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 هركس الحاسوب
 

 :الوقذهة 
 

فٙ انعايعح تغطض ذٕظٛف ذكُٕنٕظٛا انًعهٕيااخ ناس ى    انحاؼٕباَشئ يطكع 
االَشااؽح فااٙ انعايعااح ٔانًؽااااًْح فااٙ ذح ٛااي يكاَاااح  انٛاااح نٓااا تااٍٛ    

انًحٕض االؼاؼٙ ٔانطئٛؽٙ فٙ يعال ؽاخ انرعهًٛٛح، ٔٚعرثط انًطكع انًؤؼا
ٗ   فٛالزنفٛاا اؼررساو ذ ُٛح انًعهٕياخ انحسٚصح فاٙ ظايعاح     ، حٛاس ٚعًام  ها

ذًشاٛا  يا    انًعهٕيااخ   ذكُٕنٕظٛاا انؽاطٚ  فاٙ يعاال     هرؽٕضيٕاكثح انعايعح ن
 . .ذٕظٓاذٓا فٙ ْصا انًعال

 
 أهذاف هركس الحاسوب ورسالته

اٚصااال انًعهٕيااح انس ٛ ااح ٔانصااحٛحح انااٙ ظًٛاا  اضكاااٌ االزاضج فااٙ          - 1
                                                  انعايعاااااااااااااااااااااااااااح  هاااااااااااااااااااااااااااٗ يررهاااااااااااااااااااااااااااف  

انثٛاَااخ انراٙ     ٕا سٔتأؼطع ٔ د يًكٍ يٍ ذالل انثطايط ٔ ،انًؽرٕٚاخ
 ٕ ل ذحراإ٘  هااٗ تٛاَاااخ االَمًااح انًررهفااح فااٙ ظًٛاا  انًعاااالخ كااان ث

ٍ  ٔشاؤٌٔ انؽهثاح   ٔٔانرؽعٛم  ٔظًٛا   ًاازاخ ٔزٔائاط      ،شاؤٌٔ انًإظفٛ
 .انعايعح

ذ سٚى انرسياخ انحاؼٕتٛح  انالظياح نؽهثاح انعايعاح ٔا عااه انٓٛ راٍٛ            - 2
األكازًٚٛح ٔاإلزاضٚح ٔشنك يٍ ذالل ذإفٛط األظٓاعج ٔذؽإٚط انثاطايط ٔنإاظو      

 .انرشغٛم انًررهفاح ٔصٛاَرٓا
نرااسياخ انحاؼاإتٛح نهثاااحصٍٛ فااٙ انعايعااح تراإفٛط األظٓااعج  ذ ااسٚى ا       -3

ٔانثطيعٛااخ انالظياح ٔانراسضٚة  هاٗ اؼاررسايٓا ذسياح نهثحاس انعهًاٙ        
 .ٔانسضاؼاخ انعهٛا

ذ سٚى انرسياخ انراصح تئزذال انحاؼإب فاٙ انعًهٛاح اإلزاضٚااح فاٙ            - 4
 .كهٛاخ انعايعاح     ٔيطاكعْا ٔزٔائطْا

انراسضٚة  هاٗ ذؽثٛ ااخ انحاؼإب ٔاؼارعًاالذّ ندفااطاز        ذٕفٛط فاط        - 5
 . زاذام انعايعح  ٔذاضظٓا

ذ سٚى االؼرشاضاخ ٔانرسياخ  نهًؤؼؽاخ انعايح ٔانراصح تاؼاررساو        -6
 .انحاؼٕب ٔذُمٛى ْصِ انرسياخ ٔإزاضذٓا ٔذُفٛصْا ٔيراتعرٓا

ًعهٕيااااخ اإلشااطاع  هااٗ ظًٛاا  انًشاااضٚ  انًرعه ااح تركُٕنٕظٛاااا ان        - 7
ٔذؽٕٚطْاا يحهٛاا  أ انرعا اس يا  ظٓااخ اذاطٖ       تُائٓاا  ٔيراتعرٓا يٍ ذالل  

 .نرُفٛصْا
 .اإلشطاع  هٗ ذُمٛى ٔذؽٕٚط يٕ   انعايعح  هٗ شثكح اإلَرطَد     - 8
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تُاه شثكاخ انحاؼٕب  فٙ انعايعح ٔضتؽٓا تثععٓا اناثعط ٔتانشاثكح         - 9
 . انعانًٛح

ًعرًااا   اااٍ ؼطٚاااي انراااسضٚة ٔانُاااسٔاخ  انًؽااااًْح فاااٙ ذسياااح ان    -10
 .ٔاالؼرشاضاخ

انًٕاصاافاخ ٔانشااطٔغ انفُٛااح انًؽهاإب ذٕافطْااا فااٙ اَمًااح        حسٚااسذ   -11
  .ٔاالظٓعج انالظيح نرشغٛهٓا انًعهٕياخ

 
 اطات الوركسنش
 اَمًح انًعهٕياخ   .1
يراتعح ذشغٛم ٔصٛاَح ٔذؽٕٚط اَمًح انًعهٕيااخ انعايهاح ٔانًؽارحسشح فاٙ     . ا

 :ظًٛ  يطافي انعايعح ْٔٙ
ان ثٕل ٔانرؽعٛم ٔانعسٔل انسضاؼٙ ٔانعالياخ )اَمًح يعهٕياخ انؽهثح   -

 (ٔانطؼٕو انعايعٛح                 ٔاالضشاز االكازًٚٙ
َماو انرؽعٛم ٔاالؼرعالو  ٍ انعالياخ ٔانطؼٕو انعايعٛح  اٍ ؼطٚاي     -

 االَرطَد
 َماو شؤٌٔ انعايهٍٛ  -
 سٔاوَماو يطا ثح ان  -
 َماو شؤٌٔ ا عاه انٓٛ ح انرسضٚؽٛح  -
 َماو ذ ٛٛى ا عاه انٓٛ ح انرسضٚؽٛح  -
 اَمًح انًؽرٕز اخ ٔانهٕاظو ٔانثاصاخ  -
 َماو شؤٌٔ انؽهثح ٔانرطٚعٍٛ  -
 َماو انطٔاذة  -
 َماو االيرحاَاخ انًحٕؼثح  -
 َماو انثطٚس االنكرطَٔٙ  -

 
 .ٛاؼٙ نهثٛاَاخ ٔيراتعرٓاذؽثٛي آنٛح فا هح نعًهٛاخ انُؽد االحر. ب
يراتعح   ٕز انصٛاَح ٔذطاذٛص انثطيعٛاخ انالظيح نعًم االَمًاح ٔذعسٚاسْا   . ض

 .ٔذحسٚصٓا تشكم يؽرًط
 انصٛاَح ٔانشثكح انساذهٛح. 2
صٛاَح ظًٛ  اظٓاعج انحاؼإب انًٕظإزج تانعايعاح  ٔانؽاتعااخ ٔانطاؼاًاخ       . ا

 .ٔانًاؼحاخ انعٕئٛح ٔاظٓعج انعطض ٔيهح اذٓا
يراتعح ذٕفٛط ذسيح االَرطَد انؽهكٛح ٔانالؼاهكٛح نعًٛا  يطافاي انعايعاح      .ب

نررسو ا عاه انٓٛ رٍٛ انرسضٚؽٛح ٔاالزاضٚح ٔانؽهثح، ٔكصنك ذٕفٛط ذسياح انثطٚاس   
 . االنكرطَٔٙ

يطا ثح ازاه شاثكح انحاؼإب انساذهٛاح ٔصاٛاَرٓا ٔذٕؼاعرٓا  كهًاا ا رعاد        . ض
 .انحاظح
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الظٓعج انحاؼٕب ٔيهح اذٓاا ٔانراٙ ٚارى شاطا ْا      ا ساز انًٕاصفاخ انالظيح. ز
 .نكهٛاخ ٔزٔائط ٔيطاكع انعايعح انًررهفح

 
ذٕفٛط ذسياخ انحاؼٕب انالظيّ نُشاؼاخ انعايعح انًررهفح انساذهٛاح يُٓاا   . ٔ

 .ٔانراضظٛح يصم انًؤذًطاخ ٔانُسٔاخ ٔٔضؾ انعًم
 
 يٕ   انعايعح. 3

َاٙ  هاٗ االَرطَاد تحٛاس ٚعكاػ      صٛاَح ٔذحسٚس يٕ   انعايعح االنكرطٔ       
انصٕضج انح ٛ ٛح نهعايعح ٕٔٚفط انًعهٕيح انالظيح  ٍ تطايط انعايعح انًررهفاح  

 . نكم يٍ اضاز شنك فٙ ا٘ يكاٌ ٔفٙ ا٘ ٔ د
 انرسضٚة . 4

  س زٔضاخ ذسضٚثٛح نهعايهٍٛ تًطكع انحاؼٕب يٍ اظم ذؽٕٚط ذثاطاذٓى نٛ ٕيإا   
 .ٕبتاال ًال انًٕكهح انٛٓى تانشكم انًؽه

 انس ى انفُٙ . 5
انكهٛاااخ ٔانااسٔائط عًٛاا  ٚ اإو انًطكااع تر ااسٚى انااس ى انفُااٙ ٔاالؼرشاااضاخ ن 

 .ٔانًطاكع شاخ انصهح تاال ًال انحاؼٕتٛح
 

 2002/2010اهن االنجازات خالل العام 
 .ذحسٚس َماو انًحاؼثح انعايح - ا

 .ذفعٛم َماو يطا ثح انسٔاو تاؼررساو انثصًح  - ب
 .اؼٕتٛح نًثُٗ انعًاضج ٔانرصًٛىذعٓٛع انشثكح انح - خ
 Mbps 12 .انٗ   Mbps 6ظٚازج ؼط ح االَرطَد تانعايعح يٍ  - ز
 .ذؽٕٚط ٔصٛاَح انكصٛطيٍ انٕظائف الَمًح انًعهٕياخ انعايهح تانعايعح - ض
ذعٔٚااس يطكااع انحاؼاإب تاااظٓعج ٔتطيعٛاااخ حسٚصااح يااٍ اظاام ذحؽااٍٛ االزاه  - غ

 .ٔانؽطٚح ٔاالياٌ نهًعهٕياخ
 Microsoftانااٗ  Microsoft Exchange 2003االنكرطَٔااٙ يااٍ ذؽاإٚط َماااو انثطٚااس  - خ

Exchange 2010. 
 

 الخطة الوستقبلية
اٌ يطكع انحاؼٕب ٔتاالظاافح اناٗ يراتعاح اال ًاال انطٔذُٛٛاح انراٙ ٚ إو تٓاا         
ٔانًرًصهح ترشغٛم ٔصٛاَح االَمًح انعايهح تانعايعح ٔازاضج انشثكاخ انساذهٛاح  

انٗ ياا   2010/2011نكرطَٔٙ ٔاالَرطَد ٚرؽه  فٙ انعاو فٛٓا ٔذسياخ انثطٚس اال
- :ٚهٙ
االؼاارًطاض فااٙ ذؽاإٚط اَمًااح انًعهٕياااخ انًررهفااح ٔإظااافح انٕظااائف    . ا

 .انًؽهٕتح يٍ  ثم انًؽررسيٍٛ انٗ ْصِ االَمًح
ضتػ اَمًح انًعهٕياخ انًررهفح تععٓا تعط يٍ اظم ذكايم انًعهٕيااخ   . ب

 .ٔز رٓا
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ظاثػ انعإزج فاٙ انعايعاح ٔتُااه  ا اسج       اؼرحساز َماو يراتعح ا ًاال   . خ
تٛاَاخ نالحرفاؾ تعًٛ  انٕشائي انالظيح ناصنك تشاكم انكرطَٔاٙ ٔتحٛاس     
ٚرى ضتػ ْصا انُماو ي  َماو ان ثٕل ٔانرؽاعٛم ْٔاصا ؼٛؽاا س  هاٗ     
ذؽاآٛم  ًهٛااح ازاضج ٔشااائي ظااثػ انعاإزج ٔؼاإٛفط  ااسزا  يااٍ انر اااضٚط  

 .ج ٔيطا ثح ْصِ انعٕزجٔاالحصائٛاخ انرٙ ؼرؽا س  هٗ يراتعح ٔازاض
 .اؼرحساز َماو انؽهثح االظاَة  . ز
ضفااس انًطكااع تااانًٕظفٍٛ شٔ٘ انرثااطاخ انًُاؼااثح نرحؽااٍٛ ازاه انًطكااع  . ض

 .ٔانرٕؼ  فٙ انرسياخ انرٙ ٚ سيٓا
 .انثسه ترٕشٛي اَمًح انًعهٕياخ انعايهح تانًطكع . غ

 
 ى في الوركسوالووظف

 

 : اال ساز حؽة انٕظٛفح

 دالعذ الوظيفة
 2 ازاض٘

 4 يثطيط

 4 يشطع انشثكح

 1 يصًى يٕا   اَرطَد

 
 

 :االعذاد حسة الوؤهل العلوي
 

 العذد الوؤهل العلوي
 1 زكرٕضاِ

 2 ياظؽرٛط

 8 تكانٕضٕٚغ

 


