
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات مجلس الحاسوب في جامعة مؤتة

  

  :  ١  المادة

ويعمـل بهـا    " تعليمات مجلس الحاسوب في جامعة مؤتـة      "تسمى هذه التعليمات    

  .اعتباراً  من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء

  :  ٢  المادة

 إذا دلت القرينة على غير     إاليكون للكلمات والعبارات التالية المعنى أزاء كل منها         

  :ذلك

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .مجلس الحاسوب:     المجلس

  .أي كلية أو عمادة في الجامعة:       الكلية

  .المراكز والوحدات اإلدارية والدوائر المستقلة:      الدوائر

األجهزة المتعلقة بالحاسوب وتوابعها وكل ما يتعلق بها من         :     المعدات

  .والبرمجياتقطع الغيار والشبكة  ملحقات باستثناء      

برامج الحاسوب المشتراه أو المطورة في الجامعة أو التي         :     البرمجيات

  الجامعة بأي وسـيلة أخـرى ويـشمل ذلـك           تحصل عليها       

  .بها األقراص المدمجة والكتالوجات الخاصة      

التمديدات الكهربائية وتمديدات االتصاالت المتعلقة بـربط       :      الشبكة

  .وقع أو المواقع المختلفةالمعدات سواء في الم      

المبرمجون وفنيو الشبكات وفنيو صيانة المعـدات وفنيـو         :     الكوادر الفنية

  .مختبرات الحاسوب      

  :  ٣  المادة

  :يؤلف في الجامعة مجلس للحاسوب من كل من

  . مدير مركز الحاسوب-

  .كلية الهندسة/  رئيس قسم هندسة الحاسوب-

  .كلية العلوم/  رئيس قسم الحاسوب-
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  .وحدة الصيانة واإلدامة/  مدير الكهرباء واالتصاالت-

تختاره اللجنة حسب طبيعة المواضيع المعروضـة       /  ممثل عن المكتب الهندسي    -

  .عليها

 ويختار الرئيس رئيسا للمجلس ويجوز للرئيس إضافة أعضاء آخرين من داخـل            

  .الجامعة أو خارجها لعضوية المجلس

  :  ٤  المادة

  :حيات التاليةيتولى المجلس الصال

التنسيق بين الكليات والدوائر في الجامعة لتطوير المعدات الشبكة والبرمجيات          . ١

 .التعليمية واإلدارية والتشغيلية وأمن الشبكة المعلوماتية

مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات وإجراء ما يلزم بالتنسب للمعنيـين           . ٢

  . والطلبة واإلداريين  في الجامعةمن أجل استخدامها ألعضاء هيئة التدريس

دراسة وضع كل ما يتعلق بالحاسوب فـي الجامعـة مـن حيـث المعـدات                . ٣

والبرمجيات والشبكات والكوادر الفنية وأي أمور أخرى تتعلق برفع سـوية األداء            

  :والكفاءة بهذه المواضيع من حيث

  :اتتشمل مهام المجلس األمور التالية المتعلقة بالمعد: المعدات. أ

  .دراسة طلبات المعدات الجديدة والتنسيب للجهات صاحبة الصالحية. ١

إقرار المواصفات الموضوعة من قبل المختصين للمعـدات حـسب طبيعـة            . ٢

  .استخدامها

  .دراسة األمور المتعلقة بصيانة المعدات وتحويلها إلى مركز الحاسوب. ٣

اء وحـسب الحاجـة     التنسيب بنقل المعدات من مكان إلـى آخـر لرفـع األد           . ٤

  .واالستفادة من أي معدات تم استبدالها لخدمة أغراض أخرى في الجامعة

دراسة طلبات شطب المعدات والتنسيب بما يراه المجلـس مناسـبا للجهـات             . ٥

  .صاحبة الصالحية

تزويد مركز الحاسوب بإمكانات الحاسوب في الجامعة وتعميمها داخل وخارج          . ٦

 من هذه اإلمكانات والمساعدة علـى تطـوير الموقـع           الجامعة لإلستفادة القصوى  

  .اإللكتروني للجامعة على شبكة اإلنترنت
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دراسة وضع خدمات الصيانة للمعدات تحت الكفالة والتنسيب للجهات صاحبة          . ٧

  .الصالحية

  .أي أمور أخرى تحال للمجلس أو يرى المجلس ضرورة دراستها. ٨

  :ر التالية المتعلقة بالبرمجياتتشتمل مهام المجلس األمو: البرمجيات. ب

دراسة طلبات البرمجيات الخاصة باألغراض التعليمية واألكاديمية واإلداريـة         . ١

  .والتنسيب للجهات صاحبة الصالحية

  .متابعة تحديث البرمجيات وتراخيصها. ٢

دراسة ومتابعة مشكلة الفيروسات على الشبكة واألجهزة الشخـصية واتخـاذ           . ٣

  .من أثرهااإلجراءات للحد 

  . علىالشبكة(Security)متابعة أمور األمن . ٤

متابعة تطوير البرمجيات المنتجة في الجامعة لمواكبة االحتياجات وتسويق ما          . ٥

  .يمكن تسويقه من هذه البرمجيات

  :تشمل مهام المجلس األمور التالية المتعلقة بالشبكة: الشبكة. ج

 ISP (Internet Serviceإلنترنـت  الدراسة الدورية الشتراكات الجامعـة ل . ١

Providers)  وشركات نقل المعلومات التي تلزم الجامعة في  والتنسيب للجهات 

  .صاحبة العالقة بأي أمور متعلقة بها

دراسة احتياجات الجامعة الشتراكات خدمات اإلنترنت مع الجامعات األردنية         . ٢

  .والمؤسسات األخرى ذات العالقة

راكات الداخلية لسكن أعضاء هيئة التدريس بشبكة اإلنترنت        دراسة أسس االشت  . ٣

  .والتنسيب للجهات صاحبة الصالحية

 المتعلقة بـالكوادر الفنيـة      ةتشمل مهام المجلس األمور التالي    : الكوادر الفنية . د

  .للحاسوب

  .الطلب من الكليات لتحديد حاجتها من الكوادر الفنية المتعلقة بالحاسوب. ١

  .ط والمؤهالت المطلوبة لشغل الوظائف في الكوادر الفنيةتحديد الشرو. ٢

  .عقد االمتحانات وإجراء المقابالت للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية. ٣

  .التنسيب بتعيين الكوادر الفنية. ٤
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دراسة الموارد المقترحة لكل ما يتعلق بالحاسوب في الجامعـة والتنـسيب            . هـ

  .للجهات صاحبة الصالحية

عداد البرامج التدريبية في تقنية المعلومات ألعضاء هيئة التدريس         دراسة وإ . و

  .والطلبة واإلداريين لتفعيل استخدام الحاسوب في العملية األكاديمية واإلدارية

التنسيق بين الجهات المختصة لعقد الدورات المتقدمة في التكنولوجيا داخـل           . و

  .تبة على ذلكوخارج الجامعة والتنسيب بالتكلفة والمكافآت المتر

  .اقتراح أسس استخدام شبكة اإلنترنت للمستفيدين في الجامعة. ح

  .د أعضاء المجلس مناقشتهاأمور أخرى تحال للمجلس أو يطلب أحأي . ط

  :  ٥  المادة

للمجلس االستعانة بمختصين من أعضاء هيئة التـدريس أو المـوظفين وتـشكيل             

  .اللجان إلنجاز مهامه

  :  ٦  المادة

 بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة ويعتبر االجتمـاع قانونيـا إذا             يجتمع المجلس 

  .حضره نصف األعضاء والرئيس على األقل

  :  ٧  المادة

يتخذ المجلس قراراته باألغلبية، وفي حال تساوى األصوات يرجح الجانب الـذي            

  .أيده رئيس المجلس

  :  ٨  المادة

  .ليماتالعمداء والمدراء والمجلس مسؤولون عن تنفيذ هذه التع

  

  

  

  

  

  

  


