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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 2018للعام وحدة الحاسوب تقرير 
 الخدمات المقدمة للمواطنين -1
  الذكية هواتفمي الذكي للاالنتهاء ونشر خدمة االستعالم عن تصاريح العمل في التطبيق الحكو 

)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ,وزارة النقل والمواصالت,  الوزارات الشريكةبالشراكة مع 
 وسلطة االراضي(.

 
 اإلنجازات من المشاريع  -2
 وتطبيقه. هيئة العمل التعاونيالخاص ب تصميم وتطوير وبرمجة نظام التعاونيات 
  م االجتماعية في إسرائيل الكترونيا ضمن نظاتصميم وحدة ادخال كشوفات تصاريح العمل والحقوق

 سوق العمل الفلسطيني.
 

 ابرز اإلنجازات -3
 اوال: دائرة الشبكات واالتصاالت

 

  .صيانة أجهزة الحاسوب وملحقتها في مقر الوزارة والمديريات 

  .تقديم الدعم الفني للموظفين في الوزارة والمديرات بشكل دوري 

   الوزارة والمديريات.جهاز في مقر  90تجهيز وتركيب 

   طابعة جديدة في مقر الوزارة والمديريات. 15اعداد وتركيب 

   وضع المواصفات الفنية الحتياجات هيئة العمل التعاوني للخوادم وأجهزة الحاسوب ومعدات

 الشبكة.

   2020-2018وضع االحتياجات الخاصة بالوحدة استنادا لموازنة الوزارة لسنة . 

   البيانات الخاص بقسم الشبكات واالتصاالت واعداد وطباعة المخطط الجديد.إعادة هيكلة مركز 

  الخاصة بالوزارة من نظام الدوام ونظام األرشيف االلكتروني .....  ةمتابعة األنظمة اإللكتروني

 الخ.

   .مشاركة في ورشة عمل حول اعداد سياسة امن المعلومات 

  للنوع االجتماعي.المشاركة في اجتماع الموازنة المستجيبة 

  رفع سرعة االنترنت في الوزارة منMB20  30الىMB. 

 . تركيب وتغير وحدة الطاقة وبرمجتها 

 استكمال تمديد خطوط الFiline  .في المديريات والمراكز 

  تحويل خطوط البيانات من تقنيةVDSL   الىFiber  . 
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  إعادة هيكلة الBackup  .سيرفر 

  اعدادsecurity server  خاص ب  جديدX-ROAD . 

 .إدارة صالحيات المستخدمين على أجهزة الحاسوب والشبكة 

 متابعة وإدارة البريد االلكتروني الحكومي للوزارة والمحافظات. 

 الكمبيوتر والطابعات لعمل الصيانة الالزمة على  ألجهزةالفنية مع الشركات الموردة  المتابعة
 عقود الصيانة أو الكفالة.

 تجهيز خادمين جدد لنظام التفتيش و حماية العمل. 
  المتابعة مع الحاسوب الحكومي و شركة االتصاالت الفلسطينية لفصل بعض خطوط اإلنترنت

 المزدوجة في بعض المديريات و المراكز.
 .تجهيز نظام بريد الكتروني جديد بنطاق جديد و مميزات افضل 
 وريد اجهزة حاسوب و ملحقاتها لصالح وزارة العمل.المتابعة مع اللوازم العامة الختيار و ت 
 .تجهيز خوادم و اجهزة الشبكة في هيئة العمل التعاوني 
 .تركيب و تجهيز اجهزة الحاسوب و ملحقاتها في هيئة العمل التعاوني 
 اعادة تأهيل مركز البيانات. 
 تركيب نظام تبريد في مركز البيانات. 
 يانات.تركيب وحدة تبريد إضافية لمركز الب 
 في مركز البيانات. تركيب نظام كشف و اطفاء الحرائق 
 تركيب نظام لقياس ومراقبة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.  
 تركيب نظام لتنظيم الدخول الى مركز البيانات. 
 تحديث وحدات مصادر الطاقة في مركز البيانات. 
  تركيبFalse Ceiling جديد في مركز البيانات.  
 دة للشبكةاضافة خزانة جدي.  
  وضع المواصفات الفنية لثالث خوادم جديده ووحدة تخزين مركزية ومتابعة طرح العطاء الخاص

  .بها
 ومتابعة طرح العطاء الخاص بها فات الفنية لمشروع حماية البياناتوضع المواص.  
 تركيب كاميرات مراقبة في مركز البيانات. 
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 الفنية لمشروع تطوير البنية التحتية ومتابعة طرح استدراج عروض االسعار  وضع المواصفات
 الخاص بها .

  مقاسم هاتف في المديريات. 4متابعة توريد و تركيب 
 

 انيا: دائرة البرمجة ونظم المعلوماتث

 .تغذية وتطوير الصحفة االلكترونية الخاصة بالوزارة 
  اإلشراف ومتابعة وبرمجة وتطوير نظام موقع التعليم والتدريب المهني والتقني مع الشركاء)وزارة

 التربية والتعليم العالي( والشركة المنفذة.
 .االشراف ومتابعة برمجة وتطوير تطبيق التعليم والتدريب المهني والتقني للهواتف الذكية 
 عامل تمثل في إضافة و تعديل مشاريع تعاونية و التتطوير شاشات جديده تابعه لنظام التعاونيات ت

 مع سجالت التحقيق و تصفية الجمعيات و العاملون باجر.
 بعملية تعديل الحالة العملية للجمعية. المتعلقة تعديل بعض الشاشات و السيناريوهات 
  ت وعامه عن أعضاء الجمعيات و الزيارات و المشاريع و الميزانياتطوير وبرمجة استعالمات 

 .تصفية الجمعيات و التحقيقات و العاملون بأجر لدى الجمعيات
  ما يسهل م التعاونياتالرئيسية لنظام  العامة والعالئقية()قسم االحصائيات تمت عملية تصميم

 استخراج االحصائيات والرسوم البيانية بالشكل المطلوب وبصورة أفضل.
  إضافة بعض النماذج على شكل ملفاتPDF .كقانون العمل الفلسطيني و غيرها 
 .تدريب طالب الجامعات و انجاز مشاريع برمجية خاصة بمرافق الجامعات لديهم 
  احد برامج ادخال تقنية العمل كفريق على المشاريع المشتركة باستخدام.source control 

 

 

 م سوق العمل حوسبة آلية جديدة إلدخال ردود الحقوق االجتماعية داخل الخط األخضر في نظا
بعد استالمها من الجانب اإلسرائيلي من خالل مراكز اإلدخال الثالث والذي يهدف إلى تقليل الجهد 

 والسرعة في العمل 
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

  حوسبة آلية جديدة إلدخال مجموعة تصاريح للعاملين داخل الخط األخضر في نظام سوق العمل
راكز اإلدخال الثالث والذي يهدف إلى وذلك بعد استالمها ورقيا من الجانب اإلسرائيلي من خالل م

 تقليل الجهد والسرعة في العمل 
 المنفذة  تمتابعة تطوير نظام التفتيش وحماية العمل مع اإلدارة العامة للتفتيش وشركة نيو سوف

والتنسيق وعقد االجتماعات داخل الوزارة وداخل الشركة  مراسالت المتابعة للمشروع من خالل
واالطالع على مراحل إنجاز وتطوير النظام وتقديم الدعم والمشاركة في التحليل وتوفير ما يلزم من 

 البيانات وجمعها وتزويدها للشركة.
 الت وتكنولوجيا االمشاركة في الدورات التدريبة لتطوير وبناء القدرات الفنية والتقنية في وزارة االتص

ودورة  ASP.NET MVC 5األنظمة بتقنية وبناء المعلومات حيث تم المشاركة في دور تطوير 
 MS SQL Server 2012إدارة قواعد البيانات من خالل برنامج 

  المشاركة في اللجان الفنية المختلفة منها لجنة الجرد ولجان تقييم وفتح العطاءات ألنظمة الوزارة
 والمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والموازنة.  

 مع موظفي وزارة العمل في غزة ومناقشة بنود العطاء  سالمشاركة في اجتماعات الفيديو كونفرن
 عمل خاص بهم.لبناء وتطوير نظام سوق 

 .عمل زيارات فنية ميدانية في المديريات حيثما استدعت الحاجة والضرورة 
  ة ونظام إدار  ق العمل الفلسطينيو خاصة نظام ساألنظمة بشكل دوري ومستمر تحديث وتطوير

 .المنظمات النقابية والشكاوى العمالية والبوابة الداخلية وإدارة قسائم الرواتب
  مديريات العمل ومكاتب التشغيل في ما يتعلق في بعض مشاكل البيانات في المتابعة الدورية مع

قواعد البيانات وخاصة في جزئية المسجلين والتصاريح والحقوق االجتماعية وإصدار شهادات 
 التعطل الخاصة بالتأمين الصحي.

  إضافة بعض التعديالت والتحسينات على نظام معلومات سوق العمل لتسهيل إجراءات وعمل
 الموظفين في المديريات.

 .تطوير البوابة الداخلية وبناء نموذج لحصر األجهزة وتوابعها في الوزارة 
  تطوير نظام التقارير الشهرية اإللكترونية والتدريب عليها و البدء بتنزيلها في المديريات المختلفة 
 مؤسسة  المواطن من خالل المشاركة في تدريب اللجنة الفنية للتخطيط والموازنة وكيفية اعداد موازنة

 الخاص برابط موقع الوزارة. QRأريج واعداد الكود 
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

  المشاركة في دورة تدريبية خاصه بتدريب فريق من المقيمين على استخدام البيانات المفتوحة في
 نطاق بيئة البيانات الحكومة اإللكترونية ومعرفة قابليتها الستخدام تقنية البيانات المفتوحة. 

  تعبئة استبيان البيانات المفتوحة الخاصة بوزارة العمل بعد التدريب 
 .المشاركة في اجتماع لجنة تطوير الهيكلية الخاصة بالوزارة 
  متابعة نظام التفتيش مع شركة نيوسوفت واإلدارة العامة للتفتيش لمعرفة مدى جاهزيته للتطبيق من

 التعاون مع اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العملخالل حضور االجتماعات وتقديم التقارير الخاصة ب
 والمديريات 

  متابعة نظام التعاونيات وانشاء حسابات جديده لبعض المستخدمين 
  متابعة نظام الموارد البشرية التابع للوزارة مثل انشاء حسابات لبعض المستخدمين او إعادة تفعيل

 لخاصة بالموظفين.بعضها باإلضافة الى نشر قسائم الرواتب الدورية ا
  اعداد شاشة حصر الحواسيب الخاصة بالموظفين في نظام الموارد البشرية التابع للوزارة إلدخال

 جميع بيانات األجهزة  
  تطوير شاشة ألرسال المسجات القصيرة(SMS)  لنظام سوق العمل الفلسطيني تستخدم في ارسال

 داخل الخط األخضر حال جهوزيتها. رسائل قصيرة عن التصاريح وأماكن استالمها للعاملين
  البدء بتهيئة وتنصيب نظام المراسالت الصادر والوارد في مكتب الوزير والوكيل بعد الحصول عليه

 من المجلس األعلى للقضاء
  البدء بعمل قاعدة بيانات بحيث تستخدم بيانات من سوق العمل الفلسطيني ليتم استخدامها في

 فى جرار و بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي مشروع الهجرة مع الدكتور مصط
  التعاون مع أصحاب المشاريع الخاصة مثل تطبيق افندي بحيث تتم االستفادة من بعض بيانات

 الوزارة الخاصة بجزئية العاملين وارسال الرسائل القصيرة والبدء بتنفيذ الشاشة الخاصة بذلك
  الوظيفية والتي يتم إدخالها من خالل نظام سوق العمل تنفيذ وتطوير خدمة تبادل اإلعالنات

 Afandieالفلسطيني مع تطبيق افندي 
  البدء بربط التبادل البيني من خاللXroad  مع وزارة الداخلية لتزويدنا بمعلومات السجل المدني

   .الخاص بالمواطنين
 المشاركة في لجنة الجرد السنوية داخل الوزارة. 
  الفنية للتخطيط والموازنة واعداد "موازنة المواطن".المشاركة في اللجنة 
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  العمل على تعديل واضافة بعض الجزئيات الخاصة بنظام عالقات العمل)جزئية المنظمات النقابية
 والشكاوى العمالية(

  العمل على رفع بعض المنشورات المتعلقة بالعمال داخل الخط األخضر على نظام سوق العمل
 الفلسطيني.

  قاعدة البيانات الخاصة بنظام اللوازم بالتعاون مع مجلس القضاء األعلى لتنصيب النظام تركيب
 الحقا لدائرة اللوازم والمشتريات في الوزارة.

  المشاركة في اللجنة الفنية لمتابعة وتطوير وبرمجة بوابة وتطبيق الموبايل ل التعليم والتدريب المهني
 والتقني في فلسطين.

 ارة العامة للتدريب المهني ومدراء مراكز التدريب المهني في وزارة العمل وموظفي تدريب موظفي االد
المدارس الصناعية والكليات المهنية والوحدات في وزارة التربية والتعليم العالي على استخدام بوابة  

 وتطبيق الموبايل الخاص ب التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
 دريبية لمجموعة تحسين خدمات التشغيل ونظام سوق العمل الفلسطيني بعنوان المشاركة في دورة ت

 . HRDالتخطيط االستراتيجي المتابعة والتقييم وكتابة التقارير في مؤسسة 
 .المشاركة في اجتماعات وورشات العمل لمجموعة تحسين خدمات التشغيل ونظام سوق العمل 

  

mailto:info@mol.gov.ps
http://www.mol.pna.ps/


 

State of Palestine 

Ministry of Labor 

Computer Unit 

 

 

 

 

 دولة فلســـــطين
 العملوزارة 

 وحدة الحاسوب

Ref: 

Date: 17/7/2019 
 :الرقم 

 17/07/2019التاريخ:

  

 350.: ص.ب، 02-2982801: فاكس  ،:2982800-02 :رام هللا

 info@mol.gov.ps :البريد اإللكتروني،  www.mol.pna.ps: الموقع اإللكتروني

Ramallah: : 02-2982827,     Fax: 02-2982801, P.O.Box:350                            

                                        @mol.gov.psinfoEmail:    www.mol.pna.ps: Website 

 

 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 الوحدة:الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل 
 .نقص الكادر البشري 
 .قلة الموازنات الخاصة بالتطوير 
 .مقاومة التحول االلكتروني من بعض الموظفين 
 .توفير بيئة عمل مناسبة 

 

 : التوصيات -4

 .توفير مختبر حاسوب لغايات التدريب والتطوير 
 .توفير غرفة خاصة بالخوادم "مركز البيانات" وفق األصول 
 في تطوير البنية التحتية التقنية. توفير الموازنات لالستمرار 
 .توفير كادر وظيفي جديد للوحدة 
 .تطوير كادر الوحدة 
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