دنيم انشاء يذرست عهً نظاو انًعهىياث انتربىٌ انـ OpenEMIS

وزارة انتربيت وانتعهيى
إدارة انتخطيط وانبحث انتربىٌ ويركس انًهكت رانيا نتكنىنىجيا انتعهيى
نظاو انًعهىياث انتربىٌ الOpenEMIS
دنيم انًستخذو – يستىي انًذيريت
انًىضىع :إنشاء يذرست ين خالل حساب يذيريت انتربيت
و انًىافقت عهً انًسىحاث انخاصت بانًهاو
انًىكهت نهًذارش

تهدف هذه الجزئٌة من الدلٌل لتقدٌم طرٌقة انشاء مدرسة تابعة لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم باختالف سلطاتها فً
نظام المعلومات التربوي – األوبن اٌمٌس.
ال بد من توافر حساب مدٌرٌة تربٌة وتعلٌم بصالحٌات إنشاء المؤسسات من أجل أنشاء المؤسسات.

خطوات العمل الالزمة إلنشاء المدرسة:
أوالً :باستخدام احدى متصفحات االنترنت ( )Chrome , Firefoxقم بالدخول الى الموقع التالً:
و هو الموقع الذي ٌشكل البٌئة الحقٌقٌة لنظام المعلومات التربوي :OpenEMIS
/http://emis.moe.gov.jo/openemis-core
تظهر لك شاشة الدخول الى النظام:

نقوم باختٌار اللغة المناسبة ومن ثم نقوم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب مدٌر التربٌة
والتً تم تزوٌدكم بها من خالل ضباط االرتباط ثم النقر على زر الدخول.
ثانٌا ً :بعد الدخول تظهر الشاشة الرئٌسٌة للنظام فنقوم باختٌار المؤسسات من الزاوٌة الٌمنى العلٌا فتظهر قائمة
باسماء المدارس التابعة للمدٌرٌة .وإلضافة مدرسة جدٌدة نقوم بالضغط على زر االضافة

.

ثالثا ً :تظهر شاشة اضافة مدرسة جدٌدة والتً تحتوي على
الحقول األساسٌة للمدرسة:

علٌك تعبأة معلومات المدرسة ومن أهمهاـ :
 .1معلومات:
أ .االسم (اسم المدرسة)
ب .االسم البدٌل (اذا كان هناك اسم آخر للمدرسة)
ج .الرمز (الرقم الوطنً للمدرسة)
د .السلطة المشرفة على المدرسة
ه .القطاع (سواء خاصة او حكومٌة)
و .النوع (نوع المدرسة المراد اضافتها)
ز .الجنس (جنس المدرسة)
ح .تارٌخ الفتح (تارٌخ افتتاح المدرسة)
ط .تارٌخ االغالق (ال ٌعبأ اال فً حالة اغالق المدرسة نهائٌاً)
 .2العنوان:
 .3معلومات االتصال:
أ .اسم الشخص الذي ٌمكن االتصال به.
ب .رقم الهاتف.
ج .البرٌد االلكترونً للمدرسة
د .نوع الرخصة
ه .مساحة ارض المدرسة
و .عدد المكتبات
ز .عدد المختبرات (مختبرات علوم ,مختبرات الحاسوب)
ح .فترات المدرسة.
بعد تعبأة المعلومات نقوم بالضغط على حفظ ،وعندها تكون المدرسة قد أُضٌفت إلى قائمة المدارس التابعة
للمدٌرٌة.
رابعا ً :بالضغط على اسم المدرسة نقوم تظهر قائمة الخٌارات الرئٌسٌة والضافة بقٌة المعلومات المتعلقة
بالمدرسة فنقوم بالضغط على:
 .1مراجعة عامة وتظهر البٌانات األساسٌة للمدرسة .وتظهر الى جانب اسم المدرسة ثالثة أزرار
أ .زر العودة والتً تمكنك من العودة للشاشة السابقة دون إجراء أي تعدٌل.
ب .زر تحرٌر والتً تمكنك من تحرٌر بٌانات الشاشة الظاهرة واجراء أي تعدٌل على البٌانات
الموجودة ومن ثم النقر على حفظ.
ج .زر تصدٌر والتً تمكنك من استخراج تقرٌر ببٌانات المدرسة.

 .2المرفقات :والتً تمكنك من إرفاق اي ملف او صورة تخص المدرسة/المدرسة وذلك بالنقر على اٌقونة
"اضافة"
 .3تارٌخ :تظهر شاشة تمكنك من معرفة كافة التغٌٌرات والتعدٌالت التً حدثت على المدرسة ومن قام بها
ومتى جرى التعدٌل
وبذلك نكون قد أنشأنا المدرسة وعلٌك ربط المدرسة بحساب مدٌر المدرسة

إضافة مدير مدرسة و الحاقه بمركزه الوظيفي داخل المدرسة
علٌك اآلن اضافة مركز وظٌفً لمدٌر المدرسة وربطه باسم المدٌر ,ثم انشاء اسم مستخدم ورقم سري لٌتم
الدخول الى حساب المدرسة عن طرٌق حساب مدٌر المدرسة ,وتتم هذه العملٌة باتباع الخطوات التالٌة:
أوالً :الدخول الى قائمة المؤسسات التابعة للمدٌرٌة والبحث عن المدرسة عن طرٌق اسم المدرسة أو رمزها
(الرقم الوطنً) والدخول الى المدرسة عن طرٌق الضغط على اسمها.
ثانٌاً :الضغط على المراكز الوظٌفٌة للمدرسة (فً حال كانت المدرسة جدٌدة تكون قائمة المراكز الوظٌفٌة
فارغة) ثم الضغط على زر االضافة

ومنها ٌنتقل الى الشاشة التالٌة:

 القيمة :هً حقل عددي ٌعبأ بطرٌقة اوتوماتٌكٌة ،الجزء األول منه ٌمثل رقم المدرسة الوطنً و الجزء
الثانً ٌمثل رقم تسلسلً.
 العنوان :و هو اسم المركز الوظٌفً المراد إضافته.
 الفئة :و هً الدرجة الوظٌفٌة.

بعد أن تتم تعبئة هذه الحقول ٌقوم مدٌر المدٌرٌة بالضغط على زر الحفظ ،لٌتم إرسال الطلب بإضافة هذا
المركز الوظٌفً ،مع العلم أنه تتم إضافة هذا المركز للمدرسة بشكل مبدئً و لكن تلحق به الحالة ""Open
نظرا ألنه غٌر فعال حتى تتم الموافقة علٌه من قبل المدٌرٌة وذلك بالضغط على المركز الوظٌفً حٌث تظهر
الشاشة التالٌة:
عندها ٌقوم مدٌر المدٌرٌة بالضغط على االشارة
مرتان وذلك حتى تصبح الحالة الملحقة
بالمركز الوظٌفً " "Activeاي فعال وجاهز
لربطه بمدٌر المدرسة

ثالثاً :ربط مدٌر المدرسة بمركزه وتتم عملٌة ربط المدٌر بمركزه الوظٌفً من خالل شاشة اضافة موظف,
وتتم هذه العملٌة من خالل الخطوات التالٌة:
من الشاشة الرئٌسٌة للمدرسة ،قم باختٌار قائمة "الموظفٌن" و منها قم بالنقر على زر اإلضافة

ستظهر لك الشاشة التالٌة و فٌها الحقول التالٌة:
مركز وظيفي :قم باختٌار المركز الوظٌفً الذي قمت
بطلب إضافته و تمت الموافقه علٌه أي أن حالته
أصبحت فعالة  ،أو المركز الوظٌفً الغٌر مكتمل
النصاب (نسبة مشاركته < .)%111
مالحظة :المراكز الوظٌفٌة التً ستظهر فً هذه
الالئحة هً إما المراكز الوظٌفٌة الفعالة (الموافق
علٌها) أو
المراكز الوظٌفٌة الغٌر مكتملة النصاب.
تاريخ البدء :التارٌخ الذي سٌبدأ فٌه الموظف باستالم
مهام مركزه الوظٌفً الجدٌد داخل المدرسة.
نوع الوظيفة :دوام كامل تعنً أن نسبة مشاركة الموظف فً هذا المركز =  .%111بٌنما لو اخترت "دوام
جزئً" من الالئحة المنسدلة فسٌعطٌك النظام حقال إضافٌا إلدخال نسبة المشاركة
صفة التعٌٌن للموظف.
اسم الموظف :و هنا ٌجب البحث عن رقم تعرٌف الموظف أو اسمه عن طرٌق كتابته فً الحقل .فً حال أن
الموظف كان موجودا فً النظام فهذا ٌعنً أن بٌاناته معبئة مسبقا و بالتالً سٌكتفً المستخدم بالضغط على زر
الحفظ ،لٌجد أن بٌانات الموظف المهنٌة الجدٌدة أو التعدٌل على مركزه الوظٌفً قد أدرج فً ملفه المهنً
رابعاً :الضغط على اسم المدٌر للدخول الى تفاصٌل بٌاناته ثم الدخول الى بٌانات الحساب و الضغط على زر
تحرٌر وذلك لتغٌٌر اسم المستخدم وكلمة المرور (ألنها ستكون اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المدرسة)
واسم المستخدم ٌجب ان ٌكون الرقم الوطنً للمدٌر.
اآلن المدرسة جاهزة الضافة الشعب واستقبال الطالب والمعلمٌن من قبل مدٌر المدرسة.

مالحظات:
إن الوظائف الخاصة بإضافة الشعب والطالب والمراحل الدراسٌة واضافة المعلمٌن والعدٌد من الوظائف
األخرى هً صالحٌات معطاة لمدٌر المدرسة .وهً موجودة مع الشرح فً دلٌل المستخدم.
تجدراإلشارة هنا إلى أن العدٌد من الوظائف الخاصة لمدٌر المدرسة تشترك مع مدٌرٌة التربٌة (صالحٌات
متاحة للمدٌرٌة والمدرسة).

الموافقة على المسوحات الخاصة بالمهمات المطلوبة من المدارس:
عند الدخول الى حساب المدٌرٌة فإنه تظهر لك لوحة المهام وهً الطلبات المرسلة من المدارس للموافقة علٌها
مثل الموافقة على انشاء مركز وظٌفً او الموافقة على المسح المرسل من المدرسة.

وٌمكن الموافقة على المسح بالخطوات التالٌة:
.1
.2

.3

.4

الضغط على طلب الموافقة على المسح االلكترونً
فتظهر الشاشة المجاورة:
فنقوم بالضغط على زر قبول فتظهر شاشة التأكٌد
فنضغط زر التأكٌد عندها تصبح حالة المسح مغلق
""closed
فً حالة كان هناك داعٍ العادة فتح المسح فانه ٌمكن
الضغط على رز المزٌد من االجراءات " More
 "Actionsومن ثم اعادة فتح " "Reopenفتظهر
شاشة التأكٌد وعند التأكٌد تعود حالة المسح الى مفتوح.
للعودة الى الصفحة الرئٌسٌة الئحة المهام مرة أخرى
ومشاهدة بقٌة المهام فٌمكن الضغط على كلمة
" "OpenEMISوالموجودة فً اعلى ٌمٌن الصفحة.

ولمتابعة المسوحات الخاصة بالمدٌرٌة هناك طرٌقتان:

أوالً :الدخول الى الرابط /http://emis.moe.gov.jo/wiki

ثم الضغط على الرابط  /http://emis.moe.gov.jo/mini-dashboardوالدخول الٌه:

ثم الضغط على الرابط ( )Data Entryحٌث تظهر الشاشة الخاصة بجمع بٌانات المسوحات على مستوى
المملكة ,ثم الضغط على الرابط ()Field Directorates

عندها تظهر شاشة ٌمكن من خاللها رؤٌة نسبة ادخال المسوحات حسب المدٌرٌة .حٌث فً الجزء العلوي
ٌمكنك عمل فلتر على اسم المدٌرٌة وعلى اسم المسح:

 .1فلتر على اسم المدٌرٌة
 .2فلتر على المسح

.3
.4
.5
.6
.7

نسبة ادخال وتعبئة المسح الذي تم اختٌاره على مستوى المدٌرٌة( ,وهً نسبة المدارس التً قامت
بتعبئة المسح وقامت بالموافقة علٌه ثم قامت المدٌرٌة بالتأكٌد على المسح)
نسبة ادخال وتعبئة المسح الذي تم اختٌاره على مستوى المملكة.
نسبة ادخال وتعبئة المسح على مستوى المدٌرٌة بالرسم البٌانً.
عدد المدارس حسب السلطة التابعة لها المدرسة بالرسم البٌانً
العدد الكلً للمدارس بالمدٌرٌة

بالجزء السفلً من الشاشة تظهر قائمة بأسماء جمٌع المدارس التابعة للمدٌرٌة وما إذا كانت المدرسة قد أتمت
تعبئة المسح ام ال وما اذا كان المسح ٌنتظر موافقة المدٌرٌة ام ال.

ثانياً :وذلك من خالل التقارير
 .1الدخول على حساب مدٌر التربٌة
 .2الدخول الى قائمة التقارٌر
 .3الدخول الى قائمة المسوح االلكترونٌة.

عندها تظهر شاشة التقارٌر فنقوم بانشاء تقرٌر جدٌد بالضغط على زر االضافة

بالضغ على زر االضافة تظهر لنا شاشة انشاء تقرٌر والتً تحتوي على:
.1
.2

.3
.4
.5

لتحدٌد

مكان

الصفحة :وهً
استخراج التقرٌر.
شكل :نوع الملف الناتج عن
التقرٌر ,وعادة ً ٌكون على شكل
ملف إكسل ()Excel File
اسم المسح :وهو اسم المسح المراد
استخراج تقرٌر عنه.
الفترة االكادٌمٌة :وهً الفترة
المراد استخراج التقرٌر خاللها.
الحالة:
أ .مكتمل :اي المؤسسات التً
المسح
بتعبئة
قامت
وأرسلتها للمدٌرٌة للموافقة ,والموافق علٌها من قبل المدٌرٌة.
ب .غٌر مكتمل :اي المؤسسات التً لم تقم بارسال المسح الى المدٌرٌة للموافقة علٌها.

بعد تعبئة الحقول السابقة ٌتم الضغط على حفظ ,وعندها ٌتم انشاء التقرٌر

وبالضغط على تحمٌل ٌتم تحمٌل ملف اكسل ٌحتوي على التقرٌر عن المسح المعٌن ,وبعد فتحه ٌمكن عمل فلتر
للمؤسسات التابعة لكل مدٌرٌة على حدة وبذلك ٌتم متابعة المدارس التً لم تقم بتعبئة المسح وارساله الى
المدٌرٌة.

