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مركز الحاسوب
اًشئ ههكى الؽاٌْب فٖ العاهؼح تغهع ذْظ٘ف ذكٌْلْظ٘ا الوؼلْهااخ لاكػن
االًشااـح فااٖ العاهؼااح ّالوٍااااُوح فااٖ ذؽ ٘ااي هكاًاااح ػال٘اااح لِااا تاا٘ي
الوؤٌاٍاخ الرؼل٘و٘حّٗ .ؼرثه الوهكى الوؽْن االٌاٌٖ ّالهئٍٖ٘ فٖ هعاا
اٌرفكام ذ ٌ٘ح الوؼلْهاخ الؽكٗصح فاٖ ظاهؼاح ف٘لقلا٘ااي ؼ٘اس ٗؼوا ػلأ
هْاكثح العاهؼح للرـْن الٍاهٗغ فاٖ هعاا ذكٌْلْظ٘اا الوؼلْهااخ ذوشا٘ا هاغ
ذْظِاذِا فٖ ُما الوعا .
أوال :أهذاف مركز الحاسوب ورسالته
 - 1اٗظا الوؼلْهح الكق٘ ح ّالظؽ٘ؽح الٖ ظو٘غ انكاى االقانج فٖ العاهؼاح
الوٍرْٗاخي ّتأٌهع
ػلٔ هفرلف
ّقد هوكي هي ـل الثهاهط ّقْاػك الث٘اًاخ الراٖ ذؽرإْ ػلأ ت٘اًااخ
االًظوح الوفرلاح فٖ ظو٘غ الوعاالخ كال ثْ ّالرٍع٘ ّشؤّى الـلثح
ّشؤّى الوْظا٘يي ّظو٘غ ػواقاخ ّقّائه العاهؼح.
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ذ ااكٗن الفااكهاخ الؽاٌااْت٘ح اللوهااح لـلثااح العاهؼااح ّيػؼااا الِ٘ راا٘ي
األكاقٗو٘ح ّاإلقانٗح ّللك هي ـل ذاْف٘ه األظِاىج ّذـاْٗه الثاهاهط ّلاْاوم
الرشغ٘ الوفرلااح ّط٘اًرِا.
ذ ااكٗن الفااكهاخ الؽاٌااْت٘ح للثاااؼص٘ي فااٖ العاهؼااح ترااْف٘ه األظِااىج
ّالثههع٘ااخ اللوهاح ّالراكنٗة ػلأ اٌارفكاهِا ـكهاح للثؽاس الؼلواٖ
ّالكناٌاخ الؼل٘ا.
ذ كٗن الفكهاخ الفاطح تئقـا الؽاٌْب فٖ الؼول٘ح اإلقانٗاح فٖ كل٘اخ
العاهؼاح ّههاكىُا ّقّائهُا.
ذْف٘ه فهص الركنٗة ػلٔ ذـث٘ اخ الؽاٌْب ّاٌرؼواالذَ لألفاهاق قاـا
العاهؼح ّـانظِا.
ذ ااكٗن االٌرشاااناخ ّالفااكهاخ للوؤٌٍاااخ الؼاهااح ّالفاطااح ؼااْ
اٌرفكام الؽاٌْب ّذٌظ٘ن ُمٍ الفكهاخ ّإقانذِا ّذٌا٘مُا ّهراتؼرِا.
اإلشااهاع ػلاأ ظو٘ااغ الوشااانٗغ الورؼل ااح تركٌْلْظ٘اااا الوؼلْهااااخ
ّهراتؼرِا هاي ـال تٌائ ِاا ّذـْٗهُاا هؽل٘اا اّ الرؼاقاك هاغ ظِااخ يـاهٓ
لرٌا٘مُا.
اإلشهاع ػلٔ ذٌظ٘ن ّذـْٗه هْقغ العاهؼح ػلٔ شثكح اإلًرهًد.
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 -9تٌا شثكاخ الؽاٌْب فاٖ العاهؼاح ّنتـِاا تثؼؼاِا الاثؼغ ّتالشاثكح
الؼالو٘ح.
 -10الوٍااااُوح فاااٖ ـكهاااح الوعرواااغ ػاااي ؿهٗاااي الراااكنٗة ّالٌاااكّاخ
ّاالٌرشاناخ.
 -11ذـْٗه الوْاطااخ ّالشهّؽ الاٌ٘ح الوـلْب ذْافهُا فٖ اًظوح الوؼلْهااخ
ّاالظِىج اللوهح لرشغ٘لِا.
ثانياً :نشاطات المركز
 .1اًظوح الوؼلْهاخ
ي .هراتؼح ذشغ٘ ّط٘اًح اًظوح الوؼلْهاخ الؼاهلح فٖ ظو٘غ ههافاي العاهؼاح
ُّٖ:
 اًظوح هؼلْهاخ الـلثح (ال ثْ ّالرٍع٘ ّالعاكّ الكناٌاٖ ّالؼلهااخّاالنشاق االكاقٗوٖ)
ّالهٌْم العاهؼ٘ح
 ًظام الرٍع٘ ّاالٌرؼلم ػي الؼلهااخ ّالهٌاْم العاهؼ٘اح ػاي ؿهٗاياالًرهًد
 ًظام شؤّى الؼاهل٘ي ًظام شؤّى اػؼا الِ٘ ح الركنٍٗ٘ح اًظوح الوٍرْقػاخ ّاللْاوم ّالثاطاخ ًظام شؤّى الـلثح ّالفهٗع٘ي ًظام الهّاذة ًظام االهرؽاًاخ الوؽٌْثح ًظام الثهٗك االلكرهًّٖب .اػاقج تههعح ًظام االهرؽاًاخ الوؽٌْثح ل٘كْى اكصه فاػل٘ح ّههًّح ّػكالح
ّققح ٌّهٗح ّيهاًاٍٗ .رفكم الٌظام ؼال٘ا إلظاها اهرؽاًااخ ذؽكٗاك الوٍارْٓ
تاللغح االًعل٘ىٗح ّهِاناخ الؽاٌْب ّاللغح الؼهت٘ح ّكاملك ظو٘اغ الواْاق الراٖ
ٗكنٌِا ههكى اللغاخ ّهْاق هِااناخ الؽاٌاْب الراٖ ذركسنسٌاِا كل٘اح ذكٌْلْظ٘اا
الوؼلْهاخ ّهْاق هِاناخ اللغح الؼهت٘حّ .الٌظام هِ٘أ إلظاها يٗاح اهرؽاًااخ هاي
ًْع االـر٘ان هي هرؼكق ذهغة العاهؼح تاظهائِا ػي ؿهٗي الٌظام.
ْٗفه الٌظام ػول٘ح ذظؽ٘ػ االهرؽاًاخ ّاٌرفهاض الٌرائط تشك هثاشاهي ّٗاْفه
كملك ؼىهح هي الر انٗه ّاالؼظائ٘اخ ػي ذلك االهرؽاًاخ.
خ .ذـث٘ي آل٘ح فاػلح لؼول٘اخ الٌٍؿ االؼر٘اؿٖ للث٘اًاخ ّهراتؼرِا.
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ز .هراتؼااح ػ ااْق الظاا٘اًح الفاطااح لرااْف٘هذهاـ٘ض الثههع٘اااخ اللوهااح لؼواا
االًظوح ّذعكٗكُا ّذؽكٗصِا تشك هٍروه.
 .2الظ٘اًح ّالشثكح الكاـل٘ح
ا .ط٘اًح ظو٘غ اظِىج الؽاٌاْب الوْظاْقج تالعاهؼاح ّالـاتؼااخ ّالهاٌاواخ
ّالواٌؽاخ الؼاْئ٘ح ّاظِاىج الؼاهع ّهلؽ اذِاا .كواا ّٗارن هراتؼاح إطالغ
ّط٘اًح ُمٍ االظِاىج لاكٓ الشاهكاخ ّللاك ػٌاكها ذ رؼاٖ الؼاهّنج اظاها
الظ٘اًح الفانظ٘ح للظِىج الوؼـلح.
ب .هراتؼح ذْف٘ه ـكهح االًرهًد لعو٘اغ ههافاي العاهؼاح لرفاكم اػؼاا الِ٘ اح
الركنٍٗ٘ح ّاالقانٗ٘ي ّالـلثحي ّكملك ذْف٘ه ـكهاح الثهٗاك االلكرهًّاّٖ .فاٖ
ُما االؿان ف ك ذن ـل الؼام  2009ذْف٘ه ـكهح االًرهًد اللٌلك٘ح لرغـٖ
هؼظن ههافي العاهؼح ـكهاح للواْظا٘ي ّالـلثاح  ,كواا ذرعاَ الٌ٘اح لىٗااقج
ٌهػح االًرهًد تالعاهؼح.
خ .ههاقثااح اقا شااثكح الؽاٌااْب الكاـل٘ااح ّطاا٘اًرِاي كوااا ذاان نتااؾ الوثاااًٖ
ّالوهافي العكٗكج تالعاهؼح ػلٔ ُمٍ الشثكح .
ز .اػكاق الوْاطااخ اللوهح ألظِىج الؽاٌْب ّهلؽ اذِا ّالراٖ ٗارن شاها ُا
لكل٘اخ ّقّائه ّههاكى العاهؼح الوفرلاح.
ض .ذْف٘ه ـكهاخ الؽاٌْب اللوهَ لٌشاؿاخ العاهؼح الوفرلاح الكاـل٘ح هٌِاا
ّالفانظ٘ح هص الوؤذوهاخ ّالٌكّاخ ّّنَ الؼو .
 .3هْقغ العاهؼح
ا .ط٘اًح ّذؽكٗس هْقغ العاهؼح االلكرهًّٖ ػلٔ االًرهًد تؽ٘س ٗؼكً الظْنج
الؽ ٘ ٘ح للعاهؼح ّْٗفه الوؼلْهح اللوهح ػي تهاهط العاهؼح الوفرلاح لكا
هي اناق للك فٖ إ هكاى ّفٖ إ ّقدّ .فاٖ ُاما االؿاان ف اك ذان ـال
الؼااام  2009اؿاالم هْقااغ العاهؼااح ترظااو٘ن ظكٗااك ٗااْفه الكٌٗاه٘ك٘ااح فااٖ
اٌرهظاع الوؼلْهاخ ّػهػِا تْاظِح اكصه ظالت٘ح ّفاػل٘ح.
ب .ذظااااو٘ن ّذاؼ٘اااا هْقااااغ اللعٌااااح الولك٘ااااح االٌرشااااانٗح للرؼلاااا٘ن.
www.educomroy.gov.jo
 .4الركنٗة
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ػ ك قّناخ ذكنٗث٘ح للؼاهل٘ي توهكى الؽاٌْب هي يظ
تاالػوا الوْكلح الِ٘ن تالشك الوـلْب.

ذـْٗه ـثاهاذِن ل٘ ْهاْا

ثالثاً :الخطة المستقثلية
اى ههك ى الؽاٌْب ّتاالػاافح الأ هراتؼاح االػواا الهّذٌ٘٘اح الراٖ ٗ اْم تِاا
ّالوروصلح ترشغ٘ ّط٘اًح االًظوح الؼاهلح تالعاهؼح ّاقانج الشثكاخ الكاـل٘اح
فِ٘ا ّـكهاخ الثهٗك االلكرهًّٖ ّاالًرهًد ٗرـلغ فٖ الؼام  2010/2009الٔ هاا
ٗلٖ-:
ي .االٌااروهان فااٖ ذـااْٗه اًظوااح الوؼلْهاااخ الوفرلا اح ّإػااافح الْظااائف
الوـلْتح هي قث هٍرفكهٖ ُمٍ االًظوح.
ب .نتؾ اًظوح الوؼلْهاخ الوفرلاح تؼؼِا تثؼغ هي يظ ذكاه الوؼلْهاخ
ّققرِا.
خ .اٌرؽكاز ًظام هراتؼح اػواا ػاثؾ العاْقج فاٖ العاهؼاح ّتٌاا قاػاكج
ت٘اًاخ للؼرااف تعو٘غ الْشائي اللوهح لاملك تشاك الكرهًّاٖ ّتؽ٘اس
ٗرن نتؾ ُما الٌظام هغ ًظام ال ثْ ّالرٍع٘ ُّ .اما ٌٍ٘ااػك ػلأ
ذٍااِ٘ ػول٘ااح اقانج ّشااائي ػااثؾ العااْقج ٌّااْ٘فه ػااكقا هااي الر ااانٗه
ّاالؼظائ٘اخ الرٖ ٌرٍاػك ػلٔ هراتؼح ّاقانج ّههاقثح ُمٍ العْقج.
ز .اٌاارؽكاز ًظااام ٍٗاااػك فااٖ اػااكاق هلااااخ االػرواااق الفاااص ألقٍااام
العاهؼح الوفرلاح .
ض .الرٌْغ فٖ ـكهح االًرهًد اللٌلك٘ح فٖ االهاكي الوفرلااح تالعاهؼاح
تؽ٘ااس ٍٗاارـ٘غ إ هْظااف اّ ؿالااة اٌاارفكام االًرهًااد هااي ههافااي
العاهؼح الوفرلاح تْاٌـح الؽاٌْب الوؽوْ .
غ .ذـث٘ي ًظاام ههاقثاح الاكّام تاٌارفكام الثظاوح ّنتـاَ تٌظاام شاؤّى
الوْظا٘ي ّالهّاذة.
ؾ .نفااك الوهكااى تااالوْظا٘ي لّٕ الفثااهاخ الوٌاٌااثح لرؽٍاا٘ي اقا الوهكااى
ّالرٌْغ فٖ الفكهاخ الرٖ ٗ كهِا.
ق .الثك ترْش٘ي اًظوح الوؼلْهاخ الؼاهلح تالوهكى.
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راتعاً :الموظفين في المركز
االػكاق ؼٍة الْظ٘اح:

الوظيفة
اقانٕ
هثههط
هشهع الشثكح
هظون هْاقغ
اًرهًد

العذد
2
4
4
1

االعذاد حسة المؤهل العلمي:

المؤهل العلمي العذد
قكرْناٍ
هاظٍر٘ه
تكالْنْٗي
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