نظام نور لإلدارة التربوية الموحد – EduWave EMIS
إرشادات نظام مؤشرات وقياس

إرشادات مدير مكتب التربية والتعميم عمى
نظام مؤشرات وقياس

يسيم ىذا النظام في إيجاد أدوات تحدد مؤشرات العممية التربوية وتمكن الجيات المختصة من اتباع السياسات التطويرية واإلجرائية والتنظيمية

عمى أسس عممية واحصائية متكاممة ودقيقة ،وتقييم الوضع التعميمي من خالل إبراز الجوانب اإليجابية والسمبية ووضع الحمول المناسبة
لمعالجة أي خمل أو قصور وتعزيز جوانب القوة.

كمدير مكتب التربية والتعميم ،لديك صالحية عرض وطباعة مجموعة من التقارير المتعمقة بالمؤشرات التربوية التي تمكنك من قياس أداء
العممية التربوية كالتقارير المفصمة والتجميعية بمعدالت الطالب التحصيمية والقدرات والثانوية ونسب فجوة القدرات وفجوة التحصيمي في
المدارس التابعة لممكتب وعمى مختمف المستويات كالو ازرة واإلدارة والمدرسة.
تظير صفحة التقارير كما يمي:

كيفية عرض وطباعة التقارير المتعمقة بنظام قياس ومؤشرات موضحة في البنود التالية.
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 .1تقرير معدالت الطمبة التفصيمي
تستطيع عرض وطباعة عدة تقارير مفصمة بمعدالت الطالب التحصيمية والثانوية والقدرات في المدارس التابعة لممكتب في سنة دراسية سابقة

تم إغالق درجات الدور الثاني فييا ،ومعدالت طالب معين بالنسبة لجميع طمبة المدرسة.
لعرض التقرير وطباعتو ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر "تقرير معدالت الطمبة التفصيمي" ،تظير الصفحة التالية:

 .2اختر السنة الدراسية عمى أن تكون سنة سابقة،
 .3انقر زر (عرض) ،يظير التقرير عمى الشكل التالي:

يعرض التقرير عدد الطالب والمدارس والمكاتب واإلدارات التي تم احتسابيم في التقرير عمى مستوى المممكة في السنة التي اخترت ،كما
يعرض قائمة بالمدارس التابعة لممكتب الذي تدير ،حيث يظير لكل مدرسة المعدل التحصيمي والثانوي ومعدل القدرات لمطالب المسجمين
فييا ونسب فجوة القدرات وفجوة التحصيمي.

من الجدير بالذكر أن فجوة قدرات يتم احتسابيا كما يمي (معدل القدرات  -المعدل الثانوي) ،أما فجوة تحصيمي فيي (معدل التحصيمي –
المعدل الثانوي).

كما يمكنك عرض تقرير مفصل بمعدالت الطالب عمى مستوى مدرسة معينة بنقر الرابط الذي يمثل المدرسة التي تريد ،يظير التقرير

التالي:
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يعرض التقرير معدالت طالب المدرسة المختارة وقائمة بالطالب المسجمين فييا ،حيث يظير لكل منيم المعدل التحصيمي ومعدل القدرات
والثانوية وفجوة قدرات وفجوة تحصيمي .لمرجوع إلى التقرير السابق ،انقر (عودة).

تستطيع عرض رسم بياني مفصل يوضح المعدل التحصيمي والقدرات والثانوي لطالب معين بالنسبة ليذه المعدالت عمى مستوى الو ازرة
واإلدارة والمدرسة بنقر الرابط الذي يمثل اسمو ،يظير التقرير التالي:

تقسم الصفحة إلى ثالثة أقسام :يعرض األول منيا جدول بمعدالت الطالب المختار التحصيمية والقدرات والثانوية ونسب فجوة قدرات
وفجوة تحصيمي ،بينما يعرض القسم الثاني رسماً بيانياً يوضح معدالت القدرات والثانوي والتحصيمي لمطالب بالنسبة لممعدالت عمى

مستوى المدرسة ،أما القسم الثالث فيعرض نسبة معدالت الطالب بالنسبة لممعدالت عمى مستوى الو ازرة واإلدارة والمدرسة ،الخ.

عدة أزرار تمكنك من القيام بوظائف مختمفة كعرضو بالشكل الذي تريد والبحث عن نص معين
يوفر التقرير شريط األدوات الذي يحتوي ّ
ضمنو وحفظو في حاسوبك الشخصي والتنقل بين صفحاتو ،الخ .وتستطيع تصدير التقرير وحفظو في حاسوبك الشخصي بأكثر من نوع
ممف مثل ( )Excelأو ( )PDFأو (.)Word

 .4انقر (
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 .2تقرير قياس التجميعي
يمكنك عرض وطباعة تقرير ورسوم بيانية توضح معدالت الطالب التحصيمية والثانوية والقدرات عمى مستوى المكتب الذي تدير بالنسبة لإلدارة

والو ازرة في سنة دراسية سابقة تم إغالق إدخال درجات الدور الثاني ليا .لمقيام بذلك ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "تقرير قياس التجميعي" ،تظير الصفحة التالية:

 .2اختر السنة الدراسية عمى أن تكون سنة سابقة ،يظير التقرير عمى الشكل التالي:

يقسم التقرير إلى ثالثة أقسام :يعرض األول منيا جدول بمعدالت الطالب التحصيمية والثانوية والقدرات ونسب فجوة القدرات وفجوة
التحصيمي عمى مستوى المكتب الذي تدير ،بينما يعرض القسمان الثاني والثالث رسمين بيانيين مختمفين يوضحان معدالت القدرات
والثانوي والتحصيمي عمى مستوى المكتب بالنسبة لإلدارة والو ازرة.

 .3انقر (
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