التميز اإلداري
املعيار السادس

( اإلدارة اإللكرتونية )
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المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
اإلجابة عن المعيار الفرعي رقم ( :)1البنية التحتية لتقنية المعلومات.
العنص ر األول :أسست

اإلدارة شتتة ح سوست يح داخليتتح سدة تتح  Intranetمتتم ملستوا تتو افعةت م قتتم كترار ت

تإلدارة.
اإلجابةةة :أسس ت
اإلترار ت

اإلدارة شتتة ح سوس ت يح داخليتتح سدة تتح  Intranetمتتم ملستوا تتو اط يرهتتو اط ت ير خدمتتح ات ريتتد
ذتت متخ ختا اتاتوت  -1 :اج ةت  Data centerمج ت ة ةحستدا اتاج ةت ا

االاصتو اتشتة

اتات يح اتمصدر اترئيس تاتديم اتخدمو

اتات يح تلمسافةدةخ -2 .اشام على خت ادم صتمم

تفا ت ار ط يلتتح ةتتا ا تطتتوأل تم اج تتح ابعطتتو ة ف تتو ة أر تتر -3 .م ت دا

م صت ةوإل ار ت

ةستترعو

عوتيتتح جتتداً -4 .يم تتخ صتتف و ةوتاتتوت :
اتصت ت ت ت ت ت

م ل م ت ت ت ت تتح دع ت ت ت ت تتم اتطوق ت ت ت ت تتح عت ت ت ت ت ت

Catalyst 4500

اتطوقتتح ابسوستتيح االسايوطيتتح هت ت

يشتتم ابرةتتيح اتروذةتتح م ل متتح اتا ريتتد

م ل م ت ت ت ت تتح كطف ت ت ت ت تتو اتسريت ت ت ت ت ت  -5 .م ت ت ت ت تتدد

أل  Nordxةمعد  60تطح تر د ر ةسةا ةام اجميع و ف

مستتا ق ات ت ت  -6 .ا تتم اس تتاخدام تتداال

سدا

 Switchesم تتخ ت ت أل سيست ت

Cisco

ات دات تتح اترئيس تتيح م تتخ ت ت أل

اتمسيطتتح ةوبتيتتون اتة ت ئيح ات شتتطح االسايوطيتتح عوتيتتح اتستترعح.

 -7كخ جميم ابتيون مخ ات ت أل اتختورج اتمتتو م  -8 .Steel Armourج ت

اتفةر سو

ا لتتيم تلر ر تتو  -9 )..ج ت

ابخطور ابم يح ابخرق -10 .ام ا صتة جميتم اتمةتو

أيةتو ةتوتاج ة ا

ةم اصتتفو

host

اتخوصتح متخ

أم يتتح عوتيتتح تسموةا تتو متتخ

ةةرفتح اتتاس م اتجدةتدة ةوبتيتون اتةت ئيح

عوتيتتح اتجت دة -11 .اتتم ك شتتو ات يتتح اتاسايتتح تشتتة ح ماطت رة داخت متتدارس اتمسوفلتتح
رفم فو ة ابمخ اتشة

ابس ت ت ت ت تتا م ت ت ت ت تتخ

جةة س اتعوتميح مخ رد س على أعلى

تتذت اتتم ر تتا اتمةتتو

م ت  :اتا ريتتد أج ت ة كطفتتو اتس ارئ ت

ةع ويتح تاسمت اتعمت

تت خدمتتح ات ت

عخ طري ار ةب جدار وري معامد -12 .ا يم خدمح اال ار

Smart

تلمسافةدةخ

عخ طري ار ةب أج ة اس م ف اتةو د دا فلاترة اتم اقتم متخ ت أل  -13 .Bluecoatاطت ير كصتدا ار أ لمتح

اتسموي ت تتح م ت تتخ اتفةر س ت تتو

اجدة ت تتدهو تلخت ت ت ادم ابج ت ت ت ة ر ت تتا م ت تتى اإلدارا ت تتةخ

شة ح  VPNاتخوصتح ةتوت ارة -14 .اتتدم ات يتح اتات يتح اتخدمتح اتات يتح ترت اإلدا ار
ةخ

و

) -15 .اتدم اتدعم اتات

اإلدارة م قعو اترار يو ف تةح رمجيح س لح اتاعوم

ف اصميم مرخ يتدم اتعدةد مخ اتخدمو

االترار يح تلمسافةدةخ م و على س ة اتم و ال اتسصر :كاوسح خوصيح االشا ار

معل مو

ابقستوم م واتب اتاعلتيم

تر مو يط أر علة تو متخ عطت كةتوفح كتتى أعمتو اتصتيو ح اتد ريتح اتف يتح.

 -16ات يح اتات يح م يحة ات يو أم يو تأل لمح ات اريح اتر ا اتشة ).
مو رمج

تتت خ

ت تتو

)ع ت تتخ طريت ت ت

اتا اص مم اإلدارة اتا اص مم اتمسؤ تةخ اتم قم اتجةراف
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ع ر ات ريد اإلترار

أخةور اإلدارة اتمدارس ...اتخ.

العنص ر الثرران  :فتتر اإلدارة أج ت ة سوست ب ما تلتتح  )LapTopتلعتتوملةخ اج ةت ا
اتعم

ات يتتح سدة تتح فت م تتوخ

ف اتماطلةو .

اإلجابة :فر اإلدارة تلعوملةخ أسدا اتاج ة ا
اتما تلح اتا ام ا يع و مخ خا

اتسوس يح م
اتماصفسو

لوم اتاشةة

سدة ح ف أمورخ اتعم

اتمدرسيح تطلب ابج ة يام ا يد ابج ة ةحسدا ات رامج

 windows 8س مح رامج  Officeرامج اتسمويح مخ اتفةر سو

ر ومج اسمة اتملفو
وتطوةعو

ر ومج اتاج ة ا

اتات يح ف

م وخ اتعم

مخ هذه اتماطلةو

أج ة اتسوسب

ر ومج ةةا ف اتةةا عخ اتملفو

أج ة اتمسح اتة ئ
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اتطوةعو

مو فر اإلدارة اج ة ا

اتشة يح قورئ اتةور د.

أسدا
ات يح

العنص الثالث :سرص
اإلجابة :قوم

اإلدارة على عم صيو ح د ريح مسامرة تألج ة اتات يو

كدارا و ةصيوغح خطح اتصيو ح اتات يتح تات يتو
هت

متتخ أهتتدان كدارة ات يتتح اتمعل متتو

اعلتيم ابسستو

اتمساخدمح.

اتم م تح ةسةتا استت ات تدن ابهتم
تةتتموخ ستتةر

ةتتم لتتوم تلصتتيو ح اتد ريتتح اتطورئتتح تألج ت ة اتمعتتدا

اتعم االترار
اتخطح على ساح عشريخ  26مرار ًا ات ًيو تلصيو ح اتات يح تاستة أهدان كدارة ات يح اتمعل مو



اشامل



فري عم اتصيو ح اتات يح مؤه

ام ادريةه على اتم تو ار اتف يتح م تو ار اتتذ و االجامتوع

يتدم اتصيو ح أيةو فري مخ اتم دسةخ اتف ةخ اتمؤهلةخ اتاوةعةخ تلشر و

االصتط وع

فت اتعتت د اتمافت علة تو متم

اإلدارة
خطح اتصيو ح أسل ب اتا فةذ م ه ماطلةواه تاست اتمؤش ار اتا اطمح ت و رؤيا و .



سدد



أرفت



اشتام خطتتح اتصتتيو ح علتى جتتد

خطح اتصيو ح اتات يح ةوتخا ات م

إل جو اتخطح تةام اتةيم مسا ق

م اتا فةذ على مدار اتس ح .

متور تتح مرجعيتح بدا اتصتتيو ح ةاطلتتب ةتم اتمتارستتو

اتاط يريتتح تخطتتح

اتعوم اتتودم .


ةاطلب ا فةذ خطح اتصيو ح اتات يح اساخدام أداا

قيوس مسا ق رةو اتمسافةدةخ قوئمح ات يم ذاات بعمتو

اتصيو ح )


سدد

عمليح طلب اتصيو ح عخ طري

صفسح كدارة ات يح اتمعل مو


ع تد جت د عتوئ يم تخ طل تو عتخ طريت

ر ومج اتار

مت ذ فت

أ االاصو ات واف .

اتتتدم اإلدارة أد ار اتصتتيو ح اتات يتتح عتتخ طري ت اتتتدعم عتتخ ةعتتد أ متتخ ختتا أر قتتح ر اتصتتيو ح أ ات يتتورة
اتمةدا يح .
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المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
النتائج ذات العالقة بكامل المعيار الفرعي رقم ( :)1البنية التحتية لتقنية المعلومات.
أل ر مؤش ار ابدا اتاتةيمو اتماعددة اتا اجري و كدارا و د رًيو فيمو ةاعل
اإلترار يح ات يح اتاسايح تات يح اتمعل مو ) ات اوئج اتمامة ة اتاوتيح:

اوئج اإلدارة

 .1نتائج المستفيد الخارجي:
 رةو اتمسافةد اتداخل عخ خدمو

ات يح اتاسيح اتمعل مو

سةح اترةو .)%82

 .2نتائج العاملين:
 ا يم  )610سوس ةوً م ا يوً.

اترار يو) ساى اتصرن اسجة

 كعداد ر ومج ماروم مخ مرسلح طلب اتج و

ت اتع د سيوسح

االساخدام.

 ا فةر أج ة مسم تح  ) Laptopsم دة ةحهم ات رامج اتم ا يح تروفح اتمشرفةخ اتمشرفو .
 استة رةو اتم لفةخ عخ ات ةئح اتات يح

سةح .)%89

.3نتائج المجتمع:
 س تح اتا اص مم اإلدارة مخ خا اتعدةد مخ اتخدمو
اتا اص االجاموع .

على موذ

 اسريم اتخدمح االترار يح ب تيو ابم ر تلسص

.4نتائج األعمال:

 احسيس يح اسايح ف أعلى اتم اصفو

االترار يح م

اتم قم االترار

اعريف-اخفيض).

اتات يح.

 ا خفوض أعمو اتصيو ح اتطورئح تألج ة اةجح ج د خطح تلصيو ح اتد ريح.
 اسسةخ ج دة اتاعوما

االترار يح

 سةح ات قويح مخ االخاراقو

سةح .)%96

سةح  )%100تلعوم اتدراس 1437 -1436ه.
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م اقم

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
األدلة واالثباتات والشواهد للمعيار الفرعي رقم ( :)1البنية التحتية لتقنية المعلومات.
العنصر األول :أسست

اإلدارة شتتة ح سوست يح داخليتح سدة تتح  Intranetمتتم ملستوا تتو افعةت م قتتم كترار ت

تإلدارة.
الدليل والشاهد رقم  1هو رخص خوادم وبرامج تبادل البريد االلكتروني لتعليم األحساء

الدليل والشاهد رقم  2هو الموقع االلكتروني لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء
http://hasaedu.sa/

6

العنصر الثرران  :فتتر اإلدارة أج ت ة سوست ب ما تلتتح  )LapTopتلعتتوملةخ اج ةت ا
اتعم

ف اتماطلةو .

الدليل والشاهد رقم  1هو بيان استالم الموظفين لألجهزة المحمولة

الدليل والشاهد رقم  2هو طلب صرف حاسب آلي
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ات يتح سدة تتح فت م تتوخ

العنص الثالث :سرص

اإلدارة على عم صيو ح د ريح مسامرة تألج ة اتات يو

الدليل والشاهد رقم  1هو برنامج التكت لصيانة الموارد التقنية

الدليل والشاهد رقم  2هو تقرير ربط وصيانة شبكة في أحد مواقع اإلدارة
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اتمساخدمح.

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
اإلجابة عن المعيار الفرعي رقم ( :)2التوظيف اإل لكتروني للعمليات اإلدارية والتعليمية.
العنص األول :لف
اإلجابة  :قوم

ةمخ مجوال

اإلدارة اتات يح اتسدة ح ف جميم اتعمليو

اتعم اإلداريح اتاعليميح.
دن اع ي اإلدارة االترار يح

كدارا و دمج اتات يح اتسدة ح جميم عمليوا و اإلداريح اتاعليميح

اسريم خدموا و تاستة أعلى معوةةر اتج دة ف رةو اتمسافةدةخ.

ف مجو اتعمليو
اتعمليو

اإلداريح ط ر كدارا و اتعدةد مخ ات رامج االترار يح على س ة اتم و ال اتسصر :كدارة

اإلج ار ا

لوم كدارة اتمعرفح أةخ معوملا

االترار

تجميم اتعوملةخ ر ومج سج اتتوعو

االترار

أ أ و ات يورة اتمةدا يح.

اتاسجة االترار

 ...اتخ)

يم خ االطاأل على ةتيح ات رامج مخ خا اتم قم

في مجال العمليات التعليمية :ط ر كدارا و اتعدةد مخ اتمةود ار
اتم و ال اتسصر :افعة اتفص

العنص الثان  :ج
اإلجابةةة :ج ت

ف ريوض ابطفو

اساخدام ات ريد

اتذ يح تدمج اتات يح ف اتاعليم على س ة

اتافوعليح اتس ار اتذ يح غرن مصودر اتاعلم  ...اتخ).

اإلدارة لوموً إلدارة اتاعوما

اإلدارة لومتوً إلدارة اتاعتتوما

كترار يوً.

كترار يتوً تاستةت اتاست

اإلترار يتح

اتاتتدريج كتتتى اتاعتتوما

اتا ات م ف را و على طلب اتخدمح معوتجا و ال ةا و عخ ُةعد .على س ة اتم و ال اتسصر:
 -1نظةةام العمليةةات اإلجرائيةةة :خدمتتح اتسص ت

علتتى جميتتم ات متتوذ اتخوصتتح ةوتعمليتتو

ات لتتوم اسمةل تتو ةصتتيةح ات ت رد مف تتدة ف ت اإلدارة ابقستتوم

اتم واتتب

اإلداريتتح عتتخ طري ت

متتو اتتم دعتتم ات لتتوم خوصتتيح اتةستتا

 :ةوستتم اإلدارة  -أ استتم اتعمليتتح اإلجرائيتتح) تتذت فتتلخ ات لتتوم يتت م ات فةر خدمتتح اتمستتافةد اتتتداخل
ع ر أ لمح اترار يح ذا

ق ا

ماعددة م و ات اةح االترار يح ف ماطلةو

 -2نظام تحديث بيانات شاغلي الوظائف غير التعليمية :لوم اترار
اإلداريةخ /ا

ف

اإلدارة عم

اإلةوفح تار خ قوعدة يو و

معةخ ف

قوعدة يو و

مسد ح أ ال ةح

اتماوح مخ اتش اغر

ف

اتة اةا

ر ومج اتاعوما

اتختتورج

اإلترار يح .

ةخدم اإلدارة اسدةا يو و

اتم لفةخ

ت م مو أخ ات لوم ة فر خوصيح اسدةا ات يو و

اتسذن

مو أ و اايح تلمسافةدةخ رفم رغةو

ات ت

االترار

ف

ق

اةذيح اتراجعح اتف ريح تلمسافةد  ,مو أ و اخدم اإلدا ار

اتمدارس .غةرهو مخ ات لم اتا ةام اط يرهو ةوسامرار.
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العنص الثالث :ج
اإلجابةة :ج ت

اإلدارة لوموً إلدارة ات رامج اإلداريح اتاعليميح كترار يوً.

اإلدارة لومتوً إلدارة ات ترامج اإلداريتح اتاعليميتح كترار يتوً لت اًر تاعتدد ات ترامج اإلداريتح اتاعليميتتح

اتمتدمح مخ كدارا و تلمسافةدةخ فتد سرص
َ

كدارة ات رامج اترار يوً ات يح اإل ار

على االسافودة مخ اتات يح اتسدة ح ف

و أ لمح اسارافيح قودرة على

على س ة اتم و ال اتسصر:

 -1نظةةام ادارة الب ةرامج التدريبيةةة :م قتتم اتاتتدريب اتار ت ي اتتتذي ةتتدةر اترار ي توً عمليتتو

اتاستتجة ف ت ات ترامج

متتو متتخ ختتا اتاستتجة

يت ت م ات لتتوم ةعدئتتذ

اتادري يتتح .سةتتا يتت م اتمستتافةد ةسجت م قعتته فت

ر تتومج اتتدري

اترار يوً احرةد عمليح اتاسجة أ رفة و ف اتمعوةةر اتشر ط اتمسددة سلفوً.
 -2نظةام الشةةهادات اال لكترونيةةة :اتتذي ةت فر طةوعتح مشتتوهد اتسةت ر اترار يتتو تل ترامج اتادري يتتح
اتفعوتيو
اتش ودا

اتملاتيو

اتلتتتو ا

) ذت عخ طري رفتم أستمو اتسةت ر علتى ملتف ات لتوم تةتام اسريتر طةوعتح اتمشتوهد

ف رقم ات يح ات ط يح.

 -3نظام  :جاهز للمدارس المحدثة :لوم اترار

يتدم خدمو

اتاج ة

اتمسد ح سةا ة فر ات ر ومج خدمح رصد ات اقم اتاعرن على اسايوجو
جميم اتمدارس اتمسد ح

ةمعامدي اتاتورير تر كدا ار

ماوةعح احمةخ االسايو

االساعداد تلعوم اتدراس تمدارس

االساعداد اتمدرس تلعوم اتدراس ف

اسدةد اتمسو ار اتسرجح ف اسدةد االسايو

اعليم ابسسو  .غةرهو مخ ات رامج ات لم.
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ي خ ذت

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
النتائج ذات العالقة بكامل المعيار الفرعي رقم ( :)2التوظيف اإل لكتروني للعمليات اإلدارية والتعليمية.
أل ر مؤش ار ابدا اتاتةيمو اتماعددة اتا اجري و كدارا و د رًيو فيمو ةاعل
اإلترار يح اتا لةف اإلترار تلعمليو اإلداريح اتاعليميح) ات اوئج اتمامة ة اتاوتيح:
 .1نتائج المستفيد الخارجي:
 -احهة عدد  ) 60طوتةح تات يح اتر

.

 -اخصيص صفسح مدرسا على م قم اإلدارة على اال ار .

 .2نتائج العاملين:
 -اوئج عمليو

.3نتائج المجتمع:
 -اس ة عمليو

.4نتائج األعمال:

اتاسجة ف ات رامج اتادري يح.
اتاسجة ف اتر ةو

 اج ة عدد  ) 6قوعو -اج ة

طاب اتلةل

تعتد االجاموعو

اال اسوب.

اتمرئيح.

 )490مدرسح ةوبج ة اتسوس يح ملستوا و.

 -اج ة

 )520فص افوعل ف اتمدارس تلعوم اتدراس 1437/36ه.

 -اج ة

 )115غرفح تمصودر اتاعليم تلعوم اتدراس 1437/36ه.

 -ار ةب  )88ج و د ام آت .

 عدد اتمعوم اتسوس يح ات و اح  )334معم . -عدد اتمعوم اتسوس يح اتما تلح  )30معم .
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اوئج اإلدارة

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
األدلة واإلثباتات والشواهد للمعيار الفرعي رقم ( :)2التوظيف اإل لكتروني للعمليات اإلداريةوالتعليمية.
العنص األول :لف

اإلدارة اتات يح اتسدة ح ف جميم اتعمليو

ةمخ مجوال

اتعم اإلداريح اتاعليميح.

الدليل والشاهد رقم  )1/1/2/6( 1هو قائمة بالمدارس المختارة لتركيب سبورات تفاعلية

الدليل والشاهد رقم  )2/1/2/6( 2هو

12

العنص الثان  :ج

اإلدارة لوموً إلدارة اتاعوما

كترار يوً.

الدليل والشاهد رقم  )1/2/2/6( 1هو نظام العمليات واإلجراءات
http://app.hasaedu.sa/Operations

الدليل والشاهد رقم  )2/2/2/6( 2هو تقرير تحديث بيانات الموظفين والموظفات
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTTTBuTmM0UEpzLVU

العنص الثالث :ج

اإلدارة لوموً إلدارة ات رامج اإلداريح اتاعليميح كترار يوً.

الدليل والشاهد رقم  )1/3/2/6( 1هو نظام ادارة البرامج التدريبية
http://tadreeb.hasaedu.gov.sa/
الدليل والشاهد رقم  )2/3/2/6( 2هو نظام الشهادات االلكترونية والذي يوفر طباعة مشاهد الحضور

الكترونيا.

https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTQ0dlTXlEQ2VWb00
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المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
اإلجابة عن المعيار الفرعي رقم ( :)3التفاعل وفق قاعدة البيانات الكترونية.
العنص األول :فر اإلدارة قوعدة يو و
اتعم مم س تح اتسص

تروفح اتمعل مو

اإلسصو ا

علة و.

اإلجابة :فر اإلدارة لوم ق اعد يو و
اإلداري اتاعليم ) مم س تح اتسص

اعليم ابسسو

اتمطل ةح كترار يوً ف جميم مجوال

اإلسصو ا

تروفح اتمعل مو

ر ومج ا خ  -اسجة اتتيودا

العنص الثان  :اشتار

جميم مجوال

علة و على س ة اتم و ال اتسصر :قوعدة يو و

طاب  -هةئح اعليميح اداريح  -مدارس  -مةو

غةر اتاعليميح  -قوعدة يو و

كترار يح ف

اتمرشدة اتصسيح  -قوعدة يو و

اتصف ات و

 مشرفةخ  -مشرفواتش ودا

اتعم

اتمسافةدةخ لدارة
 -شوغل ات لوئف

االترار يح  -ر ومج جوه -

 -ر ومج اتار يح اتخوصح -ر ومج دتة ات ااف  ..اتخ)

اإلدارة فت ق اعتد يو تو

تمجتا

د ريتو

كترار يتح مسليتح عوتميتح اختدم مجتوال

اتعم ةوإلدارة.
اإلجابة :ط ر
اتد ريو

اإلدارة خدمح اترار يح  :ه

اتعلميح اتتو لح تلاسدةا سةا ا ع

م قم اإلدارة .
مو اشار

تج و

صفسح يب اسا ي على ر اةا مةوشرة بفة

اإلدارة ف ق اعد يو و

ماخصصح ف

االسافودة م و  :م

مجوال

تمجا
اتعم

اتمجا

ا ج وا و تاخدم ابروديمةةخ اتار يةخ طلةح اتعلم ذت
د ريو

كترار يح مسليح عوتميح ق اعد يو و

اخدم مجوال

اتعم

ةوإلدارة مخ خا

تجمعيو

على
مجا

اساتطوب أف ور اآلخريخ

:جمعيح  - ASQمجلح اتا ميح اإلداريح  -مجلح اتسسةح  -مجلح ات وة  -اتمجلح

اتصسيح
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المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
النتائج ذات العالقة بكامل المعيار الفرعي رقم ( :)3التفاعل وفق قاعدة البيانات الكترونية.
أل ر مؤش ار ابدا اتاتةيمو اتماعددة اتا اجري و كدارا و د رًيو فيمو ةاعل
اإلترار يح اتافوع ف قوعدة ات يو و كترار يح) ات اوئج اتمامة ة اتاوتيح:
 -1سةح اترةو عخ اتمجا

 -2سةح س تح اتسص

اتعلميح اتم ش رة .%80

على اتمجا

اتعلميح .%95

 -3االشا ار ةعدد  )29مجلح صسيفح د ريح.
 -4اط ير لوم اترار

تتوعدة يو و

ماعددة.

 -5كجموت عدد ابخةور اتم ش رة ةوتم قم 20309
 -6كجموت عدد كصدا ار اتملف اتصسف 7373
 -7كجموت عدد اتاتورير  60اترير
 -8كجموت عدد اتمط عو

 4مط عو
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اوئج اإلدارة

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
األدلة واإلثباتات والشواهد للمعيار الفرعي رقم ( :)3التفاعل وفق قاعدة البيانات الكترونية.
العنص األول :فر اإلدارة قوعدة يو و
اتعم مم س تح اتسص

تروفح اتمعل مو

اإلسصو ا

اتمطل ةح كترار يوً ف جميم مجوال

علة و.

الدليل والشاهد رقم  )1/1/3/6( 1هو قاعدة بيانات لكافة المعلومات اإلحصائية على الرابط
http://hasaedu.sa/Ehsa

الدليل والشاهد رقم  )2/1/3/6( 2هو تقرير بقواعد البيانات المتوفرة في اإلدارة العامة للتعليم باألحساء
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTWlEwNkRzM2NSOVk

العنص الثان  :اشتار

اإلدارة فت ق اعتد يو تو

تمجتا

د ريتو

كترار يتح مسليتح عوتميتح اختدم مجتوال

اتعم ةوإلدارة.
الدليل والشاهد رقم  )1/2/3/6( 1هو قسم المجالت في الموقع االلكتروني لإلدارة العامة للتعليم باألحساء

http://app.hasaedu.sa/operations/Magazine.aspx
الدليل والشاهد رقم  )2/2/3/6( 2هو االشتراك في مجلة التنمية اإلدارية.
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المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
اإلجابة عن المعيار الفرعي رقم(:)4ادارة المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة.
العنص األول :أعد

اإلدارة خطح ما ا ح الساخدام ادارة اتمعل مو

اتار ت جيو على مسا ق اب لمح مخ م

اإلجابة :ط ر كدارا و خطح الساخدام ادارة اتمعل مو
رامج اط ير

لم

أمخ اتمعل مو

اتم ارد...خطوب شر ات يتح)
على اتم قم االترار

ذت

صمم

ةسةا ااةمخ معوةةر سب اتم
مخ أج اع ي اتامة

ادارة اتمخوطر

ةع

اتار ت جيو اتمعرفح.

معوتجح ات يو و

كدارا و اتسيوسح اتعومح الساخدام ات يو

رامج اد ةر االسايوجو
اتمعل مو

اإلدارة معوةةر فري عم خطح ار ت جيو اتمعل مو
ح تلمؤش ار ابدا

اإل داأل اتا ليم

صمم

 :خطا
شرهو

ذت

إلدارة اعليم ابسسو

اسامورة اتةيم عم اتفري  -قرار ارلةف اتفري ).

لومو إلدارة اتمعرفح ةوإلدارة ةدر فيه اتاجورب اتداخليح

اتخورجيح ات وجسح مم كم و يح طلب اتاجر ح أ ات يورة اتمةدا يح تاطاأل اتمةوشر تلاجر ح على اعاةور أ و ق اعد

معل مو

تاخ يخ اتمعرفح ادارا و ا فةرهو اسارجوع و ع د اتسوجح كتة و ةمو يست رفم مسا ق ابدا
اتات يح ط ر كدارا و لوم بفة اتممورسو

تاع ي اساخدام كدارة اتمعل مو

ف اإلدارة تاسريم ابدا ةوالسافودة مخ اتات يح تس تح اتسص

اال ارور.

ترصد قصص ات جوح اتامة

على أفة اتممورسو .

العنص الثان  :فر اإلدارة أ لمح ات يح ماط رة تروفح اعوماا و.

اإلجابة :ط ر كدارا و أ لمح ات يح ماط ِّ رة ال
اسايوجوا و مخ اب لمح ذت

اسايوجو

اتمسافةدةخ اتخورجةةخ اتداخلةةخ  .فتد قوم

دراسح ات لوم دراسح اسلةليح اتةيم االسايو

اتج د تلعوملةخ اتلة اتاروتةف .قد ا ع

ذت ترفم اإل اوجيح ا فةر ات ق

اب لمح االترار يح فتو تاط ار

اتعم اإلداري اتاعليم

اب لمح اتمسافةدةخ اتخورجةةخ اتداخلةةخ مخ كدارة اتاعليم اتذي ام شره على ات اةح.
العنص ر الثالررث :فتتر اإلدارة تلمستتافةد اتتتداخل
ات يو و

اتمطل ةح.

اإلجابة :تايسةر كج ار ا

اتسص

على اتمعل مو

اتختتورج أ لمتتح ات يتتح ايستتر تتته اتسصت
ات يو و

اتمطل ةح

ةسصر

علتتى اتمعل متتو

م و مو يساة خدمو

اةح اإلدارة اإلترار يح ف االسافسور عخ معل مح مو أ تلا اص اتمةوشر مم اتمسئ

دتة

شة ح اإل ار

م و  :لوم أةخ

معوملا سرأل معوملا ُيعد تلح ف خدمح اتمسافةد اتخورج سةا ةايح تلمسافةد االساعام عخ معوملاه عخ
ُةعد) اسطح اتدخ على م قم اإلدارة اإلترار ) ةسةا ةام كفودة اتمسافةد رقم اوريخ اتمعوملح آخر سر ح
تلمعوملح رقم اتم ى اسم اتم لف اتمخاص) اتج ح اتمسافةدة مخ اتمشر أل -اتمسافةد اتداخل اتمشرف خ -

اتمعلم خ – اتطاب – أ تيو ابم ر – اتمدارس) اتمسافةد اتخورج
ابهل

شخصيو

اتمجامم اتمسل ..اتخ).

ط ر كدارا و لم ات يح ماط رة ماعددة تاع ي اتج دة تلمسافةد اتداخل

17

مؤسسو

اتخورج

اتتطوأل اتس م

اتخوص

ات م اط يرهو ةوسامرار

ف اةةر اسايوجوا م اطلعوا م مخ هذه ات لم على س ة اتم و ال اتسصر :لوم أةخ معوملا

االترار

تطاب طوتةو

ريوض ابطفو

لوم سج اتتوعو

تلمسافةد اتداخل  ...اتخ)

اتاسجة

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
النتائج ذات العالقة بكامل المعيار الفرعي رقم ( :)4ادارة المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة.
أل ر مؤش ار ابدا اتاتةيمو اتماعددة اتا اجري و كدارا و د رًيو فيمو ةاعل
اإلترار يح كدارة اتمعل مو اتار ت جيو اتمعرفح) ات اوئج اتمامة ة اتاوتيح:
افعة اب لمح اتخدمو
يودة سةح اتخدمو

اسسخ ج دة اتاعوما

االترار يح سةح .%92

االترار يح سةح .% 89,2

االترار يح تإلدارة سةح % 96,5

االسافودة مخ ات يح اتمعل مو

خدموا و .%95

استة مؤش ار ات يح اتاسايح تااصوال

ات يح اتمعل مو
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سةح .%90

اوئج اإلدارة

المعيار الرئيس رقم ( :)6اإلدارة اإللكترونية
األدلة واإلثباتات والشواهد للمعيار الفرعي رقم ( :)4ادارة المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة.
العنص األول :أعد

اإلدارة خطح ما ا ح الساخدام ادارة اتمعل مو

اتار ت جيو اتمعرفح.

الدليل والشاهد رقم  )1/1/4/6( 1هو الخطة التشغيلية إلدارة تقنية المعلومات
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTZzZJZXZHRDEzSUk

الدليل والشاهد رقم  )2/1/4/6( 2هو نظاما برمجيا إلدارة المعرفة ( المجالت – الممارسات – التجارب )
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTTkRqcy1DREw3QXM

العنص الثان  :فر اإلدارة أ لمح ات يح ماط رة تروفح اعوماا و.
الدليل والشاهد رقم  )1/2/4/6( 1هو تقرير تهيئة البنية التحتية
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTQTZJZGtJSFM4NWs

الدليل والشاهد رقم  )2/2/4/6( 2هو دليل األنظمة للمستفيدين الخارجيين والداخليين من ادارة التعليم
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTNFhIRklRSE5uX1U

العنص ر الثالررث :فتتر اإلدارة تلمستتافةد اتتتداخل
ات يو و

اتختتورج أ لمتتح ات يتتح ايستتر تتته اتسصت

علتتى اتمعل متتو

اتمطل ةح.

الدليل والشاهد رقم  )1/3/4/6( 1هو الخدمات االلكترونية إلدارة تعليم األحساء
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTWkdPSkdzdDhQZU0

الدليل والشاهد رقم  )2/3/4/6( 2هو نظام أين معاملتي لخدمة المستفيد الداخلي والخارجي
https://drive.google.com/open?id=0B3OivIe-2PpTSEZGMEdGUnhNLWs
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