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Vision
To be the first choice internationally in providing the most advanced
EMS systems that ascend human resources and institutions to the
highest levels of excellence.

رؤيتنا

Headquarter | Belarus
Minsk - Belarus
UAE +971 55 88 67 303

Russia +7 952 119 17 55

We aim
Bahrain +973 34 36 03 75
to automate internal institute sections
USA +1 941 799 04 48
( the academic,
the administrative, and
the educational ) to reach to the maximum
level of work efficiency.
إلستقبال
المكالمات
الدولية

+375 333 171 369
https://eet.by | info@eet.by | +375 333 171 375

EET ...
تخصصنا حوسبة
Mission
... أعمال المدارس
Developing distinguished software solutions incompliance with
أن نكون الخيار األول واألمثل عالميا ً في تقديم حلول إدارة التعليم العالي الشامل لإلرتقاء
.بالكوادر البشرية والمؤسسات التعليمية إلى أعلى مستويات التميز

international standards and providing consultancy and training
programs that guarantee performance and production improvement.

نسعى إلى
رسالتنا
أعمال إستشارية وتدريبية تضمن
عمل وإيجاد حلول
بمعايير عالمية
برمجيات مبتكرة
تطوير
المدارس
منظومة
تطوير
.النقلة النوعية في األداء واإلنتاج
من خالل حوسبة األنظمة
Values
اإلدارية
،األكادﻳﻤية
( الداخلية
Accuracy | Quality | Perfection
| Commitment
| Credibility
والتدريسية) بشكل متكامل ومترابط
قيمنا
المصداقية
|
اإللتزام
|
اإلتقان
|
الجودة
| الدقة
ﺑﻤا يضمن تطور أعمال المدارس
إلى أعلى المعايير الدولية
Tel/Fax: +375 17 166
2 8553
شركتنا

The Most Advanced Educational Management System
EET ...
تخصصنا حوسبة
أعمال الجامعات ,الكليات والمدارس ...
نسعى إلى
تطوير منظومة عمل المؤسسات التعليمية
من خالل حوسبة األنظمة
الداخلية (األكادﻳﻤية واإلدارية) بشكل
متكامل ومترابط ﺑﻤا يضمن تطور
أعمال المؤسسات التعليمية إلى أعلى
المعايير الدولية.
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We aim
to automate internal institute sections
)( the academic and the administrative
to reach to the maximum levels of work efficiency.

Visit EET Website

EET SYSTEM
Will Simplify, manage, organize and computerize
The whole educational process in your institute.
We will enable you to increase your market share
And provide your institute an opportunity to make
more money.

Visit EET Website

نظامنا
 ترتيب, إدارة,سيعمل على تبسيط
وحوسبة العملية التعليمية في
.مؤسستكم التعليمية بشكل كامل
سنم ّكنكم من زيادة الحصة السوقية
وسنزودكم بفرصة لكسب المزيد من
.المال
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Campus Control Panel
النظام اإلداري
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FEES ALERTS
تنبيهات األقساط الدراسية

STUDENTS MANAGEMENT
نظام إدارة الطالب

instructors MANAGEMENT
نظام إدارة الهيئة التدريسية

PARENTS MANAGEMENT
نظام إدارة معلومات أولياء األمور

COURSE MANAGEMENT
نظام إدارة المواد الدراسية

See Upcoming
Features

ANDROID & IOS APPS
برامج الهاتف أندرويد وأبل

PUSH NOTIFICATIONS
تنبيهات فورية

10 INTERCONNECTED SYSTEMS
 10أنظمة مترابطة ومتكاملة

STUDENTS ATTENDANCE
حضور وغياب الطالب

FILE SHARING
مشاركة الملفات

MESSAGING CENTER
مركز الرسائل الفورية

REPORTS & ASSESSMENTS
التقارير وتقييم األداء

SECURE LOGIN
تسجيل دخول آمن

DASHBOARD
شاشة التحكم

TIMETABLES
الجداول الدراسية

STUDENT INFORMATION
نظام معلومات الطلبة

EXAM RESULTS
نتائج اإلمتحانات

CONTACT INFO
معلومات اإلتصال

COURSE MANAGEMENT
إدارة المواد الدراسية

Campus Panel

سيوفر لكم نظام إدارة المواد الدراسية معلومات الدورة التدريبية الهامة في لمحة ،
والفصول الدراسية والمدرسين المعينين  ،ومدة الدورة  ،وتواريخ البدء واالنتهاء.
سيتمكن مستخدم النظام اإلداري من إنشاء الدورات الدراسية وإغالقها بسرعة
أو تعيينها أو إعادة تعيينها.

أحد المدرسين غائب؟ قم بتعيين المدرس البديل بـ ثانيتين فقط.
ستقوم اإلشعارات الحية والفورية بإعالم جميع مستخدمي األنظمة بأي تعديالت
جديدة تم إجراؤها على جداول المواد الدراسية.
Course Management provides you important course information at
a glance, assigned classes and instructors, course duration, start
and end dates.
Quickly create and close courses, assign or re-assign. Absent
instructors? Assign a replacement in 2 seconds.
Push notifications will ensure that your instructors get notified
about any new modifications to the course scheduling.
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النظام اإلداري

Visit EET Website

Campus Panel

CLASS MANAGEMENT
إدارة الشعب الدراسية

 عدد الشعب الدراسية في.ستتيح لكم إدارة الشعب الدراسية عرض إحصائيات الشعبة
 واسم مشرف كل شعبة وعدد،مؤسستكم وعدد المواد التي تدرس في كل شعبة
.طالبها وعدد الدورات الدراسية التي يتم تعيينها حاليًا للفصل الدراسي
 سيتم إشعار المشرف المعين وطالب الشعبة، بمجرد قيامكم بإنشاء شعبة جديدة
. كما سيؤدي أي تعديل إلى إرسال تنبيه، باإلنشاء
 إستيراد المعلومات كاملة إلى أجهزة. التعديل أو الحذف, العرض,يمكنك البحث
.الحاسوب الخاصة بكم أو حتى الهواتف المحمولة
Class Management will enable you to view important class
statistics, such as number of classes in your institute, coordinator
name of each class, number of students in a class and number of
courses currently assigned to a class.
Once a new class is created, the assigned coordinator and assigned
students will be notified of the creation, modifying will also trigger
a notification.
Create, search, view, modify, or delete. Import class information to
your local PC or mobile phone in PDF, Excel, Word and other
format.

Visit EET Website

النظام اإلداري
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INSTRUCTORS MANAGEMENT
إدارة الهيئة التدريسية
 ستستطيع التمييز ما بين المدرسين الدائمين والمؤقتين، بمجرد فتح إدارة المدرسين
.والحمل التدريسي لكل مدرس وعدد الشعب والمواد الدراسية المخصصة له
 أو إعادة،  تحديث معلوماتهم،قم بالبحث بسرعة وعرض سجالت أي من المدرسين
.تعيين كلمة المرور الخاصة بهم إذا لزم األمر

في كل أنحاء النظام تتوفر لك اإلمكانية على بدء البحث السريع واستيراد البيانات إلى
.الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول الخاص بك بتنسيقات مالئمة للطباعة
Once you open instructors Management, you will quickly
differentiate between permanent and temporary instructors, each
instructors's load, number of courses and classes assigned to
him/her.
Quickly search and view specific instructors's records, update their
information, or reset their password if necessary.
All management tabs in EET system provide you the ability to
initiate a quick search and data import to your local computer or
mobile phone in printer friendly formats.
Visit EET Website

النظام اإلداري
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STUDENTS MANAGEMENT
إدارة الطالب

 الهاتف والبريد,العنوان, معلومات ولي األمر:أحصل على معلومات الطالب بسهولة
.اإللكتروني وإلى أي شعبة ينتمون إليها
.باإلضافة إلى عرض تاريخ الحضور والغياب ونتائج اإلمتحانات

يتمتع مسؤول النظام فقط بإمكانية إنشاء كلمات المرور أو إعادة تعيينها أو حذف
.حسابات الطالب وأولياء األمور

Get student information such as; parent name, address, phone,
email and to which class they belong.
View specific student's attendance history and examination
results.
Only the system's administrator owns the ability to create, reset
passwords or delete students and parents accounts.

Visit EET Website

النظام اإلداري
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CREATING & LINKING PARENTS
إنشاء وربط حسابات أولياء األمور
 سيحصلون على جميع أخبار مؤسستكم،عندما يتم إنشاء حسابات أولياء األمور
 الجداول الزمنية وجداول،  الواجبات المنزلية، إعالنات المدرسين،التعليمية
.الحصص أو المحاضرات
 و إذا كان ولي، ثوان
5 يمكن إنشاء حساب ولي األمر وربطه بالطالب في غضون
ٍ
 يمكنك أيضًا، األمر نفسه لديه طالبين في مؤسستك ولكنهم في شعب دراسية مختلفة
."ربط حساب الطالب الثاني بالنقر على زر "إضافة طالب آخر
.كما تم تجهيز منصة أولياء األمور بقدرات تبادل الملفات والرسائل
ستتمكن مؤسستكم التعليمية من تأمين مصدر دخل (إختياري) إضافي جديد من خالل
حسابات الطالب وأولياء األمور حيث ستستطيع إضافة بدل خدمات إلكترونية على
.األقساط الدراسية
When a parent account is created they will get all your institute
news, instructor announcements, homework, timetables and
lectures schedules.

Creating and linking parents accounts to students can be done
in 5 seconds, you can link one student account to a parent or if
the same parent has 2 students but they are in different
classes, you can also link the second student's account by
clicking on “Link another student” button.

EET Parents Platform is also equipped with messaging and file
sharing capabilities. You are totally free to generate personal
Institute’s revenue from Parents or Students accounts.
Visit EET Website

النظام اإلداري
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PARENTS ACCOUNTS MANAGEMENT
إدارة حسابات أولياء األمور

يمكنك بسهولة منح أوتعليق وصول أولياء األمور إلى النظام من خالل تحديد حالة
. تعديل أو حذف حساباتهم, يمكنك أيضا ً عرض.الحساب من فعال إلى غير فعال
سيتمكن أولياء األمور من الوصول إلى النظام عبر برامج الهواتف المحمولة
 متصلين مع%100 المتوفرة مجانا ً على متاجر أندرويد وأبل مما سيجعلهم
.مؤسستكم التعليمية
سيقوم نظام التنبيهات الحية والفورية بإبالغ جميع مستخدمي األنظمة بأي حدث جديد
.في مؤسستكم
Easily grant and suspend parents access to the system by setting
the status from Active to In-Active. View, modify or delete their
account and information.
Parents will also be able to access the system via EET Android &
iOS mobile applications which will keep them 100% connected
to your institute.
Push notification will ensure that any mobile application user
won’t mess any new event.
Visit EET Website

النظام اإلداري
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ATTENDANCE MANAGEMENT
سجالت الحضور والغياب
 يو ًما بيوم في، استلم جميع سجالت الحضور والغياب من كل مدرس درسا ً بدرس
.مكان واحد
. أو يوم محدد،  أو طالب، ابحث بشكل سريع عن سجالت الحضور لشعبة معينة
قم باستيراد السجالت إلى جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول بتنسيقات جاهزة
.للطباعة
Receive all students attendance records from every instructors
lesson by lesson, day by day in one place.

Search attendance history for a specific class, student, or a
specific day.
Import records to your local computer or mobile device in print
ready Excel and PDF formats.

Visit EET Website

النظام اإلداري
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EXAMINATION MANAGEMENT
إدارة اإلمتحانات
. منظمة وفعالة,سيحافظ هذا النظام على سجالت اإلمتحانات محفوظة بطريقة نظيفة
لن تحتاج إدارة مؤسستكم أو أي من المدرسين إلى تخزين الجبال من أوراق
.اإلمتحانات بعد اآلن
 تاريخ اإلمتحان أو عن طريق اسم المدرس,ابحث عن نتائج اإلمتحانات حسب المادة
.أو إسم طالب محدد
 ستظهر النتائج في لوحة تحكم، عندما يقوم مدرس المادة بإرسال نتائج اإلمتحان
 بذلك لن، " أو إختيار "الموافقة واالحتفاظ. يمكنك اختيار رفضها،النظام اإلداري
 في حين إن قمت بإختيار، يحصل أولياء األمور والطالب على النتائج
"الموافقة والتوزيع" سيقوم النظام بإبالغ وإرسال النتائج إلى جميع أولياء األمور
.والطالب المعنيين بهذا اإلمتحان
. سيحصل الطالب على نتيجته فقط-  ابنته فقط/ سيحصل ولي األمر على نتيجة ابنه

Examination records will keep examination results saved in the
history in a clean, organized and efficient manner. Not you or
any of your instructors need to store mountains of exam papers
anymore.
Search for a specific exam results by subject and date or by a
specific instructors or student name.
The parent will receive only their son/daughter result
The student will receive only his/her result.

When the course’s instructors submits exam results, they will appear in
your control panel, you can choose to disapprove them. This option is
very useful for institute auditors. If you choose “Approve and Keep”
parents and students will not get the results, while choosing “Approve
and Distribute” will notify and send the results to each parent and
student related to this exam.
Visit EET Website

النظام اإلداري
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BUILT IN MESSAGING & FILE SHARING CENTERS
مركز مشاركة الملفات والرسائل

 وال،  فهي فورية، مراكز الرسائل ومشاركة الملفات تتسم بنفس سرعة الصوت
.يوجد وقت تحميل أو وقت تنزيل إلضاعته
 ثم ستتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد اإلرسال إلى، حدد نوع الرسالة ونوع المستلم
. أو إلى عدة أشخاص معينين, الطالب وأولياء األمور,جميع المدرسين

إشعارا في اللوحة الخاصة
 سيتلقى المستلم (المستلمون) المحددين، عند اإلرسال
ً
بهم
.الجوالة
هواتفهم
وعلى
العليا
اليمنى
الزاوية
في
ّ
سيقوم النظام بحفظ كافة سجالت الرسائل والملفات المرسلة ؛ وسيتمكن كل مستخدم
.من تتبع التسليم وعرض الرسائل المرسلة وتنزيل الملفات
EET Messaging and File Sharing Centers have the same speed of
sound, they are instant, and there is no wasted uploading and
downloading time.
Select message or file recipient type, then you can select if you
want to send to specific or to all instructors, student and
parents.
When you send, the specified recipient(s) will receive a
notification in their panel at the upper right corner and on their
mobile phone.

Messages and File Sharing history will retain all records of sent messages
and files; it will enable every user to track delivery, view sent messages and
download sent files.
Visit EET Website

النظام اإلداري

16

Campus Panel
Using EET in your institute will attract more students, as your institute uses the latest web, mobile and communication technologies.
Parents who reside in another country will find it even more advantageous to send their student to study in your institute,
because they want to be in a connectivity loop at all times.
With Messaging and File sharing centers in campus control panel, your management and your instructors are 100% connected
with each and every parent wherever they are on the map.
Do you know your students needs?
EET System will provide an easy way to collect students and parents surveys and opinions in a matter of seconds without printing any paper.

Quick Search will enable managers, administrators and instructors to find a complete information about any student, only by typing his/her
name. Time required = 3 Seconds.

Visit EET Website

START EET DEMO

النظام اإلداري
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إن إستخدام أنظمتنا في مؤسستك التعليمية سيقوم بجذب المزيد من الطالب الجدد ,كون مؤسستك تقوم بإستخدام أحدث تقنيات الويب واإلتصاالت.
سيجد أولياء األمور الذين يقيمون في بلد آخر أنه من األفضل أن يرسلوا طالبهم للدراسة في مؤسستك ،
ألنهم يريدون أن يكونوا في حلقة اتصال دائمة في جميع األوقات لمتابعة سير العملية الدراسية.
مع مراكز تبادل الرسائل والملفات في لوحة تحكم الحرم الجامعي  ،ستكون إدارتك وهيئتك التدريسية على إتصال دائم مع كل ولي أمر أينما كانوا على الخريطة
ثوان دون الحاجة إلى طباعة أية ورقة.
هل تعرف احتياجات طالبك؟ سيوفر نظامنا طريقة سهلة لجمع استبيانات وآراء الطالب وأولياء األمور في غضون
ٍ

البحث السريع سوف يمكن المدراء واإلداريين والمدرسين من معرفة التاريخ الكامل ألي طالب فقط عن طريق كتابة اسمه.
الوقت المطلوب =  3ثوان.
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النظام اإلداري

إبدأ تجربة النظام

Visit EET Website

2
Instructor Control Panel
لوحة تحكم المدرس
19

“

Focus on Teaching. Not Paperwork.
With everything on one platform, EET is designed to
give you complete control over your classroom.

 تم تصميم أنظمتنا لتعطيك السيطرة الكاملة،بتوفر كل شيء على منصة واحدة
على غرفة الصف الخاص بك
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ASSIGNED CLASSES
الشعب الدراسية

 سيشاهد بسهولة عنوان المادة المخصصة،بعد تعيين مادة دراسية جديد ألي مدرس
.له وعدد الطالب وحالة الشعبة الدراسية سواء أكانت شعبة فعالة أو مغلقة
 سيتمكن المدرس من تحديد أو تعديل سجالت،في المواد المخصصة للمدرس
. وإرسال أو تعديل نتائج اإلمتحانات,الحضور والغياب
Once a new class has been assigned to a instructors, they will
easily view their assigned class title, number of students, class
status whether it’s an active or a closed class.
In assigned classes, instructors can mark or edit attendance,
submit or edit examination grades.

Visit EET Website

لوحة تحكم المدرس
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ASSIGNED COURSES
المواد الدراسية
سيتم عرض جميع المواد الدراسية المخصصة للمدرس في جميع الشعب الدراسية هنا؛
 يتم تعيين جميع تواريخ البدء واالنتهاء من قبل، لكل مادة دراسية مدة خاصة بها
.مسؤول النظام اإلداري
 سيتمكن المدرس من تحديد أو تعديل الحضور، أيضا في المواد الدراسية المخصصة
.أو تقديم أو تعديل نتائج اإلمتحانات
 وبمجرد اختيار، يستطيع المدرسون التنقل بسرعة بين المواد الدراسية المخصصة لهم
. سيقوم النظام تلقائيًا بملء أسماء الطالب لهذه الشعبة، الشعبة الدراسية
All assigned courses from all assigned classes will be shown
here; each course has its own duration, start and end dates are
all set by the system administrator.
Also in assigned courses, instructors can mark or edit
attendance, submit or edit examination grades.
instructors are able to quickly navigate between their assigned
courses, and once a course is chosen, the system will
automatically populate the students names of that course.

Visit EET Website

لوحة تحكم المدرس
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ATTENDANCE MARKING & HISTORY
سجالت الحضور والغياب
 دقائق من كل درس فقط لتسجيل10 - 5 يفقد المعلمون والطالب على حد سواء حوالي
 بينما ال يتجاوز تسجيل الحضور والغياب للشعبة الدراسية بأكملها في،الحضور والغياب
. ثانية30 لوحة تحكم المدرس
، قد تتوقف مؤسستك بشكل كامل عن استخدام أوراق ونماذج الحضور والغياب... اآلن
.وطباعتها وتخزينها وتوزيعها
عند تسجيل الحضور والغياب سيتمكن المدرس من استخدام حقل المالحظات لذكر سبب
.غياب الطالب
بمجرد النقر على زر ”تسجيل الحضور"؛ سيقوم النظام بحفظ هذه السجالت في لوحة
 وسيتم إرسال نسخة أخرى إلى سجالت الحضور في لوحة،التحكم الخاصة بالمدرس
.تحكم النظام اإلداري

instructors and students alike, lose around 5 – 10 minutes of
every lesson time just to mark attendance, While marking
attendance in instructors’s control Panel will not exceed 30
seconds.
Now... Your institute may totally stop and eliminate the use of
attendance sheets printing, handling, filing, storing and
distributing.

Remarks field can be used to mention the reason of a student’s
absence.
Once “Submit Attendance” button is clicked; the system will
save these records in instructors’s control Panel attendance
history for their future reference, and a copy will be sent to
Campus Control Panel attendance records.

لوحة تحكم المدرس
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EXAM RESULTS SUBMISSION
تسجيل نتائج اإلمتحانات

 يمكن للمدرس التنقل بسرعة بين الشعب.بشكل مشابه لسجالت الحضور والغياب
 سيقوم النظام تلقائيًا بتعبئة أسماء، وبمجرد إختيار الشعبة، الدراسية المخصصة له
.طالب هذه الشعبة
.ً يمكن ملء حقول النتائج وفقًا ألي نظام تعليمي سواء أكان أرقاما ً أم حروفا

. ستبقى بإنتظار موافقة مدير النظام اإلداري قبل توزيعها، عندما يتم تسجيل النتائج
Similar to attendance marking; a instructors can quickly navigate
between their assigned courses, and once a course is chosen,
the system will automatically populate the students of that
course.
Obtained mark fields can be filled according to any institute
marking system: XX/XX, X/X and ABCDEF western marking.
When results are submitted they will be pending approval of
Campus Control Panel Administrator.

لوحة تحكم المدرس
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Instructor Panel

EXAMINATION HISTORY
سجالت اإلمتحانات
يخزن سجل نتائج االختبارات النتائج التي قدمها كل طالب ؛ يتم تصنيف كل نتيجة تحت
.عنوان المقرر أو المادة الدراسية
يمكن للمدرسين العثور على نتيجة إمتحان أي طالب من خالل البحث عن إسمه أو
.عنوان المادة أو اسم الشعبة أو رقمها أو بتاريخ االمتحان

Examination results history stores every student’s submitted
results; each result is categorized under assigned course title.

instructors can find any result by searching for course title, class
name or number or by examination date.

Visit EET Website

لوحة تحكم المدرس
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Instructor Panel

ASSIGNMENTS & HOMEWORK
المهمات والواجبات

.يبدأ إنشاء الواجبات المنزلية الجديدة عن طريق تحديد المادة الدراسية ونوع المستلمين
:نوع المستلمين يمكن أن يكون
.جميع طالب مادة دراسية معينة
.فئة إختيارية من الطالب
.فئة إختيارية من أوياء األمور
.جميع أولياء األمور
.جميع أولياء األمور وجميع الطالب من مادة دراسية أوشعبة محددة
Assignments is an optional feature to use, new homework
creation starts by selecting the course title and recipient(s) type.

Recipient(s) type can be:
All students of a specific course.
Selected students.
Selected parents.
All parents.
All parents and all students of a specific course.

Visit EET Website

لوحة تحكم المدرس
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Instructor Panel

ASSIGNMENTS MANAGEMENT
إدارة المهام والواجبات
إشعارا
 سيتلقى المستلمون،  الواجب المنزلي/ عندما يعلن المدرس عن المهمة
ً
وسيتمكنون من عرض تفاصيل المهمة في لوحة تحكم حساباتهم الشخصية وعلى
.هواتفهم المحمولة
سيتم حفظ تاريخ وسجالت المهام والواجبات وتخزينها في لوحات تحكم حسابات
.المدرسين والطالب وأولياء األمور
When a instructors announces an assignment/homework,
recipients will receive notification and they will be able to view
assignment details in their panel and mobile device.
History of assignments will be saved and stored in instructors,
students and parents panels.

Visit EET Website
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Instructor Panel

BUILT IN MESSAGING & FILE SHARING CENTERS
مركز مشاركة الملفات والرسائل

تحتوي لوحة تحكم المدرس على نفس إمكانيات مشاركة الرسائل ومشاركة الملفات
:في لوحة تحكم النظام اإلداري ولكن مع بعض االستثناءات
 ما لم، ال يمكن للمدرسين إرسال رسائل أو ملفات إلى الطالب الذين ال يدرسونهم
.يكن المدرس مشرفا للشعبة الدراسية
ال يمكن للمدرسين إرسال رسائل أو ملفات إلى أولياء أمور الطالب الذين ال
. بإستثناء مشرف الشعبة الدراسية،يدرسونهم
EET ال يمكن للمدرسين التواصل مع
 لن يتمكن، عندما يزيل مشرف النظام اإلدراي أية مادة دراسية من حمل المدرس
.المدرس بعد ذلك من التواصل مع أولياء أمور وطالب تلك المادة

instructors Control Panel has the same messaging and file
sharing capabilities of Campus Control Panel with some
exceptions:
instructors can not send messages or files to students they don’t
teach, unless the instructors is a class coordinator.
instructors can not send messages or files to parents of students
they don’t teach, except for a class coordinator.
instructors can not send messages or files to EET.
When Campus Control panel Administrator removes a class from
a instructors’s load, the instructors will not be able anymore to

Visit EET Website

لوحة تحكم المدرس

28

3
Parents Platform
منصة أولياء األمور
29

Parents Platform

Parents Platform
منصة أولياء األمور
ستحافظ أنظمتنا على جميع أولياء أمور الطلبة على إتصال دائم بفريقك اإلداري
.وجميع المدرسين في مؤسستك التعليمية
ال حاجة إلستخدام رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية
!المدفوعة بعد اآلن
لقد صممنا مراكز تبادل الرسائل والملفات لتبسيط عملية التواصل بين اإلداريين
.والمدرسين وأولياء األمور أينما كانوا

Parent Platform will keep all parents of your students 100%
connected to your management stuff and instructors.
No need to use emails, SMS or paid phone calls anymore! Built
in Messaging and File sharing centers, will simplify the
communication process between institute administrators,
instructors and parents wherever they are.

Visit EET Website
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PARENTS DASHBOARD
لوحة معلومات أولياء األمور

Parents Platform

من خالل المنصة  ،سيحصل أولياء األمور على جميع المعلومات المهمة مثل المواد
الدراسية النشطة ،نتائج االمتحانات ،والمهام والواجبات الجديدة.
إدارة السجالت ستقوم بتخزين وحفظ بيانات وتواريخ الحضور والغياب للطالب.

تستطيع المنصة أيضا ً أن تقوم أتوماتيكيا ً بإنشاء التقارير واإلحصائيات لغايات حفظها
على جهاز الحاسوب الشخصي أو الهاتف المحمول الخاص بولي األمر.
Through the Platform, Parents will get important
information such as active courses, exam results, new
assignments and homework.
Attendance management will store all student's attendance and
absence history
Parent platform is able to generate reports that can be exported
in PDF, Excel, Word and other formats.
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منصة أولياء األمور

Visit EET Website
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Students Platform

. سريع ورقمي إلى المعلومات والخدمات,يريد الطالب وصول سهل
نحن نعتقد أنه من المهم للمدارس والكليات والجامعات أن تفكر في مستقبل
 أنظمتنا سوف تساعد مؤسستك التعليمية على الحفاظ على،اإلتصاالت والتكنولوجيا
 وذلك بهدف زيادة أداء الطالب، مركزها في طليعة اإلبتكار والتكنولوجيا الرقمية
.وأولياء األمور والمدرسين بشكل عام
Students Want easy, quick and digital access to information and
services.
We believe its important for institutes, colleges and universities to
think ahead, EET helps keeping institutes on the forefront of digital
innovation and technology, with an aim to increase the student,
parents and instructors overall performance.

Visit EET Website

منصة الطالب
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Students Platform

HELP STUDENTS STAY ENGAGED
ساعد طالبك على البقاء على إتصال

:ستعمل منصة الطالب على تمكين الطالب من
.~ تلقي اإلمتحانات المفاجئة
.~ عرض نتائج اإلمتحانات الشخصية
.~ عرض سجالت الحضور والغياب الشخصية
.~ معرفة المواد الدراسية النشطة والجداول الزمنية
.~ قراءة األحداث واألخبار المدرسية
.~ تلقي الرسائل والملفات من المدرسين ومدراء المؤسسة التعليمية
~ تلقي تنبيهات فورية وحية عبر تطبيقات الهواتف الذكية لنظامي التشغيل أندرويد
وأبل
Student Platform will enable students to:
~ Receive quiz exams.
~ View their personal examination results.
~ View personal attendance and absence records.
~ View active courses, timetables and duration.
~ Read institute events and news.
~ Receive messages and files from instructors and institute administrators.
~ Receive real-time push notifications via EET Mobile Apps for Android and iOS.
Visit EET Website
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Students Platform

MESSAGES & FILES INBOX
الرسائل والملفات الواردة
مركز الرسائل ومشاركة الملفات المدمج في منصة الطالب سيبقي الطالب
.على تواصل دائم مع مؤسستك
ستمكن إدارة المواد الدراسية الطالب من البحث وعرض وتنزيل سجالت
الحضور والغياب وإستالم المهام والواجبات الجديدة ونتائج اإلمتحانات
.بنقرة زر واحدة
وتستطيع المنصة إنشاء التقارير بشكل أتوماتيكي لحفظها على جهاز الحاسوب
.الشخصي أو الهاتف المحمول الخاص بالطالب

Built in messaging and file sharing center will keep students of your institute always connected to your stuff.
Course management will enable them to search, view and download attendance, assignments and exam
results by one click.
The Platform is able to generate reports that can be exported to local computer or a mobile phone in PDF,
Excel, Word and other formats.

Visit EET Website

منصة الطالب
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iOS & Android Apps
برامج الهواتف الذكية
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EET Mobile Apps

 سيستلم كل، عند استخدام تطبيقاتنا للهاتف المحمول
 اإلعالنات المدرسية واألخبار المهمة,مستخدم األحداث
 وسيكون المدرسون قادرون على إدارة،على الفور
 وتسجيل وإرسال،  وإنشاء الواجبات، شعبهم الدراسية
 وطلب اإلجازات،  ونتائج اإلمتحانات,الحضور والغياب
 وإدارة المنهج الدراسي والمواد الدراسية،أو المغادرات
.مباشرة ً من هواتفهم المحمولة
لم يعد أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية أو المدرسين
محصورين في الغرف الدراسية ومكاتب العمل
. سيتمكن الجميع من العمل أثناء التنقل...بعد اآلن
سيتمكن مدراء المؤسسة التعليمية من مراقبة األداء
 واستقبال وإرسال،  وتتبع تقدم المدرسين، المدرسي
.الملفات والرسائل من أي مكان في العالم
.تطبيقات الهاتف المحمول متاحة ألندرويد وأبل

When using EET mobile applications, every user will catch important events, announcements and news right on the spot, instructors will be able to
manage their classes, create assignments, submit attendance and grades, request leave, manage syllabus and courses right from their mobiles.
Faculty or institute management and instructors are no longer confined to their classroom and disks. Everyone can progress while on the move.
institute managers can monitor their institute performance, track instructors progress, receive and send files and messages from anywhere in the
world.
EET mobile applications are available for both Android and iOS devices.

Visit EET Website
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White Label
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EET White Label
 إعادة تسمية العالمة التجارية ألنظمتنا وبرامجنا, أو بعبارة أخرى.وايت اليبل
 مما قد يؤدي إلى زيادة نجاح مؤسستك,لتبدو وكأنها ملك لمؤسستك التعليمية
.التعليمية بشكل كبير

EET White label or in another words; rebranding our systems
to look like your own, white-labeling will lead your
organization to great success.
This offers you an excellent way to boost your campus, college
or institute brand’s image to look more professional than ever.

تعتبر هذه فرصة ممتازة لتقوية وتعزيز صورة عالمتك التجارية لتصبح أكثر
.إحترافية من أي وقت مضى

Advantages you will get when choosing EET White Label:
:الفوائد التي ستجنيها مؤسستك عند إستخدامك لـ وايت اليبل
• Your organization will have its own domain, for example:
https://YourOrganizaitonName.com
• EET systems are accessible for your organization’s users
through your domain only.
• All EET logos will be replaced with your organization’s logos.
• EET mobile applications will carry your organization name
and logos.

: على سبيل المثال,سيصبح لمؤسستك التعليمية نطاق اإلنترنت الخاص بها
https://YourOrganizaitonName.com
سيتمكن مستخدمي مؤسستك التعليمية من الوصول إلى األنظمة عبر موقعك
.اإللكتروني فقط
.جميع شعاراتنا وعالماتنا التجارية سيتم إستبدالها بشعارات وعالمات مؤسستك
سيصبح لمؤسستك التعليمية برامج أندرويد وأبل خاصة بها وتحمل عالمتها
.التجارية
والفائدة الكبرى أنك ستحصل على كل ذلك من دون القلق حول إدارة موقعك
. أو صيانة وتحديثات برامج الهواتف, إضافة الميزات الجديدة,اإللكتروني
.ً ألن كل ذلك سيقوم به فريقنا مجانا

And the best advantage, you will get all that without having to
worry at all about your organization’s domain management,
systems upgrades, mobile applications updates or anything
else. As this all is done by EET Team.
Visit EET Website
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Few
Systems Screenshots
بعض اللقطات المصورة من األنظمة
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Contact EET
About EET

F.A.Q

THANKS!
Any questions?
You can find us at
https://eet.by | info@eet.by
START EET DEMO

Price Quote
Payment Methods

Visit EET Website
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