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Abstract 
وتتضمن  2020  – 2017لألعوام  واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا يحتوي هذا المستند على الخطة االستراتيجية لمركز 

 الخطة التنفيذية  



1 

 الرؤية

وذلك   ةاملرموقفي مصاف الجامعات العاملية ة  متقدم  ة من تحقيق رؤيتها بأن تحتل مرتب ةفي تمكين الجامع  ةالفاعل ةاملساهم  لىإنتطلع  

 . ة الحاسوب املتقدم وحلول تكنولوجياخدمات  بتوفير

 الرسالة 

   .وطالب الجامعةملوظفي ة عالية جود وفعالة وآمنة وموثوقة وذات ةمتكامل وحلول تكنولوجيةتقديم خدمات 

 القيم

 .التعاون  •

 .بداعال  •

 .التميز في الخدمة •

 .الشفافية •

 .الجامعةمراعاة أولويات  •

 .سهولة االستخدام •

 

 نقاط القوة 

 

   .توفير عدد كبير من الخدمات في املجالين األكاديمي والداري  .1

   .وجود فريق عمل مؤهل من املهندسين واملبرمجين والفنيين .2

   .معظم التطبيقات واألنظمة املحوسبة في الجامعة يتم تطويرها في املركز .3

 اللكترونية للموظفين والطلبة. : الهوية الجامعة مثالأتمتة العديد من الخدمات الرئيسية في  .4

ونظام الدفع    عبد هللاربط أنظمة الجامعة املحوسبة مع بعض األنظمة من خارج الجامعة مثال: نظام مستشفى امللك   .5

 . (E-fawatercomاللكتروني 

  .استضافة العديد من املواقع لجهات ومؤسسات من خارج الجامعة .6

 الجامعة.سلكية والسلكية تغطي معظم مرافق  وجود بنية تحتية ممتازة تشمل شبكة حاسوبية   .7
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 نقاط الضعف 

 عدم وجود خطة استراتيجية أو رؤية واضحة لعمل املركز   .1

العمل والجراءات املتبعة حاليا وتنفيذ املشاريع وتطوير البرمجيات ال يتبع    إن عدم وجود نظام لضبط الجودة حيث   .2

 . معايير محددة

ال  .3 )مقدارها  نسعة  الحالية  مثل    325ترنت  التطبيقات  من  العديد  على  املتزايدة  باالحتياجات  تفي  ال  ثانية(   / ميغابت 

 السحابية.ي وتطبيقات الوسائط املتعددة وخدمات الحوسبة تطبيقات وسائل التواصل االجتماع

 . نقص في املكاتب وعدم وجود قاعة اجتماعات حديثة .4

   .الهيكل التنظيمي الحالي يفرض العديد من القيود مما يؤدي إلى تأخير في إنجاز وتنفيذ املشاريع .5

 املوظفين. وجود خلل في سلم الرواتب والوصف الوظيفي هذا بالضافة إلى عدم توزيع املهام بشكل عادل على  .6

 وجود بعض األخطاء البرمجية واملشاكل في االنظمة املحوسبة   .7

 . نقص الكفاءات والخبرات في مجال تطوير الهواتف الذكية والحوسبة السحابية وأمن الشبكات .8

الخاصة بأمن املعلومات وخصوصية املستخدمين بحاجة إلى مراجعة هذا بالضافة إلى ضرورة    التعليمات والتشريعات .9

 جديدة.استحداث تعليمات 

 . بعض أنظمة واجهزة البيئة التحتية تقترب من انتهاء عمرها االفتراض ي وبحاجة إلى تغيير .10

   .لةقل سهو أما يجعل استخدامها  وجود عده واجهات لألنظمة التي يطورها املركز   .11

   اتوفير أجهزة وأدوات جديدة ملوظفي املركز يأخذ وقت   .12
 

   .في أغلب األحيان نتيجة لإلجراءات الدارية في الجامعة طويال

   .ا وأصبحت خارج فترة الدعمبيئة برمجة قواعد البيانات الحالية قديمة جد   .13

   .ملوظفي املركز عدم وجود تدريب كاف .14

 الفرص 

 . وى الكثير من الخدمات التي يقدمها املركزدعم إدارة الجامعة لتطوير وتحسين مست  .1

 . هيئة التدريس والطالب واملوظفين وحرصهم على استخدام التكنولوجيا في التعليم والعمل الداري  أعضاءاهتمام  .2

 .توفير نظام حوسبة سحابية خاص بالجامعة يمكن استغالله بشكل فعال في البحث والتطوير .3

 . ة التدريس في كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات ليجاد حلول تقنية عملية وفعالةعضاء هيئأبخبرات وكفاءات    االستعانة .4

فرص   .5 يوفر  األردنية  الجامعات  شبكة  في  الجامعة  خدمات    ا عضوية  استحداث  خالل  من  األردنية  الجامعات  بين  للتعاون 

 . تعليمية وبحثية تتطلب سرعات اتصال عالية

 .ت فعالة وغير مكلفة استخدام الحوسبة السحابية لتقديم خدما .6

   .اتسويق األنظمة والتطبيقات التي يتم تطويرها في املركز تجاري   .7

   .دراسة وتبني التقنيات الحديثة أوال بأول  .8
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 التحديات 

   .خروج بعض الكفاءات من املركز في حال تلقي عروض عمل أفضل .1

 .ا فيما يتعلق باشتراط التعيين عن طريق ديوان الخدمة املدنية القيود التي فرضتها الحكومة مؤخر   .2

 الجامعة. في مجال استخدام التكنولوجيا وفي مجال أمن املعلومات لدى نسبة كبيرة من املستخدمين في  عدم وجود وعي كاف  .3

 . عدم وجود موقع االستعادة من الكوارث .4

 . على املشاريع التي يمكن تنفيذها ايفرض قيود   املوازنةلي الكافي والنقص في عدم توفير الدعم املا .5

 . الزيادة الكبيرة في الهجمات واالختراقات األمنية .6

 .(IOT, SDN , Big data) مواكبة التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا املعلومات وبشكل خاص مواضيع  .7

 دمات املقدمة من مركز الحاسوب. عدم رضا املستخدمين وزيادة الشكاوى على جودة الخ  .8
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 :ملركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستراتيجيةال محاور  وأهداف الخطة 

 :ستراتيجيةمحاور الخطة ال 

 . محور البنية التحتية •

 . محور البحث العلمي •

 .محور أمن املعلومات •

 . محور الخدمات •

 .داريةنظمة ال األ   محور  •

 . البشريةمحور املوارد  •

 . محور االعتماد وضمان الجودة •

 البنية التحتية  محور  : اتيجي ر ستل ااملحور 

 

 الالزمة لنجاح العمل في الجامعة  وتوفير البنية التحتية ،تحديث البنية التحتية في الجامعة وتطويرها: اتيجي ر ستل االهدف 

  

   الفرعيةهداف ال 

 .الالسلكيةتطوير / تحديث الشبكة الحاسوبية  .1

 . التعافي من الكوارثنظمة النسخ االحتياطية و أتحسين   .2

 . توفير خدمة ذات فعالية عالية و كلفة منخفضة و ذلك عن طريق الحوسبة السحابية .3

 محور البحث العلمي : اتيجي ر ستل ااملحور 

 

 دعم البحث العلمي في الجامعة: اتيجي ر ستل االهدف 

  

   الفرعيةهداف ال  

 .غراض البحث العلميبنية تحتية متطورة الستخدامها أل  إلىالوصول الباحثين تمكين   .1

 .دارية الخاصة بالبحث العلمينظمة املعلومات ال أ إجراءاتتحسين   .2
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 أمن املعلومات  محور  : اتيجي ر ستل ااملحور 

 

 وسائل تكفل خصوصية املستخدمين ضمان حماية بيانات الجامعة واملحافظة على سريتها وتوفير : اتيجي ر ستل االهدف 

  

   الفرعيةهداف ال  

 P3 G1 –حماية البيانات وضمان خصوصية املستخدمين  .1

 P3G2 -  ةمنيدارة املخاطر األ إ .2

 P3 G3 -   نظمة وخدمات الشبكةمن األ أتحسين   .3

 P3 G4   - حماية كبائن الشبكة الحاسوبية .4

 

 للمركز الخدمات الفنية محور : اتيجي ر ستل ا  املحور 

 

 ملجتمع الجامعةواالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا تحسين الخدمات املقدمة من مركز : اتيجي ر ستل االهدف 

  

   هداف الفرعيةال  

 . P4 G1 - تحسين الخدمات املقدمة من مكتب خدمة الجمهور  .1

 . P4 G2 -واالتصاالتاملعلومات تكنولوجيا زيادة الوعي بالخدمات املقدمة من قبل مركز  .2

 P4 G3.  -نجاز الخدمات إلتسريع  لتحسين مكن إنظمة الجاهزة ان  شراء األ  إلىالتوجه  .3

 

 

 دارية نظمة ال ال :  اتيجي ر ستل ا  املحور 

 

الجامعة وتطويرها:  اتيجي ر ستل االهدف   في  النظمة الدارية  في   ،تحديث  العمل  لنجاح  الالزمة  وتوفير الدوات والتطبيقات 

 الجامعة 
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   الفرعيةهداف ال  

 . األنظمة الدارية و بنيتها التحتية تطوير / تحديث .1

 .جراءات العمل في مختلف وحدات الجامعةإجودة تحسين فاعلية و  .2

 . User experienceتحسين جودة استخدام البرامج   .3

 . لية تطوير البرمجيات املتبعة داخل املركزآتحسين   .4

 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املوارد البشرية ملركز : اتيجي ر ستال املحور 

 

 مهاراتهاتنمية قدراتها و و  ،  العناية باملوارد البشرية داخل املركز: اتيجي ر ستال الهدف 

  

   الفرعيةهداف ال  

 . حدث التقنيات في مجالهمأتدريب موظفي املركز على  .1

   .تحفيز املوظفيندارية و ضبط الحوكمة ال  .2

 محور االعتماد وضمان الجودة والتصنيفات العاملية : اتيجي ر ستال ملحور ا

 

ال:  اتيجي ر ستال الهدف   واملمارسات  وال تجويد االنظمة   كاديمية 
 
تحقيق الجودة  يتسق ومعايير االعتماد وضمان  بما  ا  دارية 

  للتميز 

 

   هداف الفرعيةال 

 . الجامعةاالستمرار في بناء نظام داخلي محكم للجودة في  .1

 .اودولي   ا تهيئة الجامعة للوفاء بمتطلبات االعتماد محلي   .1


