعلمين و لكي يكون وسيلة فعالة لالتصال داخل 

المؤسسة أو مع أولياء األمور.
 واجهة المستخدم سهلة اإلستخدام بحيث أن استخدامها 

ال يتطلب مهارات خاصة. حيث بإمكان أي شخص لديه 
المهارات األساسية الستخدام الحاسوب من استخدامها.

 يتم تشغيل البرنامج من قبل المهنيين الذين يمكنهم إنشاء نسخ احتياطية يومية لقاعدة 
بيانات دفتر الدرجات بأكمله. كما يقدم البرنامج عدداً كبيراً من المزايا لجميع المستخدمين.

يقدم عدداً كبيراً من المزايا لجميع المستخدمين.

مرن و متعدد الجوانب

اإلحصاء؟ ليس بمشكلة!

التواصل مع أولياء األمور!

إدارة سهلة

تجهيز المطبوعات

ً يوفر عمالً آمنا

يتيح الموزالوغ فرصة عرض دفاتر درجانت سنوات الدراسة السابقة.

 الوصول 
عبر اإلنترنت

 بطاقة 
تقرير رقمية

 تخفيض 
السنة األولى

 ٥ سنوات 
في سنة

 محضر 
جلسات آمن
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التواصل
و اإلتصال على أعلى المستويات

يتيح الموزالوغ مجال اإلتصال المباشر و بمستوى عال بين مجلس 
اإلدارة بالمدرسة أو المؤسسة و المؤسسات المرتبطة بها، أي اإلدارة 

 المركزية و المدرسة أو بين عدة مدارس، أو في حالة تجمع علمي 
 له عدة مدارس، و كذلك بين إدارة المدرسة و المعلمين 

 و الطالب و أولياء األمور. بالتالي فإن أي مستخدم للبرنامج 
 - باإلعتماد على حقوق المستخدم كإسم المستخدم أو كلمة 

 السر- يمكن أن يكون له حق الوصول إلى المعلومات 
المحدثة في أي وقت.

تم تصميم دفتر التقديرات الرقمية لتبسيط المهام التنظيمية و اإلدارية و لتسريع 
التواصل، مما يسهم في تحسين أداء و كفاءة النظام التعليمي و يرفع من مستواه.

بمساعدة دفتر الدرجات الرقمية يصبح لدى اإلدارة العليا معلومات محدثة دائماً حول 
البيانات الشخصية و الوظيفية للمعلمين و العاملين و اإلداريين و عن الطالب و 

غيابهم و عن اإلحصاءات و التقدم العلمي و غير هذا من األمور. 

 •  من السهل السيطرة و اإلشراف على اإلدارة بأكملها 
و على جدولة المهام.

 •  التواصل المستمر عبر اإلنترنت بين اإلدارة العليا 
 و المؤسسات التابعة لها )مثالً اإلدارة المركزية 

و المدارس التابعة لها(.

 •  المعلومات المحدثة بشكل مستمر 
تتيح إمكانية  إدارة جيدة.

يمكن ربط الموزالوغ بالموزابورتال  أي بخدمة صفحة موقع شركة الناشر. 
بهذه الحالة يمكن الوصول إلى دفتر الدرجات من خالل قائمة الموقع بسهولة.
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الوظائف اليومية
الدرجات، الغياب

يتيح هذا البرنامج للمدرسين القيام بالمهام اإلدارية المتعلقة بالساعات 
الدراسية في أي مكان و بسرعة باستخدام األجهزة الحديثة. 

 بهذه التقنية ال يتوجب البحث عن دفتر الدرجات الورقي، 
ألن استخدامه ال يقتصر على مدرس واحد فقط و إنما يمكن استخدامه 

من قبل كل المدرسين.

•   يمكن إظهار بيانات مدرس واحد أو مجموعة طالب. يمكن للمدرسين 
استخدام الصفحة الخاصة بهم للعمل، يمكنهم بسهولة متابعة المواد 
الدراسية المتعلقة بالصف و العمل الجاري في الصف، كما يمكنهم 
تعويض النقص إذا وجد، كما و يمكنهم طباعة الدفتر المسؤول عن 

المتابعة و درجة التقدم للعام الدراسي بأكمله.

 يمكن للمدرسين الوصول إلى دفتر الدرجات و الغياب للصفوف التي يدرسون 
بها من الصفحة الخاصة بهم.

تسجيل الغياب
إلى جانب الغياب يمكن 
 تسجيل الوصول 
 المتأخر و اإلعفاءات 
و حتى نقص المعدات.

يمكن للمدرسين و اإلداريين استخدام هذه الصفحة لرؤية بيانات و إحصاءات درجات 
و غياب الطالب.

 وضع الدرجات، 
أداء الطالب

عند إعطاء الدرجات يمكن 
 للمدرسين إضافة تعليق 
و نوع إلى جانب الدرجة. 
هذا يتيح فرصة للمدرس 
بتذكر الطريقة التي حصل 
 بها الطالب على الدرجة 
حتى بعد أشهر. 

الموزالوغ - جدول التقديرات

الموزالوغ - الغياب

يمكن لألشخاص ذوي حقوق المستخدم المناسبة )المدرسين، رؤساء الصفوف، المدير( 
من استخدام دفتر الدرجات و كتابة الدرجات بها و التحقق منها و تعديلها إذا لزم األمر.
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بإمكان الموزالوغ استيراد معطيات الطالب من برنامج معلومات 
مركزي. بعد هذا يتوجب فقط كتابة التعديالت، بالتالي يصبح البرنامج 

اإلداري جاهزاً دائماً.
يستطيع الموزالوغ بضغطة واحدة تجهيز إحصائيات المعطيات 

الدراسية و معطيات الغياب، و التي يصبح من الممكن الوصول إليها 
على الفور من قبل مراء الصفوف و المدراء و حتى بالنسبة لألجهزة 

التعليمية المركزية.

يمكن اإلعتماد على الموزالوغ من أجل القيام بتحليل النواتج التعليمية، كما أنه قادر 
على حساب المعدالت التعليمية و تقييم اإلمتحانات النهائية.

الغياب
يمكن إعداد سجالت غياب 
 حسب نسبة مئوية معينة. 
يقوم البرنامج تلقائياً بتحديد 
الطالب الذين يصلون إلى 
حدود هذه النسبة في مادة 
دراسية معينة و يسلط عليهم 
الضوء عند اإلحصاء.

الرسوم البيانية
رسوم الدرجات اإللكترونية 
 البيانية المقارنة تتيح فرصة 
تتبع التغيرات التي طرأت 
على النتائج األكاديمية.

 يمكن إنشاء بيانات عن معطيات غياب الطالب حسب كل مادة دراسية و حسب 
أنواع األذونات )إن كانت طبية أو من الوالدين، إلخ(.

يمكن تعقب إحصاءات الغياب بشكل واضح و سهل، إن كان الغياب بإذن أو من دون إذن.

 الموزالوغ
رسم بياني يوضح متوسط الدراسة

 الموزالوغ
إحصائية غياب الصف

 الموزالوغ
اإلحصاءية الدراسية

إدارة بسيطة
اإلحصاءات و البيانات
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الجدول الزمني، استبدال مدرس بمدرس
 هناك عدة طرق إلدخال جداول زمنية: يمكن للموزالوغ استيراد 

 الجداول الزمنية التي تم إنشاؤها على شكل جداول زمنية تصاعدية 
 كما و يمكن أيضاً تحميل الجداول الزمنية على شكل جداول 

مايكروسفت إكسل. 

يمكن إدخال تغييرات الجداول الزمنية التي تحدث خالل العام الدراسي 
عن طريق محرر جدول زمني مدمج في الموزالوغ.

الجدول الزمني
 يمكن للموزالوغ إلى 
جانب إدارة الفصول 
الدراسية النظامية غدارة 
المناسبات الخاصة أيضاً، 
 بما في ذلك األنشطة 
 العادية و اإلضافية 
نشاطات ما بعد المدرسة.

إدارة استبدال المدرسين
 •   يقوم الموزالوغ بوضع قائمة عن المدرسين الذين لديهم ساعات فارغة و ذلك 

 إلمكانية استبدالهم مع مدرسين آخرين عند حدوث حاالت غير متوقعة الفتاً النظر 
إلى اختصاصهم و إلى الذين يدرسون مواداً أخرى في نفس الصف.

•   يتيح مجال تثبيت اإلشراف و دمج الساعات الدراسية و استبدال الساعات الدراسية.
•   يقوم المدرس بتثبيت الساعات المستبدلة بنفس طريقة تثبيت ساعاته النظامية.

•   يمكن تثبيت اإلستبدال حتى لو طال وقته.

إلى جانب إدارة الساعات الدراسية العادية بمكن للموزالوغ إدارة أحداث المدرسة 
األخرى )مثل اإلحتفاالت و المناسبات و الرحالت(.

يمكن للموزالوغ أيضاً إدارة األنشطة الالصفية. في هذه الحالة تقسيم الساعات 
الدراسية الكاملة إلى فترات، يمكن تعيين أنشطة مختلفة لكل فترة زمنية تم تحديدها.

 الموزالوغ
الجدول الزمني الذي يراه المدير

•   يمكن تحديد جداول زمنية أسبوعية أو مرة كل أسبوعين.

•   يمكن للبرنامج أيضاً إدارة تبديل الساعات الدراسية أو استبدال مدرس 
بمدرس آخر من دون ان يسبب ذلك أي عمل إداري إضافي للمدرسين.

 الموزالوغ
جدول المدرس الزمني
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 بما أن كل العاملين في المدرسة يستعملون الجدول الزمني ذاته، 
يصبح اإلشراف و التحقق من اإلدارة على مستوى المدرسة بأكملها 

بسيطاً و سهالً. 

 يمكن خفض الوقت الالزم للتوثيق بشكل كبير في حين يصبح 
 اإلنضباط اإلداري أكبر و يزداد المدرس للتدريس. البرنامج يجعل 

من الجدول الزمني واضحاً و سهل المتابعة من قبل الجميع.

 يمكن تعديل ترتيب العمل بشكل مرن ليتناسب مع التغييرات التي قد تحصل 
خالل العام الدراسي مثل العطل اإلستثنائية و المناسبات و استبدال مدرس بآخر.

ترتيب العمل
في خانة ترتيب العمل السنوي 
يمكن تخطيط ترتيب العمل 
السنوي و تثبيت األيام الدراسية 
و الغير دراسية و العطل و 
المناسبات المدرسية و الرحالت، 
إلخ. يمكن تثبيت معلومات 
 إضافية إلى أيام العام الدراسي 
و التي من الممكن أن تكون مفيدة 
للمدرسين و الطالب و أولياء 
األمور على حد سواء.

الرسوم البيانية، 
اإلحصائيات

يمكن للجدول الزمني الرقمي أن 
يوفر دائماً معلومات محدثة حول:
– إحصاءات عدد و بيانات 
الطالب.
 – إحصاءات حول أداء 
الصفوف الدراسية و المدرسين.
 – إحصاءات الغياب 
و اإلحصاءات األكاديمية حول 
 نتائج الطالب و الصفوف 
المدرسية و حول معطيات الغياب.

يقوم الموزالوغ بتخزين البيانات الشخصية و بيانات العمل للمدرسين و الطالب، يخزن 
المعطيات الالزمة لتبادل الحصص بين المدرسين و إمكانية استبدال مدرس بآخر، كما يمكنه 
إعداد اإلحصاءات. يمكن إظهار البيانات اإلحصائية عن طريق رسوم بيانية مثيرة لإلعجاب.

 الفوائد 
الخاصة بإدارة المدرسة 

 الموزالوغ
اإلحصائية الدراسية

الموزالوغ - ترتيب العمل السنوي

الموزالوغ - الرسم البياني ألداء الصفوف
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تجهيز المطبوعات
 يمكن طباعة كل أوراق البيانات اإلحصائية و جداول التقدم 

 و الغياب و تقارير التقييم و لوائح استبدال المدرسين و درجات 
الطالب من البرنامج.

•   أوراق البيانات اإلحصائية
•   اإلحصاءات الدراسية
•   دفتر درجات الطالب

•   الجالء المدرسي
•   الجداول المتعلقة بالصف الدراسي

•   مالحظات التقدم لكل مجموعة
•   الئحة استبدال المدرسين

 اإلحصائيات 
الدراسية

 حسب الجداول الذي يشير إلى 
التقدم يصبح من السهل متابعة 
 النشاطات األكاديمية للطالب 
 و الصفوف الدراسية، بالتالي 
 يصبح الدرسين أكثر حماساً 
 لملء الحقول الخاصة 
 بنشاطاتهم و بذلك 
يزداد انضباطهم العملي.

•   يمكن للبرنامج إنشاء تقارير لمجموعة واسعة من التطبيقات، كما و يتيح فرصة 
استرداد هذه التقارير بنقرة واحدة.

•   يمكن إظهار اإلحصاءات األكاديمية لكل صف على حدى، كما و يمكن مقارنة 
إنجازات الصفوف.

 •   في نهاية العام الدراسي يقوم البرنامج بإنشاء اإلحصاءات األكاديمية و جداول الغياب 
و جدول تعداد المدرسة لكل صف و للمدرسة بأكملها.

 •   يمكن استرجاع أوراق البيانات و التقارير اإلحصائية لكل طالب و لكل صف 
و للمدرسة بأكملها.

الموزالوغ - جدول زمني مطبوع الموزالوغ - عدد الطالب

الموزالوغ - إحصائية دراسية

البيانات القابلة للتصدير
إذا أرادت إدارة المدرسة تجهيز 

ملخص يري عمل المدرسة أو تقرير 
شامل عنه، فبمساعدة الموزالوغ يمكن 

إنشاء رسوم بيانية توضح هذا.
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باستخدام دفتر درجات الموزالوغ الرقمي يتمكن أولياء األمور متابعة 
 إنجازات أبنائهم األكاديمية و غيابهم  تقييم سلوكهم و اجتهادهم، 

كما و يتمكن المدرسين التواصل مع األهالي عن طريق هذا الدفتر.

إخطار األهل بكل ما يتعلق بأبنائهم:
بمساعدة دفتر درجات الموزالوغ الرقمي يستطيع أولياء األمور 

متابعة إنجازات أبنائهم األكاديمية و غيابهم و ثناءاتهم و عقوباتهم 
و ما إلى ذلك.

يصبح اتصال المدرسين بأولياء األمور سهالً داخل البرنامج إلى جانب اللقاءات الشخصية.

يمكن للمدرسين إرسال إشعارات حول اقراب النشاطات 
المدرسية و الرحالت و االختبارات و اإلمتحانات، بحيث 
يتم إبالغ الطالب و أولياء األمور حول مهامهم المستقبلية.

 يمكن لألهالي و الطالب الوصول إلى دفتر الدرجات في أي وقت عن 
طريق شبكة اإلنترنت.

 ماذا يتعلم 
الطالب؟

 يمكن ألولياء األمر تتبع 
كافة جداول المواد الدراسية 
المتعلقة بأوالدهم و أيضاً 
موضوع كل ساعة دراسية. 
 يساعد الموزالوغ  بهذا 
 األهالي على تتبع التقدم 
الدراسي ألبنائهم.

الموزالوغ - جدول زمني يعرض تقدم الطالب

الموزالوغ - جدول زمني يعرض تقدم الطالب

 التواصل 
مع أولياء األمور و الطالب
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حماية البيانات و أمنها
برنامج دفتر الدرجات الرقمية يعمل على خوادم يشرف عليها خبراء. 
الخوادم ذات النطاق الترددي العالي يسمح لعدد كبير من المستخدمين 

من الوصل إلى البرنامج و استخدامه في وقت واحد.

 يمكن الوصول إلى الموزالوغ بحقوق ذات مستويات مختلفة. 
 هذا يحدد نوع البيانات و الوظائف التي يمكن للمستخدم الوصول 

إليها و تعديلها.

•   يتم تسجيل عمليات الدخول التي تمت بشكل سليم، و حركة البيانات 
تتم عن طريق اإلتصال بإنترنت محمي و التي تكون مشفرة و محمية 

بأقوى خوارزميات الحماية و التشفير العالمية.
•   يكشف البرنامج كل العمليات الناجحة و الفاشلة للدخول و يقوم 

بتخزينها. كما يتم تسجيل المستخدمين الغير مصرح بهم، كما و يمكن 
استرجاع هذه البيانات في وقت الحق.

•   يقوم البرنامج أيضاً بتسجيل وقت و تاريخ الدخول أو تعديل الدرجات 
أو أي عمليه تتم عليه.

•   من أجل زيادة أمن البيانات يتم إنشاء نسخة احتياطية لكافة البيانات 
اليومية بشكل تلقائي.

دفتر الدرجات الرقمي على موقع المدرسة
 خدمة الموزابورتا هي عبارة عن خدمة صفحة على اإلنترنت مع بنية صفحة 

 وظيفية، مصممة و مختبرة خصيصاً لتتناسب مع بيئة المدرسة. 
 يمكن تعديل قائمتها بحرية، بالتالي يمكن تخصيصها 

اإلحتياجات الفردية للمدرية.

•   يمكن طلب دفتر الدرجات الرقمية جنباً إلى جنب مع خدمة صفحة موزابورتل المدرسة.
•   في هذه الحالة يتم تضمين الموزالوغ في موقع المدرسة و يمكن الوصول إليها من القائمة.
•   سيقوم الموزابورتال بعرض البيانات المأخوذة من دفتر الدرجات، مثالً: قوائم المدرسين 

و الطالب و الصفوف الدراسية و الجداول الزمنية و ترتيب العمل.

 جدولة 
تسجيالت الدخول

 تسجيل مواعيد 
اإلدخاالت

 حركة مرور 
 بيانات محمية 

و مشفرة

حفظ نسخ 
احتياطية يومية

الموزالوغ - مستويات المستخدمين
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