
 ً إدارة المدراس الخیریة تقنیا



الجعیدأیمن ضیف هللا سفر 
ادنبكالوریوس نظم معلومات إداریة من جامعة الملك فھد للبترول والمع

م بالجبیلمشرف تقنیة المعلومات بالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكری
 مھتم بالعمل الخیري ولدي دورات في القیادة واإلدارة الفاعلة وأمتلك
ة من المھارات في تحلیل األنظمة والبیانات حاصل على شھادة االستشار

في وحدة إدارة المواد 	SAPشركة 



المحاور

v میالد حور
vالتعریف
vمسار تطور النظام
vالممیزات والخصائص
vالنتائج واآلثار
vتحدیات وتنبیھات
vتطلعات مستقبلیة



 
 

میالد حور

والنماذج  الملفات إعداد معاناة من
وما  الورقیة و التقاریر

االوراق كوم من یخلفھ

صعوبة األرشفة والجھد في ھدر األوقات
استخراج التقاریر بدقة



 
 

میالد حور

النظام وتطبیق التجربة بدایة

مدرسة
م تفعیل النظا
في عدة 
مدراس  

نظام مركزي 
وإشرافي



 إلكترونیاً   والتعلیمیة اإلدارية الخدمات بتوفیر يقوم  الكتروني نظام ھو

القرآنیة النسائیة للمدراس

 متابعة ةوامكانی, إلكترونیا بالمدرسة االلتحاق بتسھیل يقوم بحیث

 ساھمي كما الموظفات بیانات كافة حفظ الى ،باإلضافة الدارسة تقدم

 ملیةالع عن األساسیة المعلومات توفیر و الالزمة التقارير اعداد في

 .المطلوبة بالطريقة و الیھا الحاجة عند واالدارية التعلیمیة

التعریف



مسار تطور النظام



شؤون الموظفات



الشؤون المالیة



شؤون الدارسات
تسجیل الدارسات

تسجیل األطفال

إدارة الحلقات

إجراء تحضیر 
الدارسات

إدخال درجات الحفظ 
والمراجعة 

إدخال درجات 
اإلختبارات

كشوف الدرجات 
والنتائج

طباعة الشھادات

قائمة األنشطة

ةاستخراج التقاریر الشھری

الرسائل النصیة



:النظام یخدم 

إدارة  -18
مدرسیة

إدارة 
الجالیات 
الھندیة

ادارة 
المقراة 
ھاتفیة

تسجیل الطالبات

تفعیل الموظفات

اصدار الشھادات

اشتراك متطوعات

3241 497 2911 84

:أرقام وإحصائیات



الورقي العمل عن اإلستغناء1.

 االحصائیات و التعلیمیة و االدارية التقارير استخراج في السرعة2.

.للمدرسة

.والتطوع التوظیف وطلبات للدارسة التسجیل عملیة سھولة3.

 طباعة و والنتائج الدرجات كشف الستعالم للدارسات خاص دخول4.

.التواصل بیانات تحديث و الشھادات

 الملفات أرشفة5.

 نم المدرسة تعانیه لما ذلك و االداري العمل في والعبء الجھد تخفیف6.
العمل ساعات عدد مع مقارنة للدارسات الكبیر العددي الكم

النتائج



:من التحدیات التي واجھت نظام حور خالل مرحلة التحلیل والتنفیذ

التحدیات والتنبیھات 

ف استقاللیة واختال
المناھج واألنظمة 

بین المدارس 
النسائیة 

على العمل  اإلعتماد
المؤسسي المستمر 
ولیس على العمل 
الفردي في اختیار 

الحل التقني 
والبرمجي 

یل الدقة في جمع وتحل
المتطلبات لیسھل 
تنفیذھا من الجھة 
 المطورة وتقل نسبة

یذالتغییر بعد التنف



اسب ألي وانطالقا من باب االستفادة والنفع اشارت الجمعیة بتصمیم النظام بشكل مرن ومتن
جمعیة اخرى ترغب بتطبیق النظام

تطلعات مستقبلیة

ةتخصیص نظام للمقارئ االلكترونی

االستفادة من النظام في جمیع الجمعیات 
النسائیة لتحفیظ القران الكریم



 إستماعكم على لكم شكراً 


