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John Ruskin

“Quality is never an accident; it is
always the result of intelligent effort.”

 «ال تُبنى الجودة عن طريق الصدفة؛

»بل هي دائًما نتيجة جهد ذكي   

جون روسكين

.



by creating various Suadi Arabian platforms

رؤيتنا 
نُسخر كل طاقاتنا في سبيل تطوير مجال التعليم

 عبر إنشاء منصات عربية سعودية مختلفة تركز على

رفع مستوى إنتاجية الطلبة خالل رحلتهم الدراسية 

Vision
We strive to to enrich the educational field 

that focus on enhancing students' productivity 
during their acadamic journey.

.
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رسالتنا
تطوير مهارات الطلبة المهنية والتقنية عن طريق توفير

 بيئة عمل يتم فيها مشاركة الخبرات بهدف إنتاج برمجيات

 عربية ذات جودة عالية 

for students, to develop their vocational and 

Mission
We aspire to foster a supportive workplace

technical skills. Our ambition is to produce 
 high-quality  Arabic software.

.
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Our Goals

Be the leading company in educational platforms. 

Encourage ethical principles among members
 to create a competitive work enviroment. 

Enhance the learning and teaching experience
for both students and teachers.
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أهدافنا

  تـحسـين مـجـال التعـليـم عـبـر إنشـاء تطـبيـقات تـفـيد  
الطالب والمعلم   

 أن نصبح أول شركة رائدة في مجال تطبيقات التعليم

  تعزيز وتشجيع المبادئ األخالقية بين األعضاء وتكوين بيئة
.   عمل مهنية تنافسية      

.

.
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األعضاء
منـاطـق المـملـكـة٢٢ عضـو مـن مختلـف 

طلبة وخريجون من مختلف الجامعات، جمعتهم الرغبة
  والشـغف لتطـوير البرمجـيـات العـربية لدعـم الطلبة

.فـي مختلف مراحلهم الدراسية
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Members
members from different
regions of the Kingdom22

Enthusiast students from various universities
teamed up to deliver Arabic platforms that 
help students on their journey. 
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منصة ُخطة
 منصة توفر جميع الخدمات التي يحتاجها الطلبة الجامعيون

:لتنظيم خطتهم الجامعية في تطبيق واحد واهم مميزاتها

ترتيب جدول لكل ترم على ِحدة

احتساب المعدل الفصلي والتراكمي بشكل تلقائي

إضافة المهام الدراسية المختلفة والتذكير بها

متابعة مستوى التقدم خالل الفصل الدراسي

.دعم التطبيق لمختلف االجهزة المحمولة والمكتبية

.

.

.

.
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Khotta platform
A platform that provides services and tools for a 
university student to organize their study plan in 
one application, its most importatnt features : 

Arrange each semester schedule separately.

Calculate GPA and CGPA automatically.

Add different study tasks and reminders.

Track progress during the semester.

Support for various mobile and office devices.

http://get.axenda.app/

http://get.axenda.app/

http://get.axenda.app/
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Axenda

Info@axenda.io@AxendaTeam


