
سجالت الحضور 
والمتابعة االحترافية

googleبنماذج 

منى السعيد/ المدربة 



منى السعيد/ المدربة

مدرب في المجال اإلداري التقني

(صعوبات تعلم )بكالوريوس تربية خاصة 

سنة15وخبرة عمل عليه بما ال يقل عن شغوفه بالحاسب االلي

سنوات11خبرة اداريه 

دبلوم إدارة مؤسسات قرآنية

مديرة مركز الدرة لتعليم القرآن الكريم

نائبة قائدة فريق رائدات التدريب التطوعي

متدرب3000لدي العديد من الدورات التدريبية ودربت بما يزيد عن 

لتقني مع العديد من الجهات التطوعية في تقديم الدورات كالتحول اتعاونت

والعطا الرقمي ومجتمع عالم قوقل والعديد من الجهات الخيرية

مطورة للمنظمات الصغيرة والخيرية من خالل خدمات قوقل السحابية



نماذج قوقل
googleنماذج 

من الخدمات المجانية المفيدة جدا
ي والقوية والرائعة في العمل اإلدار
والتعليمي والتجاري والكثير من

..المجاالت 
وهي احد الخدمات التي تقدمها 

شركة قوقل 
وهي خدمة سحابية إلكترونية 

تشاركية 

مقدمة عن نماذج 

قوقل



نماذج قوقل
يمكنك إنشاء ومشاركة نماذج واستطالعات على اإلنترنت، وتحليل

الحصول على اإلحصاءات بسرعة . الردود في الوقت الفعلي

نماذج "باستخدام  Google"

إنشاء ومشاركة

نماذج الطلبات

نماذج التسجيل

المالحظات واآلراء

التقييم

مجال تجاري يمكنك عمل روابط للبيع والتوزيع 

تطوير العمل المجال اداري 

تسجيل الطالبات العمالء مجال تعليمي 

تقييم لموظفين مجال مهني 



سجالت الحضور 
والمتابعة

تأكيد حضور 
الموظف في 
عملة بشكل 
دالكتروني عن بع

إحصاء األيام 
والدقائق 
والساعات 

دا بشكل دقيق ج
بدون تدخل 

بشري

وضع فرصة 
للتوضيح 

والتعقيب على
الغياب 

واالستئذان من
خالل رفع االعذار

سرية خاصة ال 
احد يستطيع 
التعديل او 

الحذف اال بعد 
العودة للموظف

المسؤول



سجالت الحضور 
والمتابعة

يف إمكانية التصن
والبحث من خالل

االكسل
الحفظ 

االلكتروني 
للسجل من خالل 
حفظ الملف في

الدرايف

يمكن التعديل 
والتغير من خالل

الموظف 
المسؤول 
وإضافة 

مالحظات 

ممكن تنظيم 
السجل بوضع 
أيام االجازات 

والمالحظات فيه
والحفالت او 
المناسبات 
المهمة 



طريقة عمل 
سجالت الحضور 

والمتابعة بنماذج  
google



الخطوة االولى
لقوقفيحسابالمنظمةتملكان

Gmailفتحخاللمن
الخدماتمجموعةالىاالنتقالثم

driveقوقلخدمةواختيار
درايفقوقلانالمفترضذلكبعد

االلكترونيكمكتبمؤسس
تابةكثمالدرايففيمجلدفتحيتم

فالتصنيهوبمااوبالعامالتاريخ
المنظمةفيالمتبع



الخطوة الثانية 

المخصصبالعاممجلدفتحبعد
-:يبالتالنقومالموظفينلمتابعة

قوقلنموذجإنشاء-1
تلقائيبشكلالنموذجفتح-2

بةالمطوالبياناتبتحديدتبدأ-3
الموظفلمتابعةاألساسية

النشرقبلالنموذجتجرب-4



الخطوة الثالثة

فيالمهمةالبياناتوضعيتم
وهيالنموذج

الموظفاسم-1
األيامعدد-2

استئذان/انصراف/حضور-3
مالحظات-4
العذرتحميل-5



الخطوة الرابع

-:األكسل
يمكنهالمسؤولالموظفخاللمن

وهيلمهمةالخاناتبعضإضافة
(ال–نعم)العذرقبول-1

الموظفينشؤونمالحظات-2
االستثنائيةاالجازاتتحديد-3

للموظف



الخاصاالكسلمعالتعاملكيفيةالخطوة الخامس
قوقلبنموذج

اليوميالدخولللموظفالبد-1
لألكسل

يفلهوالتنويهالموظفمتابعة-2
توقيعهوضععدمحال

لبشكاالكسلتقسيممحاولة-3
ألنهالدمجعلىالحرصوعدمدوري

البياناتتصنيفعلىيؤثر
سريعبشكلالمالحظاتوضع-4

االكسلفي
علىيعدلانهللموظفيمكن-5

حالفيساعدوهذاالزمنيةالخانة
تماموقتهيدخللمالموظفان

ونحوهنسيانهبسبب
تصنيفللموظفيمكن-6

فيهالموظفين



مميزاته 

1

2

3

4

يدون بشكل دقيق جدا الوقت 
والحضور

في حال أي طوارئ يظل التحضير 
كما هو 

حفظ المعلومات بشكل دقيق 
ويمكن ارسالها والتعامل معها 

يمكن متابعة الموظف ويمكن 
إضافة موظف جديد فقط من خالل

نفس الرابط 



عيوبه

1

2

3

4

يمكن ان تحتاج رابطين او لكل هيحتاج الموظف وقت ليعتاد علي
إدارة او قسم رابط فال يصلح جمع

الجميع يؤثر على تصنيف 
المعلومات

يحتاج خبرة الموظف على برنامج
االكسل

ية يعتمد على السحابة االلكترون
ل والنت ال في حال تم وضع التعام

معه بدون اتصال 



االحتياجات 

آليحاسب-1
انترنت-2

خبرةلديهموظف-3
إنشاءقوقلفيحساب-4

نموذج  
للسجل 



حسابات التواصل 
للمدربة

1

2

3

4

حساب التويتر
تويتر

البريد االلكتروني
mmona.sae@gmail.com

لالنضمام للقناة
التلجرامقناة 

واتس اب 
واتس اب

https://twitter.com/_monaalsaeed/status/1511880442374463497?s=21
mailto:mmona.sae@gmail.com
https://t.me/nhtambek
https://iwtsp.com/966558388883


شكرًا لكم


