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 تتضمن هذه الخطة ما يلي: 

 المقدمة -
 الرؤية -

 الرسالة -

 مةااألهداف الع -

 آلية تحقيق األهداف  -

 وحدة الحاسوباحتياجات  -
 Infrastructure(Hardware)أواًل: البنية التحتية  

 Human Resourcesالكادر البشري ثانيًا: 
  Training and Capacity Buildingثالثًا: بناء قدرات وتدريب 
 Systems and Softwareرابعًا: أنظمة وبرمجيات 

 ملحقات/مرفقات -

  (1ملحق ) – 2019مرفق أنظمة سيتم العمل عليها ومتوقع إعدادها خالل العام 

  (2ملحق ) – 2019وحدة الحاسوب لعام رئاسة مرفق نشاطات 

  (3ملحق ) – 2019مرفق نشاطات دائرة البرمجة ونظم المعلومات لعام 

  (4ملحق ) – 2019مرفق نشاطات دائرة الشبكات واالتصاالت لعام 

  (5ملحق ) – 2019مرفق خطة وحدة الحاسوب لعام 

 
  

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


State of Palestine 
Ministry of Labor 

Computer Unit 

 

 

 

 دولة فلسطين

 وزارة العمل

 وحدة الحاسوب

 

   3  
 350.: ص.ب، 02-2982819: فاكس،:2982800-02:رام هللا

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

Ramallah:: 02-2900375-9, Fax: 02-2900607, P.O.Box:35 

Website: www.mol.gov.psEmail: info@mol.gov.ps 

 

 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 

 المقدمة:
جيرة يا ك إن تكنلوجيا المعلومات أصببببجزء جسا أ ببببا ببببا يا يياتنا اليوميو يالمدنيون يةا ت    من عو

ا طالقا من رؤيو معالا  مختلف المجاالت لما لدا من تأثير مجاشببببببببببببببر نل  كايو الجوا   العمليون
ياةتمامدم يا تطوير الجيئو العامو لتكنولوجيا المعلومات يا الوزارةن يدنما  نالوزير ينطويو الوكيل

ن أنمال الوزارة بشبببكل كامل زو بببجوللعمل اإلدارين يتماشبببياع مو موا جو أي ل التكنلوجيا المدبببتخ مو ل
يالوصبببببول إل  إجرااات  مومجيو مزو بببببجون يلما أن تكنلوجيا المعلومات تدبببببان  نل  الوصبببببول إل  
التخطيط اال تراتيجا الدليمن كما أن  ظم المعلومات تعمل نل  تويير معلومات دقي و ك ان ة التخام 

ن تطوير يلناا  ظم ج ي ة للمعلومات له ال رارات تؤدي إل  تزدببببببببببببببين ال رارات اإلداريو المختل ون ي 
ي   تم العمل نل  اناا يتطوير مجمونو من نالقو مجاشببببببببببببرة انمو يتطوير العمل يا المؤ ببببببببببببدببببببببببببون 

األ ظمو يالجرامج الالزمو لتدببببببببببببببديل نمل اإلدارات لتز يم ةوا الد عن كما ييتم العمل نل  تطوير 
من خالل دائرة  ظم المعلومات يالجرمجو  أ ظمو يلرامج أخرى تجانا يدبببببب  الزاجون  ببببببواا أ ان مل 

لالتنديم مو كايو اإلدارات المعنيو يا الوزارة يالتا يمكندا أن توظف تكنلوجيا المعلومات يا الوزارة ي 
 لخ مو الوزارة يالجمدور يتعسيس الخ مات اإللكتري يو الزكوميو.

اصبببببببببو لابببببببببال  الوزارة يل نم أي من خالل متابعو األ ظمو يالجرامج التا تن و من خالل شبببببببببركات خ 
من تز يم ةببوا الرؤى ياألةبب اع يبب  نببا قمنببا يا ةببوا الخطببو  الويبب ةيتمويببل مببا زينن ييت  تتمكن 

اتجدبببي  األة اع يةليو تز ي دا ي جايدان يالنشببباألات ياألألر السمنيو للخطو الدبببنويون يالتا  أمل من 
تم تز ي  ن د من االيتياجات الالزمو  ن يلنااع نل  ةوا األة اع2019إ جازةا خالل الدببببببنو ال ادمو 

لتز ي دان ضبببمن يو بببجو أنمال الوزارة بشبببكل كاملن يالتا تدبببان  المدبببتويات اإلداريو العليا يمتخوي 
ال رار من الزاببببول نل  الت ارير ياإلياببببائيات بدببببدولو تامو ييا أي يقء يالتا تدبببباةم الي ا يا 

 رة.صياغو الديا ات ياتخام ال رارات الخاصو بالوزا
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 الرؤية: 
 ومون يت  يم خ ماتالزكيا  يالشبببببب اييو يالمزا ببببببجولتزدببببببين الك ااة يال  رة يال انليو  ت نيو ايئو تديئو

 .أيضل للمواألنين
 

 الرسالة:
رااات لمختلف األ شببطو ياإلجايا ات ييو ببجو  اا قوان انياالتابباالت يا ا ببتخ ا  ت نيات المعلومات 

 يصوال ال  ت  يم خ مات الزكومو االلكتري يو.  يا الوزارة

 

 األهداف العامة:
 تديئو الجنيو ال نيو الالزمو لال تخ ا  االمثل لتكنولوجيا المعلومات ياالتااالت. .1

 العالميو.تاميم يتن يو يإدارة الشجكات المزليو يرلطدا بشجكو المعلومات  .2

 ت  يم خ مو اال تر ء يالجري  االلكتري ا. .3

 أي ل الت نيات يا مجال تكنولوجيا المعلومات.موا جو  .4

التعاين مو اإلدارات العامو يا الوزارة يا يضببببببببببببببو يتن يو الجرامج يالخطط الت ريجيو لت ري   .5
 موظ ا الوزارة نل  ا تخ ا  الموارد الزا وليو المتايون يا تخ ا  الجرامج التطجي يو.

 ر الشجكات.ضمان الدريو ياألمان لت يم الجيا ات يالمعلومات نج .6

إجراا صببببببببببببيا و ديريون ييي  تطل  األمرن لبجدسة الزا ببببببببببببوليو يالمع ات ال نيو لضببببببببببببمان  .7
 تخ مومدببببببببببب جدداايو ا بببببببببببتمراريو صبببببببببببالييتدان يإن اد الت ارير ال يريو باألنطال الت نيو التا 

األجدسة يكيف تم يلدان ييت  يإدارة  ببببببببجالت خاصببببببببو باألجدسة الزا ببببببببوليون يتدببببببببجيل كل 
 لتطورات التا تز ل نليدا.الت اخالت يا

تنظيم يضببجط توزيو يا ببتخ ا  أجدسة الزا ببوق يملز اتدا يدبب  ايتياجات الوزارة يمتطلجات  .8
 العمل.

 

إن اد يتن يو الخطط المتعل و بزو جو أنمال الوزارة يتز ي  االيتياجات من أ ظمو المعلومات  .9
 يالجرمجيات يالعمل نل  توييرةا.
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 الزا وليو لمختلف األ شطو ياإلجرااات يا الوزارة.تطوير أ ظمو المعلومات  .10

إدامو أ ظمو المعلومات العاملو يا الوزارة يتويير ال نم ال وري يالالز  لجميو المدببببببببتخ مينن  .11
 يضمان  المو يأمن المعلومات.

يضبببو الخطط الت ريجيو ال بببتخ ا   ظم المعلومات ياإلشبببراع نل  تن يو الجرامج الت ريجيو ادوا  .12
 بالتعاين مو اإلدارات العامو المعنيو.الخاوصن 

 إن اد خطط ي ظ المعلومات يا ترجاندا يالتأ   من نمل  دخ ايتياأليو للجيا ات. .13

العمل اليوما نل  إدامو يتز ي  مزتويات الموقو اإللكتري ا للوزارة باإلضببببببببببببببايو إل  مواقو  .14
 بالوزارة. الكتري يو أخرى خاصو بمشاريو الوزارة يلالتنديم مو الجدات المعنيو

ضمان التكامل اين األ ظمو المدتخ مو يا كايو الوي ات اإلداريو يا الوزارة يضمان  المو  .15
 يإدامو يتز ي  المعلومات يالجيا ات مات العالقو باأل ظمو المدتخ مو.

العمل اليوما نل  إدامو مزتويات شببجكو المعلومات ال اخليو إلاإل ترا ءو يلالتندببيم مو كايو  .16
 نيو بالوزارة.الجدات المع

تطجيم ا تراتيجيو ار امج الزكومو االلكتري يو يا الوزارة يضمان تن يو يت عيل يإدامو مشاريو  .17
 الخ مات االلكتري يو الناتجو نندا.

التندببيم ال ائم مو كايو أصببزاق العالقو ييما يتعلم بالخ مات االلكتري يو التا ت  مدا الوزارة  .18
 تري يو يا يزارة االتااالت يتكنولوجيا المعلومات.يلاألخص مو ار امج الزكومو االلك

المشببببببببببببببباركو يا يرا العمل يالل ااات ال يريو التا يع  ةا ار امج الزكومو االلكتري يو يا  .19
 مجاالت نمل الجر امج المختل و.

 

 آلية تحقيق األهداف:
 

الزمايو ياإلشببببببراع يمايو النظا  من ال يري ببببببات من خالل متابعو التز ي  يالتطوير نل  أ ظمو  -1
 نل  شراا يتنسيل ارامج لزمايو الشجكات.

من خالل توزيو المدببببببببببببببؤيليات يدببببببببببببببب  الوصببببببببببببببف  دائرة  ظم المعلومات يالجرمجوتطوير نمل  -2
يالتوصبببببببببيف الوظي ا يلنااع نل  الديكل التنظيمان باإلضبببببببببايو إل  تنظيم المل ات يالوثائم يت  يم 

 االقترايات لتزدين العمل.
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 ي شاألات اإلدارات يالوي ات المختل و. الوزارةيالنظم اآلليو يالجرامج المدا  ة لعمل إن اد الجرامج  -3
 ول .ا يالزاجو لل يا  يالنظم اآلليو كلما اقتضء الضريرة الجرامجتز ي   -4
 لرمجتدا.تاميمدا ي تزليل النظم يالجرامج المتعل و بالجيا ات ي  -5
   ة.يالمداال نم ل شركات خاصو يت  يم يا األ ظمو المطورة من قج ت  يم اال تشارات ال نيو -6
 ات الالزمو يلالوقء المنا  . ياجبالمعلومات يال وزارةتسيي  اإلدارات يالوي ات المختل و بال -7

 أيو معلومات يليا ات مات نالقو.أي ي ظ الجيا ات يالمعلومات يتجويجدا  -8
خول  إال لمن ليداإال خول يمنو  انل  مدببببتوى من الدببببريو ياألمان لب ظمو يقوان  الجيا ات تويير -9

 اول .
يالوصببببببببببول إل  تجادل الوثائم يالجيا ات يالمعلومات بك ااة الموظ ين نل  األ ظمو الج ي ة  ت ري  -10

 .يما اقيو ناليو اين اإلدارات
بالوزارة با ببببتمرار لزمايته يإغال  أي ث رات تدببببت ل يا نمليو الخاص  اإللكتري اتز ي  الموقو  -11

 .االخترا  يص  الدجمات
 .لعمل المجرمجين يمطوري النظم بعي ا نن الضوضاا المالئم تجديس المكان المنا   يالجو العا  -12
 .وزارةت  يم ال نم المعلوماتا لإلدارات يالوي ات يالمدتويات اإلداريو المختل و بال -13

 
 :وحدة الحاسوباحتياجات 
يا الوزارة يالدادع إل  اناا يتطوير ياإلشراع نل  األ ظمو يالجرامج بكايو  يي ة الزا وقإن ألموح 

 لوزارةل أشكالدا يا الوزارةن لتزدين العمل اإلداري يمدان ة متخوي ال رار يا يضو الديا ات العامو
كر  و .ةياتخام ال رارات المنا ببببببببجون يلتز يم األة اع الرئيدببببببببيو يتطجي ا لبة اع اال ببببببببتراتيجيو للوزار 

 بعض أارز الجنود يااليتياجات الالزمو لتطجيم الخطو.
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 Infrastructure(Hardware)أواًل: البنية التحتية 
 مالحظات متوفر العدد البند الرقم

 30خط إنترنت بسرعة  خط إنترنت   .1

Mb fiber 
 تم رفع السرعة نعم

2.  
سيرفر الستضافة األنظمة والمواقع 

والبوابات الخاصة بالوزارة 
Application Servers)) 

تجهيز خوادم بمواصفات عالية يجب تغيرها ل نعم 2عدد 
 ليؤدي الخدمة بشكل جيد

3.  
 SQLسيرفر لقواعد البيانات 

Server 2012(Failover 

Cluster) 
تجهيز خوادم بمواصفات عالية يجب تغيرها ل نعم 2عدد 

 ليؤدي الخدمة بشكل جيد

 Workأجهزة حاسوب   .4

Stations  أجهزة حاسوب بمواصفات عالية لعمل  نعم 7عدد
 يجب إعادة تطويرها المبرمجين 

 3 تم توريد نعم 7عدد  Laptopأجهزة حاسوب محمولة   .5

 نعم 1عدد  لغرفة السيرفرات UPSجهاز   .6

تتأثر  خاص بغرفة السيرفرات حتى ال
الخوادم عند انقطاع الكهرباء وتبقى خدمة 

يجب تغيير البطاريات  األنظمة متوفرة
 التخزين

 Backupنظام نسخ احتياطي  .7

Recovery System 
 ربطه بكافة خوادم األنظمة وقواعد البيانات نعم 1عدد 

 HDDويجب تغيره ليصبح التخزين على 

وحدة تخزين معلومات مركزية   .8
SAN Storage 

 وربطها بشكل متكامل مع الخوادم المذكورة نعم 1عدد 
 غيرها لزيادة السعة تخزينيجب شراء 

9.  Oracle DB Server  خاص باألنظمة الكبيرة والتي تستخدم قاعدة  نعم 1عدد
 oracleبيانات 

10.  

سيرفر امان خاص بالخدمات 
 X-Road اإللكترونية

Ubuntu Security Server 

  نعم 1عدد 

11.  

  سيرفر لنشر الخدمات الحكومية

Application Server 2012 

datacenter R2  

 لنشر الخدمات الخاصة بالوزارة نعم 1عدد 

12.  
سيرفر للتعامل مع الخدمات 

  نعم 1عدد الحكومية المقدمة من الوزارات 
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 األخرى 
 Ubuntu MISP Server 

13.  Team Foundation Server 

2012 
خاص بتطوير األنظمة من خالل فريق عمل  ال 1عدد 

 متكامل من المبرمجين 

14.  Network Lab Server  ال 1عدد 
بتجريب وفحص البرمجيات الخاصة خاص 

بالشبكة قبل استخدامها في بيئة العمل 
  الحقيقية.

15.  Core Switch  لربط كافة الطوابق مع غرفة السيرفرات  نعم 1عدد 
16.  Firewall Security(UTM)  لشبكات والبياناتلحماية ا نعم 1عدد 

17.  Access Point   بأعلى
 التوريدقيد  نعم 7عدد  المواصفات

18.  Security Appliance  لفروع الوزارة في المحافظات قيد التوريد نعم 30عدد 
 

 

 

 Human Resources ثانيًا: الكادر البشري 
يا يي ة الزا وقن  2017خالل العا   لتا تم تز ي دا نل  مدتوى الوي ةبالرغم من اإل جازات ا

يلالرغم من الن ص يا ن د الموظ ينن   ترح بأن يتم توظيف ن د من الموظ ين الج د خالل العا  
يل ليكون الع د كما ةو مجين بالج  نللوزارةالمواز و العامو  ا نل  ان  الع ود أي التعينن منال اد   وا
 التالا:

 شهادات، دورات، خبرة عدد  وصف وظيفي مختصر المسمى الوظيفي الرقم
 مجرمج/ة يا وق  1

 مدنبببببب   أي مزلببببببل
 أ ظمو معلومات

ي و  اتزليببل العمليببات المختل ببو يا 
اإلدارات يالزببب ات ينمبببل ارمجيبببات 
يقوان  ايا ات لدان تطوير يتز ي  

 اإللكتري يويا الا زو 

3 

 يا وق  بكالوريو 
 خجرة تطوير مواقو 

خجرة نمببببل يتاببببببببببببببميم قوانبببب  
 ايا ات

ي و  بمدببا  إدخببال ايببا ببات لإلدارات  م خل/ة ايا ات 2
يمتببابعببو ي ظدببا يإجرااات يمببايتدببا 

 ي دخدا االيتياألا 
1 
 

يا ببببببببببوق أي دالو    بكالوريو 
 ارمجو. 

 معريو ب وان  الجيا ات  
 خجرة إدخال ايا ات 
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 مامم جراييكا 3
 يص زات يي 

ي و  بمدببا  التاببببببببببببببميم الخبباصبببببببببببببببو 
بالشببببعارات يالشببببكل الجمالا للمواقو 

 مات نالقو أنمالأي  أي
1 

بكالوريو  اي دالو  تاببببببببببببببميم 
 يص زات يي  جرايي 

ي و  بمتابعو ال نم ال نا يالابببببببببيا و  مدن   يا وق 4
يا مزايظات الشببببببببببببمالن الو ببببببببببببطن 

 الجنوق
3 

بكالوريو  ةن  و يا وق مو 
 خجرة 

 
  Training and Capacity Buildingثالثًا: بناء قدرات وتدريب 

 
 هذه الخطوة مهمة وذلك لألسباب التالية:

يزارة العمل ل يدا قوا ين يأ ظمو يياججات خاصببببببببببببببو ادا يج  أن يكون كل موظف يا ةوا  -1
نل  إألالع تببا  نليدببان ينل  جميو العمليببات التا تتم يا كببل إدارة أي ييبب ة يا  ويبب ةال
ارة ليدبببببببتطيو أن ي و  بعمله من يضبببببببو يتزليل أ ظمو يلرمجيات منا بببببببجو يتخ   العمل الوز 

 لكل إدارة أي يي ة.
من أجل ن   االنتماد نل  شركات الجرمجيات الخاصو يا يضو أ ظمو نمل ل ينان يجول   -2

 كون  زن مرتجطين ادم بع ود يال  دتطيو أن   ير أي  طور باأل ظمو أييا ا أخرىن يتكون 
ةوا األ ظمو خاضبببببببعو لدم يدببببببب  ات اقيات خاصبببببببون لول  الت ري  يز م ا بببببببت الليو  جميو

يخاببببببببببببببوصببببببببببببببيبو يا نمبل الجرامج ياأل ظمبون يمري بو كجيرة يا العمبل يالتطوير نل  ةبوا 
 األ ظمو.

جميو من  بببببوع يتم توظي دمن  بببببيتمتعون ب  رات يخجرات ناليون كل يا مجالهن يلكن كما  -3
لم  ريو التطورن يق   زتاج أن   و  بالعمل نل  أ ظمو ي يثو  علم يأن نالم التكنولوجيا نا

 أي ارمجيات متطورةن يدنا  يكون ياجو إل  ت ري  يتأةيل يريم العمل با تمرار.
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 بعض بنود التدريب، التأهيل وورشات العمل:
 

 الدورة الرقم
عدد 

 المستفيدين
 مالحظات

1.  
 دورة تدريبية في قواعد البيانات

Oracle 11G, DBA, 

Developer 

وذلك لنتمكن من إدارة والتعامل مع أي نظام يتم استحداثه داخل الوزارة ويعمل  4

 على نظام قواعد بيانات أوراكل

2.  
دورة تدريبية متقدمة في قواعد 

 SQL Server 2016 البيانات
حيث أن معظم البرامج التي نعمل عليها حالياً في الوزارة واألنظمة المعمولة من  4

 .شركات لصالح الوزارة تستخدم هذا النوع من قواعد البيانات قبل

3.  
دورة تدريبية متقدمة في تطوير 

التطبيقات برمجة صفحات اإلنترنت 

  C#, VB.NETبلغة

 
 يمل  لتطوير يريو ك ااة المجرمجين بأي ل ت نيات الجرمجو

4.  

 ASP.NET MVC Core وبتقنية

2.0, KnockoutJS, Angular 2 

 Visual Studio برنامجباستخدام 

2019 

 وذلك لتطوير ورفع كفاءة المبرمجين بأحدث تقنيات البرمجة 4

5.  

دورة تدريبية متقدمة في مجال 

تطوير الخدمات وحماية وسرية 

 Web Services XML المعلومات

& Security with ASP.NET 

Web API 

بالوزارة وربطها وذلك لتطوير عمل الدائرة في تطوير خدمات اإلنترنت الخاصة  4

 .مع المؤسسات األخرى وحماية وسرية تدفق المعلومات

6.  

دورة تدريبية في تصميم وتطوير 

   Front End صفحات اإلنترنت

Developer  باستخدام لغات 

HTML5,  Css3,  JavaScript & 

JQuery, Bootstrap.   

يل ات وكبدلتطوير قدرات موظفي الدائرة لمساعدتهم في عملهم بتصميم الصفح 5

عن عدم وجود موظف /ة مختص في تصميم الصفحات والشكل الجمالي 

 .والمتحرك للصفحات

7.  
دورة تدريبية في تطوير وبرمجة 

 صفحات اإلنترنت باستخدام لغة
PHP5 & MySQL 

لتطوير قدرات موظفي الدائرة الستخدام أفضل وأحدث لغات البرمجة وخاصة أن  4

 PHP من خالل لغة موقع الوزارة اإللكتروني مبني

8.  
Programming With Mobile 

Application Android, IOS 

مفيدة جدا في المستقبل لتحويل بعض األنظمة كنظام معلومات سوق العمل للعمل  4

النتشار أجهزة الهواتف الذكية بكثرة حيث  IOS من خالل تطبيقات اندرويد و

 اصبح االعتماد عليها ملحا

9.  
SharePoint Server 2019 7  )مفيد لبناء تطبيقات كبيرة وخاصة نظم األرشفة والمراسالت )الصادر والوارد

 وعملية سير وتدفق البيانات
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

10.  

دورة تدريبة في التصميم الجرافيكي 

 الثابت والمتحرك باستخدام أدوات
Adobe, 3D Max, Maya 

ة اصتدريب وتطوير قدرات موظفي الدائرة لمساعدتهم في عمل االحتياجات الخ 4

بالتصميم الجرافيكي الثابت والمتحرك وكبديل عن عدم وجود موظف/ ة مختص 

في التصميم الجرافيكي والمتعلقة في عمل المنشورات الملصقات التصميمات 

 .الخاصة بموقع الوزارة واألنظمة وبعض المغلفات

11.  

ورشات عمل تثقيفية وتعريفية في 

القوانين وجميع العمليات اإلدارية في 

رات والوحدات في الوزارة اإلدا

دورة إدارية تنمية الموارد البشرية 

 واالتصال والتواصل وكتابة التقارير

لتطوير مهارات الموظف اإلدارية في متابعة األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة  8

 .وسهولة التواصل اإلداري مع مختلف شركات البرمجة

12.  
 Windows Server دورة إدارة

(MCSE) 2016 

 إدارة شبكات الحاسوب وصيانة الشبكات وأنظمة االتصال 5

13.  
RHCE: Red Hat Certified 

Engineer 

5  

14.  
 متقدمة   CISCO دورة شبكات

CCNP 

طرق عمل بروتوكوالت سيكسو  والطرق المتقدمة في إدارة الشبكات الواسعة   5

 وطرق إدارة الراوترات بكافة أنواعها وموديالتها

15.  

 التكنولوجيادورة ادارة خدمات 
ITILV3 

هيكل ألفضل التطبيقات والممارسات لتحقيق جودة عالية في إدارة خدمات تقنيات  5

لتحقيق هدف متطلبات العمل للشركة أو  IT المعلومات و توفير ومساندة خدمات ال

 .المؤسسة

16.  
خدمات شبكات لينكس هذه الدورة تهيئ مدير نظام لينكس إلعداد وتهيئة جميع  LINUX SECURITY 5   دورة

 على مستوى السيرفر والتعامل مع أساسيات أدارة أمن نظام لينكس

17.  
 VCP7-CMA  5 VMware Certified Professional 7 - Cloud Management and دورة

Automation (VCP7-CMA) 

18.  
 VCP7-DCV 5 VMware Certified Professional 7 – Data Center Virtualization دورة

(VCP7-DCV) 

 السلكية والالسلكية اختراق األنظمة مثل وندوز ولينوكس واختراق الشبكات  CEH 5 دورة االختراق األخالقي  .19

20.  Exchange Server 2016 5 Mail Server 
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

  Systems and Softwareرابعًا: أنظمة وبرمجيات 
يتدبببببببببببا   نملنان يتنا ببببببببببب   من ضبببببببببببمن الجنيو التزتيون ينزن بزاجو إل  ارمجيات يأ ظمو لتخ  

األجدسة يالدببيريراتن ةوا الجرمجيات ليدببء من ضببمن الجرمجيات التا  ببوع يتم إن ادةا يلنائدا 
يتطويرةا لإلدارات يالوي ات المختل ون يإ ما ةا ارمجيات أ بببا بببيون خاصبببو بالتشببب يل يلالزمايو 

 يالندخ ياإل تر ءن يييما يلا كشف بما ةو مطلوق:
 مالحظات العدد  البند الرقم
1.  

Windows Server 2012 (Database + IIS) 
مرخص 
 4ن د 

لنشر يتش يل األ ظمو المطورة  مرخص  ظا 
 الخ ماتيو يقوان  الجيا ات يالمواقو

مرخص  SQL Server Enterprise 2014ار امج إدارة قوان  ايا ات   .2
 1ن د

ار امج قوان  الجيا ات يمل  لل يا  بعمليات إدارة 
 الجيا ات ارمجو اإلجرااات الخاصو ادا. قوان 

أديات مدببببببببببببببببانببب ة نل  الجرمجبببو يلنببباا يتطوير األ ظمبببو   .3
 Components forن ASP.NET Controlsإل

ASP.NET AJAX | Telerikو 

مرخص 
 1ن د 

أديات تدتخ   يا مدان ة المطور يالمجرمج 
نل  تطوير األ ظمو يتعطيه قوة ي رنو يا 

 األداا.

 لجناا يتطوير األ ظمو من شبببركو مايكري بببويءار امج يدبببتخ     .4
Visual Studio Ultimate with MSDN 

مرخص 
 4لع د 

 مجرمجين

ار امج ةا  ج ا لعمل المجرمج يي  يدتخ   يا 
اناا يتطوير األ ظمو ي شرةا نل  شجكو 

 اإل تر ء.

5.  Windows 10 ultimate 64bit 
 

مرخص 
 4ن د 

 لعمل أجدسة المجرمجين ظا  تشبببببببببب يل خاص 
 يمطوري النظم

6.  Microsoft office 2016  مرخص
 600ن د 

 لتزميلدا نل  أجدسة الموظ ين
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 ( 1ملحق )
 2019خالل عام أو متابعتها واإلشراف عليها أنظمة وبرامج متوقع تطويرها وتصميمها 

 يتياجاتاالجميو ةوا األ ظمو يالجرامج تعتم  نل  انود االيتياجاتن يلتز ي دا يج  أيال تز يم 

 

 مالحظات البند الرقم

  Labour Relation ظا  إدارة المنظمات الن اايو 1

www.mollr.pna.ps 

نمل تطوير يتز ي  نل  النظا  
 يد  متطلجات العمل

 LMIS ظا  معلومات  و  العمل ال لدطينا 2

www.lmis.ps 

نمل تطوير يتز ي  نل  النظا  
 يد  متطلجات العمل

  HR ال اخليو للوزارةالجوابو  3

www.hr.ps 
نمل تطوير يتز ي  نل  خ مات 

 الجوابو يد  الزاجو

 MOLموقو الوزارة الخارجا 4

www.mol.pna.ps 
تز ي  الموقو يتطويرا با تمرار 

 يت ويته بالمعلومات

5 
التونيو يالتوجيه  ارمجو يلناا خ مو التونيو يالتوجيه ياإلرشاد خ مو

معلومات  و   ظا  يا ياإلرشاد 
 العمل

  3amal المدناياإلرشاد اوابو التطوير  6

www.3amal.pna.ps 
 اإلشراع نليدا يت  يم ال نم الالز 

  HRD  ظا  تطوير الموارد الجشريو 7

 
 يت  يم ال نم الالز  اإلشراع نليه

 يالعمل نل  ت يرا

 ظا  يقان ة ايا ات خاصو ب صابات العمل  9
 المنشآتيإدارة زيارات    يأمراض المدنو

 متابعو يإشراع نل  انااا يتطويرا

  يتم شرااا  ظا  األرشيف االلكتري ا يال يوان 10
  يتم شرااا  ظا  اللواز  يالمشتريات يإدارة المدتودنات 11

نمل تطوير يتز ي  نل  النظا    ظا  ال يا  االلكتري ا الموي  12
 يد  متطلجات العمل
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

  ظا   يتم األالقه مو ا ايو العا  ييمايو العمل  ظا  الت تيش 13

  ظا  يلوابو التعليم يالت ري  المدنا يالت نا يا 14

 .وTVETيلدطين إل
 ظا   يتم إألال  الندخو االيل  مو 

 .ا ايو العا 

تطجيم مولايل التعليم يالت ري  المدنا يالت نا يا  15
 .وAndroid, IOSاندختيه إل TVETيلدطين 

الندخو االيل  من التطجي ين إألال  
 مو ا ايو العا .
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 :(2ملحق )
 2019وحدة الحاسوب لعام رئاسة طات انش

 المسؤولالموظف  االنتهاءتاريخ  تاريخ البدء األولوية النشاطات #

1.  

وتقديم الدعم لفعالة لمهام الدوائر التابعة اإلشراف على اإلدارة ا
عقد االجتماعات الدورية وكلما اقتضت و الفني والتقني لهذه الدوائر

 .وتوزيع االدوار والمهام في االدارة العامة الحاجة

 31/12/2019 01/01/2019 عالي
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة

2.  

 من الوحدةة والموازنات المطلوبرفع التقارير والخطط 

واتخاذ القرارات واالجراءات لتنفيذها، بما يضمن تنفيذ 

 ، وتحديد المستويات القياسية لكل مرحلة.الوزارةاهداف 

 31/12/2019 01/01/2019 عالي
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة

3.  

كل القضايا التشغيلية  المشورة حولالمشاركة الفاعلة وتقديم 
االشراف على الدارسات و بالحوسبة واالستراتيجية المتعلقة

 .والمقترحات الخاصة بمشاريع الحوسبة ووضع الخطط لتنفيذها

 31/12/2019 01/01/2019 عالي
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة

 31/12/2019 01/01/2019 عالي تطوير وتحديث الصفحة االلكترونية الخاصة بالوزارة  .4
عطاونة رئيس  م.يحيى

 الوحدة

5.  
متابعة وتطوير ودعم نظام سوق العمل الفلسطيني مع كل الجهات 

 ذات العالقة
 31/12/2019 01/01/2019 عالي

م.يحيى عطاونة رئيس 
 الوحدة

 31/12/2019 01/01/2019 عالي تطبيق نظام االرشفة الكترونيةمتابعة   .6
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة

7.  

 فعالياتأو أي  او اللجان العمل أو التدريبرشات في والمشاركة 
تضاف والتي تقرر في حينها و وزارةخاصة بال ونشاطات أخرى

 الخطةإلى إنجازات وأعمال 

 31/12/2019 01/01/2019 عالي
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة

8.  
المشاركة في بناء وتطوير نظام التفتيش وحماية العمل وامراض 

 المهنة
 31/12/2019 01/01/2019 عالي

م.يحيى عطاونة رئيس 
 الوحدة

 31/12/2019 01/01/2019 عالي متابعة الربط البيني بين الوزارة ووزارات اخرى  .9
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 31/12/2019 01/01/2019 عالي متابعة تطوير البنية التحتية الفنية للوزارة  .10
م.يحيى عطاونة رئيس 

 الوحدة
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 :(3ملحق )

 2019نشطات دائرة نظم المعلومات والبرمجة لعام 

 
 المسؤولالموظف  االنتهاءتاريخ  تاريخ البدء األولوية النشاطات #

واستكمال تطوير نظام التفتيش وحماية العمل  متابعة  .1
والصحة والسالمة المهنية وأمراض المهنة مع شركة 

 نيوسوفت واإلدارة العامة للتفتيش

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

البدء بالعمل على النسخة التجريبية لنظام التفتيش   .2
وفحصها على خوادم الوزارة ومتابعة أي مشاكل قد تظهر 

 لحلها ومعالجتها

 01/05/2019 01/03/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تدريب موظفي التفتيش في الوزارة والمديريات مع شركة   .3
نيوسوفت على نظام التفتيش كل حسب الصالحيات 

 الممنوحة له على النظام ومتابعة ذلك

 10/04/2019 01/04/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تشغيل ومتابعة وادارة نظام الديوان واالرشفة االلكترونية   .4
)صادر ووارد ومتابعة البريد وارشفة المراسالت 
ومذكرات سير المعامالت وتتبعها( بعد شراءه واعتماده 

 من الوزارة وتدريب الموظفين عليه 

 31/12/2019 01/02/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تشغيل ومتابعة وادارة نظام اللوازم والمشتريات   .5
)المستودع والعهد الثابتة والمستهلكة، المشتريات 
وطلبيات الشراء والصرف، عروض األسعار، 
المستودعات، الجرد، االتالف، استالم المواد ومعالجتها( 
 بعد شراءه واعتماده من الوزارة وتدريب الموظفين عليه

 31/12/2019 01/02/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

متابعة تحليل وتطوير نسخة الكترونية لألجهزة إدارة و  .6
بالوظائف )الذكية لنظام معلومات سوق العمل خاصة 

والباحثين عن العمل وأصحاب العمل وإدارة مكاتب العمل 
 العامة للتشغيل في حالبالتعاون مع اإلدارة  (في المديريات

 اعتمادهتم 

 31/12/2019 01/06/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

حل المشاكل و وير نظام إدارة عالقات العملصيانة وتط  .7
حسب تعديالت أو أي إضافات والتي تظهر في النظام 

 حيث ان النظام في مرحلة التشغيل والتطبيق الحاجة 

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

جزئية اإلحصاءات والمؤشرات واي  تدريب الموظفين على  .8
اإلدارة العامة لعالقات العمل  جزئية تضاف على نظام

لضمان فعالية النظام واستمرارية استخدام النظام بصورة 
صحيحة وضمن الصالحيات الممنوحة لكل مستخدم وتقديم 

 والمساندة الدعم الفني

 20/02/2019 15/01/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تطوير وتحديث أي مستجدات على نظام سوق العمل   .9
المشاكل  ل جميعوتقديم الدعم الفني لمستخدميه وح

الطارئة في حينه سواء التي تظهر في قاعدة البيانات أو 
 النظام.

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

ي ف والتوجيه واإلرشاددائرة التوعية  متابعة برمجة أعمال  .10
 اإلدارة العامة للتشغيل وربطها بنظام معلومات سوق العمل

 31/12/2019 01/10/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

الى  SMSتطوير جزئية ارسال الرسائل النصية القصيرة   .11
الجوال لجميع المستفيدين من نظام سوق العمل الفلسطيني 
وخاصة العاملين داخل الخط األخضر واعالمهم الستالم 

 تصاريح العمل الخاصة بهم

 01/03/2019 01/02/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تحديث خدمة السجل المدني للسكان مع متابعة ربط و  .12
وزارة الداخلية وربط خدمة الشركات مع وزارة االقتصاد 

  Xroadالوطني من خالل الناقل الحكومي 

 01/04/2019 01/03/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

متابعة تطوير نظام قاعدة بيانات الهجرة خاص بالفريق   .13
سياسات الهجرة بالتعاون مع وزارة الوطني لتطوير 

الداخلية في الجزئية الخاصة والمتعلقة بوزارة العمل ومن 
 خالل قاعدة بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني

 31/12/2019 15/01/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

حل المشاكل التي صيانة وتطوير نظام إدارة التعاونيات و  .14
 حسب الحاجة تعديالت أو أي إضافات وتظهر في النظام 

 31/12/2019 01/02/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

ربط نظام عالقات العمل مع خدمة السجل المقدمة من وزارة   .15

في وزارة االتصاالت ضمن  يالداخلية والناقل الحكوم

 الحكومة اإللكترونية

 28/02/2019 15/02/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

استكمال االشراف والمتابعة على تغذية بوابة التطوير   .16

بالبيانات الالزمة بالتعاون مع  3amalوالوظيفي  المهني

 اإلدارة العامة للتشغيل

 31/12/2019 02/01/2019 وغير مهمةغير عاجلة 
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

ة والتقارير الخاص للوزارة تحديث وتطوير البوابة الداخلية  .17
صة وقسائم الرواتب الخا يانات الموظفينببفيما يتعلق بها 
 .بهم

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وغير عاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

 Openتطوير مشروع بوابة البيانات المفتوحة متابعة   .18
data في مع الجهات الحومية المختصة ومؤسسة قيادات 

الجانب الخاص بالوزارة بناء التدريب الذي تم في وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نهاية العام الماضي 

2018 

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وغير عاجلة
المعلومات فريق دائرة نظم 

 والبرمجة

 فعالياتالعمل أو التدريب أو أي رشات في والمشاركة   .19
خاصة بالدائرة والتي تقرر في حينها  ونشاطات أخرى

 الخطةتضاف إلى إنجازات وأعمال و

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

والتي تم بنائها لصالح الجهات  الخدمات اإللكترونية متابعة  .20
خدمة العاملين ) الشريكة سواء حكومية او قطاع خاص

 ،داخل الخط األخضر تطبيق حكومتي وزارة االتصاالت
وخدمة التصاريح لوزارة الشؤون االجتماعية، وخدمة 
الوظائف االستفادة من الوظائف المعلنة على نظام سوق 

 (العمل

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

نظام وبوابة التعليم والتدريب المهني والتقني في تطبيق    .21
 للصيانةالمتابعة مع الشركة المنفذة  (TVETفلسطين )

  .وحل المشكالت ان وجدت

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تطبيق موبايل التعليم والتدريب المهني والتقني في تفعيل   .22
وحجز  .(Android, IOSبنسختيه ) TVETفلسطين 

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

وعلى  GooglePlayحسابات التطبيقين على 
AppStoreالدعم الالزم. . وتقديم 

خارجية تتعلق بطبيعة  المشاركة في أي لجان داخلية أو  .23
 عمل الدائرة

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

إعداد التقارير وتقديم األعمال اإلدارية التي ترتبط بسير   .24
عمل الدائرة أو فيما يخص األنظمة ومتابعتها بالتنسيق مع 

 اإلدارات ذات العالقة في الوزارة.

 31/12/2019 02/01/2019 غير مهمةغير عاجلة و
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

مجال في تطورات التقنية ال مواكبةالدراسة والبحث و  .25
وأفضل طرق وآليات بناء نظم  تكنولوجيا المعلومات

ورفع االقتراحات المعلومات وتصميم قواعد البيانات 
 عمل الدائرة والوزارة لتطويرلهذا الغرض الالزمة 

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

تقديم االستشارات الفنية والدعم والمساندة فيما يتعلق   .26
 داخليا وخارجياباألنظمة المطورة 

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

عقود الصيانة لألنظمة والبرامج المعلوماتية متابعة تنفيذ   .27
 ختصةمع الشركات الم

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

وضع وتحضير البرامج التدريبية للموظفين على أنظمة   .28
 المعلومات حسب متطلبات العمل

 31/12/2019 02/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

المشاركة في أعمال الفريق الفني للتخطيط والموازنة في   .29
 الوزارة

 31/12/2019 02/01/2019 مهمة وعاجلة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

عات الجام)تدريب الطلبة القادمين من المؤسسات التعليمية   .30
 المطلوبة منهموالكليات( وفق ساعات التدريب 

 31/12/2019 10/01/2019 غير عاجلة وغير مهمة
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة

 31/12/2019 01/02/2019 مهمة وعاجلة متابعة واستكمال تطوير نظام التقارير الشهرية للمديريات   .31
فريق دائرة نظم المعلومات 

 والبرمجة
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 بسم هللا الرحـمن الرحيم

 :(4ملحق )
 2019نشطات دائرة الشبكات واالتصاالت لعام 

 

 المسؤولالموظف  االنتهاءتاريخ  تاريخ البدء األولوية النشاطات #

تقديم الدعم الفني للحواسيب وملحقاتها والطابعات في مقر   .1
 الوزارة والمحافظات

 فريق الدائرة 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة

الخاص  Print Managementتطوير ومتابعة نظام   .2
 بإدارة الطباعة في مقر الوزارة

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

وضع المواصفات الفنية الحتياجات الوزارة من الحواسيب   .3
 2019للعام  وملحقاتها والطابعات

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

االستشارات الفنية والدعم والمساندة فيما يتعلق تقديم   .4
 بالحواسيب وملحقاتها والطابعات

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

المتابعة الفنية مع الشركات الموردة للحواسيب وملحقاتها   .5
 والطابعات

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

 فريق الدائرة 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة الصيانة مع الشركات المختصة  تنفيذ العقودمتابعة   .6

زيارات ميدانية للمحافظات لتقديم الدعم الفني للحواسيب   .7
 وملحقاتها

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة
 فريق الدائرة

خطة السترجاع البيانات في حالة الكوارث تنفيذ   .8
(Disaster Recovery) 

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

 فريق الدائرة 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة متابعة عمليات النسخ االحتياطي الدورية لبيانات الوزارة  .9

 فريق الدائرة 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة البياناتمتابعة نظام ساعات الدوام وقاعدة   .10

متابعة حسابات المستخدمين ومنح الصالحيات على   .11
 الحواسيب وملحقاتها

 28/02/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة
 فريق الدائرة

 فريق الدائرة 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة وفروعهاللوزارة  antivirusوتحديث متابعة   .12

متابعة تقديم خدمة االنترنت والبريد االلكتروني بجودة   .13
 وسرعة عالية

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة
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 جديد بنطاق جديدالبريد الكتروني النظام  تطبيق  .14
(mol.pna.ps) و مميزات افضل  

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 

 فريق الدائرة

 الخاصة Filineوخطوط االنترنت  VPNمتابعة خطوط   .15
بالشبكة الحكومية مع شركة االتصاالت ومركز الحاسوب 

 الحكومي

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة

 
 فريق الدائرة

بكفاءة  (Data Center)المركزي  البياناتتشغيل مركز   .16
 عالية

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

 Data) مركز البياناتتطوير وتحديث وإعادة هيكلة   .17
Center) 

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

تطوير وتحديث الخوادم لتلبية االحتياجات المتزايدة من   .18
 األنظمة والبرمجيات

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

تطوير وتحديث وإعادة هيكلة الشبكة الخاصة بمركز   .19
 (Data Center)المعلومات 

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

 فريق الدائرة 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالخوادم  .20

 فريق الدائرة 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة بقواعد البياناتتحديث الخوادم الخاصة   .21

 فريق الدائرة 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة لخدمة مركز البيانات عن بعد RAS Serverتفعيل   .22

 الدائرةفريق  31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة لتسهيل أعمال البرمجة TFSاستحداث نظام   .23

 فريق الدائرة 30/04/2019 01/40/2019 مهمة وغير عاجلة في مركز البيانات المركزي VMwareبيئة إعادة هيكلة   .24

جهاز حاسوب جديد وتركيبها في مقر  60برمجة وحوسبة   .25
 الوزارة وفروعها.

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة
 فريق الدائرة

التواصل االلكتروني مع الوزارات االخرى استكمال تفعيل   .26
 X-Road من خالل الحكومة االلكترونية

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة
 فريق الدائرة

  نظام الحماية لتأمين أنظمة المعلومات والبيانات في تركيب  .27
 (UTM)الوزارة  مركز بيانات

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة
 فريق الدائرة

خاص بأنظمة الويب لحمايتها من  نظام حماية تركيب  .28
 (WAF)الوزارة  مركز بيانات في االختراق والعبث

 31/12/2019 01/01/2019 مهمة وغير عاجلة
 فريق الدائرة

 نظام الحماية لتأمين أنظمة المعلومات والبيانات في تركيب  .29
 (UTM)الوزارة  فروع

 30/05/2019 01/02/2019 عاجلةمهمة وغير 
 فريق الدائرة
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إعداد التقارير وتقديم األعمال اإلدارية التي ترتبط بسير   .30
عمل الدائرة ومتابعتها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة 

 في الوزارة.

 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة

 
 فريق الدائرة

 فريق الدائرة 31/01/2019 01/01/2019 مهمة وعاجلة الداخلية والخارجيةالمشاركة في اللجان الفنية   .31
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 2019 وحدة الحاسوب لعامخطة (: 5ملحق )
 

 األنشطة الهدف
 المؤشرات

تطوير أنظمة الحوسبة 

في الوزارة وصوال الى 

التحويل اإللكتروني 

 الشامل

 وفروعهااالستمرار في بناء أنظمة تخدم أعمال الوزارة 
 الوزارة مواستضافتها على خواد

 

 عدد األنظمة التي تم العمل على بنائها

عدد األنظمة والمواقع المستضافة على خوادم 
 الوزارة

عدد األنظمة التي تم متابعتها مع شركات 
 برمجية

 بيانات الوزارةقواعد نسخ احتياطية من 
تعزيز تكامل البيانات في 

 الوزارة

 معهاعدد االنظمة التي تم التكامل  تكامل البيانات داخل الوزارة.تطوير 

 التي تم الربط معها تعدد الوزارا تطوير تكامل البيانات بين الوزارة والوزارات األخرى.

 عدد المؤسسات التي تم الربط معها تطوير تكامل البيانات بين الوزارة والمؤسسات غير حكومية.

  

واستدامة متابعة وتحديث 
عمل األنظمة وتقديم 

الدعم الفني والتدريب 
 الالزم للموظفين

إيجاد حلول يومية للمشاكل التقنية والبرمجية التي قد تظهر في 
األنظمة وقواعد البيانات خالل االستخدام وصيانتها ومعالجتها 

 لحظيا

 عدد األنظمة التي تم متابعتها

 هامعالجتعدد المشاكل اليومية التي تظهر ويتم 

 أنظمة تعمل بفعالية وكفاءة وبشكل مستقر وامن

تحديث األنظمة والبرامج بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات 
 العمل

 عدد األنظمة التي يتم تحديتها بشكل دوري

 عدد الموظفين المستفيدين من الدعم تقديم الدعم الفني واإلسناد الستدامة عمل األنظمة والموظفين

 تقديم التدريب الالزم للموظفين على األنظمة والبرامج 

 عدد الموظفين المقدم لهم التدريب

 عدد الدورات ذات قيمة وفائدة عالية
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 .زارةالو بيانات لقواعد االحتياطي للنسخ اليومي العمل استمرار
عدد النسخ االحتياطية المأخوذة لحماية فقدان 

 البيانات

الكترونية تقديم خدمات 

تلبي احتياجات 

 ومتطلبات المواطنين

تطوير وتقديم خدمات إلكترونية للمؤسسات والوزارات ذات 
العالقة وربطها من خالل إطار التبادل البيني والحكومة 

 اإللكترونية)زنار(

 خدمات فعالة ذات قيمة عالية

عدد الخدمات المقدمة من الوزارة للمؤسسات 
 ذات العالقة

المؤسسات المستفيدة من الخدمات المقدمة عدد 
 من قبل الوزارة

تطوير وتقديم خدمات إلكترونية ذات فائدة للتسهيل على الجمهور 

 والمراجعين لمديريات العمل
 عدد الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور

 عدد المستفيدين من هذه الخدمات

بناء وتطوير القدرات 

 واإلداريةالفنية والمهنية 

 عدد الدورات المنعقدة خالل السنة المشاركة في دورات تدريبية متخصصة لموظفي الدائرة
تطوير العالقة التدريبية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات
عدد الموظفين الذين شاركوا بدورات تدريبية 

من خالل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

بدورات تدريبية  اعدد الموظفين الذين شاركو تمكين الموظفين من خالل دورات خارجية االستمرار في
 خارجية

 إجمالي عدد الساعات التدريبية الخارجية
المشاركة في التدريبات المتعلقة في البنية البرمجية لألنظمة 

 المطورة من قبل شركات خارجية لصالح الوزارة
على البنية عدد األنظمة التي تم التدريب 

 البرمجية لها
المشاركة في اللجان المختلفة المشاركة الحتياجات وأعمال 

 الوزارة
 إجمالي عدد اللجان المشاركين فيها

 إجمالي عدد ورشات العمل التي تم حضورها المشاركة في ورشات العمل المختلفة
 التي عقدتإجمالي عدد االجتماعات  المشاركة في االجتماعات لمقتضيات العمل

تطوير البنية التحية 
التكنولوجية في الوزارة 
وتعزيز استخدامها في 
 تنفيذ المهام والنشاطات

 عاتوملحقاتها والطاب للحواسيب لفنيتقديم الدعم ا في االستمرار
 والمحافظات الوزارة مقر في

 للحواسيب قدمت التي الفني الدعم مرات عدد
 وملحقاتها 

 جديدة حواسيبأجهزة  شراء

 شراا ألابعات ج ي ة
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نظام إلدارة الحواسيب وملحقاتها ومعدات  استحداث نظام إلدارة الحواسيب وملحقاتها ومعدات الشبكة
 الشبكة

 اتلشبك التكنولوجية التحتية البنية تطوير في االستمرار
 واالتصاالت الحاسوب

 متطورة حاسوب شبكة

 متطورة بتقنية السرعة عالية تصالا خطوطا

 المركزي المعلومات مركز وتشغيل تطوير في االستمرار

(Data Center) عالية بكفاءة 

 Dataتحديث الخوادم ومعدات الشبكة في 

Center 

توفير بيئة آمنة لبيانات 
 الوزارة

 نسخ احتياطية من بيانات الوزارة الوزارة لبيانات االحتياطي للنسخ اليومي العمل استمرار

أنظمة  لحماية بكفاءة يعمل ناري جدار البيانات وانسياب تدفق لتأمين حمايةال نظام متابعة
 الوزارة في والبيانات المعلومات
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