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التىصيف الىظيفي لشعب هركس الحاسبت االلكترونيت 

 

وحدة الشؤوى االداريت 

 

. ِزبثؼخ االعبصاد االػز١بدثخ ٚاٌض١ِٕخ اٌخبطخ ثّٛظفٟ ِشوض اٌحبسجخ .1

. ِزبثؼخ اٌّطبٌؼبد اٌزٟ رخض ػًّ ِشوض اٌحبسجخ االٌىزش١ٔٚخ .2

. البِخ دٚساد فٟ ِغبي اٌطجبػخ ٚاٌزٕض١ذ االٌىزشٟٚٔ ٌّٕزسجٟ اٌغبِؼخ .3

. رمذ٠ُ االسزشبساد فٟ ِغبي اٌطجبػخ ٌىبفخ السبَ اٌشئبسخ .4

 .أغبص اٌزظب١ُِ اٌف١ٕخ ِضً رظ١ُّ ٚسق اٌشؼبس ٚا٠ٌٛٙبد ٚاٌجبعبد .5

 .اػذاد اٌزظب١ُِ اٌف١ٕخ ٌالػالٔبد ػٓ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد .6

 .رظ١ُّ اٌشٙبداد .7

. رظ١ُّ ثطبلبد إٌّبسجبد ٚاٌذػٛاد .8

 .رظ١ُّ ٚاعٙبد االٔظّخ .9

 .اٌّؤرّشاد اٌزٟ رمبَ فٟ اٌحشَ اٌغبِؼٟرٛص١ك رٛص١ك إٌشبطبد اٌخبطخ ثبٌغبِؼخ ٚو١ٍبرٙب فضال ػٓ  .10

 

وحدة التدريب الفني 

 

. اػذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌذٚساد اٌّمبِخ فٟ ِشوض اٌحبسجخ االٌىزش١ٔٚخ ٚثشىً دٚسٞ .1

 .ِزبثؼخ ػًّ ٔظبَ اٌذٚساد ِٓ خالي رحذ٠ش اٌج١بٔبد اٌّذخٍخ .2

ِزبثؼخ اٌّخزجشاد اٌّٛعٛدح فٟ ِشوض اٌحبسجخ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ ح١ش األعٙضح ٚط١بٔزٙب ٚٔظبفخ اٌّخزجش  .3

. (GLP) ٚسفغ رمش٠ش أسجٛػٟ ثزٌه اٌٝ ِذ٠ش اٌّشوض ٌزىْٛ ضّٓ ِؼب١٠ش

اٌسبدح اٌّحبضش٠ٓ، ٚلذ اٌذٚسح، )أػذاد عذاٚي ِزىبِــٍخ ثبٌذٚسح اٌّمبِخ فٟ ِشوض اٌحبسجـخ ِٓ ح١ش  .4

 .(ربس٠خٙب، ِىبْ إلبِخ اٌذٚسح

. رٛص٠غ فٌٛذس خبص ثبٌذٚساد اٌّمبِخ فٟ ِشوض اٌحبسجخ اٌٝ دٚائش اٌّحبفظخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .5

 .ِشالجخ اٌذٚساد ٚاالِزحبْ اٌزٕبفسٟ ٌىفبءح اٌحبسٛة ٚاِزحبْ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ .6

 .رسغ١ً اٌّشبسو١ٓ وال حست ٔٛع اٌذٚسح اٌّطٍٛثخ .7

 .رٕظ١ُ ِٛػذ اٌذٚساد .8

 .إلبِخ دٚساد خبطخ ٌّٕزسجٟ دٚائش اٌذٌٚخ .9

 .إػذاد اسئٍٗ خبطخ ٌىً دٚسٖ حست ٔٛػٙب .10

 .أػذاد شٙبدح خبطخ ثىً ِشزشن .11

 .اػذاد ٚرٛص٠غ ا٠شاد اٌذٚساد ػٍٝ وبفخ اٌّحبضش٠ٓ فٟ اٌذٚساد .12

اػذاد رمبس٠ش فظ١ٍخ ٚس٠ٕٛخ خبطخ ثبٌٛحذح وً سزخ اشٙش ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚحذح اٌزخط١ظ ٌشفذُ٘ ثبخش  .13

 .ِسزغذاد اٌذٚساد
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 وحدة تطىير الوىاقع

رظ١ُّ ٚثشِغخ ٚاداسح اٌّٛلغ اٌشسّٟ ٌغبِؼخ اٌفشاد االٚسظ اٌزم١ٕخ ِٚٛالغ اٌى١ٍبد ٚااللسبَ ٚاٌّشاوض  .1

. اٌجحض١خ ٚاٌّغالد ٚاٌّؤرّشاد

االششاف اٌؼبَ ػٍٝ ِٛالغ عبِؼخ اٌفشاد االٚسظ اٌزم١ٕخ ٚرحذ٠ش اٌج١بٔبد ثبٌزؼبْٚ اٌّزجبدي ث١ٓ ِششفٟ  .2

. ِٛالغ اٌغبِؼخ وبفخ

. رظ١ُّ االٔظّخ اٌخبطخ ثبٌّٛلغ اٌشسّٟ .3

اداسح ٔظبَ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌغبِؼٟ ٚرض٠ٚذ وبفخ ِٕزسجٟ عبِؼخ اٌفشاد االٚسظ اٌزم١ٕخ ثبٌجش٠ذ  .4

. االٌىزشٟٚٔ

. ِزبثؼخ ٔشبط اٌى١ٍبد االػالِٟ ٚاالششاف اٌّجبشش ػٍٝ ػ١ٍّخ إٌشش .5

. اٌؼًّ ػٍٝ رظ١ٕفبد ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚأشبء اٌشٚاثظ اٌشاعؼخ اٌزٟ رذػُ رٌه .6

. دػُ اٌشؼت االخشٜ اٌزبثؼخ اٌٝ ِشوض اٌحبسجخ ح١ٓ اٌحبعخ .7

ٚثبلٟ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚٔشش أخجبس  (ر٠ٛزش، ف١س ثٛن )دػُ طفحبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ  .8

اٌغبِؼخ ف١ٙب 

. دػُ لٕبح ا١ٌٛر١ٛة ِٓ خالي االخجبس ٚاالػالٔبد ٚاٌف١ذ٠ٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 .ٔشش االػالٔبد اٌشس١ّخ ٚاٌؼبعٍخ .10

 

 

صيانت الحاسباث والشبكاث 

 

رؼًّ اٌٛحذاد فٟ ٘زٖ اٌٛحذح ػٍٝ ر١ٙئخ حبسجبد اٌغبِؼخ ٚضّبْ ػٍّٙب ثىفبءح ٚثذْٚ ِشبوً فضال ػٓ ر١ٙئخ 

 .ث١ئخ ِٕبسجخ ٌٍؼًّ اٌشجىٟ ٚرمذ٠ُ االسزشبسح فٟ ٘زا اٌّغبي

وحداث وحدة  صيانت الحاسباث والشبكاث 

 .ٚحذح ط١بٔخ اٌحبسجبد ٚاٌجشاِغ١بد .1

. ٚحذح ط١بٔخ ٚٔظت اٌشجىبد .2

ههام وحدة صيانت الحاسباث  

 . اداِخ اٌحبسجبد ٚاالعٙضح اٌٍّحمخ ثٙب .1

رٛف١ش ِسزٍضِبد ر١ٙئخ اٌحبسجبد ٌٍؼًّ حست ِزطٍجبد اٌغٙخ اٌّسزف١ذح ٚرمذ٠ُ االسزشبسح اٌف١ٕخ فٟ ٘زا  .2

 .اٌّغبي

ٚاالعٙضح اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌٍّحمبد اٌزبثؼخ االخشٜ فٟ ِشوض اٌحبسجخ ٚاللسبَ  UPS ط١بٔخ اٌطبثؼبد ٚاٌـ .3

 .اٌشئبسخ ٚفٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ ػٕذ اٌطٍت

 .ٔظت ٚرغ١ٙض اٌحبسجبد ٚع١ّغ ٍِحمبرٙب .4

 .ر١ٙئخ ٚاسزٕسبخ اٌجشاِغ١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌغٙخ اٌّسزف١ذح .5

ِزبثؼخ احذس االطذاساد اٌجشِغ١خ اٌزٟ رذػُ ظشٚف اٌؼًّ ٚرضّٓ اٌحفبظ ػٍٝ ث١بٔذ اٌغٙبد  .6

 .اٌّسزف١ذح ِٚٛاوجخ اٌزطٛساد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي اسزخذاَ اٌحبسٛة
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 .البِخ دٚساد ِزخظظخ فٟ اٌظ١بٔخ .7

 .رمذ٠ُ االسزشبساد اٌف١ٕخ .8

ههام وحدة الشبكاث 

 .Intranet ٔظت اٌشجىبد ٚاداِزٙب، ٔظت ٚط١بٔخ اٌشجىخ اٌخبطخ ثبٌغبِؼخ .1

ًا  .2  .ط١بٔخ شجىبد اٌغبِؼخ ٚرٕظ١جٙب عضئ١ب

 .ط١بٔخ اٌحبسجبد اٌخبدِخ ٚثشاِغ١برٙب .3

 .البِخ اٌذٚساد اٌزخظظ١خ فٟ ِغبي اٌشجىبد .4

. Servers ٔظت ٚرشغ١ً اٌخبدِبد اٌشجى١خ  .5

ِزبثؼخ ػًّ ِٕظِٛبد ٚخذِبد االٔزش١ٔذ فٟ و١ٍبد ِٚؼب٘ذ اٌغبِؼخ ٚاػذاد رمبس٠ش اسزخذاَ االٔزشٔذ  .6

 .ٌٍغبِؼخ ٚالسبِٙب

 .االششاف ػٍٝ ِخزجشاد االٔزشأذ ٚالبِخ اٌذٚساد اٌخبطخ ثٙزا اٌّخزجش .7

 .اٌجحش ػٓ أٞ ِؼٍِٛبد رطٍت ِٓ ِشوض اٌحبسجخ ثبسزخذاَ االٔزشٔذ .8

ثى١ف١خ اسزخذاَ االٔزش١ٔذ ٌغشع اٌحظٛي ػٍٝ احذس اٌجحٛس  (رذس٠س١١ٓ ٚطٍجخ)ِسبػذح اٌجبحض١ٓ  .9

  اٌؼ١ٍّخ اٌخبطخ ثُٙ

 .البِخ دٚساد رذس٠ج١خ ثبسزخذاَ االٔزشٔذ .10

وحدة  األنظوت والبرهجياث 

 

اٌسؼٟ ٌّؼشفخ حبعخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌالػّبي اٌّشاد ِىٕٕزٙب ٚاالششاف ػٍٝ االػّبي فٟ ِغبي  .1

 .رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

 .دساسخ االٔظّخ ل١ذ اٌؼًّ ٌزحذ٠ذ احز١بعبد االٔغبص .2

 .رٕس١ك االػّبي ث١ٓ اٌغٙبد اٌّسزف١ذح ٚوبدس ٚحذح رح١ًٍ االٔظّخ ٚٚحذح ثٕبء االٔظّخ ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد .3

ههام وحدة تحليل األنظوت 

 .رح١ًٍ ِزطٍجبد إٌظبَ ِٓ خالي ػشع ٚعٙخ ٔظش اٌّسزخذَ ٚاٌّحًٍ .1

 .(اٌّذخالد)اسزخالص اٌّزطٍجبد اٌضشٚس٠خ ٌؼًّ إٌظبَ  .2

 .االرفبق ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌّخشعبد ٚاٌزمبس٠ش .3

 .رظف١خ اٌّزطٍجبد ثذءاًا ِٓ األش١بء اٌغٛ٘ش٠خ األسبس١خ ٚطٛالًا إٌٝ اٌزفبط١ً اٌذل١مخ .4

 .ثٕبء ّٔٛرط ٌٍٕظبَ .5

 .ِفبرحخ اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ ٚاأللسبَ ِٚؼشفخ حبعزُٙ ٌألٔظّخ .6

 .الزشاػ األٔظّخ اٌجشِغ١خ ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ثٕبء األٔظّخ اٌّزمذِخ .7

 .اإلششاف ػٍٝ األٔظّخ اٌّظّّخ ِٓ لجً ثبلٟ ألسبَ اٌغبِؼخ .8

 .اٌزٕس١ك ِغ اٌٛحذاد ٚاأللسبَ األخشٜ الٔغبص اٌؼًّ .9

 .ط١بٔخ ٚحفع األػّبي اٌجشِغ١خ ٚرٛص١مٙب .10

 .رحذ٠ذ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌالصِخ ٌزظ١ُّ إٌظبَ ٚػذد اٌّجشِغ١ٓ .11

 .ػمذ االعزّبع ث١ٓ اٌّحًٍ ٚاٌغٙخ اٌّسزف١ذح ثشأْ إٌظبَ اٌّطٍٛة .12
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 .رس١ٍُ إٌبرظ إٌٙبئٟ إٌٝ ٚحذح ثٕبء االٔظّخ ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد .13
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ههام وحدة بناء االنظوت وقىاعد البياناث 

 .اسزالَ ِخشعبد ِحًٍ االٔظّخ ٚأبطزٙب ثبٌىبدس إٌّبست فٟ اٌٛحذح .1

 .اخز١بس ٌغخ اٌجشِغخ اٌّالئّخ ٌٍٕظبَ ٚرحذ٠ذ اٌّذح اٌالصِخ إلوّبي اٌزظ١ُّ .2

 .رحذ٠ذ طالح١خ االٔظّخ ٌٍؼًّ .3

 .ِزبثؼخ ػًّ االٔظّخ ػٕذ رس١ٍّٙب اٌٝ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ .4

ثؼذ االخزجبس ِٓ لجً اٌغٙخ اٌّسزف١ذح ٠زُ اال٠ؼبص ٌىبدس اٌزظ١ُّ ثبعشاء اٌزؼذ٠الد اٌضشٚس٠خ فٟ اٌحبي  .5

 .اْ ٚعذد

 

 


