معهد االدارة العامة

دبلوم الحكومة االلكترونية
معهد اإلدارة العامة
المقدمة
تطورت المؤسسات واصبح التطوير حاجة ملحة ترتكز المؤسسات بشكل فاعل ومتميز وانها أكثر
المفاهيم اهمية والتي تساهم ان تم مقاربتها بشكل صحيح في التفريق بين المؤسسات العادية والمؤسسات
التى اتخذت من االتمته االلكترونية نهجا لتحقيق اهدافها وارضاء متلقي الخدمة.

اهمية البرنامج
حتى تتميز المؤسسة ال بد لها من ادرة المنشئة ضمن التشريعات وضمن ممارسات الحوكمة في القطاع
العام ضمن نماذج الحكومة االلكترونية الحديثة لرفع وتطوير البنية التقنية والتحتية للحكومة االلكترونية
حيث ان حوكمة امن المعلومات وادارة المخاطر ضمن افصل الممارسات واالخذ بعين االعتبار النواحي
القانونية والسياسية في الحكومة االلكترونية وبذلك تدعم نظم اتخاذ القرار في القطاع العام لتبسيط مفهوم
ادارة التغيير ومراكز البيانات وان ادارة مشاريع الحوكمة االلكترونية حماية امن الشبكة وتطبيقاتها في
التعامل مع الحوسبة السحابية ومخازن المعلومات بما يتوافق مع نظام تخطيط موارد المؤسسة.

الهدف العام
يهدف برنامج دبلوم الحكومة االلكترونية إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات واالتجاهات
الحديثة الحكومة االلكترونية وذلك من خالل التركيز على جميع الجوانب للحكومة االلكترونية.
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األهداف التفصيلية لبرنامج الدبلوم التدريبي التطوير المؤسسي
 يتعرف المتدرب على مبادئ ونماذج الحكومة االلكترونية.
 ادراك المتدرب والتعرف على البنية التحتية للحكومة االلكترونية
 وعي المتدرب بحوكمة امن المعلومات وادارة المخاطر.
 استيعاب المتدرب النواحي القانونية والسياسات في الحكومة االلكترونية.
 ممارسات المتدرب نظم اتخاذ القرار في القطاع العام.
 يتعرف المتدرب على مناهج البحث العلمي في الحكومة االلكترونية
 فهم المتدرب ادارة المشاريع
 المام المتدرب بإدارة التغيير
 دراية المتدرب ادارة مراكز البيانات
 ادراك المتدرب الحكومة االلكترونية واحتياجات المواطن
 معرفة المتدرب بالجودة في الحكومة االلكترونية
 وعي المتدرب تحليل المستندات
 فهم المتدرب بامن وحماية تطبيقات الشبكة
 وعي المتدرب االعمال الذكية
 المام المتدرب بالحوسبة السحابية
 فهم المتدرب بمخازن البيانات والمعلومات
 معرفة المتدرب شبكات الحاسوب قواعد البيانات
 معرفة المتدرب بانظمة المعلومات الحاسوبية والجغرافية والمحاسبية
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محتويات دبلوم الحكومة االلكترونية
الفصل

الفصل
االول

الموضوعات

ساعات الفصل الموضوعات

الوحدة األولى

الوحدة الثالثة

مبادئ ونماذج الحكومة االلكترونية
 المفهوم الشامل للحكومة االلكترونية االطار النظري للحكومة االلكترونية التحديات التي تواجه التحول للتعامالتاإللكترونية.
 التعرف على متطلبات نجاح الحكومةاإللكترونية
 دراسة بعض النماذج المتقدمة فى التحولالى الحكومة االلكترونية

إدارة مشاريع الحكومة اإللكترونية
 دورة حياة المشروع.
 أساليب إدارة المشاريع
األدوات والتقنيات الالزمة لصياغة
االستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها
ومناقشتها.
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الفصل
الثاني

البنية التحتية للحكومة االلكترونية
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الوحدة الرابعة
قضايا الجودة في الحكومة اإللكترونية
 مبادئ الجودة واالبتكار تأثير الجودة واالبتكار علىاستراتيجات اإلدارة واممارسة.
 أدوات وتقنيات الجودة. إدارة الجودة للحكومة اإللكترونية - أطر تقييم مشاريع الحكومة
اإللكترونية.

الوحدة الخامسة

الوحدة الثامنة

أمن وحماية المعلومات
 أسس المعرفة والمهارات الالزمة إلدارةوحماية المعلومات واالتصاالت التكنولوجية
في بيئات األعمال.
 المنهجية المستخدمة لحماية المعلوماتداخل المؤسسة.
 - سياسة امن المعلومات ادارة المخاطر و
السيطرة عليها

الحوسبة السحابية
 نماذج وابنية البيانات السحابية القضايا االمنية بالحوسبة السحابية انواع الخدمات السحابية -ادارة الخدمات السحابية
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الوحدة السادسة
الفصل
الثالث

10
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الوحدة التاسعة

قضايا قانونية في مجال الحكومة
اإللكترونية
 توضيح الجوانب القانونية والسياسيةالتي تنظم إدارة المعلومات في الحكومات
 مفهوم الجرائم اإللكترونية -القوانين الرادعة للجرائم اإللكترونية.
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الوحدة الثانية
 خدمات البنية التحتية هياكل شبكات الكمبيوتر السلكية وغير السلكية نماذج النشر السحابية معايير الويب نماذج الحكومة االلكترونيةSQL -

ساعات

الفصل
الرابع
6
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شبكات الحاسوب
 مقدمة عن شبكات الحاسوب بروتوكوالت الشبكات بروتوكوالت التحكم والتوصيل قاعدة المعلومات االدارية .
 خدمة ضبط الجودة والخدمات
التكاملية .
 الخدمات المتمايزة وطرق االرسال
التزامنية .
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الوحدة السابعة

الوحدة العاشرة

نظم اتخاذ القرار في القطاع العام
 نماذج صنع القرار انظمة ذكاء االعمال النظم الخبيرة -نظم ادارة المعرفة

انظمة المعلومات الحاسوبية
والجغرافية والمحاسبية
 النظريات والتقنيات المستخدمة فيمعالجة المعلومات الجغرافية
 النظريات والتقنيات المستخدمة فيمعالجة المعلومات الحاسوبية
النظريات والتقنيات المستخدمة فيمعالجة المعلومات المحاسبية
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الفئة المستهدفة- :جميع المعفيفيو فالععممييو يعا اامعم فمعييييم

تكنفلفجيعم المعيفمعم

يعا الطاعمنيو

العم فالخمص
-خييجا الجممعم

فالبمحثيو نو ييص العمل.

المدربين والمحاضرين :مييبيو خبياء اكفمء فأصحمب خب اي يا مجمل تكنفلفجيم المعيفمم
الشهــــــــــــــــادة :يحصل المتييب نيع هعدميا العيبيف المدنعا يعا تكنفلفجيعم المعيفمعم

معو معدعي اايايا

العممة فمعتمي مو جممعة مؤتة فمصيق مو التعيي العملا
أسلوب التدريب :مجمفنم

العمل ،تمثيل األيفاي ،حمال

ييامية ،تابيطم

فتممييو نميية

عـــدد الســـاعات التدريبيـــة 72 :م ععمنة تيييبي ععة ف 81م ععمنة ميياني ععة ي ععا فح ععيا تكنفلفجي ععم المعيفم ععم
الحكفمية( )09ممنة اجمملية
مكان انعقاد :معدي اايايا العممة
الرسوم 099 :يينمي أيينا

معهد اإلدارة العامة األردني
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