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 مركز الحاسوب
 

 :المقدمح
 

هابد لامػن   فٖ الغبهؼخ ثغزع رْظ٘ف ركٌْلْع٘ب الوؼلْ اًشئ هزكش الؾبطْة
االًشااـخ فااٖ الغبهؼااخ ّالوظااابُوخ فااٖ رؾ ٘ااي هكبًاااخ ػبل٘اااخ لِااب ثاا٘ي    

الوؾْر االطبطٖ ّالزئ٘ظٖ فٖ هغاب   ّٗؼزجز الوزكش  .الوإطاظبد الزؼل٘و٘خ
اطزخمام ر ٌ٘خ الوؼلْهبد الؾمٗضخ فاٖ عبهؼاخ ف٘لفلا٘ابي ؽ٘اش ٗؼوا  ػلأ       

بد روشا٘ب  هاغ   هْاكجخ الغبهؼخ للزـْر الظازٗغ فاٖ هغاب  ركٌْلْع٘اب الوؼلْها     
 . رْعِبرِب فٖ ُذا الوغب 

 
 أهداف مركز الحاسوب ورسالته: أوال
اٗظب  الوؼلْهخ المق٘ خ ّالظؾ٘ؾخ الٖ عو٘غ اركبى االفارح فٖ الغبهؼاخ     - 1

ػلٔ هخزلف                                                   الوظزْٗبدي ّثأطزع 
ج٘بًبد الزاٖ رؾزإْ ػلأ ث٘بًابد     ّقذ هوكي هي خل  الجزاهظ ّقْاػم ال

االًظوخ الوخزلاخ فٖ عو٘غ الوغبالد كبل جْ  ّالزظغ٘  ّشإّى الـلجخ 
 .شإّى الوْظا٘يي ّعو٘غ ػوبفاد ّفّائز الغبهؼخّ

تقددد ا المدددماخ الحاسددوتمح الممالزددح البةمددح لعةثددح ال ام ددح      - 2
وأعضدداا الئميتددمك ايكاة ممددح وا ةار ددح واللددو مددك  ددب  تددو مر    

 .هجئزج وتعو ر الثرام  ولواة  التغيم  الممتةـدح ويماتتئااي
ر مٗن الخمهبد الؾبطْث٘خ الووكٌخ للجبؽض٘ي فٖ الغبهؼخ ثزْف٘ز األعِاشح     -3

ّالجزهغ٘ابد اللسهاخ ّالزامرٗت ػلأ اطازخماهِب خمهاخ للجؾاش الؼلواٖ        
 .ّالمراطبد الؼل٘ب

ل٘خ اإلفارٗاخ فٖ كل٘بد ر مٗن الخمهبد الخبطخ ثافخب  الؾبطْة فٖ الؼو   - 4
 .الغبهؼاخ ّهزاكشُب ّفّائزُب

رْف٘ز فزص الزمرٗت ػلٔ رـج٘ بد الؾبطْة ّاطزؼوبالرَ لألفازاف فاخا     - 5
 . الغبهؼخ  ّخبرعِب

ر مٗن االطزشبراد ّالخمهبد  للوإطظبد الؼبهاخ ّالخبطاخ ثبطازخمام        -6
 .ثؼزِبالؾبطْة ّرٌظ٘ن ُذٍ الخمهبد ّئفاررِب ّرٌا٘ذُب ّهزب

اإلشاازاع ػلاأ عو٘ااغ الوشاابرٗغ الوزؼل ااخ ثزكٌْلْع٘اااب الوؼلْهااابد          - 7
ِاب ّرـْٗزُاب هؾل٘اب  اّ الزؼبقام هاغ عِابد  خازٓ        ئّهزبثؼزِب هاي خال  ثٌب  

 .لزٌا٘ذُب
 .اإلشزاع ػلٔ رٌظ٘ن ّرـْٗز هْقغ الغبهؼخ ػلٔ شجكخ اإلًززًذ   - 8
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ؼاِب الاجؼغ ّثبلشاجكخ    ثٌبء شجكبد الؾبطْة  فاٖ الغبهؼاخ ّرثـِاب ثجؼ      - 9
 . الؼبلو٘خ

الوظااابُوخ فاااٖ خمهاااخ الوغزواااغ ػاااي ؿزٗاااي الزااامرٗت ّالٌااامّاد       -10
 .ّاالطزشبراد

 رـْٗز الوْاطابد ّالشزّؽ الاٌ٘خ الوـلْة رْافزُب فٖ اًظوخ الوؼلْهبد -11
  .ّاالعِشح اللسهخ لزشغ٘لِب

 
 تغاطاخ المركز:  ثاتمًا
 اتظمح الم ةوماخ   .1
ّط٘بًخ اًظوخ الوؼلْهبد الؼبهلخ فٖ عو٘غ هزافي الغبهؼاخ   هزبثؼخ رشغ٘  . ا

ُّٖ: 
ال جاْ  ّالزظاغ٘  ّالغامّ  المراطاٖ ّالؼلهابد      )اًظوخ هؼلْهابد الـلجاخ    -

 .(ّالزطْم الغبهؼ٘خ                 ّاالرشبف االكبفٗوٖ
 .ًظبم شإّى الؼبهل٘ي  -
 ًظبم شإّى اػؼبء الِ٘ئخ الزمرٗظ٘خ  -
 د ّاللْاسم ّالجبطبداًظوخ الوظزْفػب  -
 ًظبم شإّى الـلجخ ّالخزٗغ٘ي -
 ًظبم الزّارت -
 ًظبم االهزؾبًبد الوؾْطجخ -
 ًظبم الجزٗم االلكززًّٖ -
 ًظبم الزؼل٘ن االلكززًّٖ -
رـااْٗز ّرؾاامٗش ّاػاابفخ ّظاابئف عمٗاامح لغو٘ااغ االًظوااخ الوااذكْرح اػاالٍ   . ة

كبى هي ثٌِ٘اب  ّقم  .ّؽظت ؿلجبد الوظزخمه٘ي ّهب ر زؼَ٘ ؿج٘ؼخ الؼو 
الؼول٘بد الزٖ رْفزُب اًظوخ هؼلْهبد الـلجخ ػي ؿزٗي االًززًذ هي خل  
الجْاثخ االلكززًّ٘خ الوْعْفح ػلٔ هْقغ الغبهؼخ ّالوزوضلخ ثبالطزؼلم ػاي  
الز ْٗن الغبهؼٖ ّالغمّ  المراطاٖ ّاعازاء ػول٘ابد الزظاغ٘  ّالظاؾت      

بئ٘خ ّهزبثؼخ االهْر الوبل٘اخ  ّاالػبفخ ّاالطزؼلم ػي الؼلهبد الاظل٘خ ّالٌِ
ة  ّك  ذلك ٗزن .الوزؼل خ ثبلزطْم الغبهؼ٘خ ّاالقظبؽ دق امة ّب ة ت سري

عة جام ان ب ب كم طان همة مرور ن يص ك ص خ  .من خالل ت
اػبفح ثزهغخ ًظبم االهزؾبًبد الوؾْطجخ ل٘كْى اكضز فبػل٘خ ّهزًّخ ّػمالاخ  . ط

عازاء اهزؾبًابد   الْقاذ الؾابلٖ إل  فاٖ  ٗظزخمم الٌظبم . ّفقخ ّطزٗخ ّ هبى
رؾمٗم الوظزْٓ ثبللغخ االًغل٘شٗخ ّعو٘غ الوْاف الزٖ ٗمرطِب هزكش اللغابد  
ّكذلك اهزؾبى هظزْٓ هِبراد الؾبطاْة ّهاْاف هِابراد الؾبطاْة الزاٖ      

ثبالػبفخ لذلك فاى الٌظابم هِ٘اأ إلعازاء     .رمرطِب كل٘خ ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد
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هاي   زؾبًبد هاي ًاْع االخز٘ابر   اهزؾبى رؾمٗمالوظزْٓ ثبللغخ الؼزث٘خ ّ ٗخ اه
 .ِب ػي ؿزٗي الٌظبمئهزؼمف رزغت الغبهؼخ ثبعزا

ػول٘خ رظؾ٘ؼ االهزؾبًبد ّاطزخزاط الْقذ ّالغِم اللسه٘ي فٖ ْٗفز الٌظبم 
الٌزبئظ ثشك  هجبشز ّٗاْفز كاذلك ؽشهاخ هاي الز ابرٗز ّاالؽظابئ٘بد ػاي رلاك         

 .االهزؾبًبد
ٗظاوؼ لؼؼاْ ُ٘ئاخ الزامرٗض ثٌشاز      اػماف ًظبم الزؼل٘ن االلكززًّٖ ّالاذٕ  . ف

هااي هاابفح رؼل٘و٘ااخ ّاػلًاابد ّّظاابئف  ئااَالج٘بًاابد الزااٖ ٗزٗاام لـلجزااَ ّسهل
كوب ٗزا٘ؼ اهكبً٘اخ الزْاطا  الوزجابف  ثا٘ي ػؼاْ ُ٘ئاخ الزامرٗض          .ّاهزؾبًبد

 .ّالـبلت هوب ْٗفز الوؼلْهخ ثبالرغبُ٘ي ثشك  فؼب  ّطزٗغ
ّهي  ُان االػابفبد    .ٖ للج٘بًبدل م رن رجٌٖ آل٘خ عمٗمح للٌظخ االؽز٘بؿ. ُا 

٘بؿ٘اخ للج٘بًابد الأ عِابس ؽبطاْة      فٖ ُذا الوغب  ُْ ً   الٌظخ االؽز
طؼخ رخشٗي ػبل٘خ هْعْفح فٖ هكبى ثؼ٘م ػي هزكش الؾبطْة ّثؾ٘ش  ٕذ

 .رزن الؼول٘خ ثشك  رل بئٖ ػوي عمّ  هؾمف
االًظوخ  هزبثؼخ ػ ْف الظ٘بًخ الخبطخ لزْف٘زرزاخ٘ض الجزهغ٘بد اللسهخ لؼو . ّ

 .ّرغمٗمُب ّرؾمٗضِب ثشك  هظزوز
 
 الصماتح والغثالح الدا ةمح. 2
ط٘بًخ عو٘غ اعِشح الؾبطْة الوْعْفح ثبلغبهؼخ  ّالـبثؼبد ّالزاطوبد  . ا

 .ّالوبطؾبد الؼْئ٘خ ّاعِشح الؼزع ّهلؾ برِب
كوب ٗزن هزبثؼخ ئطلػ ّط٘بًخ ُذٍ االعِشح لمٓ الشزكبد ّذلاك ػٌامهب   

 .عزاء الظ٘بًخ الخبرع٘خ للعِشح الوؼـلخر زؼٖ الؼزّرح ا
هزبثؼخ رْف٘ز خمهخ االًززًذ لغو٘غ هزافي الغبهؼخ لزخمم اػؼبء الِ٘ئاخ   . ة

 .الزمرٗظ٘خ ّاالفارٗ٘ي ّالـلجخي ّكذلك رْف٘ز خمهخ الجزٗم االلكززًّٖ
كواب ران رثاؾ الوجابًٖ      .هزاقجخ افاء شجكخ الؾبطْة الماخل٘اخ ّطا٘بًزِب   . ط

 .ِذٍ الشجكخ ثمح ثبلغبهؼخ  ّالوزافي الغمٗ
اػااماف الوْاطااابد اللسهااخ العِااشح الؾبطااْة ّهلؾ برِااب ّالزااٖ ٗاازن      . ف

 .شزاؤُب لكل٘بد ّفّائز ّهزاكش الغبهؼخ الوخزلاخ
رْف٘ز خمهبد الؾبطْة اللسهَ لٌشابؿبد الغبهؼاخ الوخزلااخ الماخل٘اخ      . ّ

 .هٌِب ّالخبرع٘خ هض  الوإروزاد ّالٌمّاد ّّرع الؼو 
 وقع ال ام حم. 3
 
ط٘بًخ ّرؾمٗش هْقغ الغبهؼخ االلكززًّٖ ػلأ االًززًاذ ثؾ٘اش ٗؼكاض      . ا

الظْرح الؾ ٘ ٘خ للغبهؼخ ّٗاْفز الوؼلْهاخ اللسهاخ ػاي ثازاهظ الغبهؼاخ       
  .الوخزلاخ لك  هي اراف ذلك فٖ إ هكبى ّفٖ إ ّقذ
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. رظااااو٘ن ّراؼ٘اااا  هْقااااغ اللغٌااااخ الولك٘ااااخ االطزشاااابرٗخ للزؼلاااا٘ن . ة
www.educomroy.gov.jo  

 
 التدر ة . 4
ػ م فّراد رمرٗج٘خ للؼبهل٘ي ثوزكش الؾبطْة هاي  عا  رـاْٗز خجازارِن      . ا

 .ل٘ ْهْا ثبالػوب  الوْكلخ الِ٘ن ثبلشك  الوـلْة
رمرٗت ػمف هي ؿلجخ الغبهؼخ ػوي هبفح الزمرٗت الؼولٖ الزٖ رـزؽِب  . ة

 .لْهبدثؼغ كل٘بد الغبهؼخ هض  كل٘زٖ الٌِمطخ ّركٌْلْع٘ب الوؼ
 

 المعح المستقثةمح: ثالثًا
ّالوزوضلخ هزكش الؾبطْة ثبالػبفخ الٔ هزبثؼخ االػوب  الزّرٌ٘٘خ الزٖ ٗ ْم ثِب 

ثزشااغ٘  ّطاا٘بًخ االًظوااخ الؼبهلااخ ثبلغبهؼااخ ّافارح الشااجكبد الماخل٘ااخ فِ٘ااب  
الأ هاب    2008/2009ٗزـلاغ فاٖ الؼابم     يّخمهبد الجزٗم االلكززًّاٖ ّاالًززًاذ  

- :ٗلٖ
زار فااٖ رـااْٗز اًظوااخ الوؼلْهاابد الوخزلاااخ ّئػاابفخ الْظاابئف   االطاازو .  

 .الوـلْثخ هي قج  الوظزخمه٘ي الٔ ُذٍ االًظوخ
رثؾ اًظوخ الوؼلْهبد الوخزلاخ ثؼؼِب ثؼغ هي  ع  ركبه  الوؼلْهبد   . ة

 . ّفقزِب
رْط٘غ ّرؼو٘ن فكزح اطزخمام ًظبم الزؼل٘ن االلكززًّٖ ثؾ٘اش ٗظازا٘م    . ط

 .خ فٖ عو٘غ الكل٘بدهٌَ اػؼبء الِ٘ئخ الزمرٗظ٘
اطزؾماس ًظبم هزبثؼخ اػواب  ػاجؾ الغاْفح فاٖ الغبهؼاخ ّثٌابء قبػامح         . ف

ث٘بًبد للؽزابف ثغو٘غ الْصبئي اللسهخ لاذلك ثشاك  الكززًّاٖ ّثؾ٘اش     
ُّاذا ط٘ظابػم ػلأ     .ٗزن رثؾ ُذا الٌظبم هغ ًظبم ال جْ  ّالزظغ٘ 

 اابرٗز رظااِ٘  ػول٘ااخ افارح ّصاابئي ػااجؾ الغااْفح ّطااْ٘فز ػاامفا  هااي الز 
 .ّاالؽظبئ٘بد الزٖ طزظبػم ػلٔ هزبثؼخ ّافارح ّهزاقجخ ُذٍ الغْفح

اطازؾماس ًظابم ٗظابػم فاٖ اػاماف هلاابد االػزوابف الخابص ألقظابم          .ُا
 .الغبهؼخ الوخزلاخ 

رْف٘ز خمهخ االًززًذ اللطلك٘خ فٖ االهابكي الوخزلااخ ثبلغبهؼاخ ثؾ٘اش     . ّ
  ْ   اى ٗظازخمم  ٗظزـ٘غ  ٕ هْظف  ّ ؿبلت ٗؾو  عِبس ؽبطاْة هؾوا

 .االًززًذ هي هزافي الغبهؼخ الوخزلاخ
 
 الموظـمك  ي المركز: رات ًا

 االػماف ؽظت الْظ٘اخ 

 ال دة الوظمـح
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 2 افارٕ

 3 هجزهظ

 4 هشزع الشجكخ

هظون هْاقغ 
 اًززًذ

2 

 
 االعداة حسة المؤه  ال ةمي

 

 ال دة المؤه  ال ةمي

 1 فكزْراٍ

 2 هبعظز٘ز

 7 ثكبلْرْٗص

 1 رْعِٖ٘

 


