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1رقم اإلصدار:  2016/  06 /01التاريخ:  CC-P11رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  1صفحة 
  

 الفني الدعم:  اإلجراء

التي  يهدف هذا االجراء لوصف المسؤوليات وتحديد الخطوات الواجب اتباعها و : الهـــــدف .1
 .في تنظيم وحل مشاكل التي قد تواجه اي موظف في اي قسم يقوم بها قسم الدعم الفني

 
او  سامفة االقة التدريسية او االدارية في كايطبق هذا االجراء على االعضاء الهيئ: نطاق العمل  .2

 في الجامعة. القاعات الدراسية
 

  :تعريفــــات .3
وهو الشخص المسؤول عن متابعة كافة اعمال اقسام  ير مركز الحاسوب:مد -3-1

 مركز الحاسوب.
اعمال الصيانة الشخص المسؤول عن متابعة  وهو: الدعم الفنيرئيس قسم  -3-2

 .وفنيين الصيانة
اءات الجر اة كافتنفيذ وهو الشخص المسؤول عن متابعة  :الدعم الفني موظف -3-3

 .المتعلقة في الصيانة
            

 :المسؤولية .4
 لحاسوب ونائبه مسؤولية متابعة تنفيذ االجراء.يتولى مدير مركز ا -4-1
جراء العمل بهذا االولية قسم الدعم الفني في قسم الحاسوب مسؤ  رئيس يتولى -4-2

         . وتنفيذ ما جاء به
بأجهزة الحاسوب لمتعلقة ا تنفيذ ومتابعة جميع اعمال الصيانة فني الصيانة يتولى –4-3         

 .وتوابعها                  
 العمليـــــــة .5

 لدعم الفنيا – 5-1       
دعم الحظة طلب الباستقبال مالفني في مركز الحاسوب  يقوم قسم الدعم  -1- 5-1        

 بطلباو من خالل تعبئة النموذج الخاص  Outlookاو  من خالل التلفون  اما الفني
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1رقم اإلصدار:  2016/  06 /01التاريخ:  CC-P11رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  2صفحة 
  

 الفني الدعم:  اإلجراء

 , طريقة استالم المعاملة) والموضح من خالله : (CC-P11-F01)نموذج  الدعم الفني
, العملية التي تم , وصف العطلالتاريخ ,الهاتف  , ائرة او القسمالد , اسم صاحب الطلب

   (.اجرائها
موذج طلب نطل على بتفريغ سبب الع الصيانة / الدعم الفني يقوم موظف - 5-1-2        

خط, ترقيم اللجهاز, تنزيل نوع اتعديل لغة  مثل (CC-P11-F01)نموذج  الدعم الفني
  .وغيرها تنزيل برنامج, ,اتملف
قرير في خانة ت وكتابة الخلل بإصالحالدعم الفني  /الصيانة  موظفيقوم  - 1-3 -5         

 .والتوقيع عليه (CC-P11-F01)في نموذج الدعم الفني  /الصيانة تقرير فني
بالتوقيع  من إجراء الدعم الفني المطلوب يقوم طالب الخدمة االنتهاءبعد  – 4 -5-1         

 .إتمام العمليةب (CC-P11-F01)في خانة مالحظات صاحب الطلب في النموذج 
لنموذج الى مدير رئيس قسم الدعم الفني بإرسال ا يقوموالتدقيق بعد االعتماد  -5-1-5

(CC-P11-F01)از العملية.مركز الحاسوب إلعالمه بإنج 
     قوم رئيس قسم الدعم الفني بحفظ اجراءات العملية الموثقة بالنموذجي -5-1-6

(CC-P11-F01)ني.الدعم الفالصيانة و  في سجل 
 

 وثائق متعلقــة باإلجراء .6
 .(CC-P11-F01) نموذج الدعم الفني - 6-1

 


