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06/2016/ 01 التاريخ: 1رقم اإلصدار:    CC-P05رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 2/  1صفحة 
  

 هاتف صيانة أو تركيب : اإلجراء

 
 الهدف .1

 دبرمجة وتركيب هاتف جديالواجب اتباعها في تنظيم عملية  وتحديد الخطواتيهدف هذا االجراء لوصف المسؤوليات     

 .الجامعة في     

 
 نطاق العمل  .2

 ذا األجراء على كافة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.يطبق ه   
 
 تعريفــــات  .3

 مدير مركز الحاسوب: وهو الشخص المسؤول عن متابعة كافة اعمال اقسام مركز الحاسوب. 3-1
 ابعة اعمال أقسام المركز.الشخص الذي ينوب عن مير المركز في مت الحاسوب:نائب مدير مركز  3-2
 والبريد اإللكتروني.الشخص المسؤول عن انشاء الحساب  التحتية:س قسم البنية رئي 3-3
 فني الصيانة : الشخص المسؤول عن القيام بأعمال الصيانة و التمديدات الشبكية. 3-4
3-5 Call Manager .)الجهاز المسؤول عن استالم و ارسال المكالمات الهاتفية )مقسم الجامعة : 

 
 المسؤولية .4

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

 
 العمليـــــــة .5

 هاتف أو صيانة تركيب عملية  5-1
 (CC-P05-F01نموذج ) البنية التحتيةطلب خدمات  بتعبة نموذج أو الموظف يقوم عضو هيئة التدريس 5-1-1    

 ،ابة وصف للمشكلة التي حدثت للهاتف وتاريخ حدوث العطلأو الدائرة حيث تتم كتسكرتيرة الكلية الموجود لدى 
 أو كتابة االسم الثالثي باللغة العربية واالنجليزية داخل النموذج في حالة طلب هاتف جديد.    

 
 من خالل البريد أو الدائرة النموذج الموقع من قبل عميد الكليةالموظف أو  يسلم عضو هيئة التدريس 5-1-2
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 .الى مدير مركز الحاسوب 
 
 صيانة لتحتية باجراء الالزم بخصوصرئيس قسم البنية ا م مدير مركز الحاسوب بالتنسيب الىيقو  5-1-3
 برمجة و تركيب هاتف جديد.أو  الهاتفالعطل الحاصل في  
 
 أو التعاون مع فني الصيانة  اصالحه بفحص العطل المذكور والعمل علىلبنية التحتية ا يقوم رئيس قسم 5-1-4

 الهاتف شبكة  فحصفي  (EM-P07-F01) نموذج الصيانة رقم حسب من دائرة األشغال والصيانة والتمديدات
 وأسالك جديدة. يلزم من معداتوصيانتها بما 

 

 الهاتف الجديد واعطاءه رقما فرعيا وتسجيل االسم والرقم داخل سم البنية التحتية ببرمجة قيقوم رئيس  5-1-5
 الصيانة في تركيب وتمديد الهاتف الجديد.، و التعاون مع فني Call Managerجهاز 

 
 به من عمليات  القيامتم  ما أوالحاصل  تقرير مفصل عن العطل بنية التحتية بإرساليقوم رئيس قسم ال 5-1-6

 مركز  رالى مدي( CC-P05-F01) وذجم البنية التحتية في النمانة تقرير قسضمن خ لتركيب هاتف جديد
  .لحاسوبا
 
 

 
 وثائق متعلقــة باإلجراء. 6

 (CC-P05-F01) نموذج طلب خدمات البنية التحتية   6-1   
 (EM-P07-F01)نموذج طلب صيانة    6-2   

 


