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:تشكيل القطاع   
المهام  االسم 

االشراف على كافة تشكيالتهالمتابعة و ,ادارة القطاع  د عماد ناجي احمدالسي

صاحب احمد سلمانالسيد  . القطاعمعاون رئيس

االدارة واالشراف و المتابعة على الصيانة و الدعم 

الفني لجميع المواقع

السيدة سهى عبد اهللا

اإلدارة و االشراف و المتابعة على الصيانة و الدعم 

.الفني لجميع المواقع 

السيد عبد السالم عباس

الدعم  و الشبكاتشراف و المتابعة إلدارة االدارة واإل

الفني لجميع المواقع

السيدة إشراق صباح عبداهللا

الدعم  و الشبكاتاالشراف و المتابعة إلدارة دارة واإل

الفني لجميع المواقع

السيد عادل يوسف حسين

سكرتارية القطاع مالمح صابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: اهداف القطاع   
  هدافبما يضمن تحقيق االفي التعداد  للقطاعات العاملة خليةالشبكات الدا تصميم -1

و المتمثلة بمكننة عملية ادخال و نتاقل البيانات باالضافة الى معالجة البيانات المرجوة منها 

.واستخراج التقارير  

بما يضمن استمرارية عملها بكفاءة و دون تلكؤ و السيطرة على جميع ادرة الشبكات  -2
حفظ , ة ضمن ادارة الشبكات من تصميم و تنفيذ الى تنصيب و توزيع صالحيات  المهام المدرج

.الخ ..حل المشاآل التي يمكن ان تظهر في االنظمة التشغياية الدارة الشبكات , نسخ احتياطية    
.لبيانات لجميع ا نسخ احتياطية العمل على توفير -3  
.التشغيلية و البرامجيات المستخدمةالعمل على توفير بيئة أمنة للبيانات و االنظمة  -4  
بناء منظومة دوائر تلفزيونية مغلقة تربط المحافظات بالمرآز لغرض عقد االجتماعات    -5

و االستفادة  منها في انشاء بنى تحتية للشبكات  الداخلية بين المحافظات و , خالل فترة التعداد 
.المرآز  

انب المصري بما يتالئم مع متطلبات القطاعات  تطوير البيئة التجريبية المعتمدة من الج-6
.العاملة في التعداد   

االخال   المستفيدة آقطاع خلق بيئة تجريبية لغرض انهاء اعمال التعداد التجريبي للقطاعات-7
.في آل مرحلة بناء تصور واقعي لالعمال المطلوبة و لجة و المعا  

لغرض و االنظمة التشغيلية الدارة الشبكات االجهزة والمعدات  خلق آوادر مدربة على احدث -8
  . في مواقع اخرى مستقبال و الشبكات ربط وتشغيل االجهزة وتنفيذاآتساب الخبرة الألزمة ل

 
ة مشابهالمهام الاخفاقات وتطورات العمل لغرض االستفاده منها مستقبال في ,  توثيق اعمال -9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

:مهام القطاع   
 عقد ورشات عمل مع تحليلها،ت القطاعات المستفيدة من الشبكات الداخلية و دراسة متطلبا-1

اقتراح المواصفات الفنية و الحلول وو االختصاص  القطاعات و الشرآات ذات العالقة 
.المتكاملة للعمل   

لغرض اعالن استناداً الى دراسة المتطلبات ضع المواصفات التفصيلية  تصميم الشبكات وو-2

  تنفيذء االجهزة والمعدات والبرامجيات مع وضع الضوابط الخاصة بمراحل شرااتمناقص

.المشروع   

 لشبكة  التنسيق و التعاون مع الجانب المصري لغرض التوصل الى الحلول المثلى-3

  .االدخال و المعالجة

. االجابة على استفسارات الشركات خالل فترة االعالن -4  

.ستفسارات الفنية لدى اللجنة  تحليل العروض واالجابة على اال  -5  

 االشتراك مع الشركة التي سيتم التعاقد معها في جميع مراحل تنفيذ المشروع من  -6

.الخ  . . .الفحص والتنصيب ومعالجة المشاكل االنية التي  يمكن ان تظهر  

. التنسيق مع بقية القطاعات و توفير الدعم الفني لها -7  

  .للشبكات  ان تحدث في االنظمة التشغيلية  صيانة المشاكل التي يمكن-8

.سبات لحال الصيانة المادية -9  

. برمجة اجهزة االتصاالت الخاصة بالشبكة كالمبدالت و الموجهات وغيرها-10  

 بناء بيئة تجريبية للتعداد التجريبي من خالل االستفاده مما هو متوفر من اجهزة -11

.درسة القدس للحاسبات النجاح المهمةوشبكات لدى الجهاز المركزي لالحصاء وم  

تدريب الكوادر على ما توفر من اجهزة من خالل زج الكادر بدورات تدريبية حديثة  -12

ومن ثم اشراكهم باعمال النصب والتشغيل والمتابعة مع الجهات المنفذة ليكون لهم المام 

.متكامل بالمشروع  

  من خالل تقارير فرق التوثيق والمتابعة  متابعة اعمال القطاع وتوثيقها وبشكل تفصيلي-13



 في العمل من خالل ى تطوير متكامل العمال القطاعات لغرض الوصول للحالة المثل-14

  .المراجعات المستمرة لتقارير فرق المتابعة والتوثيق
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  المالحظات  االنجاز  الى  من  خطة العمل   الفعاليات  ت
صة     الن مناق رض اع صيلية لغ فات التف ع المواص وض

راء   زة وش ع  االجه ع وض ات م دات والبرامجي المع
  وابط الخاصة بمراحل المشروع ضال

    منجز  10/2/2009  3/2/2009

م الشبكة وفقًا لمتطلبات العمل وطبيعة االستخدام        تصمي
ة  ة واالنظم زة المطلوب ع مواصفات االجه تالئم م ا ي بم

  .التشغيلية العاملة

    منجز  20/4/2009  3/3/2009

    منجز  18/4/2009  6/4/2009 . االجابة على استفسارات الشرآات خالل فترة االعالن
 لدى  ت الفنية االجابة على االستفسارا   و تحليل العروض 

  .اللجنة  
    منجز  23/4/2009  20/4/2009

بكة   1 شروع ش م
ات  دات وبرامجي ومع
ات  م المعلوم ز نظ مرآ

    الجغرافية

ع            االشتراك مع الشرآة التي سيتم التعاقد معها في جمي
مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة       

  .الخ  . . .المشاآل االنية التي  يمكن ان تظهر

  قيد االنجاز      
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  المالحظات  االنجاز   الى  من  خطة العمل  الفعاليات  ت
صة   الن مناق رض اع صيلية لغ فات التف ع المواص وض
ع     ع وض ات م دات والبرامجي زة والمع راء االجه ش

  وابط الخاصة بمراحل المشروع ضال

ة     منجز 7/5/2009 23/4/2009 ار الموافق بانتظ
 صة على تمديد المناق

ا اقتضت الحاجة         الخبرة آلم ل العروض ب رفد لجنة تحلي
سارات      ى االستف ة عل رأي واالجاب داء ال الل اب ن خ م

  .الفنية

    قيد االنجاز    

ة االستخدام            ات العمل وطبيع تصميم الشبكة وفقًا لمتطلب
ة      ة واالنظم زة المطلوب فات االجه ع مواص تالئم م ا ي بم

  التشغيلية العاملة

    قيد االنجاز    

ع               ا في جمي د معه االشتراك مع الشرآة التي سيتم التعاق
مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة          

  .الخ  . . .المشاآل االنية التي  يمكن ان تظهر

    قيد االنجاز    

بكة    2 شروع ش م
ات   دات وبرامجي ومع
ال   ز االدخ مرآ
  والمعالجة في الكرادة

اط  د نق صيانة لغرض استكمال م ال شعبة ال ة اعم متابع
ا و         د والحاسبات وملحقاته نصب  الكهرباء الجهزة التبري

  االثاث وتوزيع الموظفين داخل البناية

    قيد االنجاز    
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  المالحظات  االنجاز  الى  من  خطة العمل  الفعاليات  ت

ن     شروع يمك ة للم ل ثالث تراتيجيات عم ع اس وض
  .اعتمادها لغرض تنفيذه آخطوة اولى

    منجز 20/4/2009  3/3/2009

ثالث من خالل ورشة عمل            تحليل   االستراتيجيات ال
رآات      وزارات وش ي ال ن ممثل ة م ضور مجموع بح
ار   ة الختي شاريع مماثل ذة لم اص المنف اع الخ القط

  .االستراتيجيات  االنسب

    منجز  1/4/2009 20/3/2009

ة     ل وطبيع ات العم ق لمتطلب شبكة وف صميم ال ت
ستقبلية و       عات الم ع التوس تالئم م ا ي تخدام بم االس
صة    ي مناق ا  ف رض اعالنه فات لغ ديمها اص تق

  .الشراء

    منجز  1/4/2009 22/3/2009

رة      الل فت شرآات خ سارات ال ى استف ة عل  االجاب
  .االعالن 

    منجز 30/4/2009 21/4/2009

ضت   ا اقت الخبرة آلم روض ب ل الع ة تحلي د لجن رف
ى    ة عل رأي واالجاب داء ال الل اب ن خ ة م الحاج

  .االستفسارات الفنية

  قيد االنجاز      

ي     ا ف د معه يتم التعاق ي س شرآة الت ع ال تراك م االش
جميع مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب        

  .ومعالجة المشاآل االنية التي  يمكن ان تظهر

  قيد االنجاز      

دوائر    3 شروع ال م
  التلفزيونية المغلقة  

ا  ا آمحط وب اعتماده ع المطل ة المواق ة تهيئ  تمتابع
  .تلفزيونية في المحافظات

  قيد االنجاز      
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  المالحظات  االنجاز  الى  من  خطة العمل  الفعاليات  ت
وات     ات لخط ام محاآ ى نظ ادر عل دريب الك  ت
تفادة      صرية واالس ة الم تنادا للتجرب شروع اس الم
ل       ع الخل ات ومواق ا لالخفاق ات نظره ن وجه م
وعة    ول الموض رق للحل ا والتط رض تجنبه لغ

ي  اد التوص شتها واعتم ن ومناق ه م ات المقترح
  .جانبهم 

    قيد االنجاز    

ام           ى نظ تدريب آوادر فنية يتم تخصيصها للعمل عل
شرآة            وفره ال ذي ت ة وال ة المغلق الدوائر التلفزيوني

  التي سيتم التعاقد معها

    قيد االنجاز    

صيانة وادارة     راض ال ة الغ وادر فني دريب آ ت
دة    ى ع ة وعل ال والمعالج ز االدخ ي مرآ شبكة ف ال

صة م ي مناق شرآات ف ر لل ا ذآ سب م اور وبح ح
ل       ن قب دريب م يتم الت ث س ة  حي شروع المعلن الم

  الشرآة التي سيتم التعاقد معها

    قيد االنجاز    

دريب   4 شروع ت م
  الكوادر العامله

دات في           تدريب الكوادر على تنصب االجهزة والمع
ل  الل العم دريب خ الل الت ن خ شاريع م ل الم آ

)(On Job   اق ار االف ر االعتب ذ بنظ  لالخ
ستقب ا الم زة واعتماده ذه االجه ل ه ع عم لية لمواق

  للدوائر االخرى بعد االنتهاء من التعداد

  
  
  

    قيد االنجاز  

 
  
  
  
  
 
  
  
  


