
 

 

رياض في إدارة مؤسساث متطلباث اإلدارة اإللكترونيت 

 األطفال

 " دراست ميدانيت بمحافظت قنا"

 دادــــإع
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 أسزبر أصىل انزرثيخ ووكيم كهيخ 

 انزرثيخ ثقُب نشئىٌ انطالة سبثقبً  

                جبيعخ جُىة انىادي

 رشاد أبوالمجد مصطفيد/     

 ــىل انزرثيــــخـــأصــ ذرســي      

 بـــــــخ ثقُـــخ انزرثيـــــثكهي     

 جبيعخ جُىة انىادي     
 

 

 ابتسام محمد عبدالاله
 يعيذح ثقسى أصىل انزرثيخ 

 كهيخ انزرثيخ ثقُب
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Abstract 

The study aimed to identify the requirements of the electronic 

in the management of kindergarten management in 

kindergartens in terms of its concept, objectives, importance, 

and requirements of development. The study addressed a set of 

requirements which are represented in the administrative, 

human, technical, financial and security requirements. And the 

human community witnesses a group of transformations and 

changes which became a fundamental feature of it. Some of 

these features are represented in the multiplicity of sources of 

knowledge such as the wealth of information and sharing of 

technology and entrepreneurship of space. These changes and 

transformations have great implications on educational 

institutions particularly kindergartens including what it 

undertake of responsibilities and tasks towards the progress and 

raise of Nations. And the emergence of many new trends in 

management, including electronic management, serves as a 

modern entrance in management and as a result of these 

challenges it must resort to the use of technological innovations 

in all fields. And the success of the electronic management 

project requires providing a set of requirements for it and the 

use of kindergartens for modern technological means. 
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