
 

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

� ا��ردن
�� (OpenEMIS)بوية نظام ادارة المعلومات ال��

ا��سئلة ا��ك�� تكرارا

OpenEMIS بية والتعليم تستخدم � مدرسة تابعة لوزارة ال��
موظفة ��



� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية � ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠نظام ادارة المعلومات ال��

�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��

 (OpenEMIS) بوية المفتوح � ا��ردن نظام ادارة المعلومات ال��
بيــة والتعليم �� � عــام 2014، اختــارت وزارة ال��

��

بويــة المعتمــد لجمــع البيانــات وإدارتهــا واســتخدامها. نظــام ادارة  باعتبــاره منصــة إدارة المعلومــات ال��

بويــة المفتــوح (OpenEMIS) هــو مبادرة طورتها اليونســكو اســتجابة �حتياجات الــدول ا��عضاء  المعلومــات ال��

ــة تعتمــد نظــام إدارة المعلومــات  بــوي. ا��ردن واحــدة مــن 17 دول اتيجي ال�� � التخطيــط ا�ســ��
للمســاعدة ��

بوية المفتوح. ال��

� اليونســكو. 
نامج مفتــوح المصدر ومتوفر الملكية ب� أجور للدول ا��عضاء �� يشــ�� مصطلــح "مفتــوح" إ© أن ال�§

ــب  � ويتطل
ــس مجــا®� ــة لي مجي وع ال�§ ــك التحســينات، ا� أن مــ±� � ذل

ــا �� ــة بم ــج مجاني نام ان رخصــة هــذا ال�§

مجية ع¸ المدى لطويل. دامة عمل ال�§ كة من الحكومة المستضيفة �¹ موارد مش��

وكونــه برنامــج عــام مفتــوح المصــدر، فهــذا يســمح بتخصيصــه للســياقات الوطنيــة وا�ســتجابة ل«حتياجــات 

مجيات وأمن البيانات. دارة الجودة وتطوير ال�§ المخصصة. يتوافق (OpenEMIS) أيًضا مع المعاي�� الدولية �¹

بوية المفتوح (OpenEMIS)؟ ما هو برنامج نظام ادارة المعلومات ال��  .2

هل تعلم؟

عــ±� ســنوات مــن البيانــات يمكــن أن 

توفر تحلي«ً عن:

تأث�� مؤه«ت المعلم ع¸ تعلم الطالب.
صحة الطالب.

 � �Åاحتياجــات التدريــب أثنــاء الخدمــة لمعلمــ
محددين.

ــم  � التعل
ــدة �� ــاهمة جدي ــل مس ــاف عوام اكتش

الفعال.
ــنوات  ــا بس ــ±ب مقدم ــع الت ــ¸ توق ــدرة ع الق

عديدة.
المــدر�É مــن  التخطيــط  احتياجــات  تغذيــة 
.WebGIS �

خ«ل الربط مع أداة التخطيط الجيوغرا��

قائمة انتظار الط«ب وإدارة تسجيل الط«ب
� �Åوإدارة الط«ب المت±ب � �Åإدارة نقل الط«ب والموظف

� �Åالموظف � �Åوإدارة تعي � �Åإدارة تخصيص المراكز الوظيفية للموظف

� والط«ب الجدد �Åحول إضافة الموظف �̧ آليات البحث الخارجي والداخ

إدارة جمع البيانات ومتابعتها من خ«ل ا�ستبيانات 

يتضمن ذلك بيانات عن:

المدارس (المراحل، الفصول الدراسية  والشعب، المواد الدراسية، الكتب المدرسية، المراكز الوظيفية)      

الط«ب (الملف ا��كاديمي، الصحة، ا�حتياجات الخاصة، الجنسية، الهوية، اللغات، المالية والرسوم)     

ــر  ــات، التطوي ــة، اللغ ــية، الهوي ــة، الجنس ــات الخاص ــة، ا�حتياج ، الصح �
�Õــ ــف المه ــل (المل ــم العم طاق

، المؤه«ت، الشؤون المالية والرواتب)2        �
�Õالمه

      ( � �Åالحضور والسلوك (ط«ب / موظف

ا��داء (التقييمــات، الكفــاءات، المخرجــات، بطاقــة تقريــر الطالــب، جــداول الع«مــات المعتمــدة مــن وزارة 

بية والتعليم) ال��

الب�Õ التحتية والصيانة      

ا�ستبيانات  

بية والتعليم) � وزارة ال��
اف �� �× أدوات التقييم (أداة ا�¹

أخرى (النقل، الحا�ت، الزيارات، ا�ستشارات، جداول الحصص)

ضافة إ� وحدات إدخال البيانات، يحتوي (OpenEMIS Core) ع� مخططات س�� العمليات، مثل: با�¡

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

� ا��ردن1؟ 
�� (OpenEMIS) 3. ما هي البيانات المتاحة ع�

� ا��ردن بجمــع الكثــ�� مــن المعلومــات مــن كافــة المســتويات ســواء كانــت المركزيــة أو 
�� (OpenEMIS) يقــوم

.OpenEMIS Core بية والتعليم أو المدارس، من خ«ل أداة مديريات ال��

� تولد ما يصــل إ© 50 تقريًرا مختلفاً 
�Õعــ¸ جزئيــة التقارير ال (OpenEMIS Core) ضافــة ا© ذلــك، تحتــوي أداة با�¹

بيــة والتعليــم. تســتخرج هــذه التقاريــر بيانــات ومعلومــات تــم  عــ¸ المســتوى المركــزي ومســتوى مديريــات ال��

تجميعها من خ«ل الجزئيات المختلفة ل OpenEMIS ع¸ شكل جداول.

بيــة والتعليــم،  ، ومديريــة ال�� �Éيتــم تصنيــف البيانــات المتاحــة حســب مســتويات مختلفــة مثــل العــام الــدرا

ــدرس)،  ــ�� م ــدرس، غ ــة (م ــوع الوظيف ــية، ون ــم، والجنس ــة التعلي ــة، مرحل ــس الطالب/الموظف/المدرس وجن

)، ونوع المدرسة (مستأجرة/ مملوكة).  � �Åت ة واحدة / ف�� ات المدرسية (ف�� ونوع الف��

2

ابتداء من كانون ا��ول 2020 

� OpenEMIS ع¸ أنها إما تعليمية أو غ�� تعليمية.
ية �� بية والتعليم داخل قسم الموارد الب±� يتم تعريف جميع وظائف وزارة ال��

1

2 1

بوية (EMIS) معلومات  يوفر نظام ادارة المعلومات اال��

فعالــة  وبطريقــة  المناســب  الوقــت   �
�� موثوقــة 

ومســتدامة وبأقــل التكاليــف كمــا أنــه يســهل جمــع 

ومعالجــة وتحليــل ونــ±� بيانــات التعليــم. يُعتــ�§ نظــام 

لصنــع  تخطيــط  أداة  بويــة  ال�� المعلومــات  إدارة 

السياسات القائمة ع¸ ا��دلة.

ــات  ــام ادارة المعلوم ــب نظ ــو، يلع ــذا النح ــ¸ ه ع

� جودة التعليم،  � تحســ¤�
بوية (EMIS) دوًرا مهًما �� ال��

و� يســاعد البلــدان فقــط عــ� فهــم احتياجــات 

السياســات  تنفيــذ   �
�� أيًضــا  ولكــن   ، � المتعلمــ¤�

� تستجيب لهذه ا�حتياجات.  وبالتا©�  فهو  
�̄ امج ال وال�°

وإعــداد  والتخطيــط  دارة  وا�¹ للتنظيــم  يســتخدم 

التقارير وصياغة السياسات والمتابعة والتقييم.

بوية (EMIS)؟ ما هو نظام ادارة المعلومات ال��  .1



� ا��ردن؟        
�� (EMIS) بوية 4. من هو المسؤول عن نظام ادارة المعلومات ال��

4

(OpenEMIS بوية � لهيكل نظام ادارة المعلومات ال��
الشكل 1 (رسم بيا®�

مــن المهــم م«حظــة أن بعــض الجزئيــات عــ¸ OpenEMIS Core تعمــل بشــكل كامــل لكن لــم يتم تفعيلهــا حالًيا 

 �
� ســيتم تناولهــا ��

�Õبيــة والتعليــم (مثــل جزئيــة الطــ«ب ذوي ا�حتياجــات الخاصــة)، والــ مــن قبــل وزارة ال��

بويــة. بالرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام البيانــات  إطــار المرحلــة الثانيــة مــن تطويــر نظــام ادارة المعلومــات ال��

� تقاريــر قياســية ومخصصــة، ا© ان هنــاك حاجــة إ© مزيــد مــن التطويــر 
بويــة �� مــن نظــام ادارة المعلومــات ال��

� المرحلــة 
لتلبيــة احتياجــات مختلــف أصحــاب المصلحــة داخــل الــوزارة مــن التقاريــر. ســيتم ا�نتهــاء مــن هــذا ��

بوية (انظر السؤال 7). الثانية من تطوير نظام ادارة المعلومات ال��

� تتــم مــن خــ«ل (OpenEMIS Core)، تــم إعــداد ا��دوات التاليــة عــ¸ 
�Õضافــة إ© وظيفــة جمــع البيانــات الــ با�¹

دارة وتحليل البيانات (انظر الشكل 1 أدناه): بية والتعليم �¹ خوادم وزارة ال��

ات  � مســتودع المــؤ×�
(OpenEMIS Integrator): اســتخراج وتحويــل وتحميــل بيانــات معامــ«ت التعليــم ��

 (OpenEMIS Indicator Data Warehouse)

ات � مستودع المؤ×�
ات �� (OpenEMIS DataManager): تعريف وإدارة بيانات المؤ×�

ات التعليــم  (OpenEMIS Dashboard): تصميــم لوحــات المعلومــات المرئيــة �ســتعراض ومتابعــة مــؤ×�

الرئيسية

ات التعليــم  � مــزودة بمــؤ×� �Åالرئيســي � �Åإنشــاء ملفــات تعريــف للمســتخدم :(OpenEMIS Profiles)

الرئيسية

ات ا��داء الرئيســية للخطــة  ــد قيــم ا��ســاس وا��هــداف لجميــع مــؤ×� (OpenEMIS Monitoirng): تحدي

المعنية وتتبع التقدم باستخدام بيانات حقيقية

(OpenEMIS) إنشاء وإدارة الهويات مركزيًا للوصول إ© تطبيقات :(OpenEMIS Identity)

� مركــز الملكــة رانيــا للتعليــم وتكنولوجيا 
�� (OpenEMIS) دارة الفنيــة لنظــام هنــاك أربعــة فــرق مســؤولة عــن ا�¹

 �
�Õــ ــم الف ــق الدع ــام، (ج) فري ــر النظ ــق تطوي ــام، (ب) فري ــق إدارة النظ ــذه (أ) فري ــمل ه ــات، وتش المعلوم

ها. وضمان الجودة، و (د) فريق استخدام البيانات ون±�

بوية ع¸ عاتــق إدارة التخطيط  بوي لنظــام إدارة المعلومــات ال�� تقــع مســؤولية معالجــة جوانب التخطيــط ال��

بوي.  والبحث ال��

بويــة فهــي تقــوم بالتوجيــه وتقديم المشــورة بشــأن إدارة  أمــا اللجنــة الفنيــة لنظــام إدارة المعلومــات ال��

� ا��ردن. تهدف اللجنة إ© دعم المأسســة والتوســع المســتدام لنظام إدارة 
بويــة �� نظــام إدارة المعلومــات ال��

� الدمــج عــ¸ مســتوى القطــاع لنظــام إدارة  �Åبيــة والتعليــم لتمكــ بويــة داخــل وزارة ال�� المعلومــات ال��

بويــة عــ�§ الهيئــات الحكوميــة. اللجنــة مســؤولة أيًضــا عــن الموافقــة عــ¸ جميــع جوانــب نظــام  المعلومــات ال��

اتيجية والموازنــة وإدارة المخاطــر والجــودة  � ذلــك السياســات وا�ســ��
بويــة بمــا �� إدارة المعلومــات ال��

والجدولة الزمنية. 

بويــة  بيــة والتعليــم عــ¸ تطويــر سياســة وطنيــة لنظــام إدارة المعلومــات ال�� � ذات الوقــت، تعمــل وزارة ال��
��

ــق  � يتعل
�Õــ دارات ال ــ«¹ ــم ل ــة والتعلي بي � وزارة ال��

ــزي �� ــتوى المرك ــل المس ــؤوليات ع ــح ا��دوار والمس لتوضي

ــا التعليــم والمعلومــات  ــا لتكنولوجي � ذلــك مركــز الملكــة راني
بويــة بمــا �� عملهــا بنظــام إدارة المعلومــات ال��

ــة  ــن جه ــة م بوي ــات ال�� � البيان �Åــ ــط ب ــة الرواب ــذه السياس ــتعزز ه ــا س ــوي. كم ب ــث ال�� ــط والبح وإدارة التخطي

وصنع القرارات ع¸ جميع المستويات من جهة أخرى.

مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات وإدارة 

والتعليــم  بيــة  ال�� وزارة   �
�� بــوي  ال�� والبحــث  التخطيــط 

 �
بويــة �� مســؤو�ن عــن إدارة نظــام إدارة المعلومــات ال��

ا��ردن. لــكل منهــم أدوار ومســؤوليات مختلفة يتم تقاســمها ع¸ 

والتعليــم  بيــة  ال�� ومديريــات  المركزيــة  دارة  ا�¹ مســتوى 

والمدرســة. عــ¸ ســبيل المثــال، تقــع عــ¸ عاتــق المــدارس 

� (OpenEMIS)، بينما تتو© 
مســؤولية جمــع  البيانات  وإدراجهــا  ��

 �
�Õاف عــ¸ عمليــة جمــع البيانــات الــ �× المديريــات المتابعــة وا�¹

ــات  ــة والسياس ــل والموازن ــع التحلي ــدارس، ويق ــا الم ــوم به تق

بيــة والتعليــم،  � وزارة ال��
دارات المركزيــة �� ضمــن اختصــاص ا�¹

بوي. ع¸ وجه الخصوص إدارة التخطيط والبحث ال��

• 

• 
• 

• 

• 

• 

3

هل تعلم؟

إدارة  نظــام  وع  مــ±� يحتــاج 

بويــة إ© ســنوات ليتــم  المعلومــات ال��

تنفيذه وتشغيله بالكامل.

لــ�â يكــون نظــام إدارة المعلومــات 

بويــة فعــا�ً، فإنــه يحتــاج إ© قــدرة  ال��

كافيــة،  ومؤسســية  يــة  وب±� تقنيــة 

فض«ً عن بيانات عالية الجودة.

� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية � ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠نظام ادارة المعلومات ال��

�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��
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نتــاج بيانات ومعرفــة مقارنة حول سياســات ومؤسســات  نهــج ا��نظمــة لتحقيــق نتائــج تعليميــة أفضــل (SABER) هــو مبــادرة مــن البنــك الــدو©� �¹

� تعزيز التعلم للجميع.
� المتمثل ��

التعليم، بهدف مساعدة البلدان ع¸ تقوية أنظمتها التعليمية بشكل منهجي والهدف النها®�

، وتكلفــة، وخطــة لتخفيــف المخاطر،  �
�Õعبــارة عــن خطــة عمــل تشــغيلية تتكــون مــن تدفقــات العمــل المرتبطــة بجدول زمــ EMIS خارطــة طريــق

� ا��ردن، ليــس فقــط مــن خــ«ل الجوانــب 
� وتقويــة OpenEMIS الحــا©� �� �Åومســتويات ا��ولويــة، وأدوار ومســؤوليات واضحــة. هدفهــا هــو تحســ

� الجوانب المؤسسية والتنسيقية.
الفنية، ولكن أيًضا ��

4
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بوية (EMIS) بأنظمة معلومات  5. كيف يرتبط نظام إدارة المعلومات ال��

� ا��ردن؟      
حكومية أخرى ��

� ا��ردن؟   
بوية �� 6. كيف تدعم اليونسكو نظام إدارة المعلومات ال��

5

� عــام 2014 مــن خ«ل 
� ا��ردن ��

بيــة والتعليــم، تــم دعــم (OpenEMIS) ��ول مــرة �� بنــاًء عــ¸ طلــب وزارة ال��

� اليونســكو  �Åك مــا بــ � لليونســكو، ضمــن إطــار التعــاون الــدو©� المشــ��
�Õوالدعــم الفــ � تمويــل ا�تحــاد ا��ورو®§

.3(CSF) و مؤسسة انظمة المجتمع

 (OpenEMIS) عام 2017، بعدما تم تكييف المرحلة ا��و© من �
�� (OpenEMIS) تم ا�نتهاء من المرحلة ا��و© من

بية والتعليم. ، وفًقا لمتطلبات وزارة ال�� �
وتخصيصها لنظام التعليم ا��رد®�

OpenEMIS لوحة معلومات

وط  تــم تصميــم OpenEMIS بواســطة اليونســكو، ولكــن تــم تطويــره بواســطة مؤسســة أنظمــة المجتمــع (CSF). يحــدد إطار التعــاون ×�

اكة العالمية. ال±�

3
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بويــة (EMIS) بنجــاح مع بعض قواعد بيانــات القطاع العــام ا��خرى ذات   تــم ربــط نظــام إدارة المعلومــات ال��

ــات  ــات إدارة بيان ــام معلوم ــوازات ونظ ــم الج ــة وقس ــوال المدني ــات ا��ح ــدة بيان ــك قاع � ذل
ــا �� ــة، بم الصل

ا�متحانــات. كمــا أنــه مرتبــط أيضــاُ بنظــام دعــم القــرارات المكانيــة (WebGIS). بإمــكان نظــام إدارة المعلومات 

بويــة (EMIS) أيًضــا ا�تصــال بقواعــد البيانــات وا��نظمــة ا��خــرى ذات الصلــة عنــد الحاجــة، إمــا عــن طريــق  ال��

. عــ¸ ســبيل  �
و®� اد/تصدير البيانــات مــن دون الحاجــة للربــط ا�لكــ�� � أو عــن طريــق اســت��

و®� انشــاء ربــط الكــ��

حيــل البيانــات  � مايــو 2020، قــام مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات ب��
المثــال، ��

بنجاح من منصة درسك (DARSAK) إ© (OpenEMIS) الخاصة بع«مات التقييم ا��ول للط«ب من الصف ا��ول إ© 

 � �Åبشــكل كامل عــ¸ بيانات كل الطــ«ب والمعلم (DARSAK) الوقــت ذاتــه، تعتمد منصة �
�� . الصــف الحــادي عــ±�

� جميع ا��وقات.
� البيانات ��

المتوفرة ع¸ OpenEMIS. � بد من وجود موائمة لقاعد®�

 (OpenEMIS) نامج � يناير 2019، تم إجراء تقييم شــامل ل�§
��

ــة  ــم منهجي ــل اليونســكو. اســتخدم التقيي ــن قب � ا��ردن م
��

تقييــم (4SABER-EMIS)  لتحليــل نظــام إدارة المعلومــات 

بويــة مــن خــ«ل أربعــة محــاور رئيســية (البيئــة الداعمــة،  ال��

البيانــات  واســتخدام  البيانــات  جــودة  النظــام،  ســ«مة 

ة). �تخاذ قرارات مستن��

ــم،  ــن التقيي ــدروس المســتفادة م ــات وال ــاًء عــ¸ التوصي بن

أدت النتائج إ© تطوير خارطة طريق5 لنظام إدارة المعلومات 

المتطلبــات  بالتفصيــل  توضــح   �
�Õوالــ  ،(EMIS) بويــة  ال��

� المرحلة الثانية.
�� (OpenEMIS) الرئيسية لنظام

بية والتعليم من خ«ل تنفيذ برنامج شــامل لمدة 3 ســنوات (2019-2022)  � لــوزارة ال��
�Õاســتمر تقديــم الدعــم الف

ــدوق  ــ«ل صن ــن خ ــم، م ــة والتعلي بي ــع وزارة ال�� ــكو م ــذه اليونس ــذي تنف ــام" ال ــم النظ ــة دع اك ــوان "×� بعن

ــة  ــدرات وا��نظم ــز الق ــ¸ تعزي ــز ع ــذي يرك ــا وال ــج وإيطالي وي ــدا و ال�� ــه كن كاء تدعم ــ±� ــدد ال � متع
ــتئما®� اس

بيــة والتعليــم لتطويــر المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة  طــار، تــم تقديــم الدعــم لــوزارة ال�� � هــذا ا�¹
المؤسســية. ��

بوية.  التشغيلية لنظام إدارة المعلومات ال��

� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية � ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠نظام ادارة المعلومات ال��

�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��



ات إعــداد التقاريــر داخــل  � � وظائفــه الحاليــة، مــع تعزيــز مــ��
بويــة تحســن �� سيشــهد نظــام إدارة المعلومــات ال��

ــة بحلــول  ــج التالي ــة والتعليــم. مــن المتوقــع تحقيــق النتائ بي ــز قــدرات وزارة ال�� ضافــة إ© تعزي النظــام، با�¹

عام 2022: 

والتعليــم  بيــة  ال�� وزارة  موظفــي  جميــع  يُعتــ�§  حالًيــا، 

� العمليــة التعليميــة عــ¸ جميــع المســتويات 
�� � �Åالمشــارك

 ( �Éالمــدر والمســتوى  قليميــة  وا�¹ (المركزيــة  داريــة  ا�¹

 (OpenEMIS) حيث يمتلكون حسابات(OpenEMIS) لنظام � �Åمستخدم

.(OpenEMIS) ©مخصصة تمكنهم من الوصول إ

� (OpenEMIS) إ© 
� � تتوفــر ��

�Õيجــب تقديــم الطلبــات الجديــدة الخاصة بلوحــات المعلومات المرئية والتقاريــر ال
مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات ليتــم  تنفيذهــا وفًقــا لمســتوى ا��ولويــة ودرجــة تعقيــد 

دارة أو المنظمة المتقدمة للطلب. الطلب وا�¹
بوية ونية للصفحة الرئيسية لنظام إدارة المعلومات ال�� كما تم إنشاء بوابة إلك��

: �̧ (EMIS) .(/https://emis.moe.gov.jo/wiki) وتستضيف ما ي

(https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/) OpenEMIS Core روابط ¼يعة لـ

بناء القدرات ات التقارير � م�� وظائف النظام

تدريــب موظفــي مركــز الــوزارة عــ¸ تحليــل 
للتخطيــط  البيانــات  واســتخدام  البيانــات 

اتيجي. ا�س��
ــا  � مركــز الملكــة راني

�� (EMIS) ــق ســيكون فري
لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات قــادر عــ¸ 
إدارة النظــام وصيانتــه ودمجــه مــع ا��نظمــة 

ا��خرى.
ولوحــات  الرئيســية  ا��داء  ات  مــؤ×�
بالخطــة  الخاصــة  المرئيــة  المعلومــات 
دارات وزارة  اتيجية للتعليــم متوفــرة �¹ ا�ســ��
 �

ــاص �� ــاب ا�ختص ــم وأصح ــة والتعلي بي ال��
مجال التعليم.

 �åالــوزارة تقــوم بإضفــاء الطابــع المؤســ
المعلومــات  إدارة  نظــام  سياســة  عــ¸ 
يــة  الب±� المــوارد  حيــث  مــن  بويــة  ال��

�
طار القانو®� انية ودليل التشغيل وا�¹ � والم��

 �
حصــا®� عمليــة إعــداد التقريــر الســنوي ا�¹

. مبسطة إ© حد كب��
ــم  ــة والتعلي بي اســتخدام موظفــي وزارة ال��
ــات  ــات المعلوم ــر ولوح ــدان، التقاري � المي

��
اتيجي (عــ¸ ســبيل  المرئيــة للتخطيــط ا�ســ��
المدرســة  تقريــر  بطاقــة  تطويــر  المثــال: 
ــات  ــن البيان ــق م ــة للتحق حصائي ــاذج ا�¹ والنم
بــوي بشــكل  لنظــام إدارة المعلومــات ال��

.( آ©�
ــور  ــل الحض ــدارس لتحلي ــر للم ــر التقاري توف
التعلــم  نتائــج  تحليــل  وتقاريــر  والغيــاب 
وع تطويــر المدرســة  وأتمتــة إطــار عمــل مــ±�

والمديرية.
الويــب  بوابــة  محتــوى  تحديــث  ســيتم 

ها بالكامل. (OpenEMIS) ون±�
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ات ع� (OpenEMIS) ؟         .8 8. هل يمكن إجراء تغي��

ــاء القــدرات الخاصــة باســتخدام وإدارة النظــام والبيانــات بهــدف اتخــاذ  ــادرة (OpenEMIS) إ© بن تهــدف مب

ــا بشــكل جماعــي أو  � يمكــن ربطه
�Õــ ات وا��دوات ال � ــوي النظــام عــ¸ عــدد مــن المــ�� ة. يحت ــرارات مســتن�� ق

� وزارة 
. يمكــن لمديــري النظــام �� � �Åمســتقل مــن أجــل تخصيــص النظــام ليتناســب مــع احتياجــات المســتخدم

بية والتعليم إضافة حقول مخصصة ومخططات س�� عمليات لتكييف (OpenEMIS) مع متطلباتهم. ال��

� المبــادرة، يمكن 
ك �� مجيــة OpenEMIS لدى مجتمع  OpenEMIS المشــ�� بهــدف ضمــان جــودة رمز المصــدر ل�§

امج  مجيــة فقــط من خ«ل مخت�§ (OpenEMIS) . تتــم إدارة (OpenEMIS) بموجب اتفاقية ترخيص ال�§ تطويــر ال�§

مجية والموافقــة عليها  � رمــز المصــدر لل�§
ات �� ورة مراجعــة أي تغيــ�� �æ ¸تنــص عــ �

�Õمفتوحــة المصــدر7، والــ

� قدمتها الــدول ، فــإن مختــ�§ (OpenEMIS) يدمج هذه 
�Õقبــل التطويــر. فــور  الموافقــة عــ¸ طلبــات التطويــر الــ

، مما يمكن البلدان ا��خرى من ا�ستفادة من التطوير المطلوب. �Éرمز المصدر ا��سا �
ات �� التغي��

� ع¸ OpenEMIS لجمــع معلومات ا�حتياجــات الخاصة. لم  �Åبالفعــل وحــدة أساســية مرتبطــة بملفــات الط«ب / الموظفــ OpenEMIS يتضمــن

بيــة  بيــة والتعليــم عندمــا تــم إطــ«ق النظــام، حيــث اعتقــد فريــق وزارة ال�� تتــاح هــذه الوحــدة للمــدارس والمديريــات التابعــة لــوزارة ال��

والتعليــم أنــه � يــزال بحاجــة إ© مزيــد مــن التطويــر، (عــ¸ الرغــم مــن أنــه معــد لجمــع البيانــات ا��ساســية عــن الطــ«ب ذوي ا�حتياجــات 

ــات  اتيجية التعليــم الشــامل، ســيبدأ العمــل عــ¸ دمــج مجــا�ت البيان ــة والتعليــم مؤخــًرا مــن اســ�� بي الخاصــة). نظــًرا �نتهــاء وزارة ال��

 � �Åمشــمول الطــ«ب  مــن   80٪ ســيكون   .OpenEMIS  �
�� اتيجية  ا�ســ�� بهــذه  المتعلقــة  ات  والمــؤ×� الرئيســية 

، ولكن ع¸ المدى الطويل تهدف إ© أن تكون 100٪. ع¸ المدى القص��
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النتائج المتوقعة لنظام إدارة المعلومات EMIS بحلول عام 2022

خيص هنا: يمكن الوصول إ© اتفاقية ال��

. Https://www.openemis.org/resources/agreements/contributor-license-agreement
 �

�Õامــج المجانيــة المســتخدمة عــ¸ نطــاق واســع والــ ف عــ¸ أنهــا سلســلة مــن تراخيــص ال�§ èتُعــر �
�Õخيــص جــزء مــن الرخصــة العامــة، والــ ال��

نامج ودراسته ومشاركته وتعديله. � حرية تشغيل ال�§ �Åالنهائي � �Åتضمن للمستخدم

7

� ا��ردن؟        
�� (Open EMIS) الوصول إ� البيانات الموجودة ع� �

�̄ 9. كيف يمكن

OpenEMIS  ع¸ تطبيق الهاتف المحمول

تحديث النظام إ© أحدث إصدار.
ات/التحســينات المطلوبــة  تطويــر قائمــة التغي��

ومعالجة المشاكل الفنية.
المدرســية  التشــكي«ت  بطاقــة  أتمتــة 
التخطيــط  قســم  قيــل  مــن  المســتخدمة 

لتخطيط الموارد المدرسية بالكامل.
ــة  ــة للطلب عاق ــة ا�¹ ــاس درج ــم لقي ــ�� تقيي توف

 (OpenEMIS)6 من خ«ل
ــا  ــة للنظــام تعمــل بكامــل طاقته ــة التحتي البني

� من الكوارث.
مع وجود خطة للتعا��

ع«ج مشاكل أمن التطبيق وقاعدة البيانات.
ات الحرجــة  � مشــاكل حمــل زائــد خــ«ل الفــ��
العــام  بدايــة  أو  التقييــم،  ات  فــ�� مثــل 

. �Éالفصل الدرا / �Éالدرا
أتمتــه جميــع التقاريــر ولوحــات المعلومــات 
� (OpenEMIS)، وتوفر 

المرئية الخاصة بالمدرسة ��
ــر  ــة تقري ــك بطاق � ذل

ــا �� ــر مخصصــة )بم تقاري
ات و لوحــات معلومــات  المدرســة، ومــؤ×�
حصائية  تطوير المدرسة والمديرية ونماذج EMIS ا�¹

للمدرسة (.

� ا��ردن؟      
� المرحلة الثانية ��

�� (EMIS) بوية 7. ما هي وظائف نظام إدارة المعلومات ال��

� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية � ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠نظام ادارة المعلومات ال��

�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��



ــة  ــداف التنمي ــن أه ــع م ــدف الراب ات اله ــؤ×� ــاب م � حس
�� (OpenEMIS) ــن جعة م ــ�� ــات المس ــاهم البيان تس

اتيجية للتعليــم  ا للخطــة ا�ســ�� ً
� مــؤ×� �Åضافــة إ© ذلــك، يتــم حســاب ســبعة مــن أصــل أربعــ المســتدامة. با�¹

ات حول الوصول والمساواة، واحد عن تعزيز النظام وا�êخر ة   من   (OpenEMIS). يتضمن ذلك أربعة مؤ×� مبا×�

 (https://emis.moe.gov.jo/openemis-training)  بيئة التدريب

EMIS (https://data.emis.moe.gov.jo/mini-dashboard/).8  رابط إ� لوحة معلومات

ويتضمن ع«مات التبويب التالية:
.(OpenEMIS) لوحة معلومات جمع بيانات

محتويات النظام
نظم المعلومات الجغرافية

ادخال بيانات

 (EMIS) ذلك أقســام حول: ا��خبار، ونبذة عن النظام، وموارد تدريب �
معلومات متعلقة بنظام (EMIS)، بما ��

.(EMIS) نت) وإجراءات التشغيل القياسية لنظام ن�� � ذلك دروس الفيديو ع�§ ا�¹
(بما ��

9

� مؤسســات التعليــم 
�� � �Åويــد الطــ«ب المســجل � � مــن أجــل اقتصــاد المعرفــة هــو مبــادرة مــن البنــك الــدو©� ل��

وع إصــ«ح التعليــم الثــا®� مــ±�

� اقتصاد المعرفة.
ايدة من المهارات للمشاركة �� � � ا��ردن بمستويات م��

قبل الجامعي ��

ات التعليم المرتبطة بالهدف  Æ¼لحساب مؤ (OpenEMIS) 10. كيف يمكن استخدام

اتيجية للتعليم؟       الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخطة ا�س��

UNESCO©مدرسة حكومية

البيئة الداعمة:

بويــة بحاجــة إ© مزيــد  � تــزال القــدرة المؤسســية عــ¸ صيانــة وتشــغيل واســتخدام نظــام ادارة المعلومــات ال��

� مجــال التعليــم. وهــذا يشــمل الحاجــة إ© سياســة 
مــن التطويــر والتعزيــز لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة ��

بوية، فض«ً عن بنية تحتية مطورة. واضحة لنظام إدارة المعلومات ال��

ية:  ÆÈالموارد الب

ــك،  ــة. ومــع ذل ــة لتشــغيله بفعالي ي ــن المــوارد الب±� ــ�� م ــة إ© عــدد كب بوي ــات ال�� ــاج نظــام ادارة المعلوم يحت

ية  � الموارد الب±�
� ع¸ EMIS)، ونقص �� �Åالمدرب � �Åوالموظف) EMIS موظفي � �Åا��ردن معدل تغي�� مرتفع ب �

يوجد ��

ــب  ــد مــن برامــج التدري ــاك حاجــة للمزي ــة لتشــغيل وإدارة النظــام. هن وري �æ ات ومهــارات ــع بخــ�§ � تتمت
�Õــ ال

ــغيل  ــل تش ــن أج ) م � �Åــ ــك المعلم � ذل
ــا �� ــم (بم ــة والتعلي بي � وزارة ال��

�� � �Åــ ــة المعني ــاب المصلح ــع أصح لجمي

وإدارة ودعم النظام.

 (OpenEMIS) �
� وتحديثهــا �� �Åاتيجية للتعليــم ا��ربع ات الخطة ا�ســ�� . تم أتمتــه جميع مؤ×� �

�Õعــن التعليــم المهــ

اعتبــاًرا مــن أكتوبــر 2019، وتــم تطويــر لوحــات المعلومــات المرئيــة المرتبطة حســب المجــال. يمكــن الوصول إ© 

اتيجية للتعليم هنا. لوحات معلومات الخطة ا�س��

ا مأخوذة من  ً
� تتألف من 56 مــؤ×�

�Õات ا��داء الرئيســية9 الــ ضافــة إ© ذلــك، يتضمــن (OpenEMIS)73 مــن مؤ×� با�¹

ات موجودة هنا. ًحا جديًدا11,10. لوحة القيادة لهذه المؤ×� ا مق�� ً
تقريرGOPA، و17 مؤ×�

بــوي ولوحــات المعلومــات الخاصــة بهــا مــن قبــل مركــز الملكــة رانيــا  ات الواقــع ال�� تــم تطويــر مــؤ×�

ها هنا وهنا.  لتكنولوجيا التعليم والمعلومات للسنوات 2019-2018 و2020-2019 وتم ن±�

بويــة هــو أداة تخطيــط لصنــع السياســات القائمــة عــ¸  مــن المهــم التذكــ�� هنــا أن نظــام ادارة المعلومــات ال��

� وزارة 
ــم �� ــة بالتعلي ــات المتعلق ــ�å للبيان ــدر الرئي ــي المص ــذه ا��داة ه ــون ه ــي أن تك ــه ينبغ ــع أن ــة، وم ا��دل

ــة  بي � وزارة ال��
ــة �� ــة الداخلي ــع ا��نظم ــتبدال جمي ــة �س ــه مصمم ــت أداة أتمت ــا ليس ــم، إ� أنه ــة والتعلي بي ال��

والتعليم.

10

� حالتهــا الســابقة، وتــم ا�حتفــاظ بـــ 36 مــؤ×� 
ا �� ً

، تــم ا�حتفــاظ بـــ 15مــؤ×� �̧ � 56مــؤ×� أداء تــم ا�حتفــاظ بهــا مــن المصــدر ا��صــ �Åمــن بــ

ات أخرى عن تلك المعاد صياغتها. � الصياغة بينما تم فصل خمسة مؤ×�
أداء آخر مع تعديل ��

� عام 2020.
ات تعود إ© عام 2017، وتحتاج إ© تحديث �� هذه المؤ×�

10

11

� ا��ردن؟
�� (EMIS) تواجه �

�̄ 11. ما هي التحديات الرئيسية ال

مــن المهــم م«حظــة أن البيانــات الموجــودة عــ¸ هــذه البوابــة لــم يتــم تحديثهــا منــذ عــام 2017، ولكــن ســيتم تحديثها خــ«ل المرحلــة الثانية 

من Open EMIS (انظر السؤال 7)

8

9

� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية � ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠نظام ادارة المعلومات ال��

�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��

https://data.emis.moe.gov.jo/openemis-dashboard/user/admin/esp_access_equality_jo/index.html
https://data.emis.moe.gov.jo/openemis-dashboard/user/admin/generaloverview/index.html
https://data.emis.moe.gov.jo/openemis-dashboard/user/admin/educational_reality/index.html
https://data.emis.moe.gov.jo/openemis-dashboard/user/admin/educational_reality2/index.html
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جودة البيانات:

� ذلك قضايا اكتمال البيانات ودقتها وصحتها تحديًا مهًما لســ«مة (OpenEMIS)، فض«ً 
تظــل جــودة البيانــات بما ��

� اتخاذ القــرار القائم ع¸ ا��دلة. يجــب اعتماد (OpenEMIS) رســمًيا ليكون 
عــن القــدرة عــ¸ اســتخدام البيانــات ��

بيــة والتعليــم. عــ«وة عــ¸ ذلــك، � يتــم  حصائيــة داخــل وزارة ال�� المصــدر الوحيــد المعتمــد للمعلومــات ا�¹

� البيانات 
� فجوات ��

بية والتعليم مما يتسبب �� ات (OpenEMIS) بشكل فعال من قبل وزارة ال�� � استخدام جميع م��

ض تطويــر أداة متابعــة لجــودة بيانــات نظــام إدارة المعلومــات  � التحليــل. مــن المفــ��
المســتخرجة وكذلــك ��

� 2022-2020. كمــا أن سياســة النظــام � بــد مــن أن تســاعد  �Åالخطــة التشــغيلية للنظــام بــ �
بويــة �� ال��

� يتــم إدخالهــا إ© 
�Õمتابعــة جــودة البيانــات الــ �

ام والمســائلة مــن قبــل إدارات مركــز الــوزارة �� � � تحقيــق ا�لــ��
��

النظام.

� ا��ردن يعتمــد بشــكل كبــ�� عــ¸ التمويــل الخارجــي. 
�� (OpenEMIS) التمويــل: � يــزال تطويــر وصيانــة نظــام

بيــة والتعليــم � تغطــي جميــع النفقات  نامــج (OpenEMIS) مــن قبــل وزارة ال�� انيــة الحاليــة المخصصــة ل�§ � الم��

خيص.  المتعلقة بالصيانة والبنية التحتية وال��

UNESCO©مدرسة حكومية

� ا��ردن - كانون ا��ول ٢٠٢٠
�� (OpenEMIS) بوية نظام ادارة المعلومات ال��
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