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

إرشادات مشرف تربوي بمكتب التربية والتعميم عمى
حسن
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 عمى كافة
حسن في اإلدارة بإضافة استبانات بيدف متابعة تنفيذ إجراءات برنامج ّ
حسن في الو ازرة ومسؤول برنامج ّ
يقوم مدير برنامج ّ
المستويات (إدارة/مكتب/مدرسة/مشرف) ،حيث تقوم كمشرف تربوي بمكتب التربية والتعميم باإلجابة عمى االستبانات المضافة عمى مستوى

حسن في الو ازرة لتقييم ميارات الطالب.
المشرف فقط ،كما تقوم بإضافة التقييمات لممعممين في الفترات المعرفة من قبل مدير برنامج ّ

حسن عمى الشكل التالي:
تظير صفحة برنامج ّ

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

 .1التقييمات
تقوم من خالل ىذه الصفحة باختيار المعممين الذين يتوجب عمييم تقييم طالبيم في ميارات المواد التي يدرسون والمعرفة في خطة برنامج

حسن وتحديد عينات الطالب المراد تقييميا ،وبعد أن يقوم المعمم بتقييم جميع طالب العينة تقوم بعد ذلك بإغالق درجات التقييم واضافة
ّ
بناء عمى مستوى الطالب في التقييم.
األساليب اإلشرافية لممعمم ً
انقر رابط "التقييمات" ،تظير الصفحة التالية:
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تقسم الصفحة إلى قسمين :يعرض األول منيا حقول البحث التي تمكنك من استرجاع التقييمات التي تريد بتحديد أي من مدخالت البحث ثم

نقر زر (ابحث) ،ويعرض القسم الثاني التقييمات التي قمت بإضافتيا مسبقاً والمطابقة لمدخالت البحث ،حيث يظير لكل منيا المدرسة وتاريخ

الزيارة ونظام الدراسة والصف والمادة وفترة التقييم والمعمم ومستوى الطالب.

من الجدير بالذكر أن رابط "أساليب إشرافية" يظير فعال ويظير مستوى الطالب بجوار التقييمات التي قمت بإغالق درجات تقييميا بعد أن

يقوم المعمم بتقييم جميع الطالب المختارين في العينة.

يمكنك إضافة تقييمات جديدة وحذف أي منيا وتحديد طالب العينة ليا واغالق درجات التقييم واضافة األساليب اإلشرافية لممعمم ،كما ىو

موضح في البنود التالية التي تمت إعادة ترتيبيا لتعكس الطريقة األمثل لمقيام بيذه العمميات.

 1-1إضافة تقييم
إلضافة تقييم ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر (إضافة) ،تظير الصفحة التالية:
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 .2اختر القسم ،يتم استرجاع المدارس المطبقة لمقسم المختار في قائمة "المدرسة"،
حسن في الو ازرة بإضافة خطط ليا.
تحتوي القائمة عمى األقسام التي قام مدير برنامج ّ

 .3حدد تاريخ التقييم بنقر زر التقويم اليجري المخصص ،يظير التاريخ الميالدي المرادف لمتاريخ اليجري الذي اخترت في الحقل أسفل
حقل التاريخ ،وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أوالً ليظير مرادفو اليجري،

حسن في الو ازرة بتعريفيا ،وفي حال كان التاريخ المحدد
يتم استرجاع فترة التقييم التي تتضمن التاريخ المختار والتي قام مدير برنامج ّ
خارج فترات التقييم المعرفة ،لن تتمكن من إضافة التقييم وتظير رسالة تعممك بوجوب تحديد تاريخ آخر.
 .4اختر نظام الدراسة ،يتم استرجاع الصفوف المطبقة لو والمتوفرة في المدرسة المختارة في قائمة "الصف"،
 .5اختر الصف ،يتم استرجاع المواد التي تدرس لو في قائمة "المادة"،
 .6اختر المادة التي تريد ،يتم استرجاع المعمم الذي تم إسناد المادة لو من قبل مدير المدرسة في قائمة "المعمم"،
 .7اختر المعمم،
 .8انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.
في حال قمت بإضافة تقييم لممعمم المختار في نفس فترة التقييم مسبقاً ،لن تتمكن من إضافة التقييم وتظير رسالة تعممك بذلك.

 2-1حذف تقييم لمعمم
لحذف أي من التقييمات التي قمت بإضافتيا ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "حذف" المجاور لمتقييم المراد حذفو ،تظير الرسالة التالية:

 .2انقر (نعم) ،تظير رسالة تعممك بنجاح عممية الحذف.
في حال وجود طالب مرتبطين بالتقييم المراد حذفو أو قمت بإضافة أساليب إشرافية لممعمم ،لن تتمكن من حذف التقييم وتظير رسالة

تعممك بذلك.
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 3-1عينات الطالب
حسن ،يمكنك من خالل ىذه الصفحة إنشاء عينة
حسن في الو ازرة بإضافة ميارات المواد في خطة برنامج ّ
بعد أن يقوم مدير برنامج ّ
حسن في
الطالب ألي من التقييمات التي قمت بإضافتيا ،حيث يقوم النظام باختيار الطالب وفقاً لشكل العينة التي قام مدير برنامج ّ

حسن.
الو ازرة بتحديدىا ،ليقوم المعمم بتقييم كل منيم في الميارات المضافة عمى خطة برنامج ّ

حسن في
يوجد نوعان لشكل العينة :عشوائي وكمي ،حيث تختمف طريقة إنشاء عينة الطالب باختالف الشكل الذي يقوم مدير برنامج َ
الو ازرة بتحديده ،ففي حال كان عشوائي يقوم النظام باختيار الطالب وفقاً لمنسبة المحددة ،أما في حال كان "كمي" فتتم إضافة جميع طالب

الصف لمعينة.

انقر "عينات الطالب" المجاور لمتقييم الذي تريد ،تظير الصفحة التالية في حال لم تقم بإنشاء العينة لمتقييم المختار بعد:

تظير الصفحة كما في المثال السابق في حال كان شكل العينة المختارة "كمّي" ،أما في حال كانت "عشوائي" فتظير الصفحة عمى الشكل

التالي:

حسن في الو ازرة بإدخاليا ولن تتمكن من تعديميا.
كما تالحظ ،تظير النسبة كما قام مدير برنامج َ
أما في حال قمت بإنشاء عينة الطالب مسبقاً لمتقييم المختار ،تظير الصفحة عمى الشكل التالي:

Page 4 of 9

© 2013 Integrated Technology Group. All rights reserved.

EduWave© EMIS Documentation
14/11/2013

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

تعرض الصفحة قائمة بأسماء الطالب الذين تمت إضافتيم لعينة التقييم المختار ،حيث يظير لكل منيم الصف والفصل .وتالحظ أنك لن

تتمكن من إنشاء عينة أخرى لمتقييم المختار مجدداً حيث تمت إزالة زر (إنشاء) ،ويمكنك حذف أي من طالب العينة.
تناقش البنود التالية كيفية إنشاء عينة وحذف أي من الطالب الذين تمت إضافتيم لمعينة.

 1-3-1إنشاء عينة طالب
إلنشاء عينة الطالب لمتقييم المختار ،اتبع الخطوات التالية:
حسن في الو ازرة بتحديدىا ،وتظير
 .1انقر (إنشاء) ،يقوم النظام باختيار الطالب وفقاً لطريقة شكل ّ
العينة التي قام مدير برنامج ّ
الصفحة عمى الشكل التالي:

لعينة التقييم المختار ،ويمكنك حذف أي منيم بعد أن تقوم بحفظ
تعرض الصفحة قائمة بأسماء الطالب الذين قام النظام باختيارىم ّ
العينة ،كما ىو موضح في البند التالي.
 .2انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية وتمت إزالة زر (إنشاء).
العينة وتظير رسالة تعممك بذلك.
حسن ،لن تتمكن من إنشاء ّ
في حال عدم وجود ميارات مضافة لمادة التقييم المختار في خطة برنامج ّ

العينة
 2-3-1حذف طالب من ّ
لحذف طالب من عينة التقييم المختار ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "حذف" المجاور لمطالب المراد حذفو من العينة ،تظير الرسالة التالية:

 .2انقر (نعم) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.
في حال تم تقييم الطالب المراد حذفو من العينة ،لن تتمكن من حذفو وتظير رسالة تعممك بذلك .وفي حال قمت بحذف جميع طالب

العينة ،تتمكن من إنشاء عينة طالب لمتقييم المختار مجدداً.

 4-1إغالق درجات التقييم
بعد أن يقوم المعمم بتقييم جميع طالب العينة المختارة التي قمت بإضافتيا ،تتمكن من إغالق درجات التقييم ،حيث يقوم النظام باحتساب
حسن في الو ازرة بتعريفيا.
درجاتيم بشكل آلي وعرض مستواىم وفقاً لمستويات الدرجات التي يقوم مدير برنامج ّ
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إلغالق درجات تقييم معين ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "إغالق درجات التقييم" المجاور لمتقييم الذي تريد ،تظير الرسالة التالية:

 .2انقر (نعم) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.
تم احتساب درجات طالب العينة ويظير المستوى في الحقل المخصص ،كما تم إلغاء تفعيل رابط "إغالق درجات التقييم" المجاور لمتقييم

المختار وتفعيل رابط "أساليب إشرافية" المجاور لو.

حسن في الو ازرة بتعريف مستوى
من الجدير بالذكر أنو في حال لم يتم تقييم جميع طالب العينة بعد أو في حال لم يقم مدير برنامج ّ
درجات الطالب ،لن تتمكن من إغالق درجات التقييم وتظير رسالة تعممك بذلك.

 5-1أساليب إشرافية
حسن ،حيث تستطيع إضافة أي منيا
حسن في الو ازرة باختيار األساليب اإلشرافية التي سيتم استخداميا في برنامج ّ
يقوم مدير برنامج َ
لممعمم الذي قمت بإغالق درجات تقييمو ،وذلك وفقاً لمستوى الطالب في التقييم الذي قام النظام باحتسابو آلياً.
انقر رابط "أساليب إشرافية" المجاور لمتقييم الذي تريد ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة بيانات المعمم المرتبط بالتقييم المختار كاسمو والصف والمادة التي يدرس ،كما تعرض قائمة باألساليب اإلشرافية التي
قمت بإضافتيا مسبقاً لممعمم .يمكنك إضافة المزيد من األساليب اإلشرافية لممعمم وحذف أي منيا.

إلضافة أسموب إشرافي لممعمم ،اتبع الخطوات التالية:
 .1اختر األسموب اإلشرافي الذي تريد،
 .2انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.
لحذف أي من األساليب اإلشرافية المضافة لممعمم ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "حذف" المجاور لألسموب اإلشرافي المراد حذفو ،تظير الرسالة التالية:
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 .2االستبانات
حسن في اإلدارة بإضافتيا عمى مستوى المشرف ،حيث تستطيع
تقوم من خالل ىذه الصفحة بعرض االستبانات التي قام مسؤول برنامج ّ

االطالع عمى أسئمة كل منيا واإلجابة عمييا.

انقر رابط "االستبانات" ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة باالستبانات التي تمت إضافتيا عمى مستوى المشرف ،حيث يظير لكل منيا وصفيا ومستواىا وما إذا كانت ممزمة أم

ال.

لعرض أسئمة استبانة معينة واإلجابة عمييا ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "عرض األسئمة" المجاور لالستبانة التي تريد ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بأسئمة االستبانة المختارة ،حيث يظير لكل منيا حقول اإلجابات التي تختمف باختالف نوع السؤال .من الجدير

بالذكر أنو يمكنك إجابة أسئمة االستبانة لمرة واحدة فقط ،حيث يتم إلغاء تفعيل الحقول المخصصة لإلجابة بعد حفظيا.
 .2انقر الدائرة المجاورة لإلجابة المناسبة لكل من أسئمة االستبانة من نوع "نعم/ال"،
 .3أدخل قيمة الحقل العددي بجانب كل من األسئمة من ىذا النوع،
 .4أدخل المالحظات في الحقل المخصص بجانب كل من األسئمة من ىذا النوع،
 .5انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية وتظير الصفحة عمى الشكل التالي:
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كما تالحظ ،تم إلغاء تفعيل الحقول المخصصة لإلجابة ولن تتمكن من تعديميا ،حيث تظير الصفحة لغايات العرض فقط .يمكنك طباعة

أسئمة االستبانة واجاباتك عمييا بنقر رابط "
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