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 الكتروني بريد انشاء:  اإلجراء

 
 الهدف .1

 يدوبر الواجب اتباعها في تنظيم عملية انشاء حساب  وتحديد الخطواتيهدف هذا االجراء لوصف المسؤوليات     
 الكتروني الجامعة.    

 
 نطاق العمل  .2

 كافة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. جراء علىيطبق هذا اإل   
 
 تعريفــــات  .3

 عمال اقسام مركز الحاسوب.أمدير مركز الحاسوب: وهو الشخص المسؤول عن متابعة كافة  3-1
 عمال أقسام المركز.أابعة الشخص الذي ينوب عن مير المركز في مت الحاسوب:نائب مدير مركز  3-2
 بريد اإللكتروني.والالشخص المسؤول عن انشاء الحساب  لتحتية:ارئيس قسم البنية  3-3

 
 المسؤولية .4

 يتولى مدير مركز الحاسوب و نائبه مسؤولية متابعة تنفيذ االجراء. 4-1
  يتولى رئيس قسم البنية التحتية مسؤولية العمل بهذا االجراء وتنفيذ ما جاء به. 4-2

 
 العمليـــــــة .5

 ريد الكتروني لعضو هيئة تدريسعملية انشاء ب 5-1
                         إنشاء بريد الكتروني لعضو هيئة تدريس يقوم عضو هيئة التدريس الجديد بتعبة نموذج 5-1-1    

  (CC-P04-F01)   االنجليزية من ثالث مقاطع ية و سكرتيرة الكلية حيث يكتب االسم باللغة العرب لدىالموجود       

 .عضو هيئة التدريس الصيغة التي يفضلها خانة االيميل المقترح يويكتب ف   
 

ل البريد الى الموقع من قبل عميد الكلية من خال (CC-P04-F01) نموذجاليسلم عضو هيئة التدريس  5-1-2
 مدير مركز الحاسوب.
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  جراء الالزم بخصوصرئيس قسم البنية التحتية با م مدير مركز الحاسوب بالتنسيب الىيقو بعد الموافقة  5-1-3
 (CC-P04-F01)من خالل النموذج  البريد االلكترونيانشاء            

      سم البنية التحتية بإنشاء حساب جديد و بريد الكتروني بناءا على ما ورد في النموذجقيقوم رئيس  5-1-4
(CC-P04-F01) ند ور للحساب ع، بحيث يتوجب على عضو هيئة التدريس تغيير كلمة المر
 الدخول ألول مرة.

 من ضبكتابة شرح عن إتمام عملية إنشاء البريد االلكتروني في خانة التقرير  سم البنية التحتيةقيقوم رئيس  5-1-5
 .الى مدير مركز الحاسوب هرسالوا   (CC-P04-F01)النموذج             

 فعيل الحساب والبريد االلكتروني على جهاز عاز الى الفريق الفني لتيقوم مدير مركز الحاسوب أو نائبه باإلي 5-2-6
 عضو هيئة التدريس.            

 

 
 عملية انشاء بريد الكتروني لموظف جديد 5-2

 لدىالموجود  ديدجإنشاء بريد الكتروني لموظف  )20F-P04-CC(نموذج ف الجديد بتعبة يقوم الموظ 5-2-1         
نة خا لعربية و االنجليزية من ثالث مقاطع و يكتب فيحيث يكتب االسم باللغة اسكرتيرة الدائرة  
 .حسب المسمى الوظيفي الصيغة المقترحة االيميل المقترح

 الى مدير مركز  الموقع من قبل مدير الدائرة من خالل البريد (CC-P04-F02)يسلم الموظف النموذج  5-2-2
 الحاسوب.                    

 لتحتية باجراء الالزم بخصوص اركز الحاسوب بالتنسيب الى رئيس قسم البنية بعد الموافقة يقوم مدير م 5-2-3
 .(CC-P04-F02)انشاء البريد االلكتروني من خالل النموذج                    

       يقوم رئيس قسم البنية التحتية بإنشاء حساب جديد وبريد الكتروني بناءا على ما ورد في النموذج 5-2-4

(CC-P04-F02) بحيث يتوجب على الموظف تغيير كلمة المرور للحساب عند الدخول ألول ،
 مرة.

 من ضيد االلكتروني في خانة التقرير يقوم رئيس قسم البنية التحتية بكتابة شرح عن إتمام عملية إنشاء البر  5-2-5
رساله الى مدير مركز الحاسوب (CC-P04-F02)النموذج                      .وا 

 لفني لتفعيل الحساب والبريد االلكتروني م مدير مركز الحاسوب أو نائبه باإليعاز الى الفريق ايقو  5-2-6
  على جهاز الموظف الجديد.                   
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 وثائق متعلقــة باإلجراء. 6
 (CC-P04-F01)     انشاء بريد الكتروني لعضو هيئة تدريسنموذج  6-1   
 

 (CC-P04-F02)  لموظف جديد كترونيانشاء بريد النموذج   6-2   
 


