نظام نور لإلدارة التربوية الموحد – EduWave EMIS
حسن
إرشادات نظام برنامج
ّ

حسن
إرشادات المعلم على نظام برنامج ّ
حسن إلى التعرف بشكل عام عمى مستوى إتقان الطالب لميارات المواد التي تدرس ليم ورفع مستواىم عن طريق برامج عالجية
ييدف برنامج ّ
تتم إضافتيا ليم بحسب الحاجة ،كما ييدف البرنامج إلى اكتشاف مواطن الضعف عند المعممين والسعي إلى تحسين أدائيم عن طريق

بناء عمى مستوى الطالب في ميارات المواد التي يدرسون.
األساليب اإلشرافية التي تتم إضافتيا ليم ً

حسن في الو ازرة بإضافة الخطط لتقييم ميارات الطالب في المواد التي يدرسون ،ويقوم المشرف التربوي في مكتب التربية
يقوم مدير برنامج ّ
والتعميم بإضافة التقييمات لممعممين وانشاء عينة الطالب الذين سيتم تقييم كل منيم ،حيث تقوم كمعمم في المدرسة برصد درجات الطالب في
الميارات المضافة لممادة التي تم إسنادىا لك في حال قام المشرف التربوي باختيارك لتقييم طالبك ،كما تقوم بعرض األساليب اإلشرافية التي

قام المشرف التربوي بإضافتيا لك.

حسن عمى الشكل التالي:
تظير صفحة برنامج ّ

انقر "رصد درجات التقييم" ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بالتقييمات التي قام المشرف التربوي في مكتب التربية والتعميم بإضافتيا لك ،حيث يظير لكل منيا اسم المدرسة وتاريخ
التقييم ونظام الدراسة والصف والمادة وفترة التقييم.

من الجدير بالذكر أنو قد يظير رابط "رصد درجات التقييم" غير فعال بجوار جميع التقييمات المضافة لك في حال لم يقم مدير مدرستك

باإلجابة عمى جميع االستبانات المضافة عمى مستوى المدرسة.

حسن.
تناقش البنود التالية كافة العمميات التي يمكنك القيام بيا فيما يتعمق ببرنامج ّ

 .1رصد درجات التقييم
تقوم من خالل ىذه الصفحة برصد درجات طالب العينة التي قام المشرف التربوي بإضافتيا ألي من التقييمات المضافة لك ،حيث تقوم

بإدخال درجات الطالب في جميع الميارات المضافة لممادة المسندة إليك.

انقر رابط "رصد درجات التقييم" المجاور لمتقييم الذي تريد ،تظير الصفحة التالية:
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اختر الطالب الذي تريد ثم انقر زر (ابحث) ،تظير الصفحة عمى الشكل التالي في حال قمت برصد درجات التقييم مسبقاً لمطالب المختار:

تقسم الصفحة إلى ثالثة أقسام :يعرض األول منيا الروابط التي تمكنك من رصد درجات التقييم لمطالب واضافة البرامج العالجية لمطالب
حسن ودرجة
المختار ،ويعرض القسم الثاني قائمة بميارات المادة المسندة إليك ،حيث يظير لكل منيا وزن الميارة المعرف في خطة برنامج ّ
الطالب في الميارة كما قمت بإدخاليا مسبقاً ويظير مجموع الطالب في جميع الميا ارت أسفل القائمة ،أما القسم الثالث فيعرض قائمة بالبرامج

العالجية التي قمت بإضافتيا مسبقاً لمطالب المختار.

أما في حال لم تقم برصد درجات الطالب المختار بعد ،تظير الصفحة عمى الشكل التالي:
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من الجدير بالذكر أن الرابط المخصص إلضافة البرامج العالجية لمطالب يظير بعد رصد درجات تقييمو .لمرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر

(عودة) .تناقش البنود التالية كيفية رصد درجات تقييم طالب معين واضافة البرامج العالجية لو.

 1-1رصد درجات تقييم طالب
لرصد درجات تقييم طالب معين ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر الرابط الخاص بالعممية ،تظير الصفحة التالية:

في حال قمت برصد درجات التقييم لجميع طالب العينة ،تظير الصفحة فارغة.
 .2اختر الطالب الذي تريد،
تعرض القائمة جميع طالب العينة المضافة من قبل المشرف التربوي باستثناء الطالب الذين قمت برصد درجاتيم.
 .3أدخل وزن الكفاية لكل ميارة ،عمى أن ال يزيد عن درجتيا العظمى الممثمة بـ "وزن الميارة"،
 .4انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية ويظير الرابط المخصص إلضافة البرامج العالجية.

 2-1البرامج العالجية
يمكنك من خالل ىذه الصفحة إضافة البرامج العالجية لمطالب الذين قمت برصد درجات التقييم الخاص بيم .لعرض البرامج العالجية

التي قمت بإضافتيا لطالب معين ،إن وجدت ،اتبع الخطوات التالية:
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 .1اختر الطالب الذي تريد،
 .2انقر (ابحث)،
" ،تظير الصفحة التالية:

 .3انقر "

تعرض الصفحة قائمة بالبرامج العالجية التي قمت بإضافتيا مسبقاً لمطالب المختار ،حيث يظير لكل منيا اسم الطالب وصفو.
يمكنك إضافة المزيد من البرامج العالجية لمطالب وحذف أي منيا ،كما ىو موضح في البنود التالية.

 1-2-1إضافة برنامج عالجي
إلضافة برنامج عالجي لمطالب المختار ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر "

" ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة اسم الطالب المختار ودرجات تقييمو في جميع ميارات المادة.
 .2اختر البرنامج العالجي من القائمة المخصصة،
حسن في الو ازرة بإضافتيا.
تحتوي القائمة عمى جميع البرامج العالجية التي يقوم مدير برنامج ّ

 .3انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.

في حال قمت بإضافة البرنامج العالجي المختار لمطالب مسبقاً ،لن تتمكن من إضافتو مرة أخرى وتظير رسالة تعممك بذلك.

 2-2-1حذف برنامج عالجي
لحذف أي من البرامج العالجية المضافة لمطالب ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "حذف" المجاور لمبرنامج العالجي المراد حذفو ،تظير الرسالة التالية:
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 .2انقر (نعم) ،تظير رسالة تعممك بنجاح عممية الحذف.

 .2األساليب اإلشرافية
بعد أن تقوم برصد درجات تقييم جميع طالب العينة ،يقوم المشرف التربوي باالطالع عمى مستوى الطالب الذي يقوم النظام باحتسابو بشكل

آلي وفقاً لمدرجات التي قمت بإدخاليا لكل منيم ،ومن ثم يقوم بإضافة األساليب اإلشرافية المناسبة لك ،حيث تقوم من خالل ىذه الصفحة

باالطالع عمييا وطباعتيا.

انقر رابط "األساليب اإلشرافية" المجاور لمتقييم الذي قمت بإنياء رصد درجات الطالب فيو ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة باألساليب اإلشرافية التي قام المشرف التربوي بإضافتيا لك عمى التقييم المختار .لطباعة القائمة ،انقر رابط

"

" ثم انقر (

).

في حال لم يقم المشرف التربوي بإضافة األساليب اإلشرافية لك ،تظير الصفحة فارغة .لمرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر (عودة).
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