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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 الجامعة الهاشمية

 واالتصاالت والتعليم االلكتروني تكنولوجيا المعلوماتمركز 

 

 التنفيذية لخطــــة اإلستراتيجيـــةا
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 الملخص التنفيذي:
 
 اون وعمــش شــراعة مــس  ماسســات المجتمــسوتعزيــز التعــيــة تعلميــة متميــزج لــي مجــاالت إلــ  تــولير ة يعــة تعليم مركــز تكنولوجيــا المعلومــات لــي  ســالتةســع  ي

سع  ال  تعزيز القيم الجوهرية مثش احترام وتجذير قيم العمش الجماعي وتعزيز  وح االنتماء والوالء واحترام التعددية وذلك من كما ي المحلي لرلعة العملية التعليمية،
التحسين المسـتمر واإلةـداو واقالـة التميـز ومراعـاج التنـوو الثقـالي واالجتمـاعي، والشـراعة مـس لي األنظمة والتعليمات والقرا ات واإلجراءات،  الشفافية والوضوحخالل: 

 ماسسات المجتمس المحلي واإلقليمي، والمرونة والتكيف مس معطيات ال يعة الخا جية.
 

  
 مقدمة

 
وير األنظمة العاملة اليدوية وكذلك تجهيز الجامعة بشبكة حاسوبية لغاية حوسبة أنظمة الجامعة، وإعداد الخطط لتط 1997تم إنشاء مركز الحاسوب في أواخر عام 

تة )مثل: نظام القبول متطورة، وقد استطاع مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني من إتمام حوسبة كافة األنظمة العاملة بجهود ذاتية بح

ين، العطاءات، الصيانة، الهيئة التدريسية، البوابات االلكترونية، .....الخ( و تجهيز البنية التحتية الالزمة من والتسجيل، المالية، الرواتب، اللوازم، شؤون العامل

ٍل الورق، هذا شبكة شبكة حاسوبية متطورة وخوادم امنة، وكذلك تطوير الخدمات االلكترونية ضمن رؤية الجامعة بالوصول بالجامعة إلى مجتمع الكتروني خا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني ثالثة دوائر:ويضم مركز 

إلى الخدمات االلكترونية . دائرة البرمجة وتطبيقاتها: وهي مسؤولة عن  ببناء تطبيقات و برمجيات لحوسبة جميع أعمال الجامعة اإلدارية و األكاديمية  باإلضافة 1

 يةبما فيها موقع الجامعة و البوابات االلكترون
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ن شبكة م    ICTاالت. دائرة الشبكات و االتصاالت والخدمات الفنية: و هي مسؤولة عن توفير و تحديث و إدامة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و االتص2

 ات انترنت الطلبة.حاسوبية و هاتفية و خوادم رئيسة، باإلضافة إلى أعمال الدائرة األخرى مثل صيانة أجهزة الحاسوب و ملحقاتها و مختبر

 . دائرة التعليم االلكتروني3

 

 رؤية  المركز

اخل األردن و أن يكون مركز تميز واألول من نوعه في تقديم جميع أنواع خدمات تكنولوجيا المعلومات وما يتعلق بها من استشارات وتدريب ودعم فني في د

 تضييق الفجوة الرقمية و نشر الثقافة الحاسوبية.الشرق األوسط نحو تحقيق رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني في 

 رسالة المركز 

آمنة وتقديم خدمات الكترونية متميزة لكافة متلقي الخدمة من خالل رفع كفاءة موظفي المركز ورفع مستوى الخدمات المقدمة وذلك من  الكترونية نلتزم بتوفير بيئة

 الجامعة و فئات المجتمع المحلي على اختالف أطيافه.خالل عقد دورات تدريبية و ورشات عمل تستهدف موظفي 

 

 أهداف المركز ومهامه

 تتلخص أهداف المركز و مهامه بما يلي:

 حوسبة جميع األعمال اإلدارية واألكاديمية داخل الجامعة و تقديم االستشارات وتطوير األنظمة والتدريب والدعم الفني.   -1

 ة حاسوبية وشبكة حاسوبية محلية و خدمات انترنت وبرامج ضمن أفضل المعايير العالمية.إنشاء بنية تحتية شاملة من أجهز   -2

 ضمان المتابعة والتطوير المستمر لألنظمة التطبيقية وأنظمة التشغيل العاملة في الجامعة.   -3

 رتبطة بها.الموجودة في الجامعة و األجهزة المتقديم الخدمة الفنية وإجراء الصيانة لكافة األجهزة    -4
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 العمل على توفير أجهزة كافية ومختبرات انترنت جديدة لمواكبة الزيادة في أعداد طلبة الجامعة   -5

 العمل على تأهيل وتطوير الكادر الفني واإلشرافي واإلداري في المركز لتقديم خدمات أفضل لكافة دوائر الجامعة   -6

 ل مع انترنت االشياء.تحويل حرم الجامعه الى حرم جامعه ذكي يتعام -7

 انشاء اكاديميات لتدريب وتطوير مهارات العاملين والطلبه بالتعاون مع الشركات العالمية  -8

 

 

 رؤية المركز والتطلعات

داخل األردن و أن يكون مركز تميز واألول من نوعه في تقديم جميع أنواع خدمات تكنولوجيا المعلومات وما يتعلق بها من استشارات وتدريب ودعم فني في 

 الشرق األوسط نحو تحقيق رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني في تضييق الفجوة الرقمية و نشر الثقافة الحاسوبية.

 -معلومات عن الشركاء :
ة باالضــالة الــ  اع ــاء لــي الجامعــتكنولوجيــا المعلومــات تتمثــش لــي ئع ــاء هيعــة التــد ي   واالدا يــون لمركــز الشــركاء الــداخليون لــي الخطــة االســتراتيجية  

 ئما الشركاء الخـا جيون ليتمثلـون لـي وةا ج التعلـيم العـالي والبحـل والعلمـي، وشـركات بـناعة ال رمجيـات  ، باالضالة ال  الطلبة.الهيعة االدا ية والفنية لي المركز
 المحلية والعالمية. والحواسيب والشبكات
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 لماذا التخطيط االستراتيجي؟
 ةــد مــن ســتراتيجية الوةنيــة للتعلـيم العــالي والبحــل العلمــي التـي ئعــدتها وةا ج التعلــيم العــالي والبحـل العلمــي وئولويــات التنميــة الوةنيـة كــان الانطالقـا مــن اال 

ئمثــش للكلفــة والوقــ   تــولر خطــت اســتراتيجية التــي تهــدم إلــ  تنظــيم المــوا د واإلمكانــات البشــرية المتاحــة للوبــول إلــ  البايــات التــي تترجمهــا األهــدام باســتخدام
 وبتحقيق ئعل  مستويات الجودج.

 
اقـ  بأن لعالية التخطيت االستراتيجي ال تتحقق إال من خالل قيـام العـاملين لـي الجامعـة ةوضـس اسـتراتيجية واضـحة المعـالم محـددج لمجاةهـة المو  إيمانًا من المركزو 

 .األداءعلقة لتحديد األهدام وإيجاد ال دائش والمراقبة وتحسين المستق لية ولقًا لرؤى مد وسة يركز ةدو ه عل  اإلجراءات المت
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 القيم الجوهرية:
 نحن نامن ونسع  ال  احترام وتجذير قيم العمش الجماعي وتعزيز  وح االنتماء والوالء واحترام التعددية وذلك من خالل: 

 لي األنظمة والتعليمات والقرا ات واإلجراءات.  الشفافية والوضوح .1
 تحسين المستمر واإلةداو واقالة التميز.ال .2
 . المركزالتركيز عل   ض  المتعاملين مس  .3
 احترام التعددية ومراعاج التنوو الثقالي واالجتماعي. .4
 الشراعة مس ماسسات المجتمس المحلي. .5
 المرونة والتكيف مس معطيات ال يعة الخا جية. .6
 تمكين العاملين وإشراعهم لي القرا . .7

 لي خدمة المجتمس. المركزاعية وتعزيز دو  المساولية االجتم .8

 وللجامعة والوةن. للمركزتعزيز  وح الوالء واالنتماء  .9

 العمش الجماعي وتنمية  وح الفريق الواحد. .10

 .كنولوجيا المعلومات لي المملكةت مراعزالتبادل ةين خ رات   .11
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 االستراتيجي  ( لغايات التخطيطSWOTتحليل البيئة الداخلية والخارجية )
 ال يعة الداخلية:

 Strengthsالقوة نقاط 

 األولوية د جة التأعد د جة التأاير Strengthsنقاط القوج      التسلسش
 1 5 5 تولر دعم ك ير من االدا ج العليا للجامعة  -1

2- 
وببر واالدا ية  ةهيعة التد يسالالتأهيش األعاديمي العالي الع اء 

 سنهم
5 5 5 

 3 4 5 م اإللكتروني مما يساعد عل  إعداد المواد إلكترونياً تولر تقنيات التعلي -3

-  
 توفر دعم كبير من االدارة العليا للجامعة  -

 وتولي ال ن  التحتية.المخت رات و الوسائش التعليمية الحديثة وال ن  التحتية و   تولر الجامعة دعما ماديا ك يرًا لتجهيز
 وصغر سنهم ة واالداريةئة التدريسهيالالتأهيل األكاديمي العالي العضاء  -

و االســـترالية. باالضـــالة الـــ  وجـــود خـــريجيين مـــن  هـــم مـــن خريجـــي الجامعـــات األمريكيـــة، وال ريطانيـــةالجامعـــة لـــي  ة واالدا يـــةهيعـــة التد يســـالغال يـــة اع ـــاء 
 .باستمرا  يحفزون المركز ألعداد ال رامج واألنظمةوهم  الجامعات األ دنية

 عليم اإللكتروني مما يساعد على إعداد المواد إلكترونيا  توفر تقنيات الت -
 .ةمة العداد المواد الكترونيا و استخدام احد  تقنيات التعليم االلكترونيالاالمكانيات ال الجامعةتتولر لي 
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 Weaknessesالضعف نقاط  

 األولوية د جة التأعد د جة التأاير عنابر ال ع  التسلسش
 2 3 5 قلة الكاد  الفني -1
 3 4 5 الكاد  الفنيالمنالسه العالية لي السوق التي تادي إل  عدم استقرا   -2

 

 البيئة الخارجية:
 Opportunitiesالفرص المتاحة 

 األولوية د جة التأعد د جة التأاير الفرص التسلسش
 1 4 5 تحسين الرواتب  -1
 3 3 5 لمحلي واإلقليمياالقبال عل  ةرنامج التعليم اإللكتروني عل  المستوى ا -2
 2 4 5 ةيادج االقبال عل  ادخال تكنولوجيا المعلومات لي جميس المجاالت -3
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 تكنولوجيا المعلومات لمركز االستراتيجيات والخطط التنفيذية 

 

 والتدريبمحور التعليم االلكتروني 
 

 المعرفة المختلفة لتلبية حاجات المجتمع.إعداد كوادر بشرية مؤهلة، ومتخصصة، في حقول   الهدف االستراتيجي

 حدث المعايير المحلية والدولية.أبما ينسجم مع  هالعملية التعليمية في الجامعة وتنفيذل المتعددة عناصرللضمان الجودة  أنشطةتخطيط  اإلستراتيجية:

 موارد المطلوبةال اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

تنظييييييحا رات الييييييةرو راتورح حيييييي    ريييييي   ة  را تيييييي  
 نا يييية را ت حيييي  ب رايييي  ةرو را ا يييي   ، راتيييياتتةرو

 .هاجتح  رات  حتح 

3 
 

رنتشاة را  ي 
 رز حا  رالهتتاا 
بج  ة را ت ح  

 .رات  حتح 

 تةكز   تا ة راتط حة
 تكن ا جحا رات   تاو
باات ا ن تع راك حاو 

  رات اه .

   تستتة

 التوسع في االستفادة من التطبيقات الحديثة للتعليم االلكتروني في التعليم الجامعي.  لهدف االستراتيجيا

 تعزيز استخدام تكنولوجيا التعليم االلكتروني في عملية التدريس.اإلستراتيجية: 

 د المطلوبةالموار اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 لع  ط  ات ةحب أ لاء راهحئ  رات ةحسح    ي  ترنحياو 
 رات  حا رالاكتة ني  تن حذها   ةحاً.

 . ط  رات ةحب - 5
     را  ةرو. -

     راتشاةكحن. -

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع رات   تاو 

 راك حاو  رات اه .

  تستتة

  رات  ييييحا رالاكتة نييييي تيييين بنحيييي  ت تحيييي  ةتيييي رت يييي ح  
 .بةتجحاو 

ت ى ت رفة  سائ   4
  رات  حا ة ت ر

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع رات   تاو 

  تستتة
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رالاكتة ني أل لاء 
 .راهحئ  رات ةحسح 

 راك حاو  رات اه .

ب سيييائ  رات  يييحا  راتيييز  ةرارا ييياو را ييي ح   زحيييا ة  ييي  
 رالاكتة ني را  حو .

    رارا او  - 4
 راتجهزةرا  ح  

ب سائ  رات  حا  
 يرالاكتة ن
 .را  حو 

 .ة    رألجهز -

تةكز راك حاو، 
 تكن ا جحا رات   تاو

   تستتة

    راتساقاو  4 راكتة نحاً. راتط ةةزحا ة     راتساقاو 
 .رالاكتة نح 

راك حاو  رات اه  
تةكز باات ا ن تع 

 .تكن ا جحا رات   تاو

   تستتة

ةبط راجات   تع شرحراتها راجات ياو را ك تحي  تين  ي   
 ات او.شبك  راج

    راجات او  4
 .راتةب ط  بااشبك 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو 
 .راجات   ةئاس 

 - تستتة

راط ب   أ  ر  - 4 .ت ظف  اك  طااب  اس بتبا ةة ت  حا 
را ا  حن     

  اس ب. أجهزة
 رات ظ حن أ  ر  -

را ا  حن     
  اس ب. أجهزة

تكن ا جحا تةكز 
 باات ا ن تع رات   تاو 
 .راجات   ةئاس 

 - تستتة

را تا رو  راك حاو      را  ةرو. - 4  ر    ةرو تر ح  ا ط ب .
 رات اه   تةكز 

را ةرساو  رالستشاةرو 
    ت  راتجتتع.

 - تستتة
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 تقديم خدمات تدريبية واستشارية متميزة لمؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي.  الهدف االستراتيجي

 الجامعة في رفع سوية وعي المجتمع المحلي بأهمية التقنيات الهندسية بفروعها المختلفة.اإلستراتيجية: مساهمة 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 رييي   ة   تييي    ةحييي  ب لييي ة تتو يييحن  ييين 
 5 .قطا او راتجتتع رات  ي رات ت   

  .    را ة  -
-     

 راتشاةكحن.

تةكز را ةرساو  رالستشاةرو  
تكن ا جحا رات   تاو تةكز 

   ةئاس  راجات  .
 تستتة

 

راتاسسيياو   راتةكييزتنظييحا زحيياةرو تتبا ايي  بييحن 
 5 ذرو را  ق .

تةكز را ةرساو  رالستشاةرو   .    رازحاةرو
تكن ا جحا رات   تاو تةكز 

   ةئاس  راجات  .
 تستتة

 

 ديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات للمجتمع المحليتق اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

     - 4  ر    ةرو في تجا  تكن ا جحا رات   تاو.
 را  ةرو.

-     
 را ل ة.

تكن ا جحا رات   تاو تةكز 
ستشاةرو  تةكز را ةرساو  رال
    ت  راتجتتع.

 - تستتة

تريي حا رستشيياةرو اتاسسيياو راتجتتييع رات  ييي فييي 
 تجا  تكن ا جحا رات   تاو.

4     
 رالستشاةرو.

 تكن ا جحا رات   تاو تةكز 
 - تستتة
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 االستفادة المثلى من الموارد المتاحة، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا.  الهدف االستراتيجي

 استغالل تطبيقات التكنولوجيا في جلب مصادر التمويل.  اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

رالست ا ة تن فةص رات  يحا رالاكتة نيي  كتكانحياو رايت  ا 
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .

تا ك  ا  تطبحراو ج ح ة ت  ا راجح  راج ح  تن راط ب ب
 ً  .حتناسب تع تط ة راتناهج راتي ت ةس  ااتحا

ت ةحب أ لاء راهحئ  رات ةحسح    راط ب   راتسيجح   بية 
 .تن او تز  ة ب تطبحراو   حو  

نسب  نت       4
راجات   تن 

رات  حا رالاكتة ني 
  رات  ا  ن ب  .

ك حاو  ت اه  راجات ه 
تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع    رات   تاو

 ات  .ةئاس  راج

 - تستتة

 

 
 

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية.  الهدف االستراتيجي 

 تحديث المختبرات.اإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

  رات  ييييحا رالاكتة نييييي تيييين بنحيييي  ت تحيييي  ةتيييي رت يييي ح  
 بةتجحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو. 

شةرء   تة حص بةرتج ت  ا  ت ح  ت  ح  راتناهج كاي  
e-book  

ت ى ت رفة  سائ   4
  رات  حا ة ت ر

رالاكتة ني 
أل لاء راهحئ  

 .رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع رات   تاو 

 راك حاو  رات اه .

  تستتة
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 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية.  الهدف االستراتيجي 

 تحديث المختبرات.تيجية: اإلسترا

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

  smsرسالة وخدمة استخدام االلة ذكية 
ت ى ت رفة  سائ   4

  رات  حا ة ت ر
رالاكتة ني 

أل لاء راهحئ  
 .رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
تع  رات   تاو باات ا ن
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

 

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية.  الهدف االستراتيجي 

 تحديث المختبرات.اإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

Windows Deployment Servicesة تخصيص خوادم خاص

لتثبيت أنظمة التشغيل من خالل الشكبة وتستخدم بصورة تحكمّية 

  …من على البعد ألنظمة تشغيل 

ت ى ت رفة  سائ   4
  رات  حا ة ت ر

رالاكتة ني 
أل لاء راهحئ  

 .رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة
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 التعليمية والتكنولوجية. تحسين البيئة  الهدف االستراتيجي 

 تحديث المختبرات.اإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية
ت ى ت رفة  سائ   4 ألدخال خدمة التسجيل الصوتي والتلفزيونيتطبيق النظام الذكي 

  رات  حا ة ت ر
رالاكتة ني 

لاء راهحئ  أل 
 .رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

 للتعامل مع مالحظات المدرس الكترونياذكية اح الوادخال 

 
ت ى ت رفة  سائ   4

  رات  حا ة ت ر
رالاكتة ني 

أل لاء راهحئ  
 .رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
رات   تاو باات ا ن تع 

 ت اه .راك حاو  را

  تستتة

 
 

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية.  الهدف االستراتيجي 

 تحديث المختبرات.اإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

  تستتةتكن ا جحا تةكز ت ى ت رفة  سائ   4 في الجامعةتغيير الموزعات القديمة 



 مركز تكنولوجيا المعلومات

 

16 

تةكز   ة ت ر
تكن ا جحا 
 رات   تاو

رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

ة السززيرفرات بمززا يتززوائم مززع وسززائل االمززان تجهيززز فرفزز

 الجديدة من حماية ضد الحريق و تجهيزات اخرى

تكن ا جحا تةكز   4
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

تكن ا جحا تةكز   4  السلكية الجديدة الشبكة ال
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

 

 
 

 .متطلبات وتطور العمل إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية   الهدف االستراتيجي

 حدث المعايير المحلية والدولية.أبما ينسجم مع  هامية في الجامعة وتنفيذلعملية التعليل المتعددة عناصرللضمان الجودة  أنشطةتخطيط  اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

رالشيييتةري فيييي  ة  را تييي   راتييياتتةرو راتيييي ت رييي ها 
 .راشةكاو را اةجحه  تنظحا   ةرو ت ةحبح  ا كا ة

3 
 

رنتشاة را  ي 
 رز حا  رالهتتاا 
بج  ة را ت ح  

 .رات  حتح 

 تةكز   تا ة راتط حة
 تكن ا جحا رات   تاو

راشةكاو باات ا ن تع 
 .را ر  ح   را اةجح 

   تستتة

 تنفيذ المشاريع اتي ما زالت قيد التنفيذ   الهدف االستراتيجي
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 .الت قيد التنفيذتنفيذ مشاريع العمل التي ما ز  استكمالاإلستراتيجية: 

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 تط حة  زحا ة  جا راس او رات زحنح   -

تنظحا  ت  ح  رنظت  را تاحي   راطاقي  فيي ةةفي   -
 را  ر ا راةئحسح 

 .س   ت زحن ركبة - 1
سة   تشغح   -

 رالنظت .

 حت ت   ت   -
النظت   را  تاو ر

 رالاكتة نح 

 

ش ب  رانظا  باات ا ن تع 
 راشةكاو رات ة ة.

  سن   ر  ه

 تطوير و مواكبة كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات و تطبيقه بما يخدم مصلحة الجامعة الهدف االستراتيجي

 اإلستراتيجية: تطوير البنية التحتية لالنظمة والخدمات االلكترونية
  اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء رال ا ح   لخطط التنفيذيةا

زحا ة راك اءة  5 ت  ح  رنظت  راتشغح  اكاف  را  ر ا راةئحسح   تط حةها
  سة   رال رء

ش ب  رانظا  رتن 
 رات   تاو

  تستتة

ى سحا ة تست  4 ت  ح  رنظت  را تاح   رتباع رات اححة را ااتح  في ذاي
 رالتان .

ش ب  رانظا  رتن 
 رات   تاو.

  تستتة
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 حوسبة الجامعة الهاشمية )جامعة خالية من الورق( محور
 
 

 المرحلة األولى: تفعيل البرامج الموجودة فعال
الموازنة  الموارد الالزمة  المسؤولية عن التفيذ االطار الزمني Tasks( Actionsالمهام )

 المخصص
 اءمؤشرات األد

تفعيش ال رامج المحوسبة الموجودج لعاًل ألع اء 
 الهيعة التد يسية 

العمش عل  لحص وتدقيق المواد المحوسبة ومدى 
عفاءج تد يسها اون الين ومقا نة النتائج ةين 

 التد ي  التقليدي لي القاعة والتد ي  اون الين 

مركز تكنولوجيا  مستمر
المعلومات + الكليات 
ز والعمادات والمراع
 والوحدات والدوائر

االستعانة 
بمتد بين وةا ج 
االتصاالت 
ومشرلي 

المخت رات من 
الكليات لتد يب 
ئع اء الهيعة 
ئو  التد يسية

تخصيص 
مواةنة للعمش 

  
 استخدام هذه االنظمة  
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   األضالي
تفعيش ال رامج المحوسبة الموجودج لعاًل ألع اء 

 الهيعة اإلدا ية 
ا مركز تكنولوجي 31/12/2017

المعلومات + الكليات 
والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

االستعانة 
بمتد بين وةا ج 
االتصاالت 
ومشرلي 

المخت رات من 
الكليات لتد يب 
ئع اء الهيعة 
او األدا ية  
تخصيص 
مواةنة للعمش 
 األضالي

 تد يب ئع اء الهيعة االدا ية   
 استخدام هذه االنظمة  

مركز تكنولوجيا   بة الموجودج لعاًل للطلبةتفعيش ال رامج المحوس
المعلومات + الكليات 
والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

االستعانة 
بمتد بين وةا ج 
االتصاالت 
ومشرلي 

المخت رات من 

تد يب الطلبة من خالل االعالنات  
 عل  الفي  ةوك
   استخدام هذه االنظمة
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او الكليات 
تخصيص 
مواةنة للعمش 
 األضالي

 

 

 المرحلة الثانية: وضع خطة تنفيذية وتحليل األنظمة المراد استكمال حوسبتها
الموازنة  الموارد الالزمة  المسؤولية عن التفيذ االطار الزمني Tasks( Actionsالمهام )

 المخصص
 مؤشرات األداء

مسح ود اسة حاجة الكليات والعمادات والمراعز 
نظمة المراد والوحدات والدوائر + وتحليش األ

 حوس تها 

مركز تكنولوجيا  
المعلومات + الكليات 
والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

ةيادج عدد 
محللي النظم لي 
مركز تكنولوجيا 
 المعلومات

وضس خطة تنفيذية وتحليش األنظمة  
 المراد حوس تها

مركز تكنولوجيا   استكمال ال رامج المتعلقة بالطلبة
ليات المعلومات + الك

والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

 حوسبة األنظمة  تعيين ئو انتداب 

 بة األنظمةحوس تعيين ئو انتداب مركز تكنولوجيا   استكمال ال رامج المتعلقة بأع اء الهيعة التد يسية
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المعلومات + الكليات 
والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

ئو تكليف 
م رمجين من 
علية األمير 
 الحسين

مركز تكنولوجيا   استكمال ةرامج المتعلقة بأع اء الهيعة االدا ية
المعلومات + الكليات 
والعمادات والمراعز 
 والوحدات والدوائر

تعيين ئو انتداب 
ئو تكليف 
م رمجين من 
علية األمير 
 الحسين

 حوسبة األنظمة 

اعادج هيكلة موقس الجامعة الجديد وبوابات اع اء 
لتد يسية واالدا ية والطلبة والموقس الهيعة ا
 االخبا ي 

مركز تكنولوجيا  
 المعلومات 

 موقس جديد وبوابات جديدج  -

اعادج هيكلة االمتحانات االلكترونية ونظام ادا ج 
 التعليم 

مركز تكنولوجيا  
 المعلومات

 نظام اد اج التعليم جديد  -

 

 

 الالزمة المرحلة الثالثة: فحص األنظمة واجراء التشريعات
 مؤشرات األداءالموازنة  الموارد الالزمة  المسؤولية عن التفيذ االطار الزمني Tasks( Actionsالمهام )
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 المخصص
لحص وتجربة ال رامج الجديدج ئع اء هيعة 

 تد يسية إدا ية وةلبة
مركز تكنولوجيا  

المعلومات بالتنسيق 
 مس ضباط اال تباط

استحدا  شعبة 
الفحص لي 
ولوجيا مركز تكن

المعلومات 
 وانتداب موظ  

 %100ئنظمة تعمش  

تعديش المعايير واالنظمة والتعليمات بما يتناسب 
 مس المرحلة االلكترونية

 تشريعات جديدج    ئاسة الجامعة ئس وعين

 

 المرحلة الرابعة: األرشفة
الموازنة   الموارد الالزمة المسؤولية عن التفيذ االطار الزمني Tasks( Actionsالمهام )

 المخصص
 مؤشرات األداء

القديمة ألع اء الهيعة  ئ شفة المعلومات
 التد يسية 

الكليات والعمادات  
والمراعز والوحدات 

 والدوائر

اجهزج مسح 
 ضوئي

 اال شيف االلكتروني 

الكليات والعمادات   القديمة ألع اء الهيعة األدا ية  ئ شفة المعلومات
والمراعز والوحدات 

 روالدوائ

اجهزج مسح 
 ضوئي

 اال شيف االلكتروني 



 مركز تكنولوجيا المعلومات

 

23 

الكليات والعمادات    للطلبةالقديمة  ئ شفة المعلومات
والمراعز والوحدات 

 والدوائر

اجهزج مسح 
 ضوئي

 اال شيف االلكتروني 

 

 

 

 حرم جامعي خالي من الورقمحور 
 

 .نيةالخدمات االلكتروتشغيل وتطوير التوسع في االستفادة من   الهدف االستراتيجي

 .استكمال تشغيل الخدمات االلكترونية للوصول الى حرم جامعي خالي من الورق اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 3 تشغح  كاف  رألنظت  رإل رةح  رات  سب  
 

رالستغناء  ن 
 .رإلجةرءرو را ةقح 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو

 راك حاو  رات اه 
 . را   رو  را  رئة

   تستتة

رالستغناء  ن  3 تشغح  كاف  رألنظت  رالكا حتح  رات  سب 
 .رإلجةرءرو را ةقح 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو

 راك حاو  رات اه 
 . را   رو  را  رئة

  تستتة

  تستتةتكن ا جحا تةكز رالستغناء  ن  4 رالاكتة نح  ا طااب زحا ة تط حة را  تاو
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رانتاذج را ةقح  
 .ا طااب

 رات   تاو

رالستغناء  ن  4 زحا ة تط حة را  تاو رالاكتة نح  ا ت ةس  رات ظف
 .رانتاذج را ةقح 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو

 راك حاو  رات اه 
 . را   رو  را  رئة

  تستتة

ة تطيي حة را يي تاو رالاكتة نحيي  راتةتبطيي  بااةسييائ  زحييا 
 رار حةة

رالستغناء  ن  4
 .رانتاذج را ةقح 

تكن ا جحا تةكز 
 رات   تاو

  تستتة

تكن ا جحا تةكز  راط ب   رات ةسحن 4 تط حة را  تاو رالاكتة نح  راتةتبط  بتطبحراو رات ت  
 رات   تاو

  تستتة

ت ئا تييع رألنظتيي  ت يي ح   تطيي حة راريي رنحن  رألنظتيي  اتيي
 رات  سب  

تط حة رار رنحن  5
  رالنظت 

  تستتة  رئةة رتان  سة راتجااس

رالستغناء  ن  3 رستكتا  ت  ح   تشغح  كاف  أنظت  رالةش   رالاكتة نح 
 رالجةرء راح  ي

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو

 راك حاو  رات اه 
  را   رو  را  رئة

  تستتة

ر ا  راسيي او رات زحنحيي  راتت  ريي  باالنظتيي  تطيي حة را يي 
 رات  سب 

تكن ا جحا تةكز  را  ر ا راج ح ة 2
تع  باات ا ن رات   تاو

 را طاءرو راتةكزح 

  تستتة

تطيي حة سحاسيياو رألتييان  شييةرء أنظتيي  را تاحيي  ارا يي ة 
 رابحاناو  أنظت  راجات   رات  سب 

أنظت  راجات    1
 راج ح ة 

تكن ا جحا تةكز 
تع  باات ا ن تاورات   

 را طاءرو راتةكزح 

  تستتة

تطيي حة راحيياو ج حيي ة تتطيي ةة ا نسيي  رال تحيياطي ارا يي ة 
 رابحاناو  أنظت  راجات   رات  سب 

أنظت  رانس   1
 رال تحاطي 

تكن ا جحا تةكز 
تع  باات ا ن رات   تاو

 را طاءرو راتةكزح 

  تستتة
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 ر  رسييتكتا  ةبييط راجات يي  تييع را ك تيي  رالاكتة نحيي  أ 
 ت نح , ج رزرو, رات  حا را ااي, را فع رالاكتة ني(

تكن ا جحا تةكز  أنظت  راجات   3
رات   تاو  راجهاو 

 رات نح 

  تستتة

تيييي ةحب كافيييي  راتسييييت  تحن   يييي  رسييييت  را را يييي تاو 
 رالاكتة نح  راج ح ة

تكن ا جحا تةكز  تست  تي رالنظت  2
رات   تاو  راجهاو 

 رات نح 

  تستتة

ا ة رإل رةي ايي رئةة رابةتجيي   تطبحراتهييا تيين تطيي حة راكيي
 ت ةحب تتتحز

تكن ا جحا تةكز  راتبةتجحن 1
رات   تاو  راجهاو 

 رات نح 

  تستتة

 
 

 

 محور الحرم الجامعي الذكي
 

 

 

  

 

 .حرم جامعي ذكي  الهدف االستراتيجي

 .اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني فيذالمسؤوليّة عن التن مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية
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        تن راتر تاو  راتتط باو راتي ال حتكن  راتةكحز

تن تجزئتها  ح زا ر رةتها ك   ة  ر  ة  بطةحر  ذكح  

 S-IT Infrastructure ذكح  ت   تاتح  ت تح  بنح 

 Digital Culture راةقتح  وراف  

3 
 

رنتشاة را  ي 
 رز حا  رالهتتاا 

 ت ح  بج  ة را
 .رات  حتح 

تكن ا جحا تةكز 
باات ا ن تع  رات   تاو

 راك حاو  رات اه .

   تستتة

   الهدف االستراتيجي

 اإلستراتيجية:

 الموارد المطلوبة اإلطار الزمني المسؤوليّة عن التنفيذ مؤشرات األداء األولوية الخطط التنفيذية

 S-Educationalبحئ  ت  ا ذكح  را ت      تجهحز 

Environment 

 

ت ى ت رفة  سائ   5
  رات  حا ة ت ر

رالاكتة ني أل لاء 
 .راهحئ  رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

ك ر ة بشةح  ذكح  ت ةب   تتتتع را ت      ر  ر  

 S-Peopleبااتهاةرو راةقتح  رالة ةح  

 

ت ى ت رفة  سائ   4
 حا   رات ة ت ر

رالاكتة ني أل لاء 
 .راهحئ  رات ةحسح 

تكن ا جحا تةكز 
رات   تاو باات ا ن تع 
 راك حاو  رات اه .

  تستتة

 

 
 


