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للإدلرةاللإمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةال إلدلرةالملدرس َة ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.ازرفةاتوملولس،اأ.اسامِةامنرا-خامـةاثسكرة-الجلزلئراا ا
ا
Abstract :
لملوخط :ا
ا

administration.
School management is an open
system, constantly changing to keep
pace with near and far
environmental developments, then
adapting to existing challenges and
opportunities to achieve goals and

فالإدلرةالملدرس َةالإدلرةاغ رامس خلرةاوسخِااابؾخحارا
أهنا اوسق الحامتؾي امفذوح اؿىل اتَئهتا اوحمَعِا ،افِييا
ختضؽامليعقالمخي راولمخيَ رالملس متر،اومناأخل اذكلا
فِيي اجسـى املولكحة اخمخوف المخعورلت اولمخكِف امؽا
لمخحدايتاولمفرصالميتاثوخدايفاحمَعِاامالس مترلرًةا
ولملدرةاؿىلاحتلِقاللُدلف .ا

Key words : e-management, The
electronic management of school .

لملكٌلت الملفذاحِة :اللإدلرة اللإمكرتوهَة ،اللإدلرةا
للإمكرتوهَةالملدرس َة .ا

the status of anthropology in the
world.

ensure survival.

ا

ملدمة :ا
جضِدالجملمتـاتالمَومازورةاُائ ةلايفاجمالالمخكٌوموحِاالمرمقَة،اُذٍالمثورةاظاحدهتاا
ثيَ رلتامستالمكث رامناجمالتالحلَاة،افؼِرتاجممتـاتالملـرفةاولملـووماتاتخوهجاهتاا
لجلدًدة،الميتاهتدفالإىلاحتلِقالمرفاَُةاجالحامتؾَةانومولظينيامناخاللالمسِراؿىلاثوف را
لخلدماتانومولظيني،اومذعوحاهتماوإلص حاعاحاخاهتماجالحامتؾَةاتبسامَةاؿومَةاحدًثةاحتلقا
لمـدلةل اجالحامتؾَة .اوأمام اُذٍ الملخعوحات اكن امزلما اؿىل الملؤسسات المـمل اؿىل اركةا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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هتدفاُذٍالموركةالمححثَةالإىلالمخـرفاؿىلادورا
للإدلرةاللإمكرتوهَةاكإسرتلثَجَةاوثوخَالإدلريامـارصا
يفاحركِةاواؾرصهةاللإدلرةالملدرس َة،امناخاللاؾرضا
ٍلوؿةامنالميلاطالميتاميكنامناخالمِاامـرفةاللإدلرةا
للإمكرتوهَةايفالجملالاللإدلريالملدر،ي،اومااجس خعَؽا
أناثلدمَام إالدلرةالملدرس َةامخعوٍرُااومساؿدهتااؿىلا
ثلدمياخدماتاثخولفقاوجالجتاُاتاللإدلرًةالملـارصة.ا ا

This study aims to identify the
role of electronic management as a
strategy and a contemporary
administrative Orientation, based
on modernizing the school

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لملوخة،امناخاللالملولكحةاولمخكِفامؽالمخيَ رلتاولمخعورلت،اوؾرصهةالإدلرلهتاامبااًخولفقا
ومذعوحاتالمـرص.اوللإدلرةالملدرس َةاكولهجة انومؤسساتالمرتتوًةاجضِدالحلركةالمخعورًة،ا
مدس خجَةاخملخوفالملس خجدلتالحملَعةاهبا،اوثـملاؿىلامساٍرهتااولمخـاملامـِااتعرًلةا
جسمحامِااجزايدةامردودُااولملِاماتوػائفِااجالحامتؾَةالميتاثدمعاحتلِقاأُدلفِا .ا
ذلكل اكن امزلما اؿوهيا اجالسدامثر اجالجيايب ايف المخكاٌوموحِا المرمقَة اوثخين اجالجتاُاتا
ولملفاُمياللإدلرًةالملـارصة،اومناتنياُذٍالملفاُمياللإدلرةاللإمكرتوهَة.افالإدلرةاللإمكرتوهَةا
مناللسامَةاللإدلرًةالميتالس خعاؾتاأناثفرضاهفسِااوحتؼىاابلُامتمالملزتلًداملاامِاامنا
أمهَةامزتلًدةاودورايفاحتسنياس راللؾٌللاوللإحرلءلتاللإدلرًة،اولملسامهةايفاحلالمـدًدا
منالملضالكتاللإدلرًةاسولءادلخلالمحُئةالدللخوَةاأوالخلارحِة،الإضافةالإىلالمرسؿةاولدلكةا
يفاللإجنازامبااٌسمحامناثوف رالموكتاولجلِداولملكفة .ا
وأماماُذٍاجالمذَازلتاوغ رُااخاءتارضورةاجالُامتماابلإدلرةاللإمكرتوهَةاودورُاايفا
ؾرصهةاوحركِةاللإدلرةالملدرس َة،اميكاخترهجاامنالمحوثلةالموركِةا،اكولاظورةاحتس ًَِةا
نووضؽالملامئ،اابلإضافةالإىلاخفغالمخاكمَفاؿىلالكالمفاؿونياولملخـامونيامـِا،امكناُذلا
لمخوخَالمؼاُراتبهَاحيملاُدفاولحضاُوامولكحةالمـرصهة اجلكالجياتَاهتااوسوحَاهتا،اًفرضا
ؿىلالملامئنياؿىلاللإدلرةالملدرس َةالس خياللالجلولهةاجالجياتَةاملاامتيحَامنالمخكِفامؽا
لموضؽالمرلُناجللاللإدلرلت،الذلياملاًـداًلدلاغ راجالهضٌلمالإمََاملناٍرًدالمحلاء.امكنايفا
ملاتلاذكلاثحلىالإماكهَاتاجالدرلةالملدرس َةالملادًةاولمخرشًةايهالملخحمكايفاُذلالمخوخَا
لجلدًد ،اابلإضافة الإىل ا إلرلدة المفاؿوني افهيا اؿىل الخذالف اوضـِم المِريم ايف المسوس ةلا
لمخيؼميَة،اذللافامدساؤلالذلياميكناأناٌس خًدطاُو:لإىلاأيامدىاميكنام إالدلرةالملدرس َةا
أناجض خيلاموخةاجالؾامتداؿىلاجالدرلةاجالمكرتوهَةايفاثـامالهتاالدللخوَةاولخلارحِة؟ ا

-1امفاُميالدلرلسة :ا
لإنالملفاُمياللإدلرًةاصبهناالاخيخوفاؾناخلالملفاُميايفالمـووماجالحامتؾَة،الإذالا
حتؼىاابملدولالمخاماوللثفاقالدلكِق،اوإلمناالكالجتاٍالإدلرياٍركزاؿىلازلوًةاٍرلُااانفذةاثـربا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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ؾٌلاًودالإًعاهلالإىلاغ رٍ،اوللإدلرةاجالمكرتوهَةارمغاأهناايفالمحائناثحدولامفِوماولحض،الإلاأانا
زولاي المخياول اثخفاوت امن اابحر اخمخط الإىل اهممت ،اوذلكل اسُمت المخعرق الإىل الملفِوم امباا
ًامتىشاوأُدلفاُذٍالدلرلسة .ا

 -1-1للإدلرةاللإمكرتوهَة :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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ثـرف اللإدلرة اللإمكرتوهَة اؿىل اأهنا ا"مهنجَة الإدلرًة امـارصة اثلوم اؿىل اجالسدِـابا
وجالس خخدلمالمولؾيامخلٌَاتالملـووماتاوللثعالتايفاممارسةالموػائفاللساس َةام إالدلرةا
يفاؾرصالمـوملةاولمخي رالملس متر".1اًخخنيامناُذلالمخـرًفاتبهنااثكلالمـموَةالميتاحزلوجاتنيا
أاثراوفرصاحكٌوموحِااللثعالاولملـووماتالحلدًثةاوتنيامجَؽالمـموَاتاللإدلرًة،اللإجناز،ا
لمخيؼمي،المخًس َق،المركاتة .ا
اوٍرى ا Lavalاأهَ امن اللفضل اثـزٍز اَُلكة الملؤسسات امبا اًخولفق الس خخدلماتا
حكٌوموحِااللثعالاولملـووماتالحلدًثة،اولمخولفقامؽاثلٌَاهتا،اوذلكلاًخـنياؿىلالملؤسساتا
مناأخلامولكحةالمخي رلتايفاتُئةاوحمَطالملؤسسات،اأناثـدلاثيؼميِااوفقاوفلاادلًيامِةا
زالزَةاجسدٌداؿىل:ا ا
 مٌعقالملروهة:الإاتحةاثحادلالملـووماتادلخلالملؤسسة. مٌعقاص حيك:الإدرلجالملؤسسةايفاؿالكاتامس مترة. مٌعق اجالهفذاح المـاملي :اابؾخحار الملؤسسة اهؼاما امفذوحا ،اثيـكس اؿىل المحُئةالملكَة 2.ا
فالإدلرةاللإمكرتوهَةايهامنطاخدًد اومـارصايفالملٌلرسةاللإدلرًةاثلوماؿىلاجالسدامثرا
يف اثلٌَات احكٌوموحِا اللثعال اولملـوومات الحلدًثة ،ايف اخمخوف الملٌلرسات اولمـموَاتا
ولموػائفاللإدلرًة،اويهالإدلرةاختخوفايفامضموهنااؾناللإدلرةالمخلوَدًةالملامئةاؿىلالمـملا
لمَدوي ،افكرهتا اللساس َة المخكِف امؽ المخي رلت الملس مترة المياجتة اؾن المثورة الملـووماثَةا
ولمخكٌوموحِةاولمـوملة .ا

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فا إالدلرةاجالمكرتوهَةاثلوماؿىلاٍلوؿةامناللسسالميتاثـخربالمركزيةاللساس َةايفا
فوسفهتا،اومناتُهنا 3:ا
 مفاُمي اوأسس اللإدلرة اللإسرتلثَجَة امن احِر اوضوح ارؤًة اورساةل المليؼمة،اولمخـاملاللإجيايبامؽامٌاخالحملَطالدللخًلاولخلاريج .ا
 حتدًد اللُدلف اللإسرتلثَجَة السدامثر المفرص الملاخاحة اولمخـامل امؽ الههتدًدلتاولخملاظرالخلارحِة .ا
 ثفـَلالملولرداوللإماكهَاتاوجتمَدالملِوداولملـوكاتالدللخوَة.ا ا لحلركة اولدلًيامِكِة اولمفورًة :امبـىن اكدول المخي ر اولمخـامل امؽ الملخي رلت اللآهَة،اولمـملاؿىلالمخًدؤاجلكاثي راوللإؿدلداهل .ا
 لملـرفةالملس مترةاولملخجددةامبخي رلتالحملَطاخاظةالمسوق،اوخمخوفالملوىالمفاؿ ةل .ا ثـدًلاوثعوٍراوإلؿادةاُيدسةالمَِالكالمخيؼميَة ،اهؼمالإحرلءلتالمـمل،اأسسالختاذالملرلر،اثوزًؽالمعالحِاتاولملسؤومَاتايفاضوءالملرلءةالمولؾَةانومخي رلتالخلارحِة .ا
 جالهفذاحاؿىلالملياخاولمخـاملامؽامـعَاثَاتفـامَة .ا للإميانالمرلخساابلإوساناوكدرلثَ،اوأمهَةالسدامثراظاكاثَالمفكرًةاولذلُيَة .الإنالملخددؽامفوسفةاللإدلرةاللإمكرتوهَةاًدركاأهناالمذدلد انويؼرايتاللإدلرًةالملـروفة،ا
ويف اهفس الموكت امعوَة اثعوٍرًة ايف اللإدلرة اهدِجة المخي رلت الميت اظرأت اؿىل الجملمتؽا
ولملؤسسات اهدِجة المثورة المرمقَة ا اولمخكٌوموحِة ،افِيي ادمع امِا اومُست اكٌل اٍرلُا المحـغا
لإكعاء انوـيرصالمخرشياولمـموَةالمخفاؿوَةاللإوساهَة،افِيي اهؼرةاحاكموَةاهتدفالإىلاحتلِقا
لمخولزن اولمخاكمل اتني المـيرص المخرشي اولمخكٌوموحِا المرمقَة اللإمكرتوهَة امن اخاللا
جالس خيالل اللمثل امخلٌَات احكٌوموحِا الملـوومات اوللثعال الحلدًثة ،اوجالهرتهتا
تربوثوكولهتا ،الإضافة امض حكة اللؾٌلل .اوؿىل امس خوى الملدلرس ،ال اختخوف افكرة اللإدلرةا
للإمكرتوهَةايفامعومِهتا،الإلايفاجمالالمخعحَقالهعالكاامناخعوظَةالملدلرساابؾخحارُاا
مؤسساتالحامتؾَةاحرتوًة .ا
ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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 -2-1للإدلرةاجالمكرتوهَةالملدرس َة :ا

-2اخعائطاللإدلرةاللإمكرتوهَةالملدرس َة:ا ا
حمتزياللإدلرةاللإمكرتوهَةاابمـدًدامنالخلعائطامناتُهنا 5:ا
 لإدلرة اتال اورق :اثـمتد اللإدلرة اللإمكرتوهَة اؿىل المربًد اللإمكرتوين ،اللرص َفاللإمكرتوين،المرسائلالمعوثَة،اللدةلاولملفكرلتاللإمكرتوهَة،اوهؼمالملخاتـةاللإمكرتوهَة.
 لإدلرةاتالاماكن:اثلوماللإدلرةاللإمكرتوهَةاؿىلاجالحامتؿاتاولملؤمترلتاللإمكرتوهَة،الس خخدلمالمِاثفالحملمول،المـملاؾناتـد،المخـاملامؽالملؤسساتاجالفرتلضَة.
 لإدلرةاتالازمان:اثـمل اؿىلامدلرالمَوماوللس حوعاولمضِراولمس ية،افِييالاثخلِداحبدودازمٌَة.
 ثـمتداللإدلرةاللإمكرتوهَةاؿىلالميؼمالملخعورةاولملؤسساتالمض حكِةاولذلكَةالميتاثلوماؿىلاأساسالملـووماتاولملـرفة.
 لإدلرةالملوفاتاولمواثئقاتدلامنالحلفغاولمكذاتة. لس خخدلمالمربًدالمعويتاوللإمكرتويناتدلامنالمعادراولمولرد. جالتخاكرًةاولمـاملَةاوجالؾامتداؿىلالملـرفةاكساسامخيفِذاللؾٌلل.ا لمرتكزياؿىلاللإحرلءلتالمخيفِذًةاوجالجنازلت.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالمخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــددالمسادس

للإدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدرسة:ايهالمـموَةاللإدلرًةالملامئةاؿىلاجالس خفادةامنالإماكانتا
للإهرتهت،اولحلاسةاللآيل،اوص حاكتاللثعالالحملوَةاولمـاملَةايفاحتلِقاأُدلفالمـموَةا
لمخـوميَة،اوثفـَلاؾيارصالمليؼومةاللإدلرًةاابملدرسة،امبـىناأخرايهامعوَةالإدلرًةاثلوماؿىلا
جالسدامثرال إلجيايبامخلٌاَاتالملـووماتاوللثعالايفاممارساتاللإدلرةالملدرس َة .4ا
فالإدلرة اللإمكرتوهَة الملدرس َة اما ايه الإل اوضاط الإدلري ،اثخكون امن اٍلوؿة امنا
لمـموَات اولموػائف اللإدلرًة اكمخخعَط اولمخيؼمي اولمركاتة اولمخًس َق اولمخوحَِ اولملِادة،ا
ويهاوػَفةاًلوماهبااٍلوؿةامناللفرلداًخفاؿوونافامياتُهنم،اتيرضاحتلِقاللُدلفالحملددة،ا
مناخاللالس خخدلمالمخلٌَاتالمرمقَةاجالمكرتوهَة .ا

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإضافةامِذٍالخلعائطاحمتزياللإدلرةاللإمكرتوهَةاتـــ6:ا ا
 لمركاتة الملحارشة اولمعادكة:افالإدلرة اللإمكرتوهَة اثدِح الإماكهَة امرلكدة امولكؽ المـملالخملخوفةاؾناظرًقالمركاتةاللإمكرتوهَة.
 لمرسًةاولخلعوظَة انومـووماتالملِمة:امتخكلاللإدلرةاللإمكرتوهَة اجرلمجامتكهناامناجحةالملـووماتاولمحَاانتالملِمة،اوؿدمالإاتحهتاالإلاذلويالمعالحِةالذلٍناميوكونالكمةا
لملرورانويفاذامخكلالملـوومات.
ًخضحامناخعائطاللإدلرةاجالمكرتوهَةا،اأهنااحمتزياتـدةاخعائطالإجياتَةاثخجاوزايفا
رؤًدٌاالكالدلكةالميتاحمتخؽاهبااللإدلرةالمخلوَدًة-لموركِة -ا،الإذاكنالمزماناولملاكناؾيولهنيا
مالحذاكر،اوأظححاتفضلاجالدرلةاجالمكرتوهَةارسامخنيامالسدامثراُذلامناهجة،اوظوتا
لمركاتة اظفحة الملـاً ر الذللثَة ايف اأكرث اثعحَلاهتا امن اهجة اأخرى .اكٌل الس خيوت اللإدلرةا
جالمكرتوهَةالكالإتدلؿاتالمخكٌوموحِااخلدمةامعالهئا.

-3ال إلدلرةالملدرس َةااوثعورُاايفاػلالمخلٌَاتالحلدًثة:ا ا
لإناللإدلرةالملدرس َةامرتاتخحولتاخذرًةاولحضةالملـامل،الإذاملاثـداوػَفهتااجمردا
جس َ راصؤونالملدرسةااثضـلكاروثُين،اكٌلاملاًـداُدفالملدٍرٍنالحملافؼةاؿىلالميؼامايفا
لملدرسة ،اولمخبكد امن اس رُا اوفـق الجلدول الملوضوع ،اوحرص احضور اوغَاب المخالمِذ،ا
ولمـملاؿىلالإثلاهنم انومولدالدلرلس َة،اتلاأظـحح اجالوضيالاللسا،يام إالدلرةاًدوراحولا
لمخومَذاوثوف رالكالمؼروفاوللإماكانت،الميتاجساؿداؿىل اثوحَِامنوٍالمـلوـياولمرويحا
ولمحديناوجالحامتؾياولميفيس،اكٌلاجساؿداؿىلاحتسنيالمـموَةالمرتتوًةامخحلِقاُذلالهمنـو.ا
فبظححاحمورالمـملايفاللإدلرةالملدرس َةاًدوراحولاحتلِقاللُدلفاجالحامتؾَةالميتاهتما
لجملمتؽ،اوثي رامفِوماللإدلرةالملدرس َةامنالملفِومالمخلوَدي،الذلياكناٍركزاؿىلاوػَفةا
لحملافؼةاؿىلالميؼامالملدر،ي،اوثيفِذالخلعطامناكدلالمسوعاتالمرتتوًةاولمخـوميَة،الإىلا
للإدلرة الملدرس َة الميت اًيؼر الإههيا اؿىل اأهنا اوس َ ةل اًمت امن اخالمِا اثوف ر اكفة المؼروفا

خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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-4اأمهَةاوأُدلفاللإدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدلرسة:
م إالدلرةاللإمكرتوهَةاأمهَةايفاؾرصهةاللإدلرةالملدرس َةاوميكناثوضَحاذكلامناخاللا
لميلاطاللآثَة :ا

 -1-4أمهَةاللإدلرةاللإمكرتوهَة :ا
ثخضحاأمهَةاللإدلرةاللإمكرتوهَةايفاكدرهتااؿىل:
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالمخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــددالمسادس

وللإماكانتاولمدسَِالت؛امخمنَةاخشعَةالملـخـملايفاكفـةاحولىهبا،اكٌلاأظححتايف اػلا
ثعوراوػائفِااثـىناابجلولهةاللإدلرًةاولمفٌَةاماكفةاحولهـةالمـموِـةالمرتتوًةاولمخـوميَة .ا
مِذل اأظحح اثعوٍر اللإدلرة امن اللوموايت المِامة الميت اثفرض اهفسِا اؿىل امجَؽا
لملؤسسات،اممااحـلالمليؼٌلتالخملخوفةاجسـىامخعوٍراأهؼمهتااوَُالكِااوأسامَهبااللإحرلئَةا
ولمخعحَلِةاملولكحةالملخي رلت المـرصًةامناانحِة،اوثوحَةاحاخاتالملؤسسةاولجملمتؽامناانحِةا
أخرى .7ا
وللإدلرةالملدرس َةاكي رُاامناللإدلرلتاثخبثرايهاللخرىاابمخي رلتاولمخعورلت،الميتا
حتدثايفاحمَعِااجالحامتؾي،اوجسـىالإىلامولكحهتااولمخكِفامؽالمخلٌَاتالميتافرضتاهفسِاا
ؿىلامٌايحالحلَاةالخملخوفة،اومناُذٍالمخعورلتالمخلدمالمخكٌومويجالمرمقي،افِذٍاللخ رةا
أحدزتاثعورلتاكث رةاؿىلامس خوىالمـموَاتاولملفاُمياللإدلرًة،اوسامهت اثضلكاابرزا
وكح رايفاجسَِوِااوثخس َعِا .ا
كٌلارلفقاُذٍالمثورةاٍلوؿةامنالملفاُمياللإدلرًةالحلدًثةامهنااللإدلرةاللإمكرتوهَة،الميتا
أحدزتاكفزة اهوؾَةايفاللإدلرةالملدرس َة،افبظححااابإماكناللإدلرةاثلدمياخدماتاأكرثادكةا
ورسؿة،احِراٌس خعَؽالملخـاملاتفضوِاالمخولظلامؽاللإدلرةالملدرس َةاو"جالظالعاؿىلاماا
ٍرًد ،اتل اولحلعول اؿىل امـوومامتفع ةل اودكِلة اومـمتدة اوموزلة اؾن المعامة ،اومس خولٍا
لدلرل،ي اولمرتتوي ،اومن اُذل المليعوق اأخذلمرتتوًون ايف المسـي الجلاد امالس خفادة امنا
لمخلٌَاتالحلدًثةايفالإدلرةالملؤسساتالمرتتوًة،امخلدمياخدمةأفضلاوأرسع".8ا

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

مولكحةالمخعورالممكياولميوؾيالمِائلايفاجمالاثعحَقاثلٌَاتاوهؼمالملـوومات.
لسدِـاهباامثورةاحكٌوموحِاالملـووماتاوللثعالتالدللمئة.
الس خجاابهتاالملوًةامخحدايتالملرنالمولحداولمـرشون.
المخـاملاجكفاءةاوفـامَةامؽالملي رلتالميتاميراهباالمـرصالحلايل.

 -2-4أُدلفاللإدلرةاللإمكرتوهَة9:ا
ثخـدداأُدلفاجالدرلةاجالمكرتوهَةاومناأمهِااهذكر:
 هتدفاللإدلرةاللإمكرتوهَةالإىلاثعوٍرالمـموَاتاللإدلرًةاؾناظرًقاثوف رالمحَاانتاولملـوومات،اورتعِاامبرلكزالختاذالملرلر،اابس خخدلماثلٌَاتالملـوومات.
 جسَِلاظرًلةالحلعولاؿىلالخلدماتاولملـووماتايفاأياوكت. لإماكهَة اأدلء اللؾٌلل اؾن اتـد اسولء انوـاموني اأو الملس خفِدٍن ،امما اًلوط احاخةالمخيللاوابمخايلالمخلوَلامناجالزدحامايفالملدن.
 لحلدامنالس خخدلماللورلقايفاللؾٌللاللإدلرًةامناخاللاثعحَقامععوحا"لإدلرةاتالاأورلق"،امااًلولالحلاخةالإىلالحلفغاوللرصفةالموركِة.
 ثوف راخدماتاأفضلامديَةاؿىلاأساسامنالمضفافِةاولملعدلكِة. ثوف راهؼامامـوومايتاٌسمحانومس خفِداتعوةالخلدمةايفاأياماكنادوناثلِد. حتلِقالسرتلثَجَاتاللإدلرةامناخاللاثوف رالملـووماتا اولمحَاانتالمضام ةلاولدلكِلةاؾناللؾٌللاوخدلماتالملؤسسةاجلكاسِوةلاوٌرس،اوابمرسؿةالملعووتة.
 ثوف رالمحُئةالملياس حةاولملياخالمخيؼمييالملالمئ انوححراولمخعوٍراللإدلريالمضاملاولملس متر،انوريقاابمـملاللإدلرياولمخيؼميي.
 لملسامهةايفامعوَاتالختاذالملرلر،اوثعوٍرالمـيارصالمخرشًةاوحزوًدُااابملِارلتاولملـارفالملالمئةايفالمـاملالمرمقي.
 حتلِقالمرتطالملضرتكاتنياخمخوفالمليؼٌلتاولملؤسسات،اوابمخايلاثلدميالخلدماتامناتولتةاولحدةانوجمِور.
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لإناأمهَةاوأُدلفاجالدرلةاجالمكرتوهَةاابرزةايفالملِامالميتاأس يدتامِااولملمتث ةلايفا
حتدًراخلالمـملاللإدلرياتدءلامناجسَِلالحلعولاؿىلالخلدماتامعامحهياايفالكاوكتا
وزمان،امرورلاتخوف رالملـووماتاولمحَاانتاثرسؿةاوٌرس،اولىهتاءالإىلارضاالمـمَلاوُوايفا
منهل.
ثـخرب اللإدلرة اللإمكرتوهَة امٌؼومة اثيؼميَة اوػَفِة امرهة ،امفذوحة اثددادل اثبز رلهتا امؽا
لمحُئةالدللخوَةاولخلارحِة انومدرسة،افِيياحزمةامذاكم ةلامنالمـموَاتالملرتلتعة انوخخعَطا
ولمخيؼمياولمخوحَِاولمركاتةاولختاذالملرلر،اوذكلاوفلا املخعوحاتامولكحةاولس خخدلماثلٌَاتا
لملـووماتامناحولسُة،اجرجمَات،اص حاكت...،لإخل .ا
ذلكلامناغ رالملمكناوضؽالموػائف المخلوَدًةام إالدلرةايفالإظارالموسائلاولمخلٌَاتا
لحلدًثة انومـووماثَة ،افِذٍ اللخ رة اأثرت اتعورة احوُرًة ايف امضمون المـموَة اللإدلرًةا
ووسائوِا،افاحلدًراؾناللإدلرةاللإمكرتوهَةايفاأيامؤسسةامباافهياالملدرسة،اًحدأ اتًس َانا
لملفاُمي المخلوَدًة انووػَفة اللإدلرًة .10اولمخـامل امؽ الملفاُمي اللإدلرًة اتبسامَة احكٌوموحِةا
حدًثة،اغامحاامااًؤديالإىلاثي رلتامعَلةايفاتُئةالمـملاوأسامَهبااوظرقاثيؼميِا،اوميكنا
مالحؼةاذكلامناخالل 11:ا
 لمخحولامناللإدلرةالملحارشةالإىلاللإدلرةاؾناتـد. لإؿادةاتياءاللدولراولموػائفامبااحيولاللإدلرةالميتاكهتاظاهـة انولرلرالإىل الإدلرةالسدضارًة،اوجالهخلالامنالإدلرةالمًضاطالملاديالإىلالإدلرةالمًضاطاجالفرتليض.
 إلزلةلالمفجوةالمخيؼميَةاتنياللإدلرةايفاللؿىلاولمـامونيايفاللسفل،اولمخحولامنالإدلرةاللص َاءالإىلالإدلرةاللركام.
 جالهخلالامنالمخيؼميالمِريمالإىلالمخيؼميالمض حيك. لمخحول امن الملِادة الملرحكزة اؿىل المـاموني الإىل الملِادة الملرحكزة اؿىل امزجالمخكٌومويج.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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-5اوػائفاللإدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدرسة:ا ا

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جالهخلالامناكِادةاللآخرالإىلاكِادةالذللت. جالهخلالامنالمركاتةالجلامدةالإىلالمركاتةاللآهَةالملحارشةاأولاتبول. -جالهخلالامنالمزمناللإدلريالإىلازمناجالهرتهت.

-6اللتـاداللساس َةام إالدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدرسة:ا ا
ثـخرباحكٌوموحِاالملـووماتاوللثعالامناأمهاملوماتاللإدلرةاللإمكرتوهَة،اومناأمها
أتـادالمخكٌوموحِاالحلدًثةايفاللإدلرةاهذك 12:ا

 -1-6لمحـداللآيل:ا
وٌضمل الس خخدلم اللآلت الحلدًثة ايف المـموَات اللإدلرًة الخملخوفة ،امثل الس خخدلما
لمخكٌوموحِااللآمَةايفامـاجلةالملـووماتاوحفؼِااولسرتخاؾِا.أماالس خخدلماتالمخكٌوموحِاا
لحلدًثةايفاجمالاللإدلرةالملدرس َةافذمتثل:ا ا
 حفغالمحَاانتاولملـووماتالخلاظةاابمعالباولملـومني،اولمحُئةالملدرس َة...وغ رُا. لإؿدلداجضكِالتالمفعولايفاتدلًةالمـامالدلرل،ياحسةاللاؾٌلراولملس خوايت. معلالجلدولالملدر،ي. لس خخالص اللإحعائَات الخلاظة امبس خوايت المعالب اولمدرسب الملدر،ي اووسةالحلضوراولميَاباولحلالتالملرضَة...وغ رُا.
 لإؿدلدالملزيلهَةالملدرس َةاومذاتـهتا. -لإؿدلدالمًرشلتالمعحَةاولمثلافِة،اولملولداللإثرلئَةامحـغالملياجهالملدرس َة.

 -2-6لمحـدالمـلًل:ا
ٌضمل المحـد المـلًل الس خخدلم المخخعَط اتبسووب اؾلالين الختاذ الملرلرلت الملخـولةا
تدضخَطالملضلكةاولكرتلحالمحدلئلاحلوِا،امثالخذَارالمحدًلاللفضلامِا.اوميكناثعحَقا
حكٌوموحِااللإدلرةاللإمكرتوهَةايفالمخخعَطاللإدلريالملدر،يامناخالل:ا ا

خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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 -3-6لمحـداجالحامتؾي:ا
ٍمتثل المحـد اجالحامتؾي ايف ادميلرلظَة اللإدلرة امن اخالل الملضاركة المضـحَة الحللِلة،ا
وثوس َؽافرصالحلولراولملياكضةاوحمنَةالمـالكاتاللفلِةاولملِادةالدلاؾَة،امناخاللاماا
ٌسمىاابمخكٌوموحِااجالحامتؾَة.
وميكن اثعحَق المخكٌوموحِا اجالحامتؾَة ايف اجمالت المخخعَط اللإدلري الملدر،ي امنا
خاللاممارسةالملِادةالمدضاركَة،اوذكلامناخاللامضاركةامدٍرالملدرسةاولملـومنياوأفرلدا
لجملامتؽالحملًلاؾناظرًقاثحادلالملـوومات،المحَاانت،اووهجاتالميؼراحولاتـغالملضاايا
ولملسائلالملضرتكة،اوثًس َقالإحرلءلتاوخعولتاحلالملضالك.ا ا

-7امربرلتاودولفؽالمخحولام إالدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدلرس :ا
سامهتاؾولملاكث رةايفاحتفزيالملدلرس انوخحولاوثخيناللإدلرةاللإمكرتوهَةايف امعوَاهتاا
للإدلرًةامهنا13:ا ا
 لمدسارع ايف المثورة المخكٌوموحِة اولملـرفِة الميت افرضت اهفسِا اؿىل اخمخوف اجمالتالحلَاةاللإوساهَة،اومناتُهنااكعاعالمخـومي .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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 لمخـرف اؿىل احاخات المعالب المـومَة اولمعحَة اوجالحامتؾَة اولميفس َة ،اوإلؿدلدالخلعطالملدرس َةالملياس حةامخحلِلِا.
 لمخـرف اؿىل احاخات الملـومني الملِيَة اولمضخعَة ،اوإلؿدلد الخلعة الملياس حة امرفؽاكفاءلهتمالملِيَةاوثوحَةاحاخاهتمالخملخوفة.
 لس خخدلماجالس خخِاانتاموضؽاخعطالمخـاوناتنياللإدلرةالملدرس َةاولجملمتؽالحملًل. وضؽ اخعة امخحوَل الملياجه اوإلثرلهئا ،اوحتدًد اأسامَة المخدرٌس الحلدًثة امخيفِذُاامبضاركةامدٍرالملدرسةاولملرشفالمرتتوياولملـومنيايفالملدرسة.

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمخكِف امؽ امذعوحات المحُئة الحملَعة اابملدرسة اوجتية المـزةل اولمخخوف اؾن امولكحةالمـرصاتخحدايثَ،اوابمخايلالمسـيالإىلاحتلِقالمكفاًةاللإدلرًةالميوؾَةاولممكَةالملالمئة انوفكرا
للإدلريالمخلينالملـارص.
 جالهفذاحاولمخاكملاتنيالجملمتـاتاللإوساهَة،اذكلاجالهفذاحالذلياأوخدثَاؾوملةاللإؿالمامناخاللالمثورةالمخكٌوموحِة،اوحماولتالمرتطاتنياأفرلدالجملمتؽاللإوسايناكلكامناخاللا
ص حكةاللإهرتهتاولمفضاءاللإمكرتويناوماالإىلاذكلامناأدولتارمقَة.ا
 لمخحول احنو المخـومي اللإمكرتوين ،اوػِور اما اٌسمى اابملدلرس الذلكَة الميت اثخعوةاحوس حةامجَؽالمـموَاتادلخلاُذٍالملدلرسامباافهياالجلولهةاللإدلرًة.
 ثـرضالحلكوماتامضيوطامس مترةامنالملولظينياولملس خفِدٍناثضلكاؿامامناأخلاثوحَةالمعواحاتالملزتلًدةاؿىلالخلدماتالمخـوميَة،اوذكلاثسخةاحزلًداؿددالمساكن،اولمرغحةا
يف احتسني اهوؾَة الخلدمة ،اول إلرسلع ايف الإجناز الخلدمات اللإدلرًة الملخـولة اابملؤسساتا
لمخـوميَة،اولمخخوطامنالمروثنياولمح روكرلظَة.
 لمخوخَ احنو اثوػَف اولس خخدلم المخعور المخكٌومويج اوجالؾامتد اؿىل احكٌوموحِاالملـووماتايفالختاذالملرلرلتاللإدلرًة.
 لزدايداحدةالمليافسةاتنيالملؤسساتالمرتتوًة،اورضورةاوحوداأآمَاتانومتزيادلخلالكامؤسسةاجسـىانوخيافس.
 جالس خجاتة امخحلِق ارضورة اللثعال الملس متر اتني المـاموني ايف الملعاع المرتتوي امؽالجساعاهعاقالمـملاوجضـةاختععاثَ.
 لزدايداؿدد المعالب،اولملوىالمخرشًةالمـام ةلايفالملدرسةاممااٌس خدؾياوحود اهؼامالإمكرتويناٌسِلالمخـاملامـِم.
لك اُذٍ اللس حاب اوغ رُا ادفـت اللإدلرة الملدرس َة انولِام اتـموَة المخيَ ر اولمخعوٍرا
ملولكحة المخحدايت الملفروضة اوجالسدامثر ايف المخكٌوموحِات الحلدًثة ،اوُذل اتخخينا
جالسرتلثَجَات الحلدًثة اولملـارصة اوؿىل ارأسِا اللإدلرة اللإمكرتوهَة الميت اجسمح ام إالدلرةا
لملدرس َةامناحتلِقالمكث رامنالملزلاياولمفولئداملكاللظرلفالملخـام ةلامـِا،اذلكلاًدؾولا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لخملخعون ايف الجملال اللإدلري اأهَ اؾيد اثعحَق اللإدلرة اللإمكرتوهَة ارضورة امرلؿاة اخعولتا
ؿومَةاومعوَةادكِلة،امؽاثوف رالملخعوحاتالمالزمةانوخعحَق.

-8اخعولتاثعحَقاللإدلرةاللإمكرتوهَةاومذعوحاهتاايفال إلدلرةالملدرس َةا ا
ثخحدداخعولتاثعحَقاللإدلرةاجالمكرتوهَةايفاأرتؽاؾيارصاأساس َةاويه 14:ا
 -1-1-8اظَاغة اللُدلف :اوٍرلؾى اؾيد احتدًد اوظَاغة اللُدلف اأن اثؤدي الإىلا
ثخس َطاأسووباثلدميالخلدمات،اولمرسؿةايفالجنازاللؾٌللامناخاللاحتدًدامساراثدفقا
لمـملاولملـوومات،احتسنياحودةالخلدماتالمللدمة،اوحتسنياللثعالاتنيالجلِاتالملخـام ةل،ا
كذكلالتداأناثؤديالإىلاختفِغالمخلكفةاوثلوَلالمـملالموريقامناخاللالإؿدلدالمعرلئقا
وللهؼمةاللإمك ارتوهَةالمالزمةاذلكل .ا
-2-1-8اثعمميالميؼماوثعوٍرُا:ايفاُذٍالملرح ةلالتدامنالملِامامبجموؿةامناللوضعةا
لميت اجساؿد ايف اثعممي اأهؼمة اوجرلمج امالمئة انوخدمات اللإمكرتوهَة ،اوثعوٍرُا امبا احيلقا
أُدلفالملدرسة،اوًخحلقاذكلامناخاللاؿدةاخعولتاأمهِا:ا ا
 فِم الميؼام الدللخًل انومدرسة اوحتوَهل اوحتدًد الحذَاخاثَ امن اللهؼمة اللإمكرتوهَةاوللثعامَة.
 مـرفةاوحتدًدامولكؽالإحرلءالمخحسٌُاتاؿىلالمـموَات. أناًخولفقاكرلرالدلخولايفالملدرسةاللإمكرتوهَةامؽارغحةالملدٍراولمـامونياابملدرسةاوثوهجات اللظرلف الملخـام ةل امؽ الملدرسة امؽ الس خـدلدُا اذلكل ،افضال اؾن اثولفالِا امؽا
لحذَاخاهتم.
 إلرشلكالمـامونيايفالملدرسةايفامعوَةالمخعوٍر. -لإحرلءاحتوَلانوميفـةاولمـائدامناثعحَقالإسرتلثَجَةاللإدلرةاللإمكرتوهَة.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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 -1-8خعولتاثعحَقاللإدلرةاللإمكرتوهَة:

للإدلرةاجالمكرتوهَةاكخوخَامـارصامرتكِةاللإدلرةالملدرس َةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-3-1-8المخعحَق:اوضؽالإسرتلثَجَةاللإدلرةاللإمكرتوهَةاموضؽاثيفِذاوثعحَلِا،اًـدامنا
أظـةامعوَاتاللإدلرةاللإمكرتوهَةاثـلِدلاوجضخِاك،اذلكلاًمتاثعيَفامرح ةلاثعحَقاللإدلرةا
للإمكرتوهَةالإىلامس خوًنياٌُل:ا ا
لمخعحَقاؿىلالملس خوىالمخلين:اوًخـوقاثضلكاأسا،ياخبعائطالمخلٌَةالملس خخدمةا
يفاللإدلرلتاللإمكرتوهَة،اودرخةالمخولفقالميتاجض رالإىلامدىامالمئةالمخلٌَةالملس خخدمةا
نولمياوجالحذَاخاتانومدرسة .ا
لمخعحَقاؿىلامس خوىاللؾٌلل:اوٌضملالمـدًدامنالمـموَاتاأمهِا:ا ا
حتدًدامعوَاتالإؿادةاُيدسةاللؾٌللادلخلالملدرسة،اتياءاكِادلتالإدلرًةاكوًةاجسِما
يف امعوَة المخيَ ر اوجضجؽ اؿوََ ،اخوق اَُالك المركزًة اوص حكِة ،الإضافة الإىل احتدًدا
مسؤومَاتاللفرلد،اثعوٍراوإلؿدلداس َاكاتاوظرقالإدلرةالمسجلاللإمكرتوينالملدر،ي،ا
كذكلالتدامناختعَطالملولردالمخرشًةاولملامَةاولملادًةامخوحَةامذعوحاتاأُدلفاللإدلرةا
للإمكرتوهَةاوأوضعهتا .ا
 -4-1-8المخلِمي :ايفاُذٍالملرح ةلالتدامنالمخبكدامنامدىاحتلِقاٍلوؿةاللُدلفا
وللغرلضالملوضوؾَة،اولمخبكدامناأناللوضعةاللإمكرتوهَةانومدرسةاكداثعاتلتامؽامااُوا
خمعطامِا .ا

 -2-8مذعوحاتاللإدلرةاللإمكرتوهَة:
أماامذعوحاتاجالدرلةاجالمكرتوهَةافذمتثلايف 15:ا
 -1-2-8الملخعوحات اللإدلرًة اوللمٌَة:ومن اؾيارصُا اوضؽ اجالسرتلثَجَات اوخعطا
لمخبسُس اوثوفر المحًِة المخحخَة ام إالدلرة اللإمكرتوهَة ،اوثعوٍر المخيؼمي اللإدلري اولخلدماتا
لمللدمةاووضؽالمدرشًـاتالملاهوهَةالمالزمةامخعحَقاللإدلرةاللإمكرتوهَة .ا
 -2-2-8الملخعوحاتاجالكذعادًة:اثخعوةاللإدلرةاللإمكرتوهَةاثولفرامس خوىامٌاسةا
منالهمتوًل،امناأخل الإحرلءالمعَاهةالدلورًةاملهجزةاوثدرًةالمكولدراولملوػفنياولحلفاظا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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ؿىل امس خوى اؿال امن اثلدمي الخلدمات اومولكحة اأي اثعور احيعل ايف الإظار المخكٌوموحِاا
وللإدلرةاجالمكرتوهَةاؿىلامس خوىالمـامل .ا

-4-2-8امذعوحاتالمحًِةالمخحخَةامالثعالت:اوُذٍاحرثحطاابإجياداحولسُةالإمكرتوهَةا
وهؼماتَاانتامذاكم ةل،اوثـملاتًِةاللثعالاؿىلازايدةالمرتلتطاتنياخمخوفاللهجزةاللإدلرًةا
دلخلالدلوةل .ا
ًخضحاممااس حقاأنالكامناخعولتاومذعوحاتاللإدلرةاجالمكرتوهَةاحددتايفاأرتؽا
هلاط اأساس َة اوهممة انوياًة ،افاخلعولت اكهت امعوَة اومرحكزلهتا اكهت اكامئة اؿىل احتدًدا
للُدلف،اوتـدُااوضؽاثعاممي اهؼمَةاغاايهتااحتلِقاللُدلف،اولميتالاثخبىتالإلاتعَاغةا
لإسرتلثَجَة اثيفِذًة اذلكل .اويف الخلعوة اللخ رة اثلمي المـموَة امن اثعاتلِا اأو الخذالفِا امؽا
ٍلوؿةاللُدلفالملـواية .ا
يف احني الملخعوحات اأخذت ايف الحلس حان الك امن الميوليح اللمٌَة ،المس َاس َةا
وجالكذعادًة،ادونالإٌُللالمحًِةالمخحخَةامالثعالتالميتاثـخربالحلجراللساسالذلياثلوما
ؿوََاللإدلرةاجالمكرتوهَةامعومااوللإدلرةالملدرس َةاخعوظا .ا

-9اجمالتاثعحَقاللإدلرةاللإمكرتوهَةايفالملدلرس
لمخعحَلاتاللإمكرتوهَةايفاللإدلرةالملدرس َةاجضملاؿددلامنالخلدماتاللإدلرًةالميتا
ثلدهما المربلمج المخعحَلِة ام إالدلرة اللإمكرتوهَة ايف امؤسسات المخـومي ،اوُياك اٍلوؿة امنا
لمخعحَلات الميت اختدم المخحول اللإمكرتوين ام إالدلرة ايف الملؤسسات المخـوميَة ،امهنا اصؤونا
لمخالمِذ اوصؤون الملـومني اولملوػفني اولمضؤون الملامَة اولحلساابت ،اوهؼام الإدلرة الخملازنا
ولملضرتايت.اوثوحضاوفقالمخايل 16:ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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-3-2-8الملخعوحاتالمس َاس َة:اويهاحتددا إلرلدةاس َاس َةادلمعةالإسرتلثَجَةالمخحولا
للإمكرتوين اؾن اظرًق اثلدمي المـون الملادي اولملـيوي اوثعوٍر اجرلمج المخحول اللإمكرتوينا
وللإدلرةاللإمك ارتوهَة ا
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-1-9اثعحَلاتالمخالمِذ:ا ا
ثخضمن اثعحَلات الحلاسة اللآيل اوثيؼمي الجلدلول الملدرس َة اوثوزًؽ المفعولا
ولمسجالتالمعحَةاومـووماتالمخوزًؽ انوخالمِذاولمحَاانتاللومَةاهلما اولمخولظلامؽاأ اومَاءا
أمور المخالمِذ وهؼام الملدول اولمدسجَل اوهؼام الحلضور اولميَاب اوثعحَح اجالخذحارلتا
وللوضعةالملدرس َةاوهؼامامذاتـةاجالهخلالت،اوكذكل اهؼاماجالمذحاانتاومذاتـةالدلرخاتا
وثعحَحاجالخذحارلتاولميخاجئاولمخلارٍرالدلورًةادلرخاتالمخالمِذ،اًضافالإىلاذكلاأنا
للإدلرةاللإمكرتوهاَةالملدرس َةاحتلقاثـزٍزالمخولظلالمخـوميياتنيالملدرسةاولملنلامناخاللا
للثعال اؿرب المض حكة اولحلعول اؿىل اكفة الملـوومات الملخع ةل اابمخحعَل الدلرل،ي اوثحادلا
لملـوومات الإمكرتوهَا ،اوحتلِق امس خوى اأؿىل امن المخولظل اتني الملـومني اوأومَاء اللمور،ا
وللإرصاد المرتتوي اوصؤون الإدلرة الملاكذحات اوإلهخاج الملعحوؿات اللإدلرًة اوللؾٌلل الملكذحَةا
لمَومِةا اوإلوضاءاموكؽاثفاؿًلانومدرسةاؿىلاللإهرتهت...وغ رُا،اوًمتاذكلالكَاؾناظرًقالإدلرةا
وختزٍناومـاجلةاكفةالمحَاانتاولملـووماتالخلاظةاابمخالمِذ .ا

-2-9المخعحَلاتاللإدلرًةانومـومنياولملوػفني:ا ا
اوثخضمن اُذٍ المخعحَلات المحَاانت اللومَة انومـومني اولملوػفني اولمحَاانت الموػَفِةا
وتَاانتالملؤُالتالمـومَةاومس خحلاهتم،اوثلارٍراللدلءالموػَفي،اولحلاةلالمعحَةاوثلارٍرا
للؾٌلل المس يوًة اوثـٌَُاهتم اومذاتـة الحلضور اوجالهرصلف اولميَاب اولمخبخ ر اوللإخازلتا
ولدلورلتالمخدرًخِة .ا

-3-9اثعحَلاتامعادرالمخـملاولملكذحات:ا ا
لميتاثخضمناثعحَلاتالحلاسةاللآيلاولمض حاكتايفاثوف راكاؿدةاتَاانت انوححراؾنا
لمكذة اولملعادر اولملرلحؽ ،اوثيؼمي اجالس خـارة اولمزايرة .اوإلىل اخاهة اُذٍ الخلدمات الميتا
ثلدهمااللإدلرةاللإمكرتوهَة انومدلرساثوخداأًضااجمالتاأخرىامهنااللثعالاللإمكرتويناتنيا
لملدرسةاومؤسساتال اجملمتؽالحملًلاوإلدلرةالمخـوميالميتاثددؽامِاالملدرسةامَمتالمخفاؿلاولمخولظلا
وثحادل الملـوومات امـِم الإمكرتوهَا ،احِر اغامح ًا اما احتخاج الملدلرس الإىل اثحادل الخلدماتا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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ولملـوومات امؽ اكعاؿات اأخرى امثل الملعاع المعحي ،اوكعاع المكِرابء اولملَاٍ ،اولملعاعا
للمين.اوًخوكفاجحماُذٍالخلدماتاثحـ ًااميوؾَةالمـالكةاأواجالرثحاطاوهوعالمًضاطالذلياًمتا
تنيالملدلرساوغ رُاامنالملعاؿاتاللخرى .ا
ميكنالإحٌللالمخحدايتالميتاثولخَاللإدلرةاللإمكرتوهَةالملدرس َةايفامااًًل:17ا ا

-1-11احتدايتاؿىلالملس خوىالمـام:ا ا
 ظـوتةالحلفاظاؿىلارسًةالملـوومات. للإدرلكالمعحَحانوـالكةامؽالملخـاموني. مدىالملدرةاؿىلالمخكِفالحلاظلاحرلءالمخي رلتالحلاظ ةل. -رضورةاثوف رالملِارلتالملعووتةايفالإدلرةاللوضعةاللإمكرتوهَةانومدرسة.

-2-11احتدايتاؿىلامس خوىالمحىنالمخحخَة:ا ا
 لمخاكمَفالمحاُؼةانوخلٌَاتاولمربلمجاللظوَة. لكفةاللثعالتالمـامَةاوخعوظااص حكةاجالهرتهت. ظـوتةاثبَُلالملولردالمخرشًةانوـملاللإمكرتوين .اًخخنيامناُذٍالمخحدايتاأناللإدلرةاجالمكرتوهَةارمغاأمهَهتااوأُدلفِاالملـلوةلاولمليعلِةا
يفاأغوةاحولىهبا،الإلاأهنااثحلىارَُيةايفاتـغاحزئَاهتا انوـدًدامنالملـعَات الملوضوؾَةا
ولميت اجس خوحة اؿىل الك المفاؿوني اأخذُا اتـني الملمكن اولمخعوًة الملس متر اومُسا
لملس خحَل .ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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-11احتدايتاللإدلرةاللإمكرتوهَةالملدرس َة:ا ا
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خامتة :ا
لهعالكااممالاس حقاؾرضَاميكنالملولاأناللإدلرةالملدرس َةاابءتاحباخةاموحةالإىلاثخينا
مفِوماللإدلرةاللإمكرتوهَةايفامعوَاهتااللإدلرًة،اسولءامااثـوقاتبمورالمعالباأوالمـامونيا
ولملوػفني،اوحىتالمخـومي.افالإدلرةاللإمكرتوهَةاتبسامَهبااوثلٌَاهتااثدِحالملـووماتاولمحَاانتا
لإمكرتوهَا،امااٌسمحاخملخوفاللظرلفاجالس خفادةامنالملـعَاتاللإمكرتوهَة،اولملِاماابلؾٌللا
للإدلرًةاوجالس خفادةامنالخلدماتالملدرس َةاابمرسؿةاولدلكةالمـامَة .ا
لإلاأن المخحولاأوالمرشوعايفاثعحَقاللإدلرةاللإمكرتوهَةاًخعوةامرلؿاةاٍلوؿةامنا
لملخعوحات اولمرشوط اللإدلرًة اولمخيؼميَة اوجالكذعادًة اوحىت المس َاس َة ،الإماكهَة احتلِقا
لمخحول اجالجيايب اولمخعحَق المسومي ،اخاظة الإذل امت المخخعَط المسومي امٌذ المحدلًة امخيفِذا
لسرتلثَجََاللإدلرةاللإمكرتوهَة،افامخعحَقالمعحَحامناصبهَاثفـَلاس رالمـملاللإدلريا
لملدر،ي،اوثلرًةامذـامًلالملدرسةامهنا،اتعرًلةاجسمحاخبوقازلةامذحادةلاتنيالمعرفنيا-ا
لملدرسة اوللومَاء،الملدرسةاولملؤسساتاجالحامتؾَة،لملدرسةاوللإدلرةالملركزًة-ا،اكٌلاٌسمحا
لمخعحَقالمعحَحاتخلدميالخلدماتالملدرساَةاولملِامامبخخوفالموػائفاجالحامتؾَةاتعرًلةا
أكرثافـامَةاوكفاءة،اوابجلودةالملرحوةالإىلاحداكح ر .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

خمربالمخي راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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