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 وزارة التعليم والتعليم العالي 



 األجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

 الوطنية القطرية للمعلومات التربويةالشبكة تعريف 

 مصادر البيانات التى يتم التعامل معها فى الشبكة

 كيفية الحصول على البيانات الخارجية

 الوطنيةالتحليالت اإلحصائية املتوفرة في الشبكة املؤشرات و 

 أمن و حماية البيانات فى الشبكة الوطنية

 أهم أهداف الشبكة الوطنية القطرية للمعلومات التربوية



 الوطنية القطرية للمعلومات التربويةالشبكة تعريف 

ــة فى  ــــــــراج البيانات التربويـــ ــــــة هى املصدر املوحد إلستخــــ ــــ العالي، رة التعليم و التعليـــــم وزاتعتبر الشبكة الوطنية القطرية للمعلومات التربويـــ
أنها تحتوى على عدد كبير من التقارير و لوحات املعلومات املختصة فى تحليل أداء الطلبة و املعلمين و املدارس مما يمكن أصحاب حيث 

 .املناسبةوبالكيفية القرار من إتخاذ القرارت السليمة و الصحيحة فى الوقت املناسب 
 

و يتم ( ربع سنوياأسبوعيا،  شهريا،  )تقوم الشبكة الوطنية بالتكامل مع العديد من األنظمة و تجميع البيانات التربوية منها بشكل دورى 
 .املناسبالبيانات بالشكل الذى يتناسب مع دقة اتخاذ القرار  فى الوقت جودة العمل على تحسين 

 

يكون لها صالحيات على جهة بحيث أن كل متخذي القرار، يتم عرض التقارير و لوحات املعلومات بحسب صالحيات املستخدمين و 
.بعض التقارير و لوحات املعلومات الخاصة بها و أيضا عرض البيانات الخاصه بها فقط  



في ةالمساعد
 اتخاذ القرار

 تطوير األداء

 توفير الوقت

وضع منهجية 
العمل 

والمخرجات في 
قالب متناسق ذي 

 صله

بيانات توفير 
تربوية 
صحيحة 
 ودقيقة

ةفعالي  

 األشخاص

 منهجية العمل التكنولوجيا

 أهم أهداف الشبكة الوطنية للمعلومات التربوية



 في الشبكة الوطنيةمصادر البيانات التى يتم التعامل معها 

                      NSIS   النظـــــــام الوطني ملعلومات  للطلبـــــــــــــــــــــة  

 يتم  التكامل مع نظام الطلبة للحصول على بيانات املدارس و الطلبة و املعلميين و درجات االختبارات و األنشطة 

الوزارةيتم التكامل مع نظام املوارد البشرية للحصول على البيانات الديموغرافية للمعلمين و املوظفين باملدارس و   

العامةملفات إكسل لإلختبارات الوطنية و الثانوية   
الخاصة بدرجات الطلبة فى األختبارات الوطنية و الثانوية العامة اإلكسليتم التكامل مع ملفات   

 مصادر بيانات من جهات خارجية

الخ .... االجتماعية   يتم التكامل مع  الشبكة الحكومية للبيانات  في الجهات املعنية بالطلبة كوزارة الصحة والشئون   

 يتم التكامل مع نظام التعليم األلكترونى للحصول على الغياب و السلوك و الواجبات الخاصة بالطلبة و املعلمين

            HR  البشرية املوارد نظام

   LMS     اإللكتروني التعليم نظام



 كيفية الحصول على البيانات الخارجية

ـــــــي الى تطوير و تحسين الشبكة الوطنية لجعلها املصدر العالي وزارة التعليم و التعليم سعي فى إطار  ــــ فى الدولة و املعتمد ملتابعة األساســـــــ
في بالعملية التعليمية و التى تساهم بشكل فعال املنوطة فقد تم تحديد الوزارات و الجهات املختلفة قطر، العملية التعليمية فى دولة 

 .  التعليمية للطلبةاستكمال املسيرة 
 

إدارة تكنولوجيــــا املعلومات بالـــوزاة و  (إدارة السياسات واألبحاث التربوية ) و بالتالى فقد تم تشكيل فريق مختص من قسم اإلحصاء 
و من ثم التواصــــــــــل مع عدد من الجهات الخارجيــــــــــــــــــــــة و الــوزارات في البيانات، لدراسة الوضع الحــــالى للبيانات املتاحــــــة و دراسة الفوارق 

رؤيتها و بناء مجموعة من مؤشرات األداء التى العالي في استكمال املختلفه فى الدولة لطلب البيانات التى تخدم وزارة التعليم و التعليم 
 .حتى التخرج من الجامعةالروضة املدارس و الطلبة بشكل خاص من بداية الدخول الى املعلمين، تساعد على مراقبة أداء 

 
ــــــة، املعلومات التى ستساعد فى بناء املؤشرات أخذ و بعد الدراسة املتأنية لكيفية التواصل مع الجهات املعنية بالبيانات و  ــــ ــــ ــــ و التعليميـــــ

فقد تم التوجهه نحو أستخدام الشبكة الحكوميـــــــــــة . األخذ فى األعتبار السياسات التى تتبعها الدولة لتبادل البيانات بشكل أمن و سليم
البيانات من تكرار و أستمرارية و جهة الجهات و ذلك بعد األتفاق على شكل و هيكل البيانات من هذه األلكترونية إلستالم البيانات من 

 .أخرى جهة 
   



 الوطنيةالتحليالت اإلحصائية املتوفرة في الشبكة املؤشرات و 

و مراقبة األداء فى العملية التعليمية اإلحصائية التي تساهم في تحسين، وتطوير  و املؤشرات ( تقارير و لوحات معلومات)تحتوى الشبكة الوطنية على العديد من الخدمات   
. الوزارةو باملدارس   

  

 التقارياتقارير

 األداء األكاديمي

 مراقبة أداء المدارس

 تحليل األداء فى الثانوية العامة

 ملف المدرسة

 ملف الطالب

 ملف المعلم

 املؤشـــــــــــــــــرات

 التقاريــــــــــــــــــــــــــــر

للطلبة تحليل مستويات األداء  -      

 مقارنة أداء المدارس في االختبارات        -   

  الداخلية والنهائية      

نتائج الطلبةتحليل  -     

 والمعلمين والمدارسللطلبة التعدادات  -   

 لوحات املعلومات

 مؤشرات ما قبل االبتدائية

 ب، ع، ثمؤشرات المراحل 

 مؤشرات المرحلة الجامعية



 أمن و حماية البيانات فى الشبكة الوطنية

أو لوحة المعلوماتمستوى التقرير، المؤشر على    

ظهار أو إخفاء التقرير من الصفحة الرئيسيةإ  

عطاء الصالحيات على حسب نوع المستخدمإ  

 على مستوى البيانات

لمدارسا  

لمعلمين فى المدارسا  

مستويات األمن الخاصة بالبيانات لتصل الى زيادة جارى العمل على 

حقل بيانات معين لمستخدم معين إضافة إلى االستخدام األمثل للشبكة 

 الحكومية لتبادل البيانات
GN (Government Network) 



  

 شكراً لكم
  

9 

العالي والتعليموزارة التربية والتعليم   


