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 خطـــةالصيانة 
 

 وحدةالصيانة:

 نشأةالوحدة:

مشاس يدهس رى اَشبء ٔزذح انظٛبَخ كٕزذح خبطخ ثبنظٛبَخ ثبالداسح انُٓذسٛخ ثبنكهٛخ ٔيخشج يٍ يخشخبد يششٔع انزطٕٚش انًسزًش ٔانزأْٛم نالػزًبد ث

 ............و.  سلى ).....( ثزبسٚخانكهٛخ 

 رؤيةالوحدة:

 رسؼٗ ٔزذح انظٛبَخ ثكهٛخ انطت انجٛطشٖ خبيؼخ كفش انشٛخ انٗ رمذٚى خذيبد طٛبَخ يزًٛضح ٔثًٓبسح ػبنٛخ.

 رسالةالوحدة:

اإلنكزشَٔٛخ ٔانسبسجبد  هًٛخ ٔانؼ خٓضحانذٔسٚخ نألرهزضو ٔزذح انظٛبَخ ثكهٛخ انطت انجٛطشٖ خبيؼخ كفش انشٛخ  ثزٕفٛش خذيخ انظٛبَخ ٔانزشكٛت ٔانًزبثؼخ 

نضًبٌ خٕدح االداء ٔانُٕٓع ثبنؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   ٔانًؼبيم فٙ خًٛغ السبو انكهٛخ ٔاالداساد انًشرجطخ ثٓب ٔ رٕفٛش يزطهجبرٓب ٔانؼًم ػهٗ رطٕٚشْباٜنٛخ 

  . خ انجٛئخداخم انكهٛخ ثًب ٚسمك خذيخ انًدزًغ انذاخهٗ ٔانخبسخٗ ٔرًُٛٔانجسثٛخ 
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 أهداف الوحدة:

 رسمٛك سؤٚخ ٔسسبنخ انكهٛخ ثأٌ ركٌٕ فٙ يظبف انكهٛبد فٙ خًٛغ انًدبالد انزؼهًٛٛخ ٔ انجسثٛخ ٔ انخذيبد .1

 رأيٍٛ أفضم ٔأزذس انزدٓٛضاد يٍ االخٓضح ٔانًؼبيم انًُٕرخٛخ انزٙ رفٙ ثًزطهجبد االػزًبد األكبدًٚٙ ثبنزُسٛك يغ اندٓبد انًخزظخ .2

 يٍ خجشاد ٔآساء اندٓبد انًًبثهخ فٙ ْزا انًدبلاالسزفبدح  .3

 طٛبَخ األخٓضح انؼهًٛخ ٔانطجٛخ ٔانزشكٛجبد ٔاالسزشبساد انفُٛخ فٙ يخزهف السبو انكهٛخ ٔٔزذارٓب  .4

 طٛبَخ األخٓضح اإلنكزشَٔٛخ ٔانسبسجبد اٜنٛخ داخم انكهٛخ ثًب ٚسمك خذيخ انًدزًغ انذاخهٗ ٔانخبسخٗ ٔرًُٛخ انجٛئخ . .5

 انذٔسٚخ نألخٓضح ٔانًؼذاد نهزأكذ يٍ ساليزٓب ٔكفبئزٓب انًزبثؼخ  .6

 ردذٚذ ػمٕد انظٛبَخ انًُزٓٛخ ٔإثشاو ػمٕد خذٚذح إرا نضو األيش. .7

 اإلششاف انفُٙ ػهٙ ششاء األخٓضح ٔانًؼذاد  .8

 إختصاصات الوحدة:

 رمٕو انٕزذح ثأداء انًٓبو ٔاألَشطخ اٜرٛخ داخم انكهٛخ 

 صٌانة كمبٌوتر وطابعات  -1
 أػًبل انظٛبَخ نكبفخ أخٓضح انكًجٕٛرش ٔانطبثؼبد ٔإطالذ أػطبل االَزشَذ انخبطخ ثبنكهٛخ.رُفٛز 

 علمٌةالصٌانة األجهزة  -2
 ٚزى يٍ خالل انٕزذح إخشاء ػًهٛبد انظٛبَخ نألخٓضح.
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 عقود الصٌانة -3
نسسبسخ يٍ خالل ٔزذح انظٛبَخ ًٚكٍ فسض ػمٕد انظٛبَخ انسبسٚخ ٔانًُزٓٛخ ٔإثذاء انشأ٘ فٙ انًُزٓٛخ يُٓب إلثشاو ػمٕد خذٚذح نظٛبَخ األخٓضح ا -

 انزٙ اطالزٓب ٚزطهت انزؼبلذ يغ انششكبد انًٕسدح نٓزِ األخٓضح. 

-   

 المتابعة الدورٌة -4
 ٓب ٔكفبئزٓب.ٚزى ػًم يزبثؼخ دٔسٚخ نألخٓضح نهزأكذ يٍ ساليز -

 

 اإلشراف الفنً علً األجهزة   -5
 ٚسزؼبٌ ثأػضبء انٕزذح كأػضبء فٍُٛٛ فٙ ششاء األخٓضح ٔانًؼذاد -

 

 السباكة -6
  

 اإلششاف ػهٗ األيٕس انفُٛخ انًزؼهمخ ثبنسجبكخ فٙ انًكبرت ٔانسًبيبد ٔانجٕفٛٓبد انًزٕفشح فٙ انكهٛخ. -

 ٔانجٕفٛٓبد انًزٕفشح فٙ انكهٛخ.ػًم طٛبَخ دٔسٚخ  نهسجبكخ فٙ انًكبرت ٔانسًبيبد  -

 ػًم رمبسٚش ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ رٕضر فٛٓب زبنخ داخم انسجكخ داخم انكهٛخ. -

غهك ٔفزر يسبثس انًٛبِ زست انسبخخ سٕاء فٙ انخضاَبد انؼهٕٚخ أٔ داخم انًؼبيم ٔانسًبيبد، رغٛٛش انهٛبد زست انسبخخ )شبطفبد أٔ  -

 نهسخبَبد(.

 بنظٛبَخ زست األٔنٕٚبد ٔرمذٚى رمشٚش يٕضسب فّٛ ػٍ انؼطم ٔانطشٚمخ انًسزخذيخ نهظٛبَخ.اسزالو طهجبد انظٛبَخ ٔانمٛبو ث -

-  
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 النجارة -7
 

 رشكٛت انٕزبد ٔانًُشٕساد. -

 رغٛٛش انكٕانٍٛ نألثٕاة ػُذ انسبخخ. -

 رؼهٛك انسزبئش انخفٛفخ. -

 فزر دسج أٔ رغٛٛش كبنَّٕ......انخ -

 

  وحدة الكهرباء  -8

 

نهمٛبو ثزُفٛز أػًبل انظٛبَخ نكبفخ انزدٓٛضاد انكٓشثبئٛخ داخم يُشئبد انكهٛخ ٔ انزٙ رزضًٍ )أخٓضح انزسكى ٔ انًفبرٛر اإلنًبو ثبنٕسبئم انالصيخ  -

 انشئٛسٛخ ٔ انفشػٛخ، أخٓضح اإلَبسح، أخٓضح انزكٛٛف، األخٓضح االنكزشَٔٛخ انًخزهفخ، ٔكبفخ األَظًخ انكٓشثبئٛخ(.

برٛر انشئٛسٛخ ٔ انفشػٛخ، أخٓضح اإلَبسح، أخٓضح انزكٛٛف، األخٓضح االنكزشَٔٛخ انًخزهفخ، ٔكبفخ األَظًخ ػًم طٛبَخ دٔسٚخ  ألخٓضح انزسكى ٔ انًف -

 انكٓشثبئٛخ ثبنكهٛخ.

 ػًم رمبسٚش ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ رٕضر فٛٓب زبنخ  انزدٓٛضاد انكٓشثبئٛخ داخم يُشئبد انكهٛخ. -

 غ انزمبسٚش ٔ انزٕطٛبد األصيخ زٕل االززٛبخبد انًخزهفخ.رُفٛز أػًبل انفسض انذٔسٚخ نكبفخ انزدٓٛضاد انكٓشثبئٛخ ٔسف -

سفؼٓب  إػذاد ٔ ردٓٛض كشٕفبد انًطبنجخ ثبنًسزسمبد )يسزخهظبد( ٔ انخبطخ ثبنًُفزٍٚ ٔ انًزؼبلذٍٚ ػجش االداسح انُٓذسٛخ ٔ فٙ زذٔد االخزظبص ٔ -

 إنٗ ايٍٛ انكهٛخ.

 خ انًمزشذ رُفٛزْب خالل دٔسح انجشَبيح.انًشبسكخ فٙ إػذاد انزمبسٚش انذٔسٚخ ٔكزنك ثشايح انظٛبَ -

رنك انزُسٛك يغ انخذيبد انسكٕيٛخ ٔخبطخ فٙ يدبل انًبء ٔانكٓشثبء ٔانٓبرف ٔانؼًم خُجبً إنٗ خُت يغ فشق انظٛبَخ ٔانزشغٛم نزهك انًشافك ٔ -

 زشطبً ػهٗ ساليخ األخٓضح ٔانًؼذاد يٍ انُمض أٔ انزأثش يٍ رزثزة ْزِ انخذيبد.
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 وحدة الخدمات -9
 

 ٔرمٕو ْزِ انٕزذح ثًزبثؼخ أػًبل انُظبفخ ٔانسشاسبد األيُٛخ ٔانًُبسجبد ٔرُفٛز األػًبل ٔانًٓبو انزبنٛخ:

 يشاخؼخ ٔإػذاد ادٔاد انُظبفخ شبيهخ انششٔط انؼبيخ ٔانخبطخ ٔخذأل انكًٛبد. -

 اإلششاف ػهٗ رُفٛز اػًبل انزشغٛم ٔانُظبفخ ٔاأليٍ ٔانساليخ. -

 ًزؼهمخ ثبنُظبفخ ٔاأليٍ ٔانساليخ.يشاخؼخ انؼًهٛبد انشٓشٚخ ان -

 يزبثؼخ َظبفخ خًٛغ يجبَٙ انكهٛخ ٔيشافمٓب. -

 اسزالو ٔرٕصٚغ يٕاد انُظبفخ ػهٗ خًٛغ يشافك انكهٛخ. -

 انكشف ػهٗ انًمبػذ انذساسٛخ ٔانسجٕساد ٔردٓٛض انمبػبد ٔانفظٕل انذساسٛخ ثكبفخ اززٛبخبرٓب يٍ يسبزبد ٔألالو، انخ. -

 ًُبسجبد انخبطخ ثبنكهٛخ ثبألثبس ٔانكشاسٙ ٔانفشش ٔغٛشِ.ردٓٛض يٕالغ انسفالد ٔان -

 اإلششاف ػهٗ ردٓٛض انمبػبد انًخظظخ نهًُبسجبد ٔانًسبضشاد ٔاالخزجبساد. -

 انًشبسكخ فٙ رؼجئخ ًَبرج ٔثٛبَبد ٔخذأل خطظ انظٛبَخ ٔانزشغٛم ٔيزبثؼزّ. -

 انًشبسكخ فٙ انهدبٌ راد انؼاللخ. -

 وحدة الحركة وصٌانة السٌارات -11

 ْزِ انٕزذح ثًزبثؼخ اإلػًبل ٔانًٓبو انزبنٛخ: رمٕو

 ػًم يهفبد ندًٛغ سٛبساد انكهٛخ. -

 ردذٚذ اسزًبساد انسٛبساد انخبطخ ثبنكهٛخ ٔإَٓبء كبفخ إخشاءاد انسٛبساد يغ اندٓبد راد انؼاللخ. -

 اإلششاف ػهٗ انُمم ٔرٕصٚغ انسبئمٍٛ نهؼًم ٕٚيٛبً. -

 إَٓبء انًٓبو نهسبئمٍٛ ثؼذ اَزذاثٓى. -

 نٕلٕد ندًٛغ سٛبساد انكهٛخ زست انُظبو.طشف ا -
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 يزبثؼخ سٛبساد انكهٛخ ٔإخشاء انظٛبَخ انذٔسٚخ نّ. -

 انزُسٛك يغ اندبيؼخ زٕل ثٛغ سٛبساد انكهٛخ انمذًٚخ ثبنًضاد انؼهُٙ.  -

 انًشبسكخ فٙ ربيٍٛ لطغ غٛبس نهسٛبساد. -

  )االداسح انُٓذسٛخ(.إػذاد انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔانزمبسٚش انسُٕٚخ ػٍ اَدبصاد انٕزذح  -

 تقييم أداء الموظفين والسائقين ومتابعة تدريبهم وتطوير القدرات لديهم. -

 الهٌكل التنظٌمً للوحدة:
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 MAINTENANCE TYPESأنواع الصٌانة 

 وٌبٌن الجدول التالً ملخص ألنواع الصٌانة وإجراءاتها:

 Planالخطة  Actionالفعل  Timingالتوقٌت  نوع الصٌانة 

 القٌام بالفحص والتعدٌل واإلصالح فترات زمنٌة ثابتة صٌانة  وقائٌة مجدولة 1
مبنٌة على تحلٌل األعطال وبرمجة صٌانتها لتقلٌل العطل 

 قدر اإلمكان

 صٌانة توقعٌة 2

 تفتٌش فترات زمنٌة
الفحص خالل فترات متغٌرة والقٌام باإلصالح 

 عند الحاجة
اٌجاد اتجاه تغٌر الحالة إلى التعطل وبرمجة التفتٌش 

 والفحص واإلصالحات علٌها قبل حدوث العطل 
 تفتٌش مستمر

الفحص المستمر لمعدالت تغٌر الحالة ومن ثم 
 القٌام باإلصالح عند الحاجة

 اإلصالح بعد التعطل العمل إلى التعطل صٌانة تصحٌحٌة 3
العطل وٌتم استخدام منهج االعتماد على احتمالٌة حدوث 

 إرشادي

 زمن بالفرصة صٌانة الفرصة 4
فحص أجزاء عند صٌانة أجزاء أخرى خالل فترة 

 برنامج الصٌانة
 ٌعتمد على القٌام بصٌانة إحدى المكونات أو تعطلها

 نفاذٌة التصمٌم صٌانة التصمٌم 5
فحص األجزاء التً لها أداء سٌئ نظرا لتصمٌم 

 ردىء أو تشغٌل زائد
ٌمثل ذلك جهدا لتحسٌن الخواص التً تقلل من إجراءات 

 الصٌانة المختلفة
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 نهىزذج هصُاَح انذورَحنانخطح انرُفُذَح 

 

 االهداف الفرعٌة األهداف م
 

 االنشطة

المسئول عن متابعة 
 التنفٌذ

 مؤشرات النجاح تنفٌذ النشاط  الفترة الزمنٌة

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صٌانة اجهزة الحاسب 
 العلمٌةباالقسام 

عمل كشف دورى  -1
وصٌانة الجهزة الحاسب 

 القسام: 

 مراقبة االغذٌة

 الفارماكولوجى

 الفسٌولوجى 

 الكٌماء الحٌوى

 الجراحة

 

 

 

 

 

 

 

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 
موضحا فٌه عن العطل 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 ٌةالخدمات االلكترون

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة 

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة 

 

 

 

عمل كشف دورى  -2
وصٌانة الجهزة الحاسب 

 القسام :

 امراض الباطنة

 االسماك

 امراض الدواجن

 الصحة

 الطب الشرعى

 

عمل كشف دورى  -3
وصٌانة الجهزة الحاسب 

 القسام :

 الوالدة
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 المٌكروبٌولوجى

 التغذٌة

 الفٌرولوجى

 الكلٌنك باثولوجى

 

 داخل الكلٌة

 

عمل كشف دورى  -4
وصٌانة الجهزة الحاسب 

 القسام:

 التشرٌح

 الباثولوجى

 الهستولوجى

 الثروة الحٌوانٌة

 الطفٌلٌات

  

2 

 

 

 

 

 

 

 صٌانة اجهزة الحاسب
 باقسام االدارة

 

عمل كشف دورى  -1
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لمكتب السٌد ا.د./ وكٌل 

 الكلٌة لشئون الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

السٌد أ./ مسئول 
 ت بالكلٌةالشبكا

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة

 

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة

عمل كشف دوؤى  -2
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لسكرتارٌة مكتب السٌد 
ا.د./ وكٌل الكلٌة لشئون 

 الطالب
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عمل كشف دورى  -3
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لمكتب السٌد ا.د./ وكٌل 

 الكلٌة للدراسات العلٌا 

والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 
موضحا فٌه عن العطل 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 داخل الكلٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

عمل كشغ دورى  -4
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لسكرتارٌة مكتب السٌد 
ا.د./ وكٌل الكلٌة 

 للدراسات العلٌا

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة 

-  

 

عمل كشف دورى  -5
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لمكتب السٌد ا.د./ وكٌل 
الكلٌة لشئون خدمة 

 المجتمع 

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(
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عمل كشف دورى  -6
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لسكرتارٌة مكتب السٌد 
ا.د./ وكٌل الكلٌة لشئون 

 خدمة المجتمع

 

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة

  

عمل كشف دورى و  -7
صٌانة الجهزة الحاسب 
لمكتب السٌد ا.د./ عمٌد 

 الكلٌة 

عمل كشف دورى  -8
وصٌانة الجهزة الحاسب 
لسكرتارٌة مكتب السٌد 

 ا.دعمٌد الكلٌة
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3 

صنننننننننننننٌانة اجهنننننننننننننزة 
الحاسنننننننننننب باقسنننننننننننام 

 الجهاز االدارى

 

عمل كشف دورى  -1
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة  

 شئون الطالب

 

عمل كشف دورى  -2
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة 
الدراسات العلٌا 

 والعالقات الثقافٌة 

 

عمل كشف دورى  -3
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة  

 المخازن

 

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 

تقرٌر األولوٌات وتقدٌم 
موضحا فٌه عن العطل 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 داخل الكلٌة

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

 أ.د/ مدٌر وحدة
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  

 خايؼح كفزانشُخ -كهُح انطة انثُطزي 
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عمل كشف دورى  -4
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة  

 الحسابات

 

كشف دورى عمل  -5
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة 

 االستحقاقات

عمل كشف دورى  -6
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة  

التورٌدات 
 والمشترٌات

 
عمل كشف دورى   -7

وصٌانة الجهزة 
الحاسب سئون 
اعضاء هٌئة 

 التدرٌس
 

عمل كشف دورى  -8
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة  

 شئون العاملٌن
عمل كشف دورى  -9

وصٌانة الجهزة 
الحاسب لمكتب امٌن 

 الكلٌة ومعاون الكلٌة
 

عمل كشف دورى  -11
وصٌانة الجهزة 

 الحاسب للمكتبة
 
 

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة
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4 
صٌانة اجهزة مكٌنات 

 الطباعة

صٌانة اجهزة مكٌنات  -1
االطباعة باالقسام 

 العلمٌة

 

صٌانة اجهزة مكٌنات  -2
 الطباعة بادارة الكلٌة

 

صٌانة اجهزة مكٌنات  -3
االطباعة للجهاز 

 االدارى

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 
موضحا فٌه عن العطل 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصنٌانة 

 داخل الكلٌة

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
خدمة المجتمع لشئون 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ منننننننننندٌر وحنننننننننندة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة



Kafrelsheikh University
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  

 خايؼح كفزانشُخ -كهُح انطة انثُطزي 

 يشزوع ذطىَز َظى وذكُىنىخُا انًؼهىياخ

 وزذج انخذياخ االنكرزوَُح تكهُح انطة انثُطزي
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5 
صٌانة اجهزة مكٌنات 

 التصوٌر

 صٌانة اجهزة مكٌنات -1
التصوٌر باالقسام 

 العلمٌة

 

صٌانة اجهزة مكٌنات  -2
 التصوٌر بادارة الكلٌة

 

صٌانة اجهزة مكٌنات  -3
التصوٌر للجهاز 

 االدارى

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 
موضحا فٌه عن العطل 

 والطرٌقة المستخدمة
 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصنٌانة 

 داخل الكلٌة

أ.د./ وكٌنننننننننل الكلٌنننننننننة 
لشننئون خدمننة المجتمننع 

 وتنمبة البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

عثننننننود ضنننننننٌانة منننننننع 
 شركات متخصصة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

حسننننننننب عقننننننننود 
 الصٌانة

المهتننننننننننننننننننندس 
المخننننتص طبقننننا 

 للغثد
االدارة الهندسننٌة 

 بالكلٌة 
 امٌن الكلٌة

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 بكفاءة
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صفسح ػهً اَرزَد 

خاصح تىزذج صُاَح 

 االخهشج

أعداد صفحة انترنت -1
خاصة بوحدة صٌانة 

 االجهزة

 

نموذج لطلب اعداد   -2
 الصٌانة

 

اعداد نموذج تسلٌم -3
 جهاز لوحدة الصٌانة

 

اعداد نموذج تقرٌر -4
 عن الجهاز

 

 التبلٌغ هت العطل

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 
موضحا فٌه عن العطل 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 ٌر عن العطلكتابة تقر -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 داخل الكلٌة

أ أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ منننننننننندٌر وحنننننننننندة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113مارس /

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

 

ذؼزَف اكثز تىزذج  -

 انصُاَح

 وخذياذها

َسهم االذصال  -

 تانىزذج 

اخهشج كثُزج ذى  -

اصالزها يٍ خالل 

 انىزذج ا
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ألجهزة ذثىَة وذكىَذ  
تاسرخذاو الحاسب 

خهاس انثاركىد الػذاد 

سدم داخم وزذج 

انصُاَح نكافح أخهشج 

 انكهُح

حصر لجمٌٌع اجهزة  -1
 الحاسب بالكلٌة

 

ذثىَة وذكىَذ  -2

 نالخهشج تاسرخذاو
 انثاركىد

 

سدالخ داخم انىزذج  -3

 نكافح أخهشج انكهُح

 

انًزور ػهٍ انًؼايم  -

انثسثُح ويؼايم انطالب 

ويكاذة االداراخ نرسذَذ 

األخهشج انًؼطهح واالػذاد 

 الصالزها

عمل حصر لجمٌٌع اجخزة -
 الحاسب بالكلٌة

ػًم ذثىَة وذكىَذ نالخهشج -

 دانثاركى تاسرخذاو

اػذاد سدم داخم انىزذج -

 نكافح أخهشج انكهُح

 

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة -
توضح فٌها  عملٌات 

 الحصرداخل الكلٌة

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ابرٌننننل إلننننً 
 م2113ٌونٌو /

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

يؼزفح  سهىنح

يؼهىياخ ػٍ اندهاس 

قثم اخزاء 

) يثم  انصُاَح 

ذارَخ انشزاء او هم 

 نه ضًاٌ أو ال(



Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  

 خايؼح كفزانشُخ -كهُح انطة انثُطزي 

 يشزوع ذطىَز َظى وذكُىنىخُا انًؼهىياخ

 وزذج انخذياخ االنكرزوَُح تكهُح انطة انثُطزي

 

 18 

8 

صُاَح أخهشج انذاذا شى 

ووسائم انؼزض 

انًخرهفح تانًذرخاخ 

وانًؼايم وانراكذ يٍ 

ػًهها تكفاءج قثم تذء 

 انفصم انذراسٍ

انذاذا حصر لجمٌٌع  -1

شى ووسائم انؼزض 

 انًخرهفح تانًذرخاخ

  

انذاذا حصر لجمٌٌع  -2

شى ووسائم انؼزض 

 انًخرهفح تانًؼايم

 

ذثىَة وذكىَذ انذاذا  -3

شى ووسائم انؼزض 

 انًخرهفح

 

سدالخ داخم انىزذج  -4

 نكافح أخهشج انكهُح

انذاذا عمل حصر لجمٌٌع  -1

شى ووسائم انؼزض 

  انًخرهفح تانًذرخاخ

انذاذا عمل حصر لجمٌٌع  -2

شى ووسائم انؼزض 

 انًخرهفح تانًؼايم

ذثىَة وذكىَذ انذاذا ػًم  -3

شى ووسائم انؼزض 

 انًخرهفح

غًم سدالخ داخم  -4

انىزذج نكافح أخهشج 

 انكهُح

عمل فحص لجمٌٌع  -5
انذاذا شى ووسائم 

انؼزض انًخرهفح 

 تانًذرخاخ

صُاَح أخهشج انذاذا عمل  -6

شى ووسائم انؼزض 

انًخرهفح تانًذرخاخ 

 وانًؼايم

أ أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 البئةوتنمبة 

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

اخهشج انؼزض  -

 ذؼًم تكفاءج 

سهىنح اداء  -

 انًساضز نؼًهه 

سُز انؼًهُح  -

 انرؼهًُُح تشكم سهُى
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ػًم ذثىَة وذكىَذ 

نالخهشج انؼهًُح  

خهاس انثاركىد تاسرخذاو 

الػذاد سدم داخم وزذج 

انصُاَح نكافح أخهشج 

 انكهُح

حصر لجمٌٌع اجخزة  -1
 بالكلٌة

 
ذثىَة وذكىَذ نالخهشج  -2

 انثاركىد تاسرخذاو
 

 

سدالخ داخم انىزذج  -3

 نكافح أخهشج انكهُح

 

انًزور ػهٍ انًؼايم انثسثُح  -

ويؼايم انطالب واالقساو 

انؼهًُح  نرسذَذ األخهشج 

 انًؼطهح واالػذاد الصالزها

 

عمل حصر لجمٌٌع اجخزة  -
 الحاسب بالكلٌة

ػًم ذثىَة وذكىَذ  --

 انثاركىد نالخهشج تاسرخذاو

اػذاد سدم داخم انىزذج  --

 نكافح أخهشج انكهُح

 

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 داخل الكلٌة

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمبة 
 البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113مارس /

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

سهىنح يؼزفح 

يؼهىياخ ػٍ 

اندهاس قثم اخزاء 

) يثم  انصُاَح 

ذارَخ انشزاء او 

 نه ضًاٌ أو ال( هم
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 صٌانة االجهزة العلمٌة 11

صٌانة االجهزة  -1
العلمٌة باالقسام العلمٌة ) 

 معامل الطالب(

 

صٌانة االجهزة العلمٌة  -2
 بالمعامل البحثٌة

 

 

 

 التبلٌغ هت العطل -

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 

فٌه عن العطل موضحا 
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة وشنهرٌة  -
توضح فٌها  عملٌنات الصنٌانة 

 داخل الكلٌة

أ.د./ وكٌننننننل الكلٌننننننة 
لشننننننننننئون خدمننننننننننة 
المجتمنننننننع وتنمبنننننننة 

 البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

مننننع عثننننود ضننننٌانة 
 شركات متخصصة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

حسننننننننب عقننننننننود 
 الصٌانة

المهتننننننننننننننننننندس 
المخننننتص طبقننننا 

 للغثد
االدارة الهندسننٌة 

 بالكلٌة 
 امٌن الكلٌة

انخفاض نسبة  -
 الشكاوى

االجهزة تعمل  -
 بكفاءة

11 

انرؼاقذ تًؼزفح انكهُح يغ 

فُُى انصُاَح يٍ خارج 

انكهُح الصالذ االخهشج 

انًؼطهح فٍ زانح ػذو 

 ذىفز فٍُ يٍ انذاخم 

 اعداد عقود الصٌانة -1

 

 انرؼاقذ تًؼزفح انكهُح -2

مراسلة الشركات  -
 المتخصصة

 عمل مناقصة و الترسٌة  -

 اتمام التعاقد -

أ.د./ وكٌننننننل الكلٌننننننة 
لشننننننننننئون خدمننننننننننة 

وتنمبنننننننة المجتمنننننننع 
 البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113مارس /

 

حسننننننننب عقننننننننود 
 الصٌانة

المهتننننننننننننننننننندس 
المخننننتص طبقننننا 

 للغثد
االدارة الهندسننٌة 

 بالكلٌة 
 امٌن الكلٌة

عقود ضٌانة -
 مفعلة

اصالذ كافح  -

 االخهشج انًؼطهح 

ذكهٍُ االخهشج  -

انرٍ ال ًَكٍ 

 اصالزها َهائُا



Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  

 خايؼح كفزانشُخ -كهُح انطة انثُطزي 

 يشزوع ذطىَز َظى وذكُىنىخُا انًؼهىياخ

 وزذج انخذياخ االنكرزوَُح تكهُح انطة انثُطزي

 

 21 

12 

صُاَح  انًُكزوسكىتاخ 

تاالقساو  انؼهًُح 

 وانًؼايم انثسثُح  

حصر لجمٌٌع   -1
 المٌكروسكوبات 

 

سدالخ نكافح أخهشج  -2

 داخم  انكهُح المٌكروسكوبات

 

نكافح فحص  -3

 المٌكروسكوبات 

 

انًزور ػهٍ انًؼايم انثسثُح  -

ويؼايم انطالب واالقساو 

انؼهًُح  نرسذَذ 

انًُكزوسكىتاخ انًؼطهح 

 واالػذاد الصالزها

 

اػذاد سدالخ نكافح  --

 داخم  انكهُح المٌكروسكوبات

 

 

عمل تقارٌر ٌومٌة وشهرٌة -
توضح فٌها  عملٌات الصٌانة 

 داخل الكلٌة

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمبة 
 البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113ٌونٌو /

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

اداء انًؼُذٍَ 

وانًذرسٍُ 

انًساػذٍَ اصثر 

 افضم 

ذىفز يُكزوسكىب 

صانر نالسرخذاو 

 نكم طانة

ذقذو فٍ انؼًهُح 

انرؼهًُُح يٍ خالل 

ذسسٍ َرائح 

انطالب فٍ 

 االيرساَاخ انؼًهُح
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 صٌانة السباكة 13

عمل صٌانة دورٌة   -1
للسباكة فً المكاتب 

 بالكلٌة
 

عمل صٌانة دورٌة   -2
للسباكة فى الحمامات 
والبوفٌهات المتوفرة فً 

 الكلٌة
 

 
عمل صٌانة دورٌة    -3

للسباكة فى معامل 
الطالب المتوفرة فً 

 الكلٌة 
 

عمل صٌانة دورٌة   -4
للسباكة فى المعامل 

المتوفرة فً البحثٌة 
 الكلٌة
 

فسص االزىاض  -5

داخم   واالػًال انصسُح

يؼايم انطالب وانًؼايم 

انثسثُح الصالذ انرانف 

 يُها قثم تذء انذراسح

اسننننننتالم طلبننننننات الصننننننٌانة  -
والقٌنننننننام بالصنننننننٌانة حسنننننننب 
األولوٌننننننات وتقنننننندٌم تقرٌننننننر 
موضنننننحا فٌنننننه عنننننن العطنننننل 
والطرٌقننننننننننننة المسننننننننننننتخدمة 

 للصٌانة.

 

 المنننرور علنننى السنننباكة فنننً -
المكاتننننننننننننننب والحمامننننننننننننننات 
والبوفٌهنننننات المتنننننوفرة فنننننً 

 الكلٌة.

عمل صٌانة دورٌة  للسنباكة  -
فننننننً المكاتننننننب والحمامننننننات 
والبوفٌهنننننات المتنننننوفرة فنننننً 

 الكلٌة.

عمل تقارٌر ٌومٌة وشنهرٌة  -
توضح فٌها حالة داخل السبكة 

 داخل الكلٌة.

غلننو وفننتح محننابس المٌننناه  -
حسنننننب الحاجنننننة سنننننواء فنننننً 

و داخننننل الخزانننننات العلوٌننننة أ
المعامننننل والحمامننننات  تغٌٌننننر 
اللٌنننننننننات حسنننننننننب الحاجنننننننننة 

 )شاطفات أو للسخانات(.

 

أ.د./ وكٌننننننل الكلٌننننننة 
لشننننننننننئون خدمننننننننننة 
المجتمنننننننع وتنمبنننننننة 

 البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

عثننننود ضننننٌانة مننننع 
 شركات متخصصة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالجامعة

انخفاض نسبة -
 الشكاوى

ػذو وخىد  -

شكىٌ يٍ اػًال 

 انصسٍ تانكهُح

سُز انؼًهُح  -

انرذرَسُح تشكم 

 يُاسة وسهُى
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 صٌانة الكهرباء 14

صٌانة لكافة التجهٌزات  -1
لكهربائٌة داخل منشئات 

 الكلٌة
 
الفحص الدورٌة لكافة  -2

التجهٌزات الكهربائٌة 
 بالكلٌة

 
 
تنفٌذ بعض األعمال  -3

 الكهربائٌة
 

فحص اضاءة  -4
الطرقات والغرف والمعامل 
والمكاتب الصالحها فً حالة 
وجود أعطال مع بدء الفصل 

 الدراسً

اسنننتالم طلبنننات الصنننٌانة  - -1
والقٌنننننننام بالصنننننننٌانة حسنننننننب 
األولوٌننننننات وتقنننننندٌم تقرٌننننننر 
موضنننننحا فٌنننننه عنننننن العطنننننل 
والطرٌقننننننننننننة المسننننننننننننتخدمة 

 للصٌانة.

المرور على أجهنزة النتحكم -2
اتٌح الرئٌسننننننننننٌة و و المفنننننننننن

الفرعٌنننننة  أجهنننننزة اإلننننننارة  
أجهنننننزة التكٌٌنننننف  األجهنننننزة 
االلكترونٌنننة المختلفنننة  وكافنننة 

 األنظمة الكهربائٌة.

عمننننننننل صننننننننٌانة دورٌننننننننة  -3
ألجهننننزة الننننتحكم و المفنننناتٌح 
الرئٌسننٌة و الفرعٌننة  أجهنننزة 
اإلنننننننارة  أجهننننننزة التكٌٌننننننف  
األجهزة االلكترونٌة المختلفنة  

ئٌنننننة وكافنننننة األنظمنننننة الكهربا
 بالكلٌة.

عمننننننننل تقننننننننارٌر ٌومٌننننننننة -4
وشنننهرٌة توضنننح فٌهنننا حالنننة  
التجهٌنننزات الكهربائٌنننة داخنننل 

 منشئات الكلٌة.

تنفٌذ أعمال ورفع التقارٌر  -5
و التوصننننٌات الالزمننننة حننننول 
االحتٌاجنننننننننننات الكهربائٌنننننننننننة 

 المختلفة.

إعنننننداد التقنننننارٌر الدورٌنننننة -6
وكنننننننذلك بنننننننرامج الصنننننننٌانة 
المقتنننرح تنفٌنننذها خنننالل دورة 

 البرنامج.

التنسننننننٌو مننننننع الخنننننندمات -7
الحكومٌننة وخاصننة فننً مجننال 
المننننناء والكهربننننناء والهننننناتف 
والعمل جنباً إلى جنب مع فرو 

أ.د./ وكٌننننننل الكلٌننننننة 
لشننننننننننئون خدمننننننننننة 

مبنننننننة المجتمنننننننع وتن
 البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالجامعة

انخفاض نسبة -
 الشكاوى

ػذو وخىد  -

شكىٌ يٍ اػًال 

 انكهزتاء تانكهُح

سُز انؼًهُح  -

انرذرَسُح تشكم 

 يُاسة وسهُى

اَارج كافُح  -

اخ ويُاسثح تانطزق

 وانًؼايم

 



Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

  

 خايؼح كفزانشُخ -كهُح انطة انثُطزي 

 يشزوع ذطىَز َظى وذكُىنىخُا انًؼهىياخ

 وزذج انخذياخ االنكرزوَُح تكهُح انطة انثُطزي
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 صٌانة النجارة 15

عمل صٌانة دورٌة   -1
للنجارة فً المكاتب 

 بالكلٌة

 

عمل صٌانة دورٌة   -2
للنجارة فى مدرجات  

 الكلٌة

 

عمل صٌانة دورٌة   -3
 للنجارة بمعامل  الكلٌة

اسننننننتالم طلبننننننات الصننننننٌانة  -
والقٌنننننننام بالصنننننننٌانة حسنننننننب 
األولوٌننننننات وتقنننننندٌم تقرٌننننننر 
موضنننننحا فٌنننننه عنننننن العطنننننل 
والطرٌقننننننننننننة المسننننننننننننتخدمة 

 للصٌانة.

 

تركٌنننننننننننننننننب الوحنننننننننننننننننات  -
 والمنشورات.

تغٌٌر الكنوالٌن لببنواب عنند  -
 الحاجة.

 تعلٌو الستائر الخفٌفة. -

 فتح درج أو تغٌٌر كالونه -

 

أ.د./ وكٌننننننل الكلٌننننننة 
لشننننننننننئون خدمننننننننننة 
المجتمنننننننع وتنمبنننننننة 

 البئة

 أ./ أمٌن الكلٌة

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113دٌسمبر /

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالجامعة

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

 

 


