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التابعة لوزارة التربية   الحكومية  تعبئة استمارة تقييم حالة المدارستعليمات 

م والتعلي  

 االسئلة الموجهة الدارة المدرسة  

 

 . يشمل هذا المسح جميع المدارس الحكومية والمستاجرة المنتشرة في جميع انحاء المملكة  •

، بحيث يتم تعبئة جميع  مدير المدرسة أول الشخص المفوض يجب تعبئة هذا المسح من قبل   •

 يانات بدقة و تحت طائلة المسؤولية . الب

التوضيحي  نات مشاهدة الفيديو  في اداخال البيا المعني مدراء المدارس او الشخص على جميع   •

 . نات لالستمارةلعملية ادخال البيا

لرجاء التواصل مع فريق متابعة تدقيق البيانات في  السئلة اة بامتعلق  استفساراتفي حال وجود  •

 . " معلومات التواصلالوزارة "  

 ايل  أو الموب  Tabletالجهاز الكفي المحمول  أو   Laptopالالب توب   أو م جهاز الكمبيوتر ااستخد •

 - م الرابط التالي :خدول على استللدخ •

http://data.esmp-jordan.org/AssessSurvey/login.xhtml 

 
 بالنسبة السم المستخدم وكلمة المرور :- 

 . وطني للمدرسة  الرقم ال :  اسم المستخدم -1
 : الرقم الوطني للمدرسة . كلمة المرور  -2

 

 

 

كلمة المرور ،  يقوم النظام بطلب تعديل باستخدام المعلومات السابقة  عند الدخول الى المنصة  •

 منصة . يرجى تغير كلمة المرور حسب التعليمات في ال

 نظام االيميس وقم بنسخ الرقم الوطني للمدرسة .للحصول على الرقم الوطني للمدرسة استخدام 

http://data.esmp-jordan.org/AssessSurvey/login.xhtml
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  ، حيث سيقوم النظام الموبايلتحديد رقم " مدير المدرسة  كذلك االمر يطلب النظام من المستخدم "  •

 .   962ولي والذي يبدأ بالرقم الد ه،رقم الموبايل الذي سوف يتم ادخال  خدامارسال اشعارات باستب

والضغط على كلمة  المسح ت االساسية للمدرسة في الجزء االول من حقق من المعلومايجب الت •

 بيانات المدرسة  حديث  ت

 

 نها . استعراض جميع االسئلة الموجهة واالجابة عمن خالل   ل المسحاالنتقال الى تفاصي •

 لالستمارة . التاكد من اكتمال جميع البيانات و التاكد من االرقام المدخلة  •

ع  جمي دخالإكتمال إكيد أت " مدير المدرسة" في حال اكتمال ادخال جميع البيانات يجب على  •

 .   نهاء وارسالاو الضغط على  البيانات

 

  الرقم الذي تم اعتماده للتواصل عند التسجيل " من خالل   " مدير المدرسة الى   ه رسال تصل ف سو •

 . بنجاح  ارسال االستمارة من قبلكم تفيد بانه تم 
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و المتابعة من خالل    المعني بضبط جودة البياناتسوف يتم مراجعة االستمارة من قبل الفريق  •

ستمارة  يث سوف يتم اعادة االح، ي منطقية او ارقام غير دقيقة غير النظام في حال وجود بيانات 

 .   مرة اخرى طلب استكمال البيانات الناقصة و اعادة ارسالهاب  رسةمدير المدل

 


