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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 الفهرس

 الصفحة الموضوع
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 مقدمة

ظهر في العصر الحديث مصطلح تقنية املعلومات اإلدارية وأخذ في االنتشار بشكل كبير  فري الع رل اإلدارك  كرل             

القطاعررراتل ولقرررد أخرررذت دوه ك يررر ي ت رررذت الىقنيرررات وع لرررا عارررا عدخالهرررا فررري مة  رررا  ال واإلعررر   عررر  تطبيررر  اإلداري 

اف محرردديل عال أ  ا ررى داه  ررذت الىقنيررات ال ى رراعد عاررا تحقيرر  ا  ررداف اإللكت ونيررة و رر  خطررم مر ررومة وأ ررد

ي في الع ل اإلداركل دو  تروا ر العنصرر الرشررك القرادر عارا ا رى دامها واال رىهادي مو رال وتروا ر الشرها ية فري  املرجوَّ

 .الىعامل مع املعلومات اإلدارية

را جديرًدال  وُيعىَب  مههوه اإلداري اإللكت ونية واحًدا م        
ً
املهرا ي  الحدي رة فري الهكرر اإلدارك املعافررل  درن طعرد ن ط

ترررآ ارررارت الىكنولوجيررة عاررا عداري املة  ررات وعاررا ا ررت اتيايا  ا ووظاأههررال والوارررع أ   ررذت الىرر ري ات ال طعررود  قررم 

ل فري تطروير املهرا ي  علا الُبْعد الىكنولوجي املى  ل في الىكنولوجيات الرر يةل وإن ا امىد أيًضا علا الُبعْ  ِّ
 
د اإلدارك املى  

اإلدارية التن تراك ا لعقود عديديل وأفبحا طع ل عاا تحقي  املزيد مر  املرونرة اإلداريرة فري الى كري  اإلداركل ولعرل 

و  ك يررر  مههرررروه امليكنررررة اللافررررة  ررر دارات الع ررررل داخررررل املة  رررةل علررررا مههرررروه تكامررررل   كرررري اإلداري اإللكت ونيررررة تىعرررردَّ

ات واملعلومررررات افلىلهررررة واملىعررررددي وا ررررى داه تلرررر  البيانررررات واملعلومررررات فرررري توجيرررر   يا ررررة وإجرررررا ات ع ررررل البيانرررر

املة  ررة نحررو تحقيرر  أ رردا ها وتررو ي  املرونررة ال  مررة ل  ررىاا ة لل ىويرر ات املى حقررةل  رروا  الداخليررة أو اللارجيررة  

ل عال أ  رررا تى يرررت وبررذل  طشررر ل اإلداري اإللكت ونيرررة ج يررَع مكونرررات اإلداري مررر   ت طرريمو وتنهيرررذو ومىابعرررةو وتقيرري و وتحهيرررتو

رر  تكامررل الر يررةل  ِّ
 قرردر  ا عاررا ت ليرر  املعر ررة  صرروري م ررى ري وتطرروير الب يررة املعلوماتيررة داخررل املة  ررة  صرروريو تحق 

رررِّك الهكرر اإلدارك املعافررر للنارر علإ ررا عارا أ  ررا عنارا  الوظرراأ  اإلدا ِّ
 
ريرة  كهايررة و عاليررة و رذا مررا د رع الك يرر  مر  ُمنا

  ا ى داه تقنية املعلومات واالتصاالت لىحقي  أ داف املنا ة 

 

 .  لمقدمها والمشاركين مفيداا  أسأل هللا أن يبارك في هذه الحقيبة لتكون دليلا 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 دليل الربنامج التدرييب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة اإللكترونية سم الربنامجا 

 دارة اإللكترونية بكفاةة عالية اإل على تنمية مهارات املتدربون  العام اهلدف

 

 األهداف

 التفصيلية

 

 

 : يتوقع من المشارك أن البرنامج نهاية في
                  -      يحدد مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

 أهمية اإلدارة اإللكترونية يبين  -

 يطّبق التقنيات املستخدمة في اإلدارة اإللكترونية  -

ِبع مراحل التحول إ -
َّ
 لى اإلدارة اإللكترونية يت

رات التي تدعو إلى التحول لإلدارة اإللكترونية  -  يفسر املبّرِ

 يحدد مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية  يوضح متطلبات -

 

 . ساعات كل يوم 4 ساعات تدريبية 8 –   يومان   - مدة الربنامج

   ةالوكال –قادة املدارس  - املستهدفون 

الوسائل 

 واألدوات

  
  السبورة الورقية –أدوات مكتبية  –السبورة التفاعلية  –الحاسب اآللي  –البروجكتر  -

 األنشطة

 واألساليب  

 
التطبيق  -حلقة نقاش  –تمثيل األدوار  –عصف ذهني  –حوار ومناقشة  –محاضرة   -

  العملي ) فردي ، جماعي (

 منهاج احلقيبة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

األول:اليوم التدرييب   

 العنوان

 

 املوضوعات اجللسة

 : -اهلدف التدرييب

 بنهاية الربنامج يتوقع من املشارك أن :

 الزمن

 )دقيقة(

 مقدمات الربنامج

 

 األوىل

 

 01 يبني عالقة إيجابية بين املشاركين تعارف  و ترحيب 

 01 اإلدارة اإللكترونيةمهارات  يتعرف على تعريف بالبرنامج

 

رة مفاهيم اإلدا

 اإللكرتونية 

اوخصائصه مفهوم اإلدارة اإللكترونية  01 يحدد مفهوم اإلدارة اإللكترونية وخصائصها      

ترونيةاإللك مقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة  01 اإللكترونية بين اإلدارة التقليدية واإلدارة ن يقار  

املبررات التي تدعو إلى التحول لإلدارة 

ة في مؤسسات التعليماإللكتروني  

املبررات التي تدعو إلى التحول لإلدارة   يذكر 

 اإللكترونية في مؤسسات التعليم
01 

 01 أهداف اإلدارة اإللكترونيةيعدد  أهداف اإلدارة اإللكترونية

 001 اجملموع
 

عناصر تطبيق 

اإلدارة 

 اإللكرتونية

 

 الثانية

 

 01 ر اإلدارة اإللكترونيةيستنتج عناص عناصر اإلدارة اإللكترونية

 01 يناقش وظائف اإلدارة اإللكترونية وظائف اإلدارة اإللكترونية

 01 يوصف مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

 01 يتقن مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية

موعاجمل  001 

 001  اجملموع الكلي
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

:اليوم التدرييب الثاني   

 

 العنوان

 

 املوضوعات اجللسة

 اهلدف التدرييب :

 بنهاية الربنامج يتوقع من املشارك أن :

 الزمن

 )دقيقة(

 

جماالت تطبيق 

اإلدارة 

  اإللكرتونية

 

 األوىل

 

مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 املؤسسات

بيق اإلدارة اإللكترونية في يوضح مجاالت تط

 03 املؤسسات

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 املؤسسات

يستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 03 املؤسسات

 مكونات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعليم
يناقش مكونات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 03 التعليم

 023 اجملموع

 

تطبيقات 

تفعيل اإلدارة 

 اإللكرتونية

 

 الثانية

 

 تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية

 )مستندات قوقل (

 يستنتج تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية

 
00 

 تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية

 )نماذج قوقل(

 يناقش تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية

 
03 

 دارة اإللكترونيةتطبيقات تفعيل اإل 

 )جوجل درايف (

 يطبق تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية

 
00 

 023 اجملموع

 203  اجملموع الكلي
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إرشادات للمدرب :

التي ستساعدك بإذن هللا عز وجل على تحقيق  نأمل منك مراعاة اإلرشادات التاليةأخي المدرب .. 

 أهداف البرنامج التدريبي :

ِّ ع الج •
 
 يد واملراجعة الدريقة لل ادي الىدريرية االط

 مراعاي الزم   درة والحرص عاا ا ت  ار الورا و   اللطة املوضوعة  •

 ( العرض  ل شراأحأدوات مكىريةالى كد م  توا ر املواد ال  مة )أجهزيل  •

ي لكل جل ة تدريرية • َعدَّ
ُ
  ا تيعاب ا نشطة امل

 تو يع افج وعات بشكل مىوا و ومىاانس  •

 داه ا  اليب الىدريرية في ال شاطات الهردية والج اعية وأ اليب املشاركة   ى ا •

 داتاشو أو شاشة العرض الىهاعلية    داه ال بوري الوررية أو ع  طري عرض اإلجا ات  ا ى •

 الىاوه  ي  افج وعات أرنا  ال شاط لإلشراف واملىابعة وتقدي  امل اعدي   •

  وعة في ورش الع ل واملنارشة والعرض الى كد م  مشاركة ج يع أ راد افج •

 لىباده اللب ات    وإعطائ  ياملىدربمراعاي م ىوو  •
َ
 الهرفة

  ىعبئة ن وذج الىقيي  في   اية  رنامج تص ي  الب امج الىدريرية    ياملىدربالى كيد عاا  •

 االلتتاه  وجود الحقيبة الىدريرية مع  طواه الب نامج الىدريبن   •

 وتباده اللب ات  دف أ اس ن للب نامج الىدريبن  املشاركة الهعالة  •

 اإلغ ق الىاه  جهزي الجواه والندا  داخل القاعة الىدريرية   •

 امل ار ة الع لية امل ى ري لل هارات املكت بة في الب نامج الىدريبن تض   عده  قدا  ا   •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إرشادات للمتدرب :

 :  المتدربأخي   

 : التالية النقاط مراعاة منك أتمنى لتدريبيةالحقيبة ا من الفائدة لتحقيق  

 اال ىعداد لل شاركة في الب نامج والحضور في الورا واملكا  افحددي   •

 ننصح  قرا  ي الحقيبة الىدريرية واالط ع عاا املادي العل ية  ى ع   •

 عررا  النقاش  كل ما لدي   ي ا يىعل   الب نامج  •

 ه ع  افج وعة  االلتتاه  ىوافل الع ل وعده االنشوا •

 ك  مشارآ في ج يع ا نشطة  •

  احت ه أ كار املدرب والزم   •

 أنقد أ كار املدرب والزم     دب ع  كانا  ناآ حاجة  •

 احرص عاا ا ت  ار الورا  •

 تقبل الدور الذك ى ند علي  في افج وعة  •

 حهز أ راد ما وعى  في املشاركة في ال شاطات  •

 املدرب والزم   أرنا  الب نامج الىدريبن  احرص عاا  نا  ع رات طيبة مع •

 احرص عاا ما طعل ى  في الب نامج وطبق  في امليدا   •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 اليوم التدريبي األول 

 الجلسة التدريبية األولى 

 
 

 

 )مفهوم اإلدارة اإللكترونية(
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 اليوم التدريبي )األول(

 دقيقة (  402)  الزمن :    اإلدارة اإللكترونيةمعاني ومفاهيم في جلسة : عنوان ال       ( : 4الجلسة ) 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة  : هدف

 يحدد مفهوم اإلدارة اإللكترونية  -

 يقارن بين اإلدارة التقليدية واإللكترونية   -

د أهداف -  .اإلدارة اإللكترونية يعّدِ

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب يذخطوات التنف م

 دريقة 10 كري الىعارف شريحة اللعب طعارف  4

 دراأ  10 جها  العرض –الحا ب  شريحة محاضري ا ىىاح الب نامج 0

 دريقة 20 ورق الع ل مشهد  يديو حلقة نقاش 1-1-1نشاط  3

 دراأ  10 العرض جها  –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري مههوه اإلداري اإللكت ونية 1

 دراأ  10 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري خصاأص اإلداري اإللكت ونية 5

 دراأ 10 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 1-1-2نشاط  6

 دراأ  10 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري مقارنة  ي  اإلداري الىقليدية واإللكت ونية 7

 دراأ  5 ورق الع ل شريحة شحلقة نقا 1-1-3نشاط  8

9 
املب رات التن تدعو علا الىحوه لإلداري 

 اإللكت ونية في مة  ات الىعلي 
 دريقة 10 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دراأ  10 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 1-1-4نشاط  42

 دريقة 15   العرضجها –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري أ داف اإلداري اإللكت ونية 44

 دريقة 120 ما وع الىوريا الزمنن

 

 خطة سير تنفيذ الجلسة األولى
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 الموضوع

 

 مفهوم اإلدارة االلكترونية وخصائصها
 

 جماعي

 

 الهدف 

 

يحدد مفهوم اإلدارة االلكترونية 

 وخصائصها

 د 02 نالزم

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  4/  4 رقم النشاط :

 

  عزيزي المشارك :        

 يلي : ما تحديدبعد مشاهدتك للفيديو  آمل منك مع مجموعتك               

    مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

  خصائص اإلدارة اإللكترونية  

 إلجابةا

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=b

b5dloHqO4M 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 اإللكترونية وخصائصها مفهوم اإلدارة الموضوع

 د 02 الزمن وخصائصها  مفهوم اإلدارة اإللكترونية يحدد الهدف:

 4-4-4المادة العلمية للنشاط رقم:  محاضرة نوع النشاط

: مفهوم اإلدارة اإللكترونية
ا
 :أوال

عرف اإلدارة التقليدية بأنها
ُ
ة املوارد "ذل  الجهد اإلن اني الذك يىعل   ى طيم وتناي  وريادي وررا  ت

 الرشرية واملاديةل لىحقي ِّ أ دافو محددي  كها ي و عالية" 

 :أما مفهوم اإلدارة اإللكترونية

واالتصرررراالت فرررري البنررررا   ليرررردك علررررا تطبيرررر  تقنيررررات املعلومرررراتاإلدارك الىق فهووووو االنتقووووال موووون العموووول -

دات الىناي يررررة الىنايمررررنل وا ررررى داه الىقنيررررة الحدي ررررة   ررررا  إ ررررا شرررربكات الحا ررررب ا لرررري لررررربم الوحرررر

بعضرها مرع بعرت لت ررهيل الحصروه عارا البيانررات واملعلومرات الت راذ القرررارات املنا ربة وإنارا  ا ع رراه 

ل وأ رع وراو م ك    ل وب رل تكلهةو  وتقدي  اللدمات لل  ىهيدي   كها يو

ه اإلداري م  عداريو عادية علا عداريو علكت ونية   أْك أن  تحوُّ

عووورف  -
ُ
ما وعرررة مررر  الجهرررود الترررن طعى رررد عارررا تكنولوجيرررا املعلومرررات ” ت ونيرررة     رررااإلداري اإللككموووا ت

ي املشك ت الناج ة ع  طعاُمل  لىقدي  املنىاات لط ت ا م  خ ه الحا ب ا ليل وال عي لى هي  حدَّ

  “ طالب املنىاات مع ا  رادل   ا ى ه  في تحقي  الكها ي والهاعلية في ا دا  الىنايمن

    ا ما وُع الع ليات والىاهيتات اإلدارية التن ط  ح  ا ى داه  إللكترونية املدرسيةأما اإلدارة ا -

الو رررراأل اإللكت ونيررررة لىطبيرررر  تكنولوجيررررا املعلومررررات واالتصرررراالت فرررري تنهيررررذ ا ع رررراه املدر ررررية  كهررررا ي 

مرررة لل  ررررىهيد قدَّ
ُ
ي  مرررر  عاليرررةم م ررررا يررررةدك علرررا تطرررروير الىنارررري  اإلدارك املدرسررر ن وتح رررري  اللرررردمات امل

ب وأوليا  ا مور في كا ة ع ليات اإلداري املدر ية 
َّ
 الط 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 :ومن التعريفات السابقة نستنتج أن اإلدارة اإللكترونية

  هرررري مناومررررة علكت ونيررررة مىكاملررررة   رررردف علررررا تحويررررل الع ررررل اإلدارك العررررادك مرررر  عداري يدويررررة علررررا عداري

رررر  معلومات
ُ
ا
ُ
يررررة رويررررة ط رررراعد فرررري ات رررراذ القرررررار اإلدارك  ا ررررى داه الحا رررربل وذلرررر   االعى رررراد عاررررا ن

 .   رع ورا وب رل تكالي 

 اإلداري اإللكت ونية هي ع لية ا ى داه املة  ات اإلدارية لىكنولوجيات املعلومات واالتصاه  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

ا: خصائص اإلدارة اإللكترونية:   ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  :والب يد اإللكت ونيل وا دلة  حيث يى  االعى اد عاا ا رشي  اإللكت ونيلإدارة بال أوراق                    

ىاَبعة ا لية               
ُ
  تطبيقات امل

ُ
ا
ُ
 واملهكرات اإللكت ونيةل والر األ الصوتيةل ون

o :حيث االتصاه اإللكت ونيل والىليهو  افح وهل والىليهو  الدولي الجديدل  إدارة عن ُبْعد    

 ت ونيةل وغي  ا م  و األ االتصاه الحدي ة واملةت رات اإللك              

o :دو  االرتباط  الليل أو الو ار 24حيث الع ل  اإلداري  الزم  املهىوح 
ً
لة  مىوافِّ

ً
 . اعة

 إدارة بال أوراق

 ُبْعد عن إدارة

 املفتوح بالزمن اإلدارة

 إدارة بال تنظيمات جامدة

 العمل من خالل الشبكات

م املعالجة ا
ُ
ظ
ُ
 لتحليلية التقليديةاالنتقال من ن

ل املنظمات من الهياكل املركزية الوظيفية إلى  تحوُّ

 الهياكل التنظيمية الالمركزية
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

o الع رررل يرررى  مررر  خررر ه املة  رررات الشررربكية واملة  رررات الذكيرررة الترررن عداري  ررر  تناي رررات جامررردي  :

 .طعى د عاا فناعة املعر ة

o املعا  
ُ
ا
ُ
ا مر  أ   لجة الىحليلية الىقليديةاالنىقاه م  ن

ً
علا نا  املعالجة الىحليلية الهوريةل انط ر

ا 
ً
ُعررررْد تنا ررررب الطبيعررررة املىويرررر ي وال ررررريعة ل ع رررراه التررررن تىطلررررب تحرررردي 

َ
نارررر  املعالجررررات الىقليديررررة لرررر  ط

ا لل علومات  ا للبيانات وإنىاًجا م ى رًّ  م ى رًّ

o إللكت ونيرة مر  خر ه ربرم نار  املعلومرات  ىقنيرات : حيث طع رل اإلداري االع ل م  خ ه الشبكات

  Extranetل واالك ت انا Intranetاالتصاالت الحدي ةل م ل: شبكة اإلنت نا 

o ه املنا ات م  الهياكل املركزية الوظيهية علا الهياكل الىناي ية ال مركزية رِّنة امل تندي علرا  تحوُّ
َ
امل

ررَرق الع ررل ال مرر   خرر ه الهرررد مه ررا  لرر  نبوغرر   و كررذا  قررد أ رره ا  ررذت املعلومررات والع ررل مرر  خرر ه  ِّ

الىوييرر ات الىكنولوجيررة امله ررة فرري خلرر  أ ررلوب جديررد لررإلداري الحدي ررةل وكررذل   رر   تقنيررات تكنولوجيررا 

املعلومرررررات واالتصررررراالت أ ررررره ا فررررري طوييررررر  مضرررررامي  وظررررراأ  الع ليرررررة اإلداريرررررة الىقليديرررررة علرررررا طوييررررر ات 

 اذ القرارات جو رية في وظاأ  الىناي  وات 

 مثال:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام ادارة موارد املؤسسة

بعد

نظام واحد متكامل

املوارد البشرية املاليات التسويق 

التخطيط 

واملتابعة 

 قبل
بيانات شخصية بقواعد بيانات خمتلفة 

 نظام ادارة موارد املؤسسة

بعد

نظام واحد متكامل

املوارد البشرية املاليات التسويق 

التخطيط 

واملتابعة 
املوارد البشرية املاليات التسويق 

التخطيط 

واملتابعة 

 قبل
بيانات شخصية بقواعد بيانات خمتلفة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 
 

 الموضوع

 

 المقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية
 

 جماعي
 

 الهدف 

 

 يقارن بين اإلدارة التقليدية واإللكترونية
 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  4/  0 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :        

                                  لمقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونيةل تنقسم املجموعة لقسمينتمثيل األدوار من خالل              

 من النواحي التالية :

 

 اإلداري اإللكت ونية اإلداري الىقليدية العنصر

   املههوه

   ا  لوب في الىعامل

   املعلومات

   داريارتباط اإل 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

ا: مقارنة بين اإلدارة التقليدية واإللكترونية:
ا
 ثالث

 قاَرن بين اإلدارة بمفهومها التقليدي واإلدارة اإللكترونية من حيث عدة أموور:يُ 

  راأ رررة عارررا الهرميرررة والىق ررري  القررراأ  عارررا الى طررريم وأوامرررر فررري ا عارررال أ  اإلداري   ههومهرررا الىقليررردك

 .مقا ل تنهيذ لللطم وأوامر في ا  هل

   ررررَ  نطرررراق اإلشررررررافل ارتكررررزت عاررررا ترررررا  عدارك يقرررروه عاررررا ن رررراإلداري الىقليديررررة
ْ
مِّ مررررديرو ترررررتبم  رررر ل و 

 كبي ي أو فوي ي م  املر 
ٌ
طعى رد اإلداري اإللكت ونيرة   ين را و ي ل كانا تقوه عارا عداري ا خرري    ما وعة

 .عاا عداري الذات

   ترتكرررز اإلداري   ههومهرررا الىقليررردك 
ً
رررعة  و ِّ

ً
علررررر  رميرررة املعلومررراتل  املعلومرررات لررردو املررردير أك ررر  ك ا رررة

اإلداري   ين را ل مقا ل عاملي  ال ي لكو  عال القدر الي ي  مو ا عارا رردر مرا ى ر ح  ر  تق ري  الع رللوررا ً 

 علرر اإلنت نا وشبركات ا ع راه  اإللكت ونية ترتكز

   اإللكت ونيرة  وال ررية أ رلوًبا ومنًًجرال  ين را اإلداري أ  اإلداري الىقليدية طعى د عاا الهرميةويرو اخرو

 والشها ية والىحالهات اال ت اتياية  عداري االنهىاحالرر ية هي 

 

 

 الموضوع

 

 المقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية

 

 الهدف 

 

 يقارن بين اإلدارة التقليدية واإللكترونية
 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  4/  0 : المادة العلمية لرقم النشاط
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 المبررات التي تدعو إلى التحول لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم
 

 جماعي

 

 الهدف 

 

يذكر المبررات التي تدعو إلى التحول 

 لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم  

 د 5 نالزم

 

 نوع النشاط

 

 شحلقة نقا

 

 4/  4/  3 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :ذكر املبررات التي تدعو إلى التحول لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم  أن تآمل منك مع مجموعتك              

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 المبررات التي تدعو إلى التحول لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم الموضوع

 

 الهدف 

رات التي تدعو إلى التحول يذكر المبر

 لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم  
 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  4/  3 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

رات التي تدعو إلى التحول لإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم: ا: املبّرِ
 رابعا

ل نحووو اإلدارة آ ك يررً ا مرر  لقررد أج ررع العديررد مرر  البرراح ي  عاررا أ   نررا املبووررات التووي دعووا إلووى التحوووُّ

 :(0228؛ عزمي، 0224؛ زيتون، 0202اإللكترونية في املدارس، ويمكن تلخيصها فيما يلي )مكاوي، 

  الت رارع فرري ال رروري الىكنولوجيررة واملعر يررة التررن  رضرا نه ررها عاررا م ىلرر  مارراالت الحيرراي اإلن ررانيةل

 .وم   يو ا رطاع الىعلي 

  رررررر  مررررررع مىطلبررررررات البيئررررررة افحيطررررررة  املدر ررررررةل وتانررررررب العزلررررررة والى لرررررر  عرررررر  مواكبررررررة العصررررررر الىكيُّ

 أِّ رة للهكرر اإلدارك الىقنررن 
ُ
ر َّ ال رعي علرا تحقير  الكهايرة اإلداريرة النوعيرة والك يرة امل

َ
 ىحدياتر م ومر  ر

 .املعافر

  اإلعررر ه مررر  خررر ه االنهىررراح والىكامرررل  ررري  افجى عرررات اإلن رررانيةل ذلررر  االنهىررراح الرررذك أو 
ُ
ررر  عوملرررة

ْ
جَدت

و مرررر  خررر ه شررربكة اإلنت نررررا 
ال ررروري الىكنولوجيرررةل ومحررراوالت الررررربم  ررري  أ رررراد افجى ررررع اإلن ررراني ككرررل 

 .والهضا  اإللكت وني وما علا ذل  م  أدوات رر ية

 ج يررررر 
َ
رررررب حو ررررربة

َّ
ه نحرررررو الىعلررررري  اإللكت ونررررريل وظهرررررور مرررررا ُى رررررمَّ   املررررردار  الذكيرررررة الترررررن تىطل ع الىحررررروُّ

 .الع ليات داخل  ذت املدار    ا  إ ا الجوانب اإلدارية
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

  طعرررُّض الحكومررات لضررووط م ررى ري مرر  املررواطني  وامل ررىهيدي  بشرركل عرراهل مرر  أجررل تلبيررة الطلبررات

املتتايررررردي عارررررا اللررررردمات الىعلي يرررررةل وذلررررر  ب ررررررب تزايرررررد عررررردد ال ررررركا ل والرغبرررررة فررررري تح ررررري  نوعيرررررة 

ت اإلداريرة املىعلقرة  املة  رات الىعلي يرةل والرى لص مر  الرروتي  اللدمةل واإل رراع فري عنارا  اللردما

 .والبي ورراطية

  الىوجررر  نحرررو توظيررر  وا رررى داه الىطرررور الىكنولررروجي واالعى ررراد عارررا تكنولوجيرررا املعلومرررات فررري ات ررراذ

 .القرارات اإلدارية

  ررت داخررل كررل مة  ررة ط ررعا ا ديرراد حرردي املنا  ررة  رري  املة  ررات الت  ويررةل وضررروري وجررود اليررات للى يُّ

 .للىنا س
 

  اال رىاا ة لىحقير  ضرروري االتصراه امل رى ر  ري  العراملي  فري القطراع الت  روك مرع اط راع نطراق الع ررل

صات  ب ت صُّ  .وطشعُّ

   َْهرررررر
َ
ه للع ررررررل اإلدارك فرررررري مة  ررررررات الىعلرررررري    ِّ

شررررررروط الىوظيرررررر  الحاليررررررة التررررررن طشررررررت ط عاررررررا املىقررررررد 

 .ال وتطويعها في حل املشك ت اإلدارية والت  وية  هعاليةالىكنولوجيا الحدي ة وكيهية الىعامل معه

  ا ديررراد عررردد الطررر بل والقررروو الرشررررية العاملرررة فررري املدر رررة م رررا ى رررىد ي وجررروَد ناررراه علكت ونررري ى رررهل

 .الىعامل معه 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية
 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

 يعدد أهداف اإلدارة اإللكترونية  
 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  4/  1 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  خمسة أهداف من أهداف اإلدارة اإللكترونيةتعدد أن آمل منك مع مجموعتك  حلقة النفاشمن خالل              

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

  أهداف اإلدارة اإللكترونية الموضوع

 

 د 42 الزمن   يعدد أهداف اإلدارة اإللكترونية الهدف 

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  4/  3 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

ا: أهداف اإلدارة اإللكترونية:  خامسا

 مررر  ا  رررداف مررر  خررر ه 
ً
ي كررر  لرررإلداري اإللكت ونيرررة عارررا امل رررىوو الت  ررروك واملدرسررر ن أ  تحقررر  ما وعرررة

  املعلومرررررات اال رررررى داه ا م رررررل لىقنيرررررة املعلومرررررات واالتصررررراالتل ومررررر  خررررر ه ا
ُ
ال رررررى داه امل أررررر  لرررررُنا

قهوا اإلدارة اإللكترونيوة واملعر ة العل ية والىطبيقية املىعلقة ت ا   ِ
ّ
ومن بين األهداف التي يمكن أن تحق

 بصفة عامة:

o  تطوير ع ليات اإلداريل وطعزيز  عاليت ا في خدمة أ داف الت  ية 

o  البيانررات واملعلومررات وربطهررا   راكررز  تقليررل معورررات ات رراذ القرررارات اإلداريررة عرر  طريرر  تررو ي

 ات اذ القرار م  خ ه ا ى داه تقنية املعلومات اإلدارية 

o  ط رررهيل طريقرررة الحصررروه عارررا اللررردمات واملعلومرررات مررر  الجهرررات املىعاملرررة مرررع املدر رررة فررري أك

 وس ررعةو و رهولةو فري أ
ً
رري
َ
مها املدر ة مباش ِّ

ك مكرا  ورال ك ا ط  ح لل  ىهيد  طلب اللدمات التن تقد 

 في العال  م  دو  طعقيد 

o   عمكانية أدا  ا ع اه ع  ُبْعدل  وا  لل عل ي  أو املوظهي  العاملي  في املدار  أو امل ىهيدي

رر َّ  رر   ذلرر  
َ
مرر  خرردمات تلرر  املرردار   ولهررذا مررردود عيارراسي ياهررر فرري تقلرريص الحاجررة علررا الىنقررلم ومرر  ر

 ا عبا  عاا الدولة واملواط  ى اعد عاا تقليل اال دحاه في املد ل وت هي  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

o  الحد م  ا ى داه ا وراق في ا ع اه اإلداريرةل ومرا يت ترب عارا ذلر  مر  عرده تكردىس ا وراقل

 والحد م  أع اه ا رشهة الوررية والحهظ وغي  ذل  

o  تحقيررر  ا  رررداف اال رررت اتياية لرررإلداري الت  ويرررة العليرررال مررر  خررر ه ترررو ي  املعلومرررات والبيانرررات

ر ع ليات ات اذ القرارات املنا بة للىعامل مع العصر الررمن الشاملة  ِّ
ي  
ُ
 والدريقة التن ت

o  امل رررررراعدي عاررررررا تحقيرررررر  الررررررربم املشررررررت آ  رررررري  م ىلرررررر  املرررررردار  وإدارات الىعلرررررري  واملررررررديريات

ِّ النارر 
 َّ تقدي  اللدمة م   وا ة واحدي للج هور عاا أ  ا َوْحدي واحدي بوت 

َ
الىعلي ية والو اريم وم  ر

 ع  عدد اإلدارات املنطوية تحت ا 

o  م اعدي اإلدارات العليا الت  وية عاا ععادي تناري  و يكلرة ا جهرزي اإلداريرةل وط رجيع مبرادرات

اإل رررداع واال ىكرررارل و رررىح رنررروات جديررردي لىقررردي  اللررردمات وتح ررري  فررروري املررردار  وخررردما  ال وإلورررا  

 امل ىهيدي  الو اطة وتح ي  م ىوو اللدمة وم  مت ا الحىياجات 

o  تقررردي  اللررردمات الت  ويرررة لل رررواطني   طريقرررة  رررهلة و رررريعة ومن هضرررة الىكرررالي ل وخهرررت

ي املرردار  واملررواطني ل وإتاحررة كا ررة املعلومررات عرر  القررواني  واللررواأح اإلداريررة التررن  هِّ
َّ
االحىكرراآ  رري  مرروظ

ِّ  الىعلي   املدار  تىعل   الىعلي  لل واطني  عاا شبكة اإلنت نا ملعر ة اللواأح التن تحك  وت
 
 نا

o  ص م  بعت فور اله اد و و  اإلداريل وتحقي  الشها ية م  خ ه عتاحة املعلومرات
ُّ
الى ل

  صوري مىكا ئة لكا ة العاملي   املدر ة وأوليا  ا مور 

وعاررا كررل حرراهل   نرر  ي كرر  القرروه  رر   الهرردف الرررأيس لررإلداري اإللكت ونيررة املدر ررية  ررو تح رري  نوعيررة 

مرررة لل  رررىهيدي  بشررركل عرراهل وم ررراعدي املدر رررة عارررا حو رربةِّ ع ليا ِّ رررا   رررا يىوا ررر  مرررع  اللرردمات
قدَّ
ُ
امل

 تحقي  أ داف الت  ية في افجى ع 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 اليوم التدريبي األول 

 الجلسة التدريبية الثانية

 

 

      

 

 

 

 

ية (عناصر تطبيق اإلدارة اإللكترون)
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 اليوم التدريبي )األول(

 دقيقة (  402)  الزمن :            في املؤسسات مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية عنوان الجلسة :    ( : 0الجلسة ) 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة  : هدف

  عناصر اإلدارة اإللكترونية  يذكر 

  يناقش  وظائف اإلدارة اإللكترونية 

 مراحل اإلدارة اإللكترونية  يحدد 

  يتعرف على مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب خطوات التنفيذ م

 دريقة 15 ورق الع ل مشهد  يديو عص  ذ نن 1-2-1نشاط  1

 دراأ  15 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري عنافر اإلداري اإللكت ونية 2

 دراأ  15 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 1-2-2نشاط  3

 دراأ  15 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري وظاأ  اإلداري اإللكت ونية 4

 دراأ  15 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 1-2-3نشاط  5

 دريقة 15 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري مراحل الىحوه علا اإلداري اإللكت ونية 6

 دراأ  15 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 1-2-4نشاط  1

 دريقة 15 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري مهارات تحويل اإلداري اإللكت ونية  8

 دريقة 120 ما وع الىوريا الزمنن

 

 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية
 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

 يذكر عناصر اإلدارة اإللكترونية  
 د 45 الزمن

 

 شاطنوع الن

 

 عصف ذهني

 

 4/  0/  4 رقم النشاط :

 

 

 عزيزي المشارك :

 :  عناصر اإلدارة اإللكترونية ذكر أن ت من خالل العصف الذهني آمل منك مع مجموعتكبعد مشاهدة الفيديو              

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URGukfcZxOU 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية  الموضوع

 

 د 45 الزمن يذكر عناصر اإلدارة اإللكترونية   الهدف 

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  0/  4 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

: عناصر تطبيق اإلدارة اإللكترونية
ا
 :أوال

 :تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتطلب عدة عناصر وهي كاآلتي

 ا جهزي واملعدات. 

  الب مايات    ىل  أنواعها 

 االتصاالت. 

 املعلومات  
ُ
ا
ُ
 .ن

 الكوادر الرشرية. 

 :ون اإلدارة اإللكترونية من أربعة عناصر هيوتتك
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

   وشبكات    (Hardware):عتاد الحاسوب  1
ُ
ا
ُ
ل العىاد في املكونات املادية للحا وب ون

َّ
ويى  

 .وُملَحقات 

  وشبكات الحا وبل م ل (Software): البرمجيات  2
ُ
ا
ُ
 رامج الب يد  :وهي طعنن الش َّ الذ نن م  ن

  عداري الشبكةلDatabasesلب امج افحا ريةاإللكت ونيل ورواعد  يانات ا
ُ
ا
ُ
ومت ج ات لوات  ل ون

 .الب ماةل وأدوات تدري  الب ماة

هررري  Intranet لExtranetاالك رررت انا  (Communication Network): شوووبكة االتصووواالت  3

رررررل شررررربكة القي رررررة لل نا رررررة  ِّ
 
الوفررررر ت اإللكت ونيرررررة امل ىررررردي عبررررر  اتصررررراهو لشررررربكات اإلنت نرررررا الترررررن ت  

 دار  ا اإللكت ونية وشبكة اإلنت نا وإل 

ا  املعرفووة واملووديرون  4
َّ
يقررع فرري رلررب  (: Digital Leaderships & (Knowledge Workers)صون

ي املوارد املعر يةل ورأ  املاه الهكرك في املنا ة  اِّ ِّ
 
  ذت املكوناتل ويىكوَّ  م  القيادات الرر ية ومحل
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 وظائف اإلدارة اإللكترونية
 

 رديف

 

 

 الهدف 

 

 يناقش وظائف اإلدارة اإللكترونية  
 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 و حلقة نقاش عصف ذهني

 

 4/  0/  0 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  وظائف اإلدارة اإللكترونيةتناقش  تذكر ثم أن املشاركة مع املدرب من خالل العصف الذهنيآمل منك              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 وظائف اإلدارة اإللكترونية الموضوع

 

 د 45 الزمن وظائف اإلدارة اإللكترونية   يناقش الهدف 

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  0/  0 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

ا: وظائف اإلدارة اإللكترونية  :ثانيا

و الىطرررررور الهاأرررررل فررررري العصرررررر الحررررراليل عصرررررر ال ررررر وي الىقنيرررررةل علرررررا ررررر ات وا رررررحة فررررري  لقرررررد أدَّ حررررردو  طويُّ

لا علا وظاأ  علكت ونيةم م  أجل اال ى داه ا م ل للورا واملاه  الوظاأ  الىقليدية لإلداريم عذ تحوَّ

رر  فرري الع ليررة اإلداريررة  والجهررد والطاررراتل و   تكنولوجيررا املعلومررات املعافررري  ررا  ا فرري عحرردا  طويُّ

ناررر  املعلومرررات فررري الى طررريم وفررري تصررر ي  الهياكرررل  الىقليديرررةل وأفررربحا اإلداري الحدي رررة طعى رررد عارررا

َرق الع ل الج ا يل وتحقي  الى  ي  والررا ة ع  ُبْعد  .الىناي ية وإداري  ِّ

 

 

 

 

 

 

 ط اإللكترونيالتخطي

 

 اإللكتروني نظيمالت

 

 اإللكترونيوجيه الت
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 التخطيط اإللكتروني: 

يجي الى طيم اإللكت وني ىعى د عارا الت كيرت  صرهة أ ا رية عارا ا رى داه الى طريم اال رت ات            

  اإللكت ونيررة فرري  ررداف اال وال ررعي نحررو تحقيرر  ا  
ُ
ا  ررت اتيايةم حيررث تررى  القرررارات التررن ط ررى ده الررنُّ

ت طرررريم أع الهررررا  الشرررر ولية للدمررررة م ىلرررر  أر رررراه املنا ررررة الت  ويررررة وإدار  ررررال ويعى ررررد الى طرررريم 

  دعرر  القرررارل 
ُ
رر و جديرردي لل عر ررة كررُنا

ُ
ا
ُ
اإللكت ونرري أيًضررا فرري ظررل ال رر وي اإللكت ونيررة عاررا ا ررى داهِّ ن

ر  وإجررا ات والنُّ 
ُ
ا
ُ
  الشبكات العصرية االفطناعيةل ك ا ىعى د أيًضا عاا تر يم ن

ُ
ا
ُ
  اللبي يل ون

ُ
ا

 الع رررلل وبطبيعرررة الحررراه ي ىلررر  الى طررريم اإللكت ونررري ت اًمرررا عررر  الى طررريم  الىقليررردك مررر  حيرررث

 النقاط الىالية:

 :اآلتيك  وهيثمة اختالفات أساسية بين التخطيط اإللكتروني والتخطيط التقليدي،   

الى طيم اإللكت وني ع لية ديناميكية في اتاات ا  داف الوا رعة واملرنرة وا نيرة والقصري ي ا مرد  -

والقا لرررة للىطررروير امل رررى رل بعكرررس الى طررريم الىقليررردك الرررذك يحررردد ا  رررداف مررر  أجرررل تنهيرررذ ا فررري 

 ما يةرر طويُّ  ا  داف  لًبا عاا كها ي الى طيم
ً
 .ال نة القادمةل وعادي

 عاررررا كررررل  رررر ن  فرررري املة  ررررةل   ررررا  إ ررررا أ  ا -
ً
ملعلومررررات الرر يررررة الداأ ررررة الىررررد   تضررررهي ا ررررى رارية

 .الى طيمم م ا يحول  م  الى طيم الزمنن املنقطع علا الى طيم امل ى ر

الى طررريم اإللكت ونررري  رررو ت طررريم أ قررري فررري عطرررارت العررراه  ررري  اإلداري والعررراملي ل  ين رررا الى طررريم  -

را  فرري جررو رت ت طرر أ رررهلم حيررث ع   كررري تق رري  الع ررل اإلدارك الىقليديررة  ررري  -يم أعارراالىقليرردك كر

اه اللم ا مامي    عداري ت طيم وع َّ
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 التنظيم اإللكتروني: 

ِّ والع ررررات الشررربكية          
-الىناررري  اإللكت ونررري  رررو اإلطرررار الهضرررهاض لىو يرررعو وا رررعو لل رررلطة واملهررراه 

ِّ  الى  ي  ا ني وفي كل 
مكا  م  أجل عناا  الهردف املشرت آ  طرراف الىناري ل   رع ا  قية التن تحق 

اإلنت نرررا يرررى  الىحررروه مررر  منا رررة الت كيرررت عارررا الهياكرررل واللصررراأص الىناي يرررة الر ررر ية علرررا منا رررة 

ر أ  الىناري  اإللكت ونري لل نا رات املعافرري ىعى رد عارا  الت كيرت عارا الهردف الواحرد املىقا ر ل
َ
وُيرذك

وشرركلِّ الهياكررل الىناي يررةل  يررى  تحويلهررا مرر  الشرركل الطويررل علررا الشرركل  عجرررا  طوييرر ات فرري م ررىوياتِّ 

املهلطررررحل ك ررررا يىطلررررب أيًضررررا عحرررردا  طوييرررر ات فرررري الهياكررررل الىناي يررررة  نه ررررهام ملواجهررررة كررررل مشررررك ت 

الىناي ررات اإلداريرررة الىقليديررة والقضرررا  علإ ررال ويرررى  ذلرر  مررر  خرر ه تا يرررع الوظرراأ  أو ععرررادي تو يرررع 

ا رررررتبعاد بعرررررت الوحرررررردات اإلداريرررررة مررررر  الىنارررررري ل وا رررررىحدا  بعرررررت الوحرررررردات االخىصافررررراتل أو 

 الىناي ية الجديدي  ك ا يىطلب الىنايُ  اإلدارك لل نا ات املعافري 

ها بصفٍة أساسية في الوحدات التالية:  من الوحدات اإلدارية الجديدة، التي يتمثل أهمُّ
َ
 أن يتضمن العديد

 ا عداري رواعد البيانات واملعلومات  .واملعر ة علكت ونيًّ

 عداري الدع  الىقنن لل  ىهيد. 

 ا  .عداري ع رات امل ىهيدي  علكت ونيًّ

ُىَعدُّ الهيكل الىنايمن اإللكت وني أحَد أ   م ىلزمات الىحوه م  اإلداري الىقليدية علا اإلداري             

 ك اللصاأرص الهيكليرة الىقليديةر اإللكت ونيةل ورد يح رل الهيكرل اإللكت ونري  ري مض ونر  النارر

 ع  تو يع ا دوار 
ً
وليات ة وامل ذا  ال م  وظاأ  رأي ية وأخرو  اندي ورال ة  نيةل  ض 

والص حيات ونحو ال عال أ  ال  ررة الوالبرة  رري الهيكرل اإللكت ونري  ري اال ى رداه املك ر  واملنا ب 

علكت وني ال  د م  درا ة  تحويل الهيكل الىقليدك علا  يكللىقنية املعلومات   ركا  ا الرأي يةل و جل 

 . ع رات الع ل وطبيعة الهيكل الىقليدك في املة  ة
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ة طويُّ ات تىوا   مع ععادي الىناي  لل نا ات واملة  ات في ظل الشبكة اإلنت نا                َّ 
َ
ور

 :العاملية وروري االتصاالت واملعلوماتل وهي ك ا ياي

 الىناي  الشبكي  كون  تنايً ا الىناي  ِّ 
َّ
  الشبكي مقا ل عشكاه الىناي  الىقليدك: حيث يت

ًنا ل تصاه والىعاو   ي  اإل راد  .َمرِّ

 اإلنت نا التشريَ  الهاأ  والوا ع  ي  ج يع العاملي  ع  طري  الشبكة الداخلية  ِّ
 .تحق 

 التوجيه اإللكتروني: 

املعافررري ىعى ررد عاررا وجررود القيررادات اإللكت ونيررةل التررن ط ررعا علررا  الىوجيرر  اإللكت ونرري  املنا ررات       

تهعيل دور ا  داف الديناميكي والع ل عاا تحقيقهرال ك را ىعى رد أيًضرا عارا وجرود ريرادات ررادري عارا 

راه  طريقررة علكت ونيرة مرع ا  ررراد ا خرري ل ورررادري عارا تحهيرت   وطعرراو    إلنارا  ا ع رراه  الىعامرل الهعَّ

 ة املطلوب

  للىوجي  اإللكت وني عاا ا ى داه شبكات االتصاالت اإللكت ونية  
ْ
 
ُ
ك ا ىعى د الىطبي  الك

مة كشبكة اإلنت نا  حيث يى  عناا  وتنهيذ كل ع ليات الىوجي  م  خ لها  ِّ
 املىقد 

  أ  ونةكد أ  ريادي الذات هي ا ك    روً ا في اإلداري اإللكت ونيةل  القاأد اإللكت وني مطلوب من 

 و وريةل م ا ياعل   حاجةو علا تطوير اتاا ات ورواعد خافة للحاالت افلىلهة 
ً
يى ذ رراراتو  ريعة

 ِّ و  بعدي خصاأص مو ا
َّ
 :التن ط اعدت عاا  رعة اال ىاا ةم ولهذا     رادي الذات يت

 قا  الت كيت عاا عناا  املهاهالقدري عاا تحهيت أنه ه  وإ   

 م  أجل حل املشك ت  ه  املنا ة وم ا  ا  ا. 

 الرغبة واملقدري م  أجل حل املشك ت. 

 الب اعةل واملهاريل واملرونة في الىكيُّ  مع البيئة املىوي ي. 

  ل امل ر  ة تح ُّ  .ولية ع  م ارا    املهنية وأنشطت   وتطوُّ
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 الموضوع

 

 مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية
 

 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

المتدربون مراحل التحول من  يحددأن 

  اإلدارة التقليدية إلى اإللكترونية

 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  0/  3 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

                            تقليديةأن تحدد مراحل التحول من اإلدارة ال املشاركة مع مجموعتك من خالل حلقة النقاشآمل منك              

 :  إلى اإلدارة اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 الموضوع

 

 مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

 

 الهدف 

 

أن يحدد المتدربون مراحل التحول من 

  اإلدارة التقليدية إلى اإللكترونية

 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  0/  3 : شاطالمادة العلمية لرقم الن

ل إلى اإلدارة اإللكترونية ا: مراحل التحوُّ
ا
 ثالث

ه علا اإلداري اإللكت ونية يحىاج علا عدي ي   الىحوُّ ِّ  ا  داف املرجوَّ
مراحل كي تى  الع لية بشكل يحق 

 وم  تل  املراحل ما ي طي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رناعة ودع  اإلداري العليا في املة  ة الت  وية:   1

ررررة والر يرررررة الوا حرررررة    ولي   املة  ررررة الت  ويررررة أ  يكررررو  ة عاررررا امل رررر بغرررريي         لرررردا   القناعررررة الىامَّ

موا الردعَ  الكامرل واإلمكانيرات ال  مررة  لىحرويل ج يع ِّ
عاَم ت الوررية علا علكت ونيةم كري ُيقرد 

ُ
 للىحرروه امل

 علا اإلداري اإللكت ونية 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 تدريب وت  يل املوظهي :  2

 تررردريب وت  يررررل العنصرررر ا  اسررر ن للىحررروه علرررا اإلداري اإللكت ونيرررةم لرررذا ال  ررررد مرررر  واملوظررر   ررر        

ري ُيناررزوا ا ع رراَه عبرر  الو رراأل اإللكت ونيررة املىوا رررريل و رررذا يىطلررب عقرررد دورات تدريريررة  املرروظهي  كر

 لل وظهي ل أو ت  يله  عاا رأ  الع ل 

 عجرا ات الع ل: توري  وتطوير   3

 مرر  الع ليررات اإلداريررةل أو مررامرر  املعررر          
ً
ُى ررمَّ   رر جرا ات الع ررلل  وف أ  لكررل مة  ررة تربويررة ما وعررة

نةو عاا ورقل أو بعُضها ُمدوَّ  منذ   نوات طويلة ول  يطرأ علي  أكُّ تطوير    بعت تل  اإلجرا ات غي  ُمدوَّ

ة الع رلل ويرى  ذلر  مر  القردي  مو را كري تىوا ر  مرع ك ا ر لرذا ال  رد مر  تورير  ج يرع اإلجررا ات وتطروير

عداريرررة تررةرر فررري  ررري  الع ررل وتنهيرررذ ا  رررالطرق النااميررةل مرررع ا خرررذ  خرر ه تحديرررد الهرردف لكرررل ع ليرررة

 الىكلهة وجودي اإلنىاجية   االعىبار رلة

 اإللكت ونية: تو ي  الب ية الىحىية لإلداري  4

 ونيةم مر  ت مي  أجهزي الحا ب ا لريل اإللكت ُيقَصد  الب يةِّ الىحىيةِّ الجانَب افح و  في اإلداري         

قرة ت ال وت مي  و اأرل االتصراه الحدي ة وربم الشبكات الحا وبية ال ريعة
َ
ر 
ُ
 .وا جهزي امل

ا: البد   ىوري   5               عاَم ت الوررية القدي ة علكت ونيًّ
ُ
  امل

ا  وا طرة في امللهات ال املعام ت الوررية القدي ة وافحهوظة           وررية ي بغي حهارها علكت ونيًّ

وتص يهها لي هل الرجوع علإ ا  علرر  ريل امل اه: عحردو املدار  لدا ا  (Scanners) املاسحات الضوأية

 .تقريًبا علرر م تند علكت وني ٪04م تند ورقيل تر  تحويرل  (4244) أك   م 

  ب ماة املعام ت ا ك   انتشاًرا: البد    6

وعاا    ري ج يع ا ر اه وبرمات ا علرر معامر ت علكت ونيرة   املعام ت الوررية ا ك   انتشاًرا البد           

البد   ب ماى    ريل امل اه: ن وذج طلب عجا ي ُيطبَّ   ري ج يع ا ر اه    ا ىثنا       ا  ضل

 وتطبيق  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية
 

 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

يذكر مهارات تحويل اإلدارة أن 

  اإللكترونية

 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  0/ 1 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  أن تذكر مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية املشاركة مع مجموعتك من خالل حلقة النقاشآمل منك              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 الموضوع

 

 مهارات تحويل اإلدارة اإللكترونية

 

 الهدف 

 

مهارات تحويل اإلدارة  يتعرف علىأن 

  اإللكترونية

 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  0/  3 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

افر باإلدارة اإللكترونية ا: املهارات التي يجب أن تتو  رابعا

افر في اإلدارة اإللكترونية: بعض املهارات األساسية التي يجب أن   تتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهوارات املعوارف 

 اإللكترونيووة

الرقابة 

 اإللكترونية

مهارات االتصال 

 الفعال مع اآلخرين

 مهارات إدارية
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

  :مهوارات املعوارف اإللكترونيووة -

م رل تقنيرة املعلومرات  ري الحا بات ا ليرة وشبكرات االتصاالت اإللكت ونية والب مايات         

 .اللافة ت ا والىعامل الجيد معرها

  مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين: -

 ت  يسِّ ع رراتِّ ع لو جديديل م  خ ه ا ى داه ج يع حيث يىطلب  ذ        
َ
ا ا مررر ضروري

 .أنواع االتصاالتل  وا  أكانا مكىوبة أه شههية

   مهارات إدارية: -

وهي تىض   مهرارات تحهيرت ا  رراد ا خرري   املنا رة الت  ويرة نحرررو الع ررررل الج را ي والىعراو ل          

لىنارررررري  واملىابعررررررة والررا ررررررةل عررررررررر وي عاررررررا ذلرررررر ل يىوجررررررب عاررررررا  اإلضررررررا ة علررررررا مهررررررارات الى طرررررريم وا

ررروا 
َّ
ِّ جديرررد فررري حقرررل الىقنيرررات اإللكت ونيرررةل وأ  يىحل

 كرررل 
ُ
القيررراديي  واملرررديري  فررري  رررذا العصرررر مىابعرررة

َعررررررررردُّ مرررررر  ضررررررروريات  رررررذا العصررررررم لكرررررري يى كنررررروا مرررررر  
ُ
  قا رررررة اإل رررررررداع واالنهىرررررراح واملرونررررررررةل الىرررررررري ط

لي  والجيررد للرردخوه علررا عصررر ال رروري الرر يررة واال ررىهادي مرر  عمكاناترر  لىطرروير أدا  الى طرريم ال رر

 .املنا ات ور ع كها   ا اإلنىاجيررة

 :الرقابة اإللكترونية -

 مرررر  الررا ررررة الىقليديررررة        
ً
الررا ررررة اإللكت ونيررررة أك رررر  ارت اً ررررا مرررر  الررا ررررة القاأ ررررة عاررررا ال قررررة  رررردال

 لة الر ررر يةل و رررذا يه رررر االتارررات املتتايرررد نحرررو الى كيرررد عارررا ال قرررة القاأ رررة عارررا الع ررررات وامل رررا

اإللكت ونيرررة والررروال  اإللكت ونررري  ررري  العررراملي  واإلداريل و رررذا مرررا يحررروه الررا رررة كرفررريد علرررا الررا رررة 

 :وهناك العديد من املزايا للرقابة اإللكترونية منهاكع لية وتد   م ى رل 

ِّ  الررا ة امل ى ري    -
 م  الررا ة الدوريةأ  ا تحق 

ً
 .دال

 م  الررا ة القاأ ة عاا املاض نم   -
ً
      تحقي  الررا ة  الورا الحقيقي وفي ا   الحقيقي  دال

 م  الررا ة  الىقارير                
ً
ِّ  الررا ة  النقرات  دال

 . دن تحق 



 

41 
 

 
 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

نا رررة دو  معر ىررر  الحررد ا دنرررر مررر  املهاجررر ت الداخليرررة فررري الررا رررةم  ررر   ررر نَ  يىهرررار  داخرررل امل -

ل و ذا م ا يقلص املهاج ت الداخلية علا الحد ا دنر
ً
 .أوال

ز أيًضرا الع ررات القاأ رة عارا ال قرةل و رذا م را يقلرل مر   - ِّ
أ  الررا ة اإللكت ونية تىطلب  ل تحه 

 . الجهد اإلدارك املطلوب في الررا ة

 رة عارا املردخ ت أو الع ليرات ع  الررا ة اإللكت ونية تقلص مرع الوررا مر  أ  يرة الررا رة القاأ -

 .أو ا نشطة لصالح الى كيد املتتايد عاا النىاأجل  دن عذ  أررب علا الررا ة  النىاأج

و كبير و  -
أ  الررا ة اإللكت ونية ط اعد عاا ان راط الج يع في معر ةِّ ماذا يوجد في املنا ة علا حد 

 .مات في املنا ةم  أجل تحقي  م ىلزمات الررا ة والحد م  املهاج ت وا   
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 اليوم التدريبي الثاني

 الجلسة التدريبية األولى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (في املؤسسات )مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية           
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 (الثانياليوم التدريبي )

 دقيقة (  402)  الزمن :            في املؤسسات مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونيةعنوان الجلسة :     ( :  4الجلسة ) 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة  : هدف
  يوضح  مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعليم 

   يستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

  يناقش  مكونات تطبيق اإلدارة اإللكترونية باملؤسسات 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض ألسلوبا خطوات التنفيذ م

 دريقة15 ورق الع ل مشهد  يديو حلقة نقاش 2-1-1نشاط  1

2 
مااالت تطبي  اإلداري اإللكت ونية في 

  املة  ات
 دراأ 15 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دراأ  15 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 2-1-2نشاط  3

4 

اإللكت ونية تطبي  اإلداري  مىطلبات

   املة  ات
 دراأ 25 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دراأ 20 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 2-1-3نشاط  5

6 
تطبي  اإلداري اإللكت ونية في  مكونات

 الىعلي  
 دريقة 30 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دريقة 120 ما وع الىوريا الزمنن

 

 

 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 ضوعالمو

 

  مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات
 

 

  جماعي

 الهدف 

 

مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية  يوضح

  في المؤسسات
 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 4/  4/ 4 رقم النشاط :

 

 

 عزيزي المشارك :

     تطبيق  توضح مجاالتأن  املشاركة مع مجموعتك من خالل حلقة النقاش آمل منكبعد مشاهدة الفيديو                              

 :  اإللكترونية اإلدارة                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwwN42w-pmX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwwN02pmX-w
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

  مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات 

 

 الهدف 

 

مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية  يوضح

  في المؤسسات

 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 4/  0/  3 : المادة العلمية لرقم النشاط

 

: مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات
ا
 :التعليمية أوال

مها البرررررر امج          ِّ
طشرررررر ل الىطبيقررررررات اإللكت ونيررررررة فرررررري اإلداري عرررررردًدا مرررررر  اللرررررردمات اإلداريررررررة التررررررن تقررررررد 

 لحاجرررررات املررررردار  لىطررررروير الع رررررل الىطبيقيرررررة اإللكت ونيرررررة لرررررإلداري فررررري مة 
ً
 رررررات الىعلررررري ل ا رررررىاا ة

اإلدارك  إ رررال   رررا يى ا ررر   مرررع مىطلبرررات العصررررل وا رررى داه تقنيرررة املعلومرررات اإلداريرررةل ملواكبرررة رررروري 

تكنولوجيررررررا املعلومررررررات واالتصرررررراالت التررررررن ىعر هررررررا العررررررال ل والىحرررررروه مرررررر  اإلداري الىقليديررررررة علررررررا اإلداري 

 اإللكت ونية  

و ناآ ما وعة م  الىطبيقات التن ت ده الىحوه اإللكت وني لرإلداري فري املة  رات الىعلي يرةل            

و  املاليررررة والح ررررا اتل ونارررراه عداري افلررررا   ة والشررررو  املعل رررري  واملرررروظهي  ة وشررررو  الطلبررررة ة شررررمو رررا 

 واملشت يات 

 يرررررة تىضررررر    ررررررذت الىطبيقرررررات
َّ
ب ا لررررريل وتنارررررري  : تطبيقرررررات الحا ررررر هي رررررا يىعلررررر   الىطبيقرررررات الط 

الجررررداوه املدر رررريةل وتو يررررع الهصرررروهل واللررررج ت الصررررحيةل ومعلومررررات الىو يررررع الط سرررريل والبيانررررات 

ا وليرررررة للطررررر بل والىوافرررررل مرررررع أوليرررررا  أمرررررور الطررررر بل وناررررراه القبررررروه والتلرررررجيلل وناررررراه الحضرررررور 

ل وكرررررررذل  ناررررررراه والويرررررررابل وتصرررررررحيح االخىبررررررراراتل وا نشرررررررطة املدر ررررررريةل وناررررررراه مىابعرررررررة االنىقررررررراالت
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

االمىحانررراتل ومىابعرررة الررردرجاتل وتصرررحيح االخىبررراراتل والنىررراأج والىقرررارير الدوريرررة لررردرجات الطررر بل 

ُيضرراف علررا ذلرر  أ  اإلداري اإللكت ونيررة املدر ررية تحقرر  طعزيررز الىوافررل الىعليمررن  رري  املدر ررة وامل ررته 

لة  الىحصرريل الدراسرر ن وتبرراده مرر  خرر ه االتصرراه عبرر  الشرربكة والحصرروه عاررا كا ررة املعلومررات املىصرر

ال وتحقي ِّ م ىوو أعاا م  الىوافل  ي  املعل ي  وأوليا  ا مرورل واإلرشراد الت  روك 
املعلومات علكت ونيًّ

و  عداري املكىبرررات وإنىررراج املطبوعرررات اإلداريرررة وا ع ررراه املكىريرررة اليوميرررةل وإنشرررا  موررررع تهررراعاي ة وشررر

  كلررررر  عررررر  طريررررر  عداري وت رررررزي  ومعالجرررررة كا رررررة البيانرررررات لل در رررررة عارررررا اإلنت نرررررال وغي  رررررا  ويرررررى  ذلررررر

 واملعلومات اللافة  الط ب 

وتىض    ذت الىطبيقات: البيانرات ا وليرة لل عل ري  و ناآ الىطبيقات اإلدارية لل عل ي  واملوظهي ل 

يهيل واملررروظهي ل والبيانرررات الوظيهيرررةل وبيانرررات املرررة  ت العل يرررة وم رررىحقا   ل وتقرررارير ا دا  الررروظ

والحالرررررة الصرررررحيةل وتقرررررارير ا ع ررررراه ال رررررنويةل وطعيينرررررا   ل ومىابعرررررة الحضرررررور واالنصرررررراف والويررررراب 

 والى خي  واإلجا اتل والدورات الىدريرية 

التن تىضر  : تطبيقرات الحا رب ا لري والشربكات فري ترو ي  و ناآ تطبيقات مصادر الىعل  واملكىباتل 

 واملراجعل وتناي  اال ىعاري والزياري  راعدي  يانات للبحث ع  الكىب واملصادر

مها اإلداري اإللكت ونيررة لل رردار ل توجررد أيًضررا مارراالت أخرررو مو ررا  ِّ
وإلررا جانررب  ررذت اللرردمات التررن تقررد 

االتصاه اإللكت وني  ي  املدر ة ومة  رات افجى رع افحاري وإداري الىعلري  الترن تتبرع لهرا املدر رة ليرى  

رررررام حيرررررث غالًبرررررا مرررررا تحىررررراج املررررردار  علرررررا تبررررراُده الىهاعرررررل والىوافرررررل وتبررررراده املعل ومرررررات معهررررر  علكت ونيًّ

اللررردمات واملعلومرررات مرررع رطاعرررات أخررررول م رررل: القطررراع الصرررهيل ورطررراع الكهربرررا  وامليررراتل والقطررراع 

ا منرررن  ويىورررر  هجررر   رررذت اللررردمات تبًعرررا لنوعيرررة الع ررررة أو االرتبررراط ونررروع ال شررراط الرررذك يرررى   ررري  

 لقطاعات ا خرو املدار  وغي  ا م  ا
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 

 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

يستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة 

  اإللكترونية.
 د 45 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 0/  4/ 0 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  أن تستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية قة النقاشاملشاركة مع مجموعتك من خالل حلآمل منك              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 



 

48 
 

 
 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 

 الهدف 

 

 يستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 د 05 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 0/  4/  0 : المادة العلمية لرقم النشاط

ا: متطلبات   تطبيق اإلدارة اإللكترونية:ثانيا

اإلداري اإللكت ونيررة شررر   ا شرر   أك مشرررروع ي كرر  عرامىررر ل ال  ررد لهرررا مرر  ترررو ي  و  يئررة العديرررد مررر           

 فرررري املهررررا ي  والناريررررات 
ً
 شررررام 

ً
ررررل تحرررروال ِّ

 
املىطلبررررات لىطبيرررر   ررررذا املشررررروع عاررررا أرض الوارررررعل  دررررن ت  

ررر َّ  دررن ع ليرررة  وا  رراليب وامل ار رررات والهياكررل والتشرررريعات
َ
التررن تقررروه علإ ررا اإلداري الىقليديرررةم ومرر  ر

معقدي ونااه مىكامل م  املكونات الرشرية والىقنية واملعلوماتية واملالية والتشريعية والبيئية وغي  ام 

وبنرراً  عليرر  يهرررض تطبيُقهررا تررو ي  ما وعررة مرر  املىطلبررات العديرردي واملىكاملررة التررن تترريح لهررا الولرروج علررا 

ت  ِّ
قا م  أجلهاحي  ِّ

ب 
ُ
و ا م  تحقي  ا  داف التن ط ِّ

 
 .الىنهيذ الع اي  كها ي ت ك

مرر  الن رروذج الىقليرردك  E-Transformation و   تطبيرر  اإلداري اإللكت ونيررة ىعنررن الىحرروه اإللكت ونرري

اإلدارك علرررا ن ررروذج ا ت اضررر ن ى رررتند علرررا أجهرررزي الحا رررب ا لررري وشررربكة اإلنت نرررا واملعر رررة اال ت اضررريةل 

رررب عجرررراَ  طوييررر  ا رررت اتيجي فررري وا
َّ
لعنافرررر الرشررررية املة لرررة للىعامرررل مرررع  رررذت الىقنيررراتل  ررر   ذلررر  يىطل

مكونرررات وأنشرررطة أع ررراه املنا رررة الت  ويرررةل ونقرررل االرتباطرررات املاديرررة الىقليديرررة لل نا رررة علرررا وفررر ت 

 مر  
ً
ول املتطلبوات ارر ية طع ل عاا أ را  تكنولوجيرا االتصراالتل وكرل ذلر  يهررض ما وعرة

َّ
لتوي تتمث

 :فيما يلي

 

 

 ز

املتطلبات 

 اإلدارية

لتن املىطلبات ا

تىعل   ا م  

 املعلوماطي

املتطلبات 

 املالية

املتطلبات 

 البشرية

املتطلبات 

 التقنية
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املتطلبات اإلدارية:  1

واعيررررة ط رررراند الىطرررروير والىوييرررر  وتدع رررر   تحتوووواج اإلدارة اإللكترونيووووة إلووووى قيووووادات إداريووووة إلكترونيووووة

وتىعامرررل  كهرررا ي مرررع تكنولوجيرررا املعلومررراتل ررررادري عارررا اال ىكرررار وإعرررادي  ند رررة ال قا رررة الىناي يرررةل 

ص مرر  اإلجرررا ات البي ورراطيررة والروتي يررة  وفررنع املعر ررةل وإلررا جانررب ذلرر 
ُّ
ي بغرري عاررا اإلداريرري  الررى ل

َبعة في عداري املنا ات  ىَّ
ُ
رل والىاديد في ا  اليب امل  املعيقة لكل تطوُّ

ووا إلووى تطوووير وتبسوويط اإلجووراةات وخطوووات العموول كمووا  رر  تحتوواج اإلدارة اإللكترونيووة أيضا ِّ
ل م ررا ي ه 

و مررر  املدر رررة ا عبرررا  اإلداريرررة والرررربم  ررري  
 الىعامرررل  ررري  كرررل 

َ
 ومرونرررة

َ
كا رررة اللررردمات   رررا يكهرررل  رررهولة

والج هرررور املىعامرررل معهرررا والجهرررات اإلداريرررة ا عارررال  ررراإلداري اإللكت ونيرررة تىطلرررب وجررروَد   يرررة تناي يرررة 

نررررةل علررررا جانررررب وجررررود   يررررة شرررربكية ط ررررتند علررررا راعرررردي تقنيررررة ومعلوماتيررررة مىطرررروريل ورقا ررررة  حدي ررررة وَمرِّ

ى حور حوه ري ة اال ىكار واملبادري واإل داع في ا دا  وإناا  ا ع اه  كها ي عاليرةل والع رل تناي ية ت

 .عاا توعية ا  راد  ادوو أ  ية تطبيقها في املدار 

اقوع اإلداري التقليودي، قبول االنتقوال إلوى ُيضاف علا ذل  أيًضا  ضرورة حل املشكالت القائموة فوي الو

عاررررا الحكومررررات أ  تقرررروه  ىررررو ي  املعلومررررات ال  مررررة عرررر  مواطنإ ررررا عبرررر   م عذ يارررربالبيئووووة اإللكترونيووووة

رررا عبررر   اإلنت نرررال فررري ضرررو   يا رررة يرررى    وجم رررا عتاحرررة الىعامرررل مرررع ج يرررع الورررراأ  واملعلومرررات علكت ونيًّ

ل ع ل اإلداري اإللكت ونيرة  ِّ
 َّ ال  د م  وجود التشريعات والنصوص القانونية التن ط ه 

َ
اإلنت نام وم  ر

 
ُ
 واملصدارية وكا ة النىاأج القانونية املت تبة علإ اوت

َ
ي علإ ا املشروعية  .ضهِّ

 املتطلبات التقنية: 0

ا ا رردف علررا تطرروير أدا  املنا ررات فرري الع ررل اإلداركل عال       
ً
ررا حرردي  َعررد اإلداري اإللكت ونيررة أ ررلوًبا عداريًّ

ُ
ط

 ة لىطبي  اإلداري اإللكت ونيةم ولذل  ال  د أ   ذا ا  لوب الحديث يىطلب تو يَ  البن  الىحىية امل أ

مررر  ععرررادي النارررر فررري الب يرررة ا  ا رررية ل جهرررزي واملعررردات والب مايرررات لوررررض تحررردي  ا   رررا يتنا رررب مرررع 

 تقدي  اللدمة اإلدارية اإللكت ونيةل
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ا ررررة ومررر  املهررر  اإلشررراري فررري  رررذا الجانرررب علررررا ضرررروري ارتبررراط اإلداري اإللكت ونيرررة املدر رررية  ا يرررع ا ن 

َعرردُّ مرر  العنافررر امله ررة 
ُ
اإللكت ونيررة الحدي ررة وشرربكات االتصرراالت واملعلومررات الهاأقررة الجرروديم    ررا ط

والضررررورية لناررراح تطبيقا  رررال  الىكنولوجيرررا الرر يرررة تىطرررور ب ررررعة عاليرررة ك رررا تتنررروع أن اطهرررام م رررا 

ررر  تكنولو 
ُ
ا
ُ
 ربرررمِّ أنشرررطت ا   ررردمات ون

َ
جيرررا املعلومرررات وتقنيرررات يهررررض عارررا القيرررادات اإلداريرررة ضرررروري

 .(2442الشبكات اإللكت ونية الحدي ةل م ل: اإلنت نال واإلنت انال واإلك ت انا )عزميل 

 :ولتحقيق ذلك ال بد من مراعاة ما يلي

   تررررروا ر الب يرررررة الىحىيرررررة اإللكت ونيرررررة ال  مرررررةل  رررررالىحوه علرررررا اإلداري اإللكت ونيرررررة يىطلرررررب وجرررررود م رررررىًوو

مرر  الب يرررة الىحىيرررة الترررن تىضرر   شررربكة حدي رررة ل تصررراالت والبيانررراتل  –ا عْ  لررر  نقرررل عالًيررر –منا ررب 

 عاا تر مي  الىوافرل ونقرل املعلومرات 
ً
وب ية تحىية مىطوري ل تصاالت ال لكية وال  لكية تكو  رادري

 . ي  املة  ات اإلدارية نه ها م  جهةل وبي  املة  ات واملواط  م  جهة أخرو 

  مها اإلداري اإللكت ونيررررةل ومو ررررا: ترررروا ر الو رررراأل اإللكت ونيرررر ِّ
ة ال  مررررة ل  ررررىهادي مرررر  اللرررردمات التررررن تقررررد 

ل  (Scanner) أجهررررررزي الك بيرررررروتر ال لصرررررريةل وافح ولررررررةل والهررررررات  الشرررررربكيل واملاسررررررح الضررررررو ي

ررررر  مررررر  االتصررررراه  الشررررربكة العامليرررررة أو الداخليرررررة وتحقيررررر   ِّ
 
والطابعررررراتل وغي  رررررا مررررر  ا جهرررررزي الترررررن ت ك

 .م  خدما  ا اال ىهادي القصوو 

   دك خدمرة اإلنت نرال مر  أجرل  رىح افجراه  كبر  عردد م كر  مر  املرواطني ِّ
توا ر عدد ال   َ   ر  مر  ُمرزو 

 .للىهاعل مع اإلداري اإللكت ونية

 :املتطلبات البشرية 3

َر القرروو الرشرررية القررادري عاررا الىعامررل اإلدارك اإللكت ونرري ُىَعرردُّ العنصررَر ا  رر  فرر       
ُ
ه ع َّ ترروا  ي الىحرروُّ

لرري  لل رروارد املعر يررةل ورأ   ِّ
 
لررو  القيررادات الرر يررة واملررديري  وافحل ِّ

 
نحررو اإلداري اإللكت ونيررةل  هرر  ي  

 اال ررررت اتيجي لعنافررررر اإلداري اإللكت ونيررررة وتنهيررررذ ا والىولررررب عاررررا 
َ
ررررْو  الى طرررريم

َّ
املرررراه الهكررررركل ويىول

 مشك   ال 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 
ً
في الىعامل مع الحا ب وطرق عدخاه البيانات وا ت جاعها   اإلداري اإللكت ونية تىطلب مهاراتو خافة

وحهاهررررا ونقلهررررا وأرشررررهت ال أو الىعامررررل مررررع  رررررامج وأ رررراليب ح ايررررة البيانررررات ومىابعت ررررال وطرررررق تنهيررررذ 

 ي كو ررررا الىعامررررل مررررع املىطلبررررات املاديررررة 
ً
بررررة  ُمدرَّ

ً
الررا ررررة اإللكت ونيررررةم و ررررذا كلرررر  يىطلررررب عنافررررَر بشرررررية

 داري املعلومات وتداُولها عب  أنا ة وتطبيقات اإلداري اإللكت ونية والهنية ال  مة إل 

لرررة وتررردريم ا  ا رررى رار وتن يت رررا فررري ماررراه تطبيقرررات  وم رررا ال شررر   يررر  أ  ترررو ي  العنافرررر الرشررررية املة َّ

ل م  مه ة القيادات العليا عند ععرداد ا رت اتيايات تطبير  اإلداري  ِّ
اإلداري اإللكت ونية  املدار ل ُى ه 

رررانوا حرررردي ن  اإللكت ونيررررةل وفرررري الر ررررع مرررر  م ررررىوو ال قا ررررة الىقنيررررة لرررردو العنافررررر الرشررررريةل  رررروا  أكر

  ررررذت اإلداري فرررري 
َ
لررررو   كررررري الىعيرررري  أه موجررررودي   ررررا ًقا عاررررا رأ  الع ررررل  املرررردار ل م ررررا ياعلهرررر  يىقبَّ

   منا رررا    وي ررره   درجرررة كبيررر ي فررري تقليرررل مقررراومت   للىوييررر ل ودوَ   رررذا العنصرررر الرشررررك 
َّ
لررر  ترررى ك

ْا أ لَ  املعدات وا الت وا جهزي اإللكت ونية
َ
 .املدار  م  تحقي  أ دا هال حت  ع ِّ اْمىلك

 :املتطلبات املالية 4

ُىَعدُّ تطبيُ  اإلداري اإللكت ونية في املة  ات الىعلي ية م  املشاريع الضل ة التن تحىاج علا أمواه        

 والنااح وبلوغ ا  داف امل شوديم طاألة لكي تىحق  لها اال ى رارية

ررر  
َ
 ىررو ي  الب يررة الىحىيررة وتررو ي  ا جهررزي وا دوات ال  مررة والبرر امج اإللكت ونيررة وتحرردي  ا مرر  ورررا  خ

وإعداد الب امج الىدريرية والى  يليرة للعنافرر الرشرريةل يحىراج علرا تكلهرة ماليرة عاليرةم لرذل  ال  رد مر  

ه  ر  مر  االنطر ق نحرو تحقير  ا  رداف  تو ي  الى ويل الكافي للىحوُّ ِّ
 
 ي ك

ً
ال نحو اإلداري اإللكت ونية تحروُّ

ي  الكها ي التن ط  ح  ا ى رار ا وت ييد املىعاملي  معها  .املرجوَّ

 املتطلبات التي تتعلق باألمن املعلوماتي: 5

 لىررررو ي  أ رررراليب وإجرررررا ات أمنيررررة ط رررراعد عاررررا ح ايررررة          
ً
ررررة املعلومررررات لقررررد أفرررربحا الحاجررررة ما َّ

 بعرررد 
ً
والبيانررات مررر  االخترر اقل فررري ضررو  ال ررروري الىقنيررة وا ديررراد شرربكات االتصررراالت واملعلومرراتل خافرررة
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

انتشرررررار العديرررررد مررررر  افحررررراوالت الراميرررررة علرررررا اختررررر اق مناومرررررات الحوا ررررريب بوررررررض ال رررررررة أو تررررردمي  

ا ات الد اعيرررة والوراأيرررة املعلومررراتم و رررذا مرررا د رررع علرررا طرررْرحِّ العديرررد مررر  البررر امج ا منيرررة الت ررراذ اإلجرررر 

 َّ     تطبي  اإلداري اإللكت ونية املدر ية يىطلرب 
َ
لح ايةِّ وت مي ِّ خصوفية املنا ات وا  رادم وم  ر

ات مر  االختر اقل وذلر  وجوَد أ اليب وإجرا ات أمنية علكت ونية ط اعد عاا ح ايرة املعلومرات والبيانر

 .لل حا اة عاا  رية املعلومات والبيانات املدر ية وعده الى عب  ريانا  ا

 ال غنرررر  عو ررررا لضرررر ا  نارررراح تطبيرررر  اإلداري الموفرررري ضررررو  مررررا  ررررب  يصرررربح تررررو ي   ررررذت 
ً
تطلبررررات ضررررروري

ررررن  ِّ
م رررلِّ  ررررذت الىقنيررررات اإللكت ونيرررة فرررري املررردار ل وتررررو ي  القيررررادي اإلداريرررة الواعيررررة واملدرِّكرررة    يررررة تبن 

إ ال  ِّ
الحدي ةل وال عي لىو ي  مىطلبات تطبيقها داخل املدار  والىصدك لكل العقبات التن طعت ض ترن 

وطعزيررز و رري الطرر ب وأوليررا  ا مررور واملعل رري  واإلداريرري    زايررا تطبيرر  تكنولوجيررا املعلومررات فرري اإلداري 

رراه لرررإلداري  املدر رريةل وتطرروير الب يررة ا  ا رررية الكا يررة لشرربكات الع ررل بوررررض تحقيرر  الىطبيرر  الهعَّ

 اإللكت ونية 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية. مكونات
 

 

 جماعي

 

 

 الهدف 

 

تطبيق اإلدارة  يستنتج مكونات

  اإللكترونية.
 د 02 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حلقة نقاش

 

 0/  4/ 0 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  أن تستنتج متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية املشاركة مع مجموعتك من خالل حلقة النقاشآمل منك              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 .تطبيق اإلدارة اإللكترونية مكونات

 

 الهدف 

 

تطبيق اإلدارة  مكونات يستنتج

 .اإللكترونية

 د 32 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 0/  4/  0:  لرقم النشاطالمادة العلمية 

 

ا: مكونات تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية في املؤسسات:
ا
 ثالث

 :مكونات أي نظام إدارة إلكتروني في املؤسسات سيكون على النحو التالي

 إدارة التخطيط: 

عارا  ت طيم مهراه املة  رة الت  ويرة والىقيري  الشرامل  دا  املة  رة وإدارا  را والعراملي  ت رال الهدف: 

ُ رررس عل يرررة  رررلي ة أ  هرررا الدررررة فررري تنهيرررذ املطلررروب واالنت رررا  مررر  الع رررل افحررردد  رررلًها فررري الىوريرررا 
ُ
أ

املنا ررربل   رررا ى رررا   فررري طعاررري  العاأرررد ومراربرررة معرررده أدا  املة  رررة أو اإلداري أو الهرررردل ويرررى  ذلررر  

 .بشكل علكت وني

رية لكرررل كيانرررات املة  رررة وحتررر  ا رررىعراض خطرررم املة  رررةل  ررروا  اللطرررم ال رررنوية أو الشرررهاملهررراه: 

 .م ىوو ا  رادل والىعرف عاا ُم َرجات املة  ة الرأي ية والهرعية

 إدارة التكليفات: 

 .: الىقيي  واملىابعة اإللكت ونية  دا  املة  ة الت  وية م  خ ه مىابعة تنهيذ الىكليهاتالهدف
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ررر  الىكليهرررات واملهرراه الترررن ترر  تكليررر  مىابعررة أدا  الع رررل داخررل املة  رررة الت  ويررةل وبحرررث مو املهرراه: 

اإلدارات أو ا شرررلاص ت رررام حيرررث يرررى  مررر  خ لررر  الىعررررُّف عارررا مورررر  الىكليهرررات الترررن توجههرررا اإلداري 

العليا  املة  ة  ك كيا  داخلهال حت  ي ك  ات اذ ال  ه بش   ا في الورا املنا رب مر  خر ه الررد أو 

 اإلدارات هاهَّ وتكليهاتو داخليةو م  شئو  الط ب أو مديرك املىابعةل ك ا ي ك  م  خ ل  توجيُ  م

 :إدارة املعرفة 

عداري افحىرروو املعلومرراطي وا نشررطة اللافررة  رر ك عداري داخررل املة  ررة الت  ويررةل أو املة  ررة الهرردف: 

  وج  عاهل ب رعة و هولة 

لَرجررررات واملهرررراه التررررن أناز  ررررا اإلدااملهرررراه: 
ُ
رات داخررررل كيانررررات املة  ررررة ا ررررىعراض كا ررررة ا نشررررطة واف

الت  ويرررررةل والترررررن تررررر  طلرررررجيلها فررررري مرحلرررررة  رررررا قة خررررر ه  تررررر ي  منيرررررة محررررردديم حيرررررث ي كررررر  ا رررررىعراض 

ررر  اإلداري العليرررال وأيًضرررا  ِّ
 
ال   رررا ي ك و أو  رررنويًّ

  رررنوك 
َ
ا أو نصررر  ا أو شرررهريًّ لَرجرررات أ ررربوعيًّ

ُ
ا نشرررطة واف

ار  عارا الناراه فري أك وررا ممر     اررد تحديرد العاملي ل م  الرجوع علا أك محىًوو معلوماطي ت  حه

 .ا   اإلداري والهت ي الزمنية املطلوب البحث خ لها

 إدارة املستفيدين: 

الحهرررال عاررا  يانرررات املىعررراملي  مررع املة  رررة الت  ويررةل وتوطيرررد الع ررررة معهرر ل وترررو ي  وررررا الهرردف:  

 .وجهد االتصاه  الجهات التن تىعامل معها املة  ة

البيانررررات اللافررررة  االجى اعررررات اللارجيررررة التررررن تررررى   رررري  العرررراملي   املة  ررررة والجهررررات  يرررر املهرررراه: تور

 لتلرررجيل 
َ
اللارجيررةل  ررروا  أكرررانوا أ رررراًدا أه مة  ررات أخررررو فررري افجى رررعم حيررث يتررريح الناررراه الهرفرررة

معهرا البيانات الىهصيلية املىعلقة  كل جهة بشكل ى اعد عاا الرجوع علإ ا واال ىهادي مو ا والىوافرل 

   في أك ورال كذل  توري  ارا  امل ىهيدي  واإلجرا ات الىصحيحية لىن ية الع رة معه 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إدارة الوثائق: 

و ررهولة الحهررظ واال ررت جاع فرري عطررار مرر  ا مررا  وال رررية  الهرردف: توريرر  مرا رر ت املة  ررة الت  ويررة 

ا  .املىعلقة  حهظ وراأ  املة  ة علكت ونيًّ

املكاتبرات املىبادلرة  ري  املة  رة والجهرات اللارجيرة الترن تىعامرل معهرال   را  املهاه: حهظ وت زي  كا رة

ى ا   في خل  أرشي  علكت وني لكل كيرا  داخرل املة  رة الت  ويرةل ى ر ح ب رهولة ا رت جاع وعررض 

 ىقَبلة
ُ
رَ لة أو امل

ُ
 .املكاتبات امل

 إدارة االجتماعات: 

ة ل ررررررهولة ا ررررررت جاعها ومىابعررررررة َ ررررررْي  الع ررررررل فرررررري الهرررررردف: الىوريرررررر  اإللكت ونرررررري ل جى اعررررررات الداخليرررررر 

 .املة  ة

 .حهظ الوراأ  اللافة  اجى اعات املة  ة عاا م ىل  امل ىويات اإلدارية :املهاه

 :إدارة األنشطة واألحداث 

عنافررررر الىنارررري  والىعرررراو  والى  رررري  الكامررررل  رررري  ج يررررع كيانررررات املة  ررررة حترررر  ال  تحقيووووقالهرررردف: 

 علررررا تهعيررررل مشرررراركة العرررراملي  تىعررررارض الىوريىررررات  رررري  حررررد
ً
رررررل وذلرررر  بشرررركل علكت ونرررريل عضررررا ة

َ
  واخ

  . املة  ة

املهررررراه: الىعررررررف عارررررا ا حررررردا  واملنا ررررربات الهامرررررة الترررررن تنا هرررررا أو طشرررررارآ  إ رررررا املدر رررررةل  ررررروا  عارررررا 

 امل ىوو الداخاي أو امل ىوو اللارجيم حيث تقوه كا ة كيانات املة  ة الىعلي ية 

ِّ ها أو تنوك االشت اآ ت ال بشركل يتريح لج يرع العراملي  الىعررف عارا  تلجيل منا با  ا ا
 
لتن  وف تنا

ِّ رررة لررر ل وطبيعرررة الررردور الرررذك  ررروف تقررروه  ررر  كرررل جهرررة 
 
طبيعرررة الحرررد ل واملشررراركي   يررر ل والجهرررة املنا

 . املة  ة
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 إدارة املراسالت اإللكترونية: 

ية ب رعة و هولةل وتو ي  أكب  ردر م  الهدف: تي ي  وتباده الر األ  ي  أعضا  املة  ة الت  و  

 .ت مي   رية املعلومات علا جانب ترشيد ا ى داه املوارد

  املهاه: تباده ر األ الب يد اإللكت وني لبعت أو كل العاملي  داخل املة  ة أو أحد كيانات املة  ة 

 إدارة الخدمات اإللكترونية: 

  ررررال والىولرررب عاررررا الحرررواجز املكانيررررة  : تهعيرررل الىوافررررل  ررري  العرررراملي  فررري املة  رررةالهررردف علكت ونيًّ

ري ملشاركة العاملي  في كا ة ا حدا 
َ
 .والزمنية داخل املة  ةل وإيااد و يلة  ريعة ومبىك

 املهاه: 

  داأري الحوار: وتى  م  خ ه طرح أحد املوضوعاتل  وا  أكانا عامة أه ارىصادية أه اجى اعية

 . الة الحواجز  ي  العاملي   املة  ةأه رقا يةل لل نارشة ك حد ا ليات إل 

  ا ىقصرررا  الررررأك حررروه اللررردمات داخرررل املة  رررة: يرررى  لقيرررا  الررررأك حررروه اللررردمات أو القضرررايا

 .الهامة

 م  تناي  املواعيد وطلجيل أ   ا حدا  اليومية  ِّ
 
 .ا جندي اإللكت ونية: ت ك

 ت مرر  تقررارير ودرا ررات ون رراذج توحيررد ن رراذج الع ررل امل ررى َدمة:  ىوحيررد الشرركل العرراه للُ  َرجررا

 .الع ل الداخلية

  ه نبرررررذي عررررر  أ ررررر  ا نشرررررطة الترررررن تقررررروه ت رررررا رطاعرررررات وإدارات ِّ
اإلعررررر   عررررر  نشررررراط اإلدارات: يقرررررد 

 .املة  ة

  العروض اإللكت ونية ونشر ال قا ة داخل املة  رة: ي كر  مر  خ لهرا ا رىعراُض ج يرع العرروض

 . رار الىوافل وط ل ل ا  كار  ي  العاملي اإللكت ونية التن ت ا  املة  ةل لض ا  ا ى
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 اليوم التدريبي الثاني

 الجلسة التدريبية الثانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية(
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 (الثانياليوم التدريبي )

 دقيقة (  402)  الزمن :     تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونيةعنوان الجلسة :     ( :  0الجلسة ) 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة  : هدف
 تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )مستندات جوجل(  يستنتج 

 تفعيل اإلدارة اإللكترونية )نماذج جوجل(  يناقش تطبيقات 

  )يطّبق تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )جوجل درايف 

 

 الزمن األدوات سيلة العرضو األسلوب خطوات التنفيذ م

 دريقة10 جها  عرض–الحا ب  مشهد  يديو حوار ومنارشة 2-2-1نشاط  مدخل 1

2 
تطبيقات تهعيل اإلداري اإللكت ونية 

 )م تندات جوجل(
 دراأ 35 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

4 
تطبيقات تهعيل اإلداري اإللكت ونية 

 )ن اذج جوجل( 
 دراأ 40 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دراأ 10 ورق الع ل شريحة حلقة نقاش 2-2-2نشاط  5

6 
يطب   تطبيقات تهعيل اإلداري اإللكت ونية 

 )جوجل دراي ( 
 دريقة 35 جها  العرض –الحا ب  شريحة حوار ومحاضري

 دريقة 120 ما وع الىوريا الزمنن

 

 

 

 

 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 ة اإللكترونية تطبيقات تفعيل اإلدار
 

 

 فردي

 

 

 

 الهدف 

 

تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية يستنتج 

 )نماذج جوجل( و )مستندات جوجل(
 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 حوار ومناقشة

 

 0/  0/ 4 رقم النشاط :

 

   عزيزي المشارك :

 :  ملناقشة استنتاج تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونيةاملشاركة من خالل الحوار واآمل منك بعد مشاهدة الفيديو              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDMPbOfhC5c&t=34s 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )مستندات جوجل( الموضوع

 

 الهدف 

 

تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية يستنتج 

 )نماذج جوجل(و  )مستندات جوجل(

 د 32 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 0/  4/  0:  النشاط المادة العلمية لرقم

: تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )مستندات جوجل(:
ا
 أوال

    Google Docs :مستندات جوجل باإلنجليزية

مها جوجرررررل لىحريرررررر امللهرررررات افلىلهرررررة والىعرررررديل علإ رررررال ك لهرررررات الررررروورد   ِّ
قرررررد 
ُ
 رررررو أحرررررد ا دوات الترررررن ت

ت امللهررررات عاررررا نارررراه ملهررررات جوجررررلل ررررر  وجررررداوه البيانررررات والعررررروض الىقدي يررررةل وي كرررر  حهررررظ  ررررذ

 امللهرررررررات مرررررررع 
َ
الوفررررررروه علإ رررررررا مررررررر  أك جهرررررررا  ك بيررررررروتر مىصرررررررل  اإلنت نرررررررال وترررررررو ر  رررررررذت ا داي عمكانيرررررررة

َبل أك   م  م ى ده في نهس الورا ري  والىعديل علإ ا م  رِّ
َ
 .امل ى دمي  ا خ

 ه  أو جها آ اللوحي الذك ىع ل  نااهعنشا  امل تندات وطعديلها والىعاو  علإ ا مع ا خري ل م   ات وتتيح

Android ا ى داه تطبي  م تندات Google ي كن  عجرا  ما ياي  ا ى داه تطبي  امل تندات  : 

  عنشا  م تندات جديدي أو طعديل امللهات الحالية 

   مشاركة امل تندات والىعاو  في نهس امل تند في الورا نه. 

 حالة عده االتصاه  اإلنت نا الع ل م  أك مكا  وفي أك ورال حت  في. 

 عضا ة الىعليقات والرد علإ ا. 

 ا أرنا  الكىا ة  .عده القل  مطلًقا بش    ْقدِّ ع ل م حيث يى  حهظ كل   ن  تلقاأيًّ

  ا ى داه ميتي اال ىكشاف  
ً
ري
َ
 البحث في امل تندات ُمباش

 ىح م تندات  Word وطعديلها وحهاها. 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إشعار األذونات:

 ى َده  ذا اإلذ  لىقدي  ارت احات  ا شلاص الذي  ي ك  عضا ت   علا امللهات ىُ  جهات االتصال: -

 .ومشاركت ا معه 

  SDأو USB ُى ى َده  ذا اإلذ  لحهظ امللهات و ىحها عاا َوْحدي ت زي  سعة التخزين: -

  ا ى داه م تندات جوجل  عمل استبيان جوجل -

 باتبا  التعليمات اآلتية:يستطيع املستخِدم إنشاة استبياٍن على جوجل، وذلك  

 الذ اب علا الصهحة اللافة    تندات جوجل (Google Docs)   

 الضوم عاا خيار "جديد"(New)  الضوم عاا "ن وذج َّ 
َ
 (Form)"في القاأ ة العلوية الي رول وم  ر

  

  صة لذل  .ط  ية اال ىريا  في اللانة افلصَّ

 لضوم عاا أيقونة "عضا ة  ةاه"عضا ة ا  ئلة علا اال ىريا ل وذل  م  خ ه ا(add question)  

املوجودي في الزاوية العلوية الي رو م  الشاشةل وُيشار علا أ  أنواع ا  ئلة التن م  امل ك  عضا ت ا 

 هي:

 االخىيار م  راأ ة م  دلة: التن تتيح عمكانية اخىيار عجا ة واحدي  قم. 

 م  عجا ة في ذات الوراتحديد املرسعات: التن تتيح عمكانية اخىيار أك   . 

   1تقيي ل م  
ً
ه( م    علا )عددو ي ىارت امل ى دِّ

  فندوق نص ن 

  قرات  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 وهي
َ
ال
َ
 :مشاركة االستبيان، ويكون ذلك بثالث طرق، أ

  املشاركة ع  طري  الرا م: الذك م  امل ك  الحصوه علي  م  أ هل الشاشة 

 اال ىريا  وتض ين  في موارع اإلنت نال وإلت اه  املشاركة  الىض ي : ويكو  ذل    خذ الرمز اللاص 

   (More actions)"املزيد م  اإلجرا ات"ذل  ياب النقر عاا خيار 

 املشاركة ع  طري  الب يد اإللكت وني. 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ا: تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )نماذج جوجل(:  ثانيا

 مميزات نماذج جوجل:

ي كن  ت طيم رحلة الى يي  القادمةل وإداري التلجي ت في بسرعة: الحصول على اإلجابات -

ا حدا ل وإنشا  ا ىط ع  ريعل وتا يع عناوي  الب يد اإللكت وني ل شري عخباريةل وإنشا  اخىبار 

 موجز مهاجئل وغي  ذل  الك ي  

ج اللوَ  ا ى ده فورت  أو شعارآ اللاصل و ى ىقي الن اذ إجراة االستبيانات بأسلوب مميز:-

َ  املاا ر املنا ة لضبم  ْ  م   ي  ما وعةو مِّ
َ
ب إلك اه ن وذج  اللاص والهريدل أو اخت املنا ِّ

 الىناغ  

ْ  م   ي  ما وعة م  خيارات ا  ئلةل م  االخىيار م   سين وجيم، بطابعك الخاص:-
َ
اخت

ومقاطَع  يديو  مىعددل مروًرا  القواأ  امل  دلةل وانت اً   املقيا  اللطي  أضِّ ِّ الصوَر 

YouTube ي ال ةاه ِّ
 
 م  خ ه تهريع الصهحة ومنط  ت ط

ً
ْه ت ري اتو را عة  ل أو ا ى دِّ

 

ل: -
ُّ
 ِّ  الن اذج ب رعة اال ىاا ةل ما ىعنن أن  م  ال هل )والرا ع اإلنشاة أو الرد أثناة التنق

َّ
تت

 لصوي ي أيًضا( عنشا  الن اذج وطعديلها والرد علإ ا عاا الشاشات الكبي ي وا

ا وسشكل منا  في الن اذجل مع  التنظيم والتحليل:- يى  تا يع الردود عاا ا ىريانات  تلقاأيًّ

ْد م   يانات  بشكل أ ضل م  خ ه  م ططات ومعلومات الردود في الورا الهعاي  أو ا ىهِّ

ِّ ع علإ ا في جداوه البيانات 
 
 االط

ا:- يعل أفدرا  و م  ل م  عنشا  اال ىريا  مع  ي كن  عضا ة مىعاوني  لل  اح للج  إنشاؤه معا

 في نهس الورال وكذل  في امل تندات والجداوه والعروض الىقدي ية 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 طبيق نماذج جوجل:#

التن تحوك تطبي   Drive ع َّ تطبي  ن اذج جوجل  و تطبي  ويب وأحد أ راد عاألة تطبيقات

ة وغي    ا م  الىطبيقات  امل تندات وجداوه البيانات والعروض الىقدي يَّ

ة   ريعة إلجرا  درا ة ا ىقصاأيَّ
ً
ر  ذا الىطبي  طريقة ِّ

 
أو ا ىريا  ونشرت عاا  (Survey) يو 

ص لها  الويبل ر  الحصوه عاا الردود وحهاها في تطبي  جداوه  يانات جوجلل وإنشا  مللَّ

يل مو ا: دعو    عب  الب  يد اإللكت ونيل أو وتحليلها  ي كن  دعوي ا شلاص لإلجا ة  طراأ  عدَّ

نشر اال ىريا  عاا مورع  أو أحد موارع الىوافل االجى ا يل وي ك   ولئ  ا شلاص اإلجا ة 

 .عاا أ ئلى  م  أك مىصهح ويبل وفي أك ورا وم  أك مكا 

 تى ُيستخَدم "تطبيق نماذج جوجل"؟#م

ة للحصوه عاا معل الة وماانيَّ   عَّ
ً
ومات حوه اجى اع أو ُىعىَب  "تطبي  ن اذج جوجل" و يلة

ةل وطراأ   مةت رم عذ ي ك   ا ىع ال  الحصوه عاا  يانات املشاركي  )معلوما    ال لصيَّ

ل وي ك  ا ىع ال  … الىوافل معه ل والورا املنا ب ل جى اع 
ً
علخ ( وذل  ربل  د  االجى اع م  

د م   (feedback) أيًضا بعد االنت ا  م  االجى اع للحصوه عاا طوذية راجعة
ُّ
م  الحاضري  والى ك

ي لىطوير الية الع ل  ي ك  أ  ط ىع ل  املة  ة الىعلي ية مع  ط ت ا الوفوه علا النىاأج املرجوَّ

د م  جودي ع لها للحصوه عاا رضا الط ب واوليا  ا مور واملعل ي  وأخذ رأي  أ
ُّ
و معل يو ا للى ك

َهه  أكَّ حوه اللدمات التن تقدمها املة  ةم  عًيا لىطويرت  ِّ
 
وتح ين ل خصوًفا أ  ذل  ل  يكل

ة طعيي ِّ عددو م  النقاط لكل 
مصاري   اأدي  ُى ى َده أيًضا في عجرا  اخىبار ب يم مع عمكانيَّ

 علخ  لذا ع َّ مااه ا ى دام  وا ع النطاق …  ةاه م  ا  ئلة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاة نموذج جديد:#إ 

 م ع  ل  يك  لدي ِّ ح اٌب   نش ئ واحًدا ال ىع اه الىطبي Google ياب أ  ت ىل  ح اً ا عاا

ل ا ىع اه  ن اذج جوجل   ا ىح تطبي  ذا الرا م  االنىقاه علا م  أك مىصهح ويبل وُيهضَّ

ةم ع  ظهر ل   Chromeمىصهح ة    شرح الىطبي   الواجهة العربيَّ ى ىقل علا فهحى  الرأي يَّ

ة ِّ  ععدادات اللوة في ح ا   علا العربيَّ
 .الىطبي   الواجهة اإلناليتية  وي 

 

https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/01-opening-google-slides.png.624be13f355e1217f8ae979fd5df7652.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/01-opening-google-slides.png.624be13f355e1217f8ae979fd5df7652.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 ن اذج ← املزيد ←جديد   الضوم عاا  Driveفي ح ا َ  الىطبي  م    ىحي كنَ  

ة للىطبي  مجوجل  . ى ىقل علا الصهحة الرأي يَّ

 

https://drive.google.com/drive
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/02-opening-goole-slides-form-google-drive.png.8a1131ec567dbe113ea7112ce79796e4.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/02-opening-goole-slides-form-google-drive.png.8a1131ec567dbe113ea7112ce79796e4.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 عاا الداأري الح را  في ا  هل إلنشا  ن وذج جديدل  ىاهر نا ذي طشب  الصوري الىالية: اضوم

 

 

 

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/03-creating-new-form.png.ca816d8e22a4ccb74573f68e574b01d6.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/03-creating-new-form.png.ca816d8e22a4ccb74573f68e574b01d6.png


 

69 
 

 
 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 :مدى بساطة واجهة املستخدم  سنشرح عناصر تلك الواجهة وهي الِحظ

ة  1  .عغ ق الن وذج والعودي علا الصهحة الرأي يَّ

 .   الن وذجم ي ك  طويي ت  الضوم علي  وكىا ة ا   جديد  2

حَهظ ج يع مكا  حهظ الن وذجم ي ك  نقل الن وذج علا م  3
ُ
ر م   ذا الليارم عذ ت

َ
الد اخ

  Driveالن اذج في ح ا   في 

 .نا ة لى ييت  ذا الن وذج ع  غي ت م  الن اذج  4

 .حالة حهظ الىعدي تل وت بإ   في حاه  قدا  االتصاه  5

قة  الن وذجل م ل: املاهرل واملعاينةل وال شرل واملشاركة   6 ِّ
 
 .علخ… اإلعدادات املىعل

 .فر افلىلهة للن وذجل م ل: ا  ئلةل والصورل وا ر اهشريم عضا ة العنا  0

قة   2 ِّ
 
عنوا  الن وذجم عذ ُيدَرج ض    ذا الق   عنواُ  الن وذج ووْفُه  و اأُر املعلومات املىعل

  . 

ر   ا  ئلة وكل ما يىعل  ت ام ُيدَرج في  ذا الق   ج يع ا  ئلة التن نريد م  ا خري  اإلجا ة   9

                                .علإ ا
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 إضافة سؤال:

دىُيوَجد غالًبا عند عنشا  ن وذج جديد  ةاه واحد م  نوع الليارات امل ِّ
علير   الىعرديلي كنرَ  ي  عد 

ل ر َّ  وضع عنوا  ل  وط  ية اللياراتم ُيضراف خيراٌر جديرد  الضروم عارا 
ً
  عادي اخىيار نوع  أوال

را   نالرر  احى رراٌه ل وجررود خيررارات أخرررو غيرر  تلرر  املوجررودي  رري ك  عضرررا ة "عضررا ة خيررار"ل وإْ  كر

 ."غي  ذل " في   اية ال ةاه خيار

 

رررررا  تهعيرررررل خيرررررار "مطلررررروب" أ رررررهل ال رررررةاه ىعنرررررن أ َّ ال رررررلص
ً
ال ى رررررىطيع تررررررآ  رررررذا ال رررررةاه  ارغ

 لعنررروا  ال رررةاه وخياراتررر م ي كررر  
ً
يررر  علرررا ال رررةاه الىرررالي  ي كررر  عضرررا ة فررروري أو أيقونرررة مررر   ِّ

 
وت ط

ا في كرل مرري ُيهرَىح  ير  الن روذجل وذلر  مر   أيًضا عضا ة وف  لل ةاهل أو ترتيب الليارات عشواأيًّ

ة )النقاط ال   ( أ هل ال ةاهخ ه تهعيل  ذت الليارات م  راأ ة الليارات اإل   .ضا يَّ

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/04-adding-new-question.png.51157aeef1a63d04078dda5907444b2a.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/04-adding-new-question.png.51157aeef1a63d04078dda5907444b2a.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 جديًدا  الضوم عاا 
ً
لعنافرم ُيضاف  ةاه م  راأ ة عضا ة ا "عضا ة  ةاه"نضي   ةاال

ر اللطوات التن ذكرنا ا لضبط  والىعديل علي  ِّ
 .جديد بعد ال ةاه ال ا  ل ر َّ نكر 

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/12-more-question-options.png.fe6f4ccc7dc2367cb48274449ffb16b6.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/12-more-question-options.png.fe6f4ccc7dc2367cb48274449ffb16b6.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 نال  أنواع أخرو ل  ئلة مو ا مرسعات االخىيار والقاأ ة امل  دلة املشات ة للنوع ال ا  م عذ ع  

ة تحديد أك    م  خيار في النوع ا وهل  ين ا ال الَهْرق  ي   ذي  النوعي  والنوع ال ا    و عمكانيَّ

دىي ك   وو تحديد خيارو واحد في النوع ال اني ونوع الليارات امل ِّ
 .يعد 

 

للحصوه عاا  يانات غي  معرو ة ع  ال لص الذك  " قري" أو  ىع ل  ةاه "عجا ة رصي ي"ىُ 

 .علخ… ي   الن وذجل م ل: اال  ل أو العنوا ل أو رر  الىوافلل أو رأي    مر معيَّ  

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/05-types-of-questions.png.d3577d92c31336638ff8e29b59bc43d0.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ر م  أنواع ل  ئلةل وفي كل مري  ا ىكش    تضي   هردآ ما تبقَّ
ً
ِّب ةاال

الضوم عاا خيار  جر 

رو   ا "معاينة"
َ
 ع  نوع  الصورييو ح ملوجود في اإلعدادات لر ية ال ةاه ك ا  ي ات ا خ

ً
م اال

دى ةاه "شبكة م ِّ
 .ي االخىيارات"عد 

 

 ضافة عناصر أخرى:#إ

 .ي ك  عضا ة عنافر أخرو للن وذجل م ل: عضا ة عنوا ل أو ر   جديدل أو فوري

 افة عنوان جديد:#إض

"عضا ة عنوا  ووف " م  راأ ة العنافرم يهيد  ذا  ي ك  عضا ة عنوا  جديد  الضوم عاا

 .  الىالي م  ا  ئلةالعنوا    ضا ة بعت املعلومات والىعلي ات حوه الجز

 

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/06-multiple-choice-grid-question.png.3c1b27b6d881b454ff1f769113b89eba.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/06-multiple-choice-grid-question.png.3c1b27b6d881b454ff1f769113b89eba.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 ضافة صورة أو فيديو:#إ

ة عضا ة فوري أو مقطع  يديو للن وذجل وذل  م  راأ  ة العنافر  توجد يو ر الىطبي  عمكانيَّ

دىخيارات م ِّ
 عد 

ً
ري
َ
ي إلدراج الصوري والهيديول م ل البحث ع  الصوري أو الهيديو في الويب ُمباش

 .وإدراجها علا الن وذج دو  اللروج م  الىطبي 

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/07-adding-title-and-description.png.b5feacbd56f72a170c7ae5cf31f39400.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/07-adding-title-and-description.png.b5feacbd56f72a170c7ae5cf31f39400.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/08-adding-image.png.37ef2a9d926cd474344a356e69b924e7.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/08-adding-image.png.37ef2a9d926cd474344a356e69b924e7.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

  ضافة قسم:#إ

ي علا الن وذج  الضوم عاا د بعد "عضا ة ر ي ك  عضا ة أر اه عدَّ ِّ
  " م  شريم العنافر  نحد 

ل  ي  ا ر اهل م ل: االنىقاه علا الق   ال اني بعد االنت ا  م    الىنقُّ
َ
ة عضا ة ر   جديد كيهيَّ

 .ا وهل أو عر اه الن وذج

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/09-adding-video.png.31296235b390ef2a6d392ba78edd096e.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/09-adding-video.png.31296235b390ef2a6d392ba78edd096e.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/10-adding-section.png.56076f5f4b3ed91113c4e49f1745a879.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/10-adding-section.png.56076f5f4b3ed91113c4e49f1745a879.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

دم  ل الشرطي  يو ا  ح ب اإلجا ة عاا  ةاه محدَّ عاا  اضومالهاأدي الكب و م  ا ر اه هي الىنقُّ

دالنقراط الرر    املوجررودي أ ررهل ال ررةاه و  االنىقراه علررا ر رر  ا ررتناًدا علررا عجا ررة"  ىاهررر "خيررار  حررد 

َد  ذا الجواب خيارات جديدي  اانب كل جواب لىعيي  ِّ
 .الق   الذك  ُينقل علي  عْ  ُحد 

 

 غيير املظهر:#ت

في اإلعدادات العامة للن وذج  تاهر  (Themes)" ي ك  طويي  ماهر الن وذج م  "لوحة ا لوا 

ي ألوا  عند الضوم علإ ال ن ىار مو ا اللو  املنا ب للن وذجل ويوجد ض   القاأ ة  راأ ة بعدَّ

 را عة م  
ً
 م  ا ىع اه ا لوا م عذ يو ر الىطبي  ما وعة

ً
خياُر عدراجِّ فوري أعاا الن وذج  دال

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/11-go-to-section-based-on-answer.png.bd3c4f817ebad496c33b981013e17ee2.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/11-go-to-section-based-on-answer.png.bd3c4f817ebad496c33b981013e17ee2.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 مة  ى ا ة فوري م  حا وب ِّ تح ل شعاَر الصور الجا زي إلضا ة واحدي مو ال ك ا ي ك  عض

 
ً
 .م  

 

 بط اإلعدادات الشخصية:#ض

ي أمررو  رل م ررل: ربرروه رد واحررد أو ياررب ربررل نشررر الن رروذج ضرربم بعررت اإلعرردادات التررن تررىحك  بعرردَّ

 .أك ررررررررررررر  لل رررررررررررررلص نه ررررررررررررر ل وإظهرررررررررررررار ر رررررررررررررالة شررررررررررررركر بعرررررررررررررد مرررررررررررررْل ِّ الن ررررررررررررروذج وإر ررررررررررررراه اإلجا رررررررررررررات

املوجررررود  اانررررب  ر اإلر رررراهم توجررررد ررررر    "ععرررردادات" ا ىهرررري اإلعرررردادات  الضرررروم عاررررا خيررررار

 .ما وعررررررررررررررررررررررررررررات مرررررررررررررررررررررررررررر  اإلعررررررررررررررررررررررررررررداداتل وهرررررررررررررررررررررررررررري: عرررررررررررررررررررررررررررراهل وعرررررررررررررررررررررررررررررض تقررررررررررررررررررررررررررررديمنل واخىبررررررررررررررررررررررررررررارات

  م  اإلعدادا
ُّ
ةط ىطيعي  الىحك  :ت العامَّ

ل البيانررات إلر رراه نلررلة مرر  اإلجا ررات   1  طلررب الحصرروه عاررا عنرروا  الب يررد اإللكت ونرري مرر  ُمرردخِّ

 علي ل أو إلر اه النتياة ل  عْ  كا  الن وذج اخىباًرا 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/13-selecting-theme.png.e28a5c5a48246664ef7a3b111691cc72.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/13-selecting-theme.png.e28a5c5a48246664ef7a3b111691cc72.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

رب حي ئرذو مر  كرل   2
َ
َبرل ال رلص نه ر ل وانتبر  علرا أنر  ُيطل وبىقييد عدد مررات مرْل ِّ الن روذج مر  رِّ

ت  Google شلص امى آ ح اب ِّ
 إلر اه رد 

 .وبال  اح   جرا  طعديل عاا اإلجا ات بعد اإلر اهل أو   شا دي ردود ا خري   3

 

ر الة ت كيد ا ى ه الردل وعرض را م الن وذج  تىحك  م  ععدادات العرض الىقديمن   حىوو 

رل وإظهار شريم الىقدهل والت تيب العشوا ي ل  ئلة
َ
 .إلر اه رد اخ

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/14-general-settings.png.d6af4500c39ca5dc16d5bff15e51e0e6.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/14-general-settings.png.d6af4500c39ca5dc16d5bff15e51e0e6.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

ا ععدادات ا  ى َده عال أذا أردتِّ جعل الن وذج اخىباًرال أو أردتِّ وضع ع مة لكل أمَّ
ُ
الخىبارات    ط

لررراِّ وْضرررَع االخىبرررارل ياهرررر أ رررهل كرررل  رررةاه خيرررار "مهىررراح اإلجا رررة" لىحديرررد الجرررواب   رررةاه  عذا  عَّ

الصرررحيح وعررردد النقررراط لرررذل  ال رررةاهل وي كررر  أيًضرررا عضرررا ة طعليقرررات تاهرررر عنرررد اخىيرررار اإلجا رررة 

 .حة أو اللاطئةالصحي

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/15-presentation-settings.png.bc006b02ea68a071b9aedc67e5e25279.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/15-presentation-settings.png.bc006b02ea68a071b9aedc67e5e25279.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/16-adding-answer-key.png.59a748c1276ea61551142c5c9172b3e6.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/16-adding-answer-key.png.59a748c1276ea61551142c5c9172b3e6.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ل أ
ً
ري
َ
ة عظهار النتياة بعد اإلر اه ُمباش و عر الها نعود علا خيارات االخىباراتم يو ر الىطبي  عمكانيَّ

يب   عر ة اإلجا ة  جِّ
ُ
في ورا الح  بعد ررا ي اإلجا ات ومراجعت ام ي ك  أيًضا ال  اح لل لص اف

ا ة انيًّ  .الصحيحة واللاطئة بعد اإلجا ة عاا ال ةاه ومشا دي نتياى  الكليَّ

 اركة الن وذج:#مش

ي أشررلاص إلنشررا  ن رروذجل أو   ط رراعدنا عاررا الىعرراو  مررع عرردَّ
ً
يررو ر الىطبيرر  خيرراراتِّ مشرراَركةو را عررة

 ة فري ا و واحرد  
َ
عارا املزيرد مر  الليرارات  اضرومطعديل ل أو مراجعة الردود وتحليل البيانرات امل رىل

 .( املوجودي في ا عاا واخت ك "عضا ة مىعاوني "  ىاهر نا ذي ععدادات املشاركة)النقاط ال   

 
 

  تريد مشاركى
َ
ل عنواَ  الب يد اإللكت وني مل د  الن وذَجل و أدخِّ   واكىبف حيات   حد 

َ
ل  ر الة

 .عر اه" إلر اه الدعوي وإضا ة ذل  ال لص "عاا اضومدعويل عْ  أردتِّ ذل ل ر َّ 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/17-quizzes-settings.png.dd709ad71e2483b189e314fdde1681e4.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/17-quizzes-settings.png.dd709ad71e2483b189e314fdde1681e4.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/24-adding-collaborators.png.96437fb38eb07d129f9529960bcbd44d.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/24-adding-collaborators.png.96437fb38eb07d129f9529960bcbd44d.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 معاينة الن وذج ونشرت:# 

نعاي  الن وذج بعد االنت ا  مر  عضرا ة ا  رئلة و  يئىر  وضربم ععداداتر ل وذلر  لر يرة امل رتند ك را 

رررو  وتدريقرر   ن
َ
را  يرررات ا خ  شررر امل ررتند بعررد ذلرر   الضرروم عاررا "عر رراه" مرر  أعاررا الن رروذج  عْ  كر

ل ي كرررررر  عر رررررراه الن رررررروذج لهرررررر  عبرررررر  الب يررررررد 
ً
عرررررردد ا شررررررلاص املطلرررررروب مررررررو   مررررررل  الن رررررروذج رلرررررري 

اإللكت ونرريل وإْ  كرررانوا غيرر  معررررو ي  ي كرر  نشرررر الن رروذج عارررا مورعرر ِّ أو فررري أحررد مواررررع الىوافرررل 

ئِّ االجى ا ي ودعوي ا خري  مل
ْ
 .ل

 

 
 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/18-sending-form-via-email.png.8639f6144e85b69ea531e7843e7b5182.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/18-sending-form-via-email.png.8639f6144e85b69ea531e7843e7b5182.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/19-sending-form-via-link.png.0a96e74305604536c61e63ea63ee346f.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/19-sending-form-via-link.png.0a96e74305604536c61e63ea63ee346f.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ول الردود:#قب

حررا  ورررا أخررذ ر ررمو مرر  الراحررة والجلررو  خلرر  شاشررة الحا رروب  انىاررار وفرروه الررردود  تصررل 

حَهظ في الن روذج فري ر ر  الرردود أو فري جردوه بشركل منهصرل 
ُ
ال وت الردود علا الن وذج بعد نشرت انيًّ

رررا فررري تطبيررر  جرررداوه  يانرررات جوجرررل  انى  ة عمَّ
َ
رررل علرررا ر ررر  الرررردود فررري الىطبيررر  لر يرررة الرررردود امل رررىل قِّ

طاتل أو ر ية كل رد عاا حدي
َّ
ص  ا ىع اه افلط  .بشكل مللَّ

 

 

 ا دي الردود في جدوه  يانات منهصلل وذل   هىح الليارات )النقاط ال   ( وتحديد خياري ك  مش

"تحديد وجهة الرد"  ي ك  عنشا  جدوه جديد يحوك البياناتل أو تحديد جدوه موجود م بًقا إلضا ة 

 .البيانات علي 

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/20-collection-responses.png.755c25de78395eb83049e6301990d014.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

"عنشا " أو "تحديد" ن ىقل علا جدوه يحوك الردودم عذ يهيد الجدوه   شا دي ج يع   الضوم عاا

 .البيانات وتحليلها والىوفل علا النىاأج

 

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/21-selecting-response-destination.png.3ad594baccf503313f629a1093a3996e.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/21-selecting-response-destination.png.3ad594baccf503313f629a1093a3996e.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/22-creating-spreadsheet-for-responses.png.b439d0699970b0997d8464b6d611dede.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/22-creating-spreadsheet-for-responses.png.b439d0699970b0997d8464b6d611dede.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ي خيرررارات تىعلررر   هرررىح الن ررروذج  يوجرررد فررري تطبيررر  جرررداوه البيانرررات راأ رررة "ن ررروذج" الترررن تحررروك عررردَّ

 والىعديل علي  وإظهار مللص الردود وإلوا  االرتباط 

ريها ردوٌد جديردي  ىهعيرل خيرار صوه الحي كنَ   ضِّ
ُ
 را أ
َّ
الحصروه " عاا عشعار  الب يرد اإللكت ونري كل

وذل  م  خيارات الردودل وي ك  أيًضا ت تيرل الرردود علرا حا روب ِّ  عاا عشعارات  الب يد اإللكت وني"

 .أو طباعت ا أو حذ ها

 

وبذل  ل  يى ك   "ي ك  في أك ورا عيقاف ا ىقباه الردود  ك ن وذج  الضوم عاا "ربوه الردود

ًدا  .أحٌد م   ىح الن وذج مادَّ

https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/23-more-responses-options.png.ae772669e9a26539ac58f163b26dcc0d.png
https://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2017_12/23-more-responses-options.png.ae772669e9a26539ac58f163b26dcc0d.png
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

  

 

 

 الموضوع

 

 ة )جوجل درايف(.تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكتروني
 

 

 فردي

 

 

 الهدف 

 أن يذكر ما يعرفه عن تطبيق 

 )جوجل درايف(.

 د 42 الزمن

 

 نوع النشاط

 

 عصف ذهني

 

 0/  0/  0 رقم النشاط :

 

 عزيزي المشارك :

 :  ماتعرفه عن ) قوقل درايف ( ذكر أن ت خالل العصف الذهني منمع املدرب  املشاركة آمل منك              

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الموضوع

 

 تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )جوجل درايف(.

 

 الزمن أن يطبق على تطبيق قوقل درايف  الهدف 

 

 د 35

 

 نوع النشاط

 

 محاضرة

 

 0/  0/  0 رقم النشاط :

: تطبيقات تفعيل اإلدارة اإللكترونية )جوجل درايف(:
ا
 أوال

 ( Google Drive) اإلناليتية: ُىعرَّف جوجل دراي  

و ) اإلناليتية: 
 ت زي و سحاسي 

ُ
ط  ح لل  ى دمي   ىح يلل وطعديلل ( Cloud storage  نَّ  خدمة

ل وت زيو ا في جوجل دراي ل  اإلضا ة علا 
ً
ري
َ
ي أنواع م  امللهات عاا اإلنت نا ُمباش وإنشا  عدَّ

 ِّ
 
ر ملهات العروض عمكانية الع ل بشكل طعاوني عاا ما وعة مىنوعة م  امل تنداتل ك ا أنَّ  يو 

 الىقدي يةل والجداوه اإللكت ونيةل وملهات أخرو عب  اإلنت نا 

َلخ االحىياطية م  امللهات في سحا ةل وهي م احة ت زي ية  
ُّ
ه م  حهظ ال  ِّ  امل ى دِّ

 
ك ا أنَّ  ي ك

   ا ت اضيةل وذل  ملزامنت ا  ي  أجهزي الحا وب افح ولةل والهوات  الذكيةل وا جهزي اللوحية

 طبيق جوجل درايف:# ت

ي ك  ا ى داه تطبي  جوجل دراي  عاا ج يع ا جهزيل  هو تطبي  مىاح لج يع أنا ة  

ل 1401ل وماآ 1406ل وماآ 0ل ويندو   ي ىال وويندو  XPل ويندو  14التشويلل م ل: ويندو  

ت ريى  عاا واإلفدرات ا حد  من ل وي ك   iOS 3.0واإلفدارات ا حد  من ل و 201وا ندرويد 

 www.google.com/drive/downloadالجها  م  خ ه االنىقاه علا مورع جوجل دراي ل و و: 

وت تيل الىطبي  عاا الجها ل ك ا ي ك  ا ى داه جوجل دراي  م  مىصهحات اإلنت نا املوجودي 

نىقاه علا مورع جوجل دراي  م  خ ه الرا م ا طي: عاا ا جهزيل وذل  ع  طري  اال 

www.drive.google.com  

 0-0-0نشاط 
رح خمووووووووووت وظووووووووووائف ملسووووووووووتندات اقتوووووووووو

 جوجل بمؤسستك 

 خمت وظائف لنماذج جوجل  اقترح

http://www.google.com/drive/download
http://www.drive.google.com/
http://www.drive.google.com/
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 يفية استخدام جوجل درايف:# ك 

ي ك  لل  ى ده تح يل امللهاتل ومشا د  ال ومشاركت ال وطعديلها  ا ى داه جوجل دراي ل 

اا الحا وب    ىل  أنواعهال م ل: امل تنداتل والصورل ك ا ي ك  تح يل امللهات وعرضها ع

 وذلك باتبا  الخطوات اآلتية:وطلجي ت الصوتل والهيديول 

 سحب امللهات علا جوجل دراي  املوجود عاا  طح املكىبل أو االنىقاه علا املورع اللاص     -

 عنشا  أو  ىح مالدل وسحب امللهات علي   -

ا لتحميل امللفات وعرض ، أو IOSها على الهواتف التي تعتمد على نظام تشغيل األندرويد، أو أمَّ

 األجهزة اللوحية، فإنه ينبغي اتبا  الخطوات اآلتية:

 (  Google Drive ىح تطبي  جوجل دراي  ) 

 (  Addالنقر عاا  ر عضا ة ) 

 (  Uploadالنقر عاا  ر تح يل ) 

ه في تح ي   لهال والنقر علإ ا  البحث ع  امللهات التن يرغب امل ى دِّ

ها My Driveعرض امللهات التن ت َّ تح يلها في ) 
ُ
 ( حت  يى َّ نْقل

 

 طوات عمل استبيان في جوجل عن طريق جوجل درايف:#خ

ل ياب اتباع اللطوات (Google Drive)"لع ل ا ىريا  في جوجل ع  طري  "جوجل دراي  

 ا تية:

ذلرررر  مرررر  خرررر ه الضرررروم عاررررا الرررررا م الىررررالي: الرررردخوه علررررا الصررررهحة اللافررررة  اوجررررل درايرررر ل و -

https://drive.google.com/drive/ 

   (New)النقر عاا خيار "جديد"-

   (More)"النقر عاا خيار "املزيد-

https://drive.google.com/drive/
https://drive.google.com/drive/
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 تحريرر اال رىري (Google Forms)"اخىيار "ن راذج جوجرل-
ُ
ه فرهحة ا  فري ل حيرث  رىاهر لل  رى دِّ

 ع مةِّ تبويبو جديدي  

("م Untitled Formطوييرر  ا رر  اال ررىريا ل وذلرر  مرر  خرر ه الضرروم عاررا "ن رروذج  رردو  عنرروا  )-

  ط  ية اال ىريا  والنقر عاا "موا  
َ
   (OK)"وم  ر

ل مررر  خررر ه تحديرررد (Form Settings)"طوييررر  ععررردادت اال رررىريا  مررر  خيرررار "ععررردادات اال رررىريا  -

هل والتن تىض   ما ياي:  املرسعات أو عده  تحديد ا ح ب رغبة امل ى دِّ

ه في أ هل فهحة اال ىريا   -  عظهار شريم الىقدُّ

 الت تيب العشوا ي ل  ئلة  -

ه  - و لنهس امل ى دِّ
 منع اال ىريا  م  ا ىقباه أك   م  رد 

لعلرر   رر    ررذا طويير  عنرروا  اال ررىريا ل وذلر  مرر  خرر ه النقررر علير  وكىا ررة العنرروا  املنا رربل مرع ا-

 العنوا   يكو  ظا ًرا ل شلاص الراغبي   املشاركة في اال ىريا  

 Form)"وضررررررع وفرررررر  منا ررررررب ل  ررررررىريا ل وذلرررررر  مرررررر  خرررررر ه النقررررررر عاررررررا "وفرررررر  الن رررررروذج-

Description)   ل و ذا الوف   يكو  ظا ًرا لآلخري 

ت اضررررر ن  رررررو "اخىيرررررار مررررر  البرررررد    ضرررررا ة ا  رررررئلة علرررررا اال رررررىريا ل ويشرررررار علرررررا أ  نررررروع ال رررررةاه اال -

 Question)"مىعردد"ل عال أنر  مر  امل كر  طويير تل وذلر   رالنقر عارا القاأ رة امل  ردلة "نروع ال رةاه 

Type) النقر عاا "ت َّ 
َ
 لحهظ الىويي ات   (Done)"ل واخىيار املنا بم وم  ر

ك را أنر  مر   ل(Change Theme)"طويي  ماهر اال ىريا ل وذل   النقر عاا "طويي  ماهر الصهحة -

هل ويكررررررو  ذلرررررر  عرررررر  طريرررررر  النقررررررر عاررررررا خيررررررار  امل كرررررر  ت صرررررريُص خلهيررررررةو ح ررررررب رغبررررررة امل ررررررى دِّ

  (Customize)""ت صيص

 تحديرررررد مكرررررا  حهرررررظ الرررررردود أو اإلجا رررررات عارررررا اال رررررىريا ل ويكرررررو  ذلررررر   رررررالنقر عارررررا "الرررررردود-

(Responses)ر َّ عارا "تحديرد وجهرة الرردود
َ
ل حيرث ع  (Choose Response Destination)""م ومر  ر

الرررردود يرررى  ت زيو ررررا بشررركلو ا ت اضررر ن فرررري جررردوه  يانرررات يح ررررل ا ررر  اال رررىريا ل عال أنرررر  مررر  امل كرررر  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

ه م  ر ية ردود امل ى دمي ل كلٌّ عاا حديل    امل ى دِّ
َّ
ت زيو ا في جدوهو جديدو أيًضال حيث  يى ك

  ذا وم  امل ك  ت زيو ا في ن اذج جوجلل 

ررص عرراه  وفرري  ررذت الحالررة لرر  ى ررىطيع-  الررردود بشرركلو منهصررلل  ررل  ررياهر لرر  مللَّ
َ
ه ر يررة امل ررى دِّ

 لردود امل ى دمي  ج يعها  

ل الن وذج - ل وذل  للحصوه عاا را مو ملشاركى  مع امل ى دمي  (Send Form)"النقر عاا "أر ِّ

    .ا خري 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

o ( أ ا يات نا  املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا امل2446يا ي ل  عد غالب :) .علومات  ع ا : دار املناج 

o (درجرررة تطبيررر  مرررديرات املررردار  الحكوميرررة ملهرررا ي  اإلداري االلكت ونيرررة فررري امليررردا  الت  ررروك   دينرررة 2410الويرررث لعنودمح رررد:)

 الرياض والصعوبات التن يواجهو ا  درا ات العلوه الت  وية 

o ( تطبيرر  اإلداري االلكت ونيررة  رر2410القحطرراني منصررورب  عرروض  ) ري العامررة للىعلرري    نطقررة ع رري : درا ررة ميدانيررة  مالررة دااإل

 العلوه الت  وية  

o ( اإلداري اإللكت ونية وا اق تطبيقا  ا العربيةل الرياض: معهد اإلداري العامة 2445يا ي ل  عد غالب :) 

o ( اإلداري واملعر ة اإللكت ونيةل ع ا : دار اليا ورك العل ية لل شر والى2449نا ل نا  عبود :) و يع 

o ( اإلداري اإللكت ونية في:2414مكاوكل مح د مح ود :) 

o http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view 

o ( اإلداري اإللكت ونية: ن ا2440عامرل طارق عبد الر وف :) ذج معافريل القا ري: دار اللحاب لل شر والىو يع 

o ( اإلداري اإللكت ونيةل اإل كندريةل دار الهكر الجامعي 2440الصي فيل مح د :) 

o (  (: تهعيررل الررىعل  اإللكت ونرري فرري ععررداد املعلرر   كليررات الت  يررةل )فرري ج هوريررة مصررر العربيررةل مالررة 2442الزميتررنل أح ررد واخرررو

  292-255(ل ص4( ل العدد )2دل مصرل افجلد )كلية الت  ية  بور عي

o ( اإلداري اإللكت ونيةل امللىقر اإلدارك ال اني للج عية ال رعودية لرإلداريل القرا ريل مركرز املعلومرات ودعر  2440رضوا ل رأ ا :)

 القرارل مالس الو را  املصرك 

o ( نحو موارد بشرية تنا  يةل ا ت اتيايات الىدريب 2442ح ني ل  امية :) والىن ية في القر  الحادك والعشري ل القا ري 

o ( ما علرررا املرررةت ر الررردولي للىن يرررة 2449الح ررر ل ح ررري   ررر  مح رررد ِّ
رررد 
ُ
(: اإلداري اإللكت ونيرررة  ررري  الناريرررة والىطبيررر   ورررررة ع رررل ر

 اإلداريةل الرياض 

o ( تكنولوجيا املعلومات وتحديث الىعلي ل القا ريل عال  ا2441ع  اعيلل الوريب  ا ر :) لكىب 

o ( تكنولوجيا الىعلي  في عصر املعلومات واالتصاالتل عال  الكىبل القا ري 2444 يىو ل عبد الح يد :) 

o ( تكنولوجيا الىعلي  اإللكت ونيل القا ري: دار الهكر العرسي 2442عزميل نريل جاد :) 

o ( الىعلي  اإللكت وني: الهل هةل املبادئل ا دوات2442عبد العزيزل ح دك أح د" :) ل الىطبيقات"ل ع ا ل دار الهكر 

o (  الحكومة اإللكت ونية: الوارع واملعورات و بل الىطبي  2444الح ادكل ب اه    عبد العزيزم الح يم نل وليد     لي ا" :)

   دوه مالس الىعاو  لدوه اللليج العربية"ل الرياض: معهد اإلداري العامة 

 املراجع

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

o  رأ ا رضوا rradwan@idsc.gov.egملعلومات ودع  ات اذ القرار   الس الو را  املصرك رأيس مركز ا 

o  اإلداري واملىوي ات العاملية الجديدي"ل امللىقر اإلدارك ال اني للج عية ال عودية لإلداريل  يت  دراكر" 

o ه 1994اإلداري لل  ىقبل: الت عينات وما بعد ال  يت  دراكرل ترج ة فليب  طر ل القا ري: الدار الدولية لل شر والىو يعل 

o  ( اإلداري اإللكت ونية  ي  النارية والىطبي ل الرياض: مكىبة املل  عبد العزيز العامة 2449الح  ل ح ي     مح د :) 

o  (   تقنيررة املعلومررات راأررد ملوجررات الىوييرر  فرري منا ررات ا ع رراه فرري  ررذا العصرررل امللىقررر 2445العطيرروكل فررالح مح ررد عبررد :)

 ر ومىطلبات الىطوير في الع ل اإلداركل نحو عداري مىوي ي  اعلةل جدي اإلدارك ال الث: عداري الىطوي

o ( (: مارررررراالت ومىطلبررررررات ومعورررررررات تطبيرررررر  اإلداري اإللكت ونيررررررة فرررررري اللررررررجو  )ر ررررررالة 2446القحطررررررانيل شررررررا ع  رررررر   ررررررعد مبررررررارآ

 ماج ىي  غي  م شوري(ل الرياض: جامعة ناي  العربية للعلوه ا منية 

o  رة ع ل في ندوي الو ا  م شوري عاا شبكة اإلنت نا: الجديدل  هد    نافر: ورwww.alwfaa.net/summary/summaryid  

o ( اإلداري اإللكت ونيةل اإل كندرية: دار الهكر الجامعي 2446الصي فيل مح د :) 

o  نت نا:  عبد الصاحبل مهدك: الحكومة اإللكت ونية: طويي  جو رك في رقا ة تنهيذ اللدماتل مورع صحيهة الصباح عاا اإل 

o www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid   

o ( اإلداري اإللكت ونيةل امللىقر اإلدارك ال انيل الرياض: الج عية العربية ال عودية لإلداري 2444أيوبل نادية :) 

o (   نا  املعلومات اإلدارية في املنا ات املعافريل الدار الجامعيةل اإل كندرية 2445عدريسل را ا عبد الرح :) 

o (  اإلداري اإللكت ونيررة: اال رت اتياية الوظراأ  واملشرك تل دار املررري، لل شررل الريراضل امل لكرة العربيررة 2444عبرودل عبرود نار :)

 ال عودية 

o ( تطبيررر2410ت لررروه ل ررر ية:) اإلداري االلكت ونيرررة عارررا امل رررىوك الج اعرررات اإلرلي يرررة  ررري  عصررررنة املرا ررر  الع وميرررة ومحاربرررة  

 ية اإلدارية  مالة الهكر رراطالبي و 

o ( القيادي  في مدار  م ىقبل  الرياض:مكىب الت  ية العرسي لدوه اللليج 2410الحر عبد العزيز مح د) 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 أذكركم إخواني / أخواتي 

 بن القيم رحمه هللا ) العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل (بقول ا

 أسأل هللا عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها موروثا وصدقة جارية كعلم ينتفع به 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

ا  ختاما


