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

حسن
إرشادات مدير مكتب التربية والتعميم عمى برنامج ّ
حسن إلى التعرف بشكل عام عمى مستوى إتقان الطالب لمهارات المواد التي تدرس لهم ورفع مستواهم عن طريق برامج عالجية
يهدف برنامج ّ
تتم إضافتها لهم بحسب الحاجة ،كما يهدف البرنامج إلى اكتشاف مواطن الضعف عند المعممين والسعي إلى تحسين أدائهم عن طريق

بناء عمى مستوى الطالب في مهارات المواد التي يدرسون.
األساليب اإلشرافية التي تتم إضافتها لهم ً

حسن عمى كافة
حسن في اإلدارة بإضافة استبانات بهدف متابعة تنفيذ إجراءات برنامج ّ
حسن في الو ازرة ومسؤول برنامج ّ
يقوم مدير برنامج ّ
ال مستويات (إدارة /مكتب /مدرسة /مشرف) ،حيث تقوم كمدير مكتب التربية والتعميم باالطالع عمى االستبانات المضافة عمى مستوى المكتب
واإلجابة عمى أسئمة كل منها.

حسن عمى الشكل التالي:
تظهر صفحة برنامج ّ

انقر "االستبانات" ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة باالستبانات التي تمت إضافتها عمى مستوى المكتب ،حيث يظهر لكل منها وصفها ومستواها وما إذا كانت ممزمة أم ال.
لعرض أسئمة استبانة معينة واإلجابة عميها ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "عرض األسئمة" المجاور لالستبانة التي تريد ،تظهر الصفحة التالية:
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تعرض الصفحة قائمة بأسئمة االستبانة المختارة ،حيث يظهر لكل منها حقول اإلجابات التي تختمف باختالف نوع السؤال .من الجدير

بالذكر أنه يمكنك إجابة أسئمة االستبانة لمرة واحدة فقط ،حيث يتم إلغاء تفعيل الحقول المخصصة لإلجابة بعد حفظها.
 .2انقر الدائرة المجاورة لإلجابة المناسبة لكل من أسئمة االستبانة من نوع "نعم/ال"،
 .3أدخل قيمة الحقل العددي بجانب كل من األسئمة من هذا النوع،
 .4أدخل المالحظات في الحقل المخصص بجانب كل من األسئمة من هذا النوع،
 .5انقر (حفظ) ،تظهر رسالة تعممك بنجاح العممية وتظهر الصفحة عمى الشكل التالي:

كما تالح ظ ،تم إلغاء تفعيل الحقول المخصصة لإلجابة ولن تتمكن من تعديمها ،حيث تظهر الصفحة لغايات العرض فقط .يمكنك طباعة
أسئمة االستبانة واجاباتك عميها بنقر رابط "
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" ثم نقر (

) .ولمرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر زر (عودة).
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