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  مزايا منصة مراكز التدريب

TeknoPrime 

   محتوى تعليمي متنوع:

...(، ادارة الدروس، ادارة األقسام Zoom, Webex, Jitsi) الربط مع برامج التدريس المباشر

، اضافة الفيديو بطرق متنوعة، اضافة العلمية، تصميم الواجبات، تصميم االختبارات والتمارين...

 ملفات األوديو والباور بوينت، اضافة ملفات تعليم تفاعلية مصممة على برامج تعليم خارجية. 

 ضبط التنقل بين عناصر المادة العلمية بطريقة تحافظ على األهداف العلمية. 

 

 تخصيص الواجهة حسب االحتياج: 

مما يتيح االدارة الذاتية  يمكن تصميم جميع الصفحات حسب احتياج المؤسسة التعليمية وبسهولة فائقة 

مع امكانية تخصيص واجهة المنصة حسب االحتياجات التعليمية والتسويقية  للصفحات والواجهات.

 للمؤسسة العلمية.

 

 الربط مع طرق الدفع االلكتروني: 

 ... PayPal, Visa Card, Master Cardيمكن ربط المنصة بالدفع عن طريق 

 

 النقاط: نظام تحفيز عن طريق تجميع 

يمكن انشاء نظام تجميع نقاط وتحديد عدد النقاط التي يحصل عليها المتدرب في كل حركة يقوم بها 

 حسب وتحديد قيمة النقاط التي يجمعها المتدرب.

 

 : اصدار كوبونات نظام 

 يتيح هذا النظام اصدار كوبونات تساعد في االنضمام لمقررات معينة مجاناً كوسيلة ترويجية. 

 

 تقييم الكورسات: نظام 

يستطيع المتدرب ترك رأيه حول الكورس وترك تقييم، كما يتم عرض هذه التقييمات عند تصفح  

 الكورسات من قبل الزوار.
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   نظام اشتراكات متنوع:

يمكن االنضمام في الكورسات بطرق متنوعة وهي: يمكن انشاء حزمة دروس يتم شراؤها مجتمعة  

/  بة للمتدرب وتقدم سعراً مخفضاً عندما يتم شراؤها ضمن الحزمةوهي تشكل تكامالً علمياً بالنس

ويمكن االنضمام من خالل رصيد النقاط /   ويمكن االنضمام للكورس عن طريق شراءه بشكل مباشر

ويمكن تصميم نظام اشتراكات على أساس شهري أو سنوي أو /  الذي تم تجميعه في الدروس السابقة

 .الكثير من الكورسات للمتدرب ضمن هذه الفترةحسب رغبة المؤسسة فيتم فتح 
 

 اختبارات متقدمة: 

أنواع من   8تضم المنصة  .نظام االختبارات يضم تنوع كبير في األسئلة وخيارات تحكم متعددة

 األسئلة: جر ورمي، خيارات متعددة، اجابات متعددة، سؤال مقالي... 
 

 ترويج متقدم:   منظا

كما يمكن االستفادة من نظام النشرة البريدية المرفق السوشيال ميديا /  مواقع معالمنصة  ربط يمكن 

 بالمنصة للترويج لعمل المؤسسة. 

 

 المدونة:  

يمكن نشر المقاالت في المدونة وهو ما يعزز من  /  مجموعات حوارية لتبادل المعلوماتيمكن انشاء 

االعالن عن الفعاليات من خالل المنصة والتحكم  كما يمكن  / قيمة المنصة كملتقى ألعمال المؤسسة

 بخياراتها. 

 

 تصدير الشهادات بشكل أوتوماتيكي: 

ى البريد الخاص بالمتدرب كما يمكنه طباعتها من يتم اصدار الشهادة بشكل أوتوماتيكي وإرسالها إل

كما يمكن اصدار شهادات متنوعة ويتم تصميم الشهادات واختيار أي واحدة منها للكورس   المنصة.

 المطلوب. 

 

     التقارير المتنوعة:

 تقارير المستخدمين / تقارير األداء المالي...
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