
تطبيق برنامج إدارة المدارس:
· إدارة العالمات وبناء التقارير الدورية عن أداء الطالب

· نظام للسداد اإللكتروني والفوترة ومراقبة الحسابات من 
قبل اآلباء

· إدارة بيانات وملفات الطالب

نظام تو�سكول للتعليم املمتع

التعليــم مصمــم ليتــم تطبيقــه مــن خــال المــدارس وهــو يراعــي  نظــام توســكول هــو نظــام إلدارة 
عامــا.  18 و   5 بيــن  العمريــة  للمرحلــة  النفســية  االحتياجــات 

يقــدم النظــام خدماتــه مــن خــال األنترنــت بشــكل كامــل )تقنيــة الســحاب( ويســمح للمــدارس بمشــاركة 
ــة  ــة المدرس ــي خصوصي ــن يحم ــكل آم ــك بش ــاري وذل ــكل اختي ــرى بش ــدارس أخ ــع م ــي م ــوى التعليم المحت

والطالــب.

خصائص نظام توسكول:
· يدعم الدروس المقلوبة

· التعليم بالترفيه
· تطبيق ويكي

· شبكة تواصل اجتماعي للطالب
· تطبيق الخرائط الذهنية

· تطبيق القبعات الست
· تطبيق KWL  الذي يحسن مخرجات التعليم

· البطاقات التعليمية الوامضة
· الواجبات والتمارين والمشاريع

· محرك سكورم
· تتوفر عدة شخصيات مساعدة محببة للطفل

· معلومات إحصائية وإدارة الجودة
· التعليم بالتزامن من خالل السبورة الذكية

· متوفر بأربع لغات )عربية-إنجليزية-فرنسية-تركية(
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Our system comes with free school management 
system providing the following features:

· Grade management and periodic students reports
· Payments and account management
· Students filing
· Attendance

Toskool is a school based learning management system (LMS) designed to meet the 
psychological requirement of the K12- grades.
The system is cloud based and allow for optional sharing of the content between schools 
while protecting the privacy of students and schools.

The system contains the following features:

· Flipped classrooms
· Gamefications
· Wiki
· Social network for students
· Mind maps engine
· Six hats application
· KWL application
· Flashcards application
· Homework, exercises and project
· SCORM engine
· Character
· Statistics and performance measurement
· Synchronized smart board
· Available in 4 languages (Arabic-English-French-turkish).

toskool learning is cool
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