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 :نشأة الوحدة
 

سؼذ كهُخ انطت انجُطشٌ جبيؼخ كفشانشُخ فٍ إطبس يششوػبد إَشبء وحذح انخذيبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُبد وثُبء ػهً يمزشحبد 

انزذسَس وانطالة وانؼبيهٍُ ػهٍ اسزخذاو ركُىنىجُب  انًششوػبد انً اَشبء انىحذح ثبنكهُخ ورنك فً اطبس سفغ كفبءح أػضبء هُئخ

انًؼهىيبد وصَبدح انزىاطم ثٍُ أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة ػٍ طشَك انجشَذ انكزشوٍَ انشسًٍ انخبص ثبنجبيؼخ, وكزنك اسزخذاو 

خالل رذػُى انزفبػم ثٍُ انطالة  انًىلغ انشسًٍ نهكهُخ نهزىاطم يغ كبفخ اإلطشاف انًؼُُخ وانؼًم ػهٍ رطىَش انؼًهُخ انزؼهًُُخ يٍ

وأػضبء هُئخ انزذسَس. ونهزا رفضم انسُذ أ.د/ ػًُذ انكهُخ ثبطذاس لشاس ثزكهُف يذَش نىحذح انخذيبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُخ ورىطُخ 

ٌ يخظض نىحذح انسبدح سؤسبء األلسبو واإلداساد انًخزهفخ ثبنكهُخ ثبنزؼبوٌ وانزؼبيم انًجبشش يغ يذَش انىحذح, و رى  رىفُش يكب

 انخذيبد اإلنكزشوَُخ ثبنكهُخ ورجهُضهب ثبألثبس انًُبست ورششُح فشَك انؼًم انخبص ثبنىحذح وانزٌ َزكىٌ طجمب نهجذول انزبنٍ يٍ :
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 يششوع انجبيؼخ انمبئى ثبخزجبس انًزمذيٍُ انزخظض

 يششوع سفغ كفبءح شجكخ ويشكض يؼهىيبد انجبيؼخ فٍُ شجكبد

 يششوع اسزكًبل رفؼُم ورشغُم انجىاثبد اإلنكزشوَُخ شوَُخيحشس نهجىاثخ اإلنكز

 يششوع انزكبيم وانشثظ ثٍُ رطجُمبد َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ يسئىل دػى نُظبو انًؼهىيبد اإلداسَخ

 يششوع انزكبيم وانشثظ ثٍُ رطجُمبد َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ يسئىل نهُظى وانجشايج

 يششوع إربحخ انًحزىي انزؼهًٍُ اإلنكزشوٍَ يُسك رذسَت نهًمشساد اإلنكزشوَُخ

ولذ رى انزُسُك يغ انًششوػبد انًششوػبد انًُبظشح ثبنجبيؼخ ثزذسَت فشَك انؼًم انزي رى اخزُبسهى نًذح الرمم ػٍ أسجىع 

 .وإػطبئهى شهبدح ثبجزُبص انزذسَت واإلششاف انفٍُ ػهُهى

 :الرؤٌــــة 

ت انجُطشي جبيؼخ كفشانشُخ سائذح  فٍ رمذَى خذيبرهب فً يجبالد انزخظض و رحمُك وحذح انخذيبد االنكزشوَُخ ثكهُخ انط    

 االسزًشاسَخ يٍ خالل خهك آنُبد نهزطىَش انًسزًش ألداء انىحذح ورًىَههب رارُبً.
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Vision: 

 

The Electronic Services Unit, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafr-Alshaikh 

leader in providing services in the fields of specialization and continuity through the creation of 

mechanisms for the continuous development of the performance of the unit and self-funded. 

 :الرسالــــــة

انشُخ نخهك َظبو نزجبدل انجُبَبد انكزشوَُبً نشفغ كفبءح انؼًم  رسؼً وحذح انخذيبد االنكزشوَُخ ثكهُخ انطت انجُطشي جبيؼخ كفش

سفغ كفبءح يٍ خالل انزذسَت طجمبً الحزُبجبرهى , و وسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيهٍُنألَشطخ انًخزهفخ داخم انكهُخ 

رمٍُُ وضغ اسزخذاو  هىنخ أداء اػًبنهى انكزشوَُبً وكزنكنضًبٌ شؼىس أفشاد يجزًغ انكهُخ ثس ورحسٍُ شجكخ انًؼهىيبد انذاخهُخ ثبنكهُخ

ثزىفُش َسخ أطهُخ يٍ َظى انزشغُم وحضو انزطجُمبد  نسهىنخ رحذَثهب  حًبَخ األجهضح ضذ انفُشوسبدو َظى انزشغُم وانجشيجُبد

اهذاف انكهُخ نهىطىل  وضًبٌ الظً كفبءح نهؼًم ػهً رهك األجهضح واَضب ضًبٌ انحفبظ ػهً حمىق انًهكُخ انفكشَخ كهذف يٍ

 نالػزًبد.
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:Mission 

Seeking services unit electronic Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafr El-Sheikh 

to create a system to exchange data electronically to raise the work efficiency for the various 

activities within the college and raise the efficiency of faculty members and students and staff 

through training according to their needs, increase the efficiency and improve the information 

network internal faculty to ensure a sense of community members college easily perform their 

work electronically. Rationing mode operating systems, software and hardware protection 

against viruses provide original copies of the operating systems and application packages for 

easy updating and ensure maximum efficiency of the work on those devices, as well as ensure 

the preservation of intellectual property rights as a goal of the college to reach targets for 

adoption. 

 

 

 



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 

 يششوع رطىَش َظى وركُىنىجُب انًؼهىيبد

 وحذح انخذيبد االنكزشوَُخ 

 

 5 

 :االهداف

 .سفغ كفبءح ورحسٍُ شجكخ انًؼهىيبد انذاخهُخ ثبنكهُخ 

 .سفغ كفبءح انجُُخ انزحزُخ ورحذَثهب ثبنكهُخ 

  رمبسَش َىيُخ هب ثبنجشايج االطهُخ وكزنك يضبداد انفُشوسبد يٍ خالل ورضوَذ بست ثبنكهُخالجهضح انحػًم طُبَخ دوسَخ

 .انكهُخداخم  االجهضحوشهشَخ رىضح فُهب حبنخ 

  داخم  زهبرمبسَش َىيُخ وشهشَخ رىضح فُهب حبنهب ثبالحجبس يٍ خالل ورضوَذ نًكُُبد انطجبػخ ثبنكهُخػًم طُبَخ دوسَخ

 .انكهُخ

 او َظى انزشغُم وانجشيجُبد.رمٍُُ وضغ اسزخذ 

 .حًبَخ األجهضح ضذ انفُشوسبد 

 ُػهٍ اسزخذاو خ اسزخذاو انًؼبيالد االنكزشوَُخ ثذال يٍ انًؼبيالد انىسلُخ ػٍ طشَك رىػُخ وسفغ كفبءح انؼبيهٍُ ثبنكه

 ركُىنىجُب انًؼهىيبد.

  ٍُاسزخذاو ركُىنىجُب انًؼهىيبد. ػهًيٍ خالل انزذسَت رىػُخ وسفغ كفبءح أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة وانؼبيه 
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  .انزىاطم ثٍُ أػضبء هُئخ انزذسَس وانطالة ػٍ طشَك انجشَذ انكزشوٍَ انشسًٍ انخبص ثبنجبيؼخ 

 .اسزخذاو انًىلغ انشسًٍ نهكهُخ نهزىاطم يغ كبفخ اإلطشاف انًؼُُخ 

  هُئخ انزذسَس.انؼًم ػهٍ رطىَش انؼًهُخ انزؼهًُُخ يٍ خالل رذػُى انزفبػم ثٍُ انطالة وأػضبء 

 رحىَم َسجخ يٍ انجشايج انذساسُخ ثبنكهُخ انً ثشايج انكزشوَُخ. 

 .ًرحمُك االسزًشاسَخ يٍ خالل خهك آنُبد نهزطىَش انًسزًش ألداء انىحذح ورًىَههب رارُب 

 اجهزة الحاسب الدورٌة الخطة التنفٌذٌة لصٌانة
 

  ثزمبسَش َىيُخ  االطهُخ وكزنك يضبداد انفُشوسبد ورنك  هب ثبنجشايجورضوَذ الجهضح انحبست ثبنكهُخػًم طُبَخ دوسَخ

 .انكهُخداخم  االجهضحوشهشَخ رىضح فُهب حبنخ 

  االجهضحثزمبسَش َىيُخ وشهشَخ رىضح فُهب حبنخ  هب ثبالحجبس ورنك ورضوَذ نًكُُبد انطجبػخ ثبنكهُخػًم طُبَخ دوسَخ 

 .انكهُخداخم 

 ت األونىَبد ورمذَى رمشَش يىضحب فُه ػٍ انؼطم وانطشَمخ انًسزخذيخ اسزالو طهجبد انظُبَخ وانمُبو ثبنظُبَخ حس

 نهظُبَخ.
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 MAINTENANCE TYPESأنواع الصٌانة 

 وٌبٌن الجدول التالً ملخص ألنواع الصٌانة وإجراءاتها:

 Planالخطة  Actionالفعل  Timingالتوقٌت  نوع الصٌانة 

 بالفحص والتعدٌل واإلصالح القٌام 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 

 وث العطل والفحص واإلصالحات علٌها قبل حد
 تفتٌش مستمر

الفحص المستمر لمعدالت تغٌر الحالة ومن ثم 
 القٌام باإلصالح عند الحاجة

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

 إرشادي

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

 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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 هداف الفرعٌةاال األهداف م
 

 االنشطة

المسئول عن متابعة 
 التنفٌذ

 مؤشرات النجاح تنفٌذ النشاط  الفترة الزمنٌة

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صٌانة اجهزة الحاسب 
 باالقسام العلمٌة

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  -
 ٌة توضح فٌها وشهر

صٌانة داخل عملٌات ال
 الكلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

وكٌل الكلٌة أ.د./ 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة 

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة

انخفاض نسبة 
 اوىالشك

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

 المٌكروبٌولوجى

 التغذٌة
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 الفٌرولوجى

 الكلٌنك باثولوجى

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسٌة 
 بالكلٌة

 

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 فاءةبك

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 

 

 

 هت العطلالتبلٌغ  -

 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 

صٌانة داخل عملٌات ال
 الكلٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

عمل كشغ دورى  -4
وصٌانة الجهزة الحاسب 

ة مكتب السٌد لسكرتارٌ
ا.د./ وكٌل الكلٌة للدراسات 

 العلٌا

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)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 

 

اٌر إلنننننً مننننن ٌنننننن
 م2113/دٌسمبر 

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 
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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 
 م2113/ر دٌسمب

)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 

مكتب السٌد لسكرتارٌة 
 ا.دعمٌد الكلٌة



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 
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3 

 
صنننٌانة اجهنننزة الحاسنننب 

 باقسام 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  
 ازنالمخ

 

عمل كشف دورى  -4
وصٌانة الجهزة 

الحاسب الدارة  
 الحسابات

 

عمل كشف دورى  -5
وصٌانة الجهزة 
الحاسب الدارة 

 االستحقاقات

عمل كشف دورى  -6
وصٌانة الجهزة 

الحاسب الدارة  

 

 

 

 

 التبلٌغ هت العطل -

 تتسجٌل العطل بالسجال- -

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 

صٌانة داخل عملٌات ال
 الكلٌة

 

د./ وكٌل الكلٌة أ.
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

 



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 
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التورٌدات 
 والمشترٌات

 
عمل كشف دورى   -7

وصٌانة الجهزة 
الحاسب سئون 
 اعضاء هٌئة التدرٌس

 
عمل كشف دورى  -8

جهزة وصٌانة ال
الحاسب الدارة  شئون 

 العاملٌن
 

عمل كشف دورى  -9
وصٌانة الجهزة 
الحاسب لمكتب امٌن 

 الكلٌة ومعاون الكلٌة
 

عمل كشف دورى  -11
وصٌانة الجهزة 

 الحاسب للمكتبة
11-  

عمل كشف دورى  -12
وصٌانة الجهزة 
الحاسب لمعامل 

 الحاسب االلى بالكلٌة
 

 

 

 

 

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)شهرٌا بصفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

-  

نخفاض نسبة ا
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 فاءةبك



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 
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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- -

ت الصٌانة استالم طلبا -
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 -

عمنننننننل تقنننننننارٌر ٌومٌنننننننة  -
 وشننننننهرٌة توضننننننح فٌهننننننا 

صنننننٌانة داخنننننل عملٌنننننات ال
 الكلٌة

 

 أ.د./ وكٌل الكلٌة
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ منننننننننندٌر وحنننننننننندة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

االدارة الهندسننٌة 
 بالكلٌة

-  

انخفاض نسبة 
 الشكاوى

االجهزة تعمل 
 فاءةبك



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

  
 جبيؼخ كفشانشُخ -كهُخ انطت انجُطشي 

 يششوع رطىَش َظى وركُىنىجُب انًؼهىيبد
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طفحخ اَزشَذ خبطخ 

 ثىحذح طُبَخ االجهضح

أعداد صفحة انترنت -1
خاصة بوحدة صٌانة 

 االجهزة

 

اعداد  نموذج لطلب  -2
 الصٌانة

 

اعداد نموذج تسلٌم -3
 جهاز لوحدة الصٌانة

 

وذج تقرٌر عن نماهداد -4
 هازالج

 

 التبلٌغ هت العطل

 تسجٌل العطل بالسجالت- -

استالم طلبات الصٌانة  -
والقٌام بالصٌانة حسب 
األولوٌات وتقدٌم تقرٌر 

 ضحا فٌه عن العطلمو
والطرٌقة المستخدمة 

 للصٌانة.

 

 كتابة تقرٌر عن العطل -

كتابة تقرٌر عن اعمال  -
 الصٌانة

 كتابة عن الجهاز -

عمل تقارٌر ٌومٌة  -
 وشهرٌة توضح فٌها 

صٌانة داخل عملٌات ال
 الكلٌة

أ أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ منننننننننندٌر وحنننننننننندة 
 ت االلكترونٌةالخدما

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/فبراٌر

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

 

رؼشَف اكثش ثىحذح  -

 انظُبَخ

 وخذيبرهب

َسهم االرظبل  -

 ثبنىحذح 

اجهضح كثُشح رى  -

اطالحهب يٍ خالل 

 انىحذح 
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ػًم رجىَت وركىَذ 

 انؼهًُخ نالجهضح

ثبسزخذاو جهبص انجبسكىد 

الػذاد سجم داخم وحذح 

انظُبَخ نكبفخ أجهضح 

 انكهُخ

حصر لجمٌٌع اجخزة  -1
 الحاسب بالكلٌة

 

رجىَت وركىَذ  -2

 نالجهضح ثبسزخذاو
 انجبسكىد

 

سجالد داخم انىحذح  -3

 نكبفخ أجهضح انكهُخ

 

انًشوس ػهٍ انًؼبيم  -

انجحثُخ ويؼبيم انطالة 

ويكبرت االداساد نزحذَذ 

األجهضح انًؼطهخ واالػذاد 

 الطالحهب

عمل حصر لجمٌٌع -
 خزة الحاسب بالكلٌةاج

ػًم رجىَت وركىَذ -

 انجبسكىد نالجهضح ثبسزخذاو

اػذاد سجم داخم انىحذح -

 نكبفخ أجهضح انكهُخ

 

عمل تقارٌر ٌومٌة -
 وشهرٌة توضح فٌها 

 الكلٌةداخل الحصرعملٌات 

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

نننننناٌر إلنننننً مننننن ٌ
 م2113/ ٌونٌو

 

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

سهىنخ يؼشفخ 

يؼهىيبد ػٍ انجهبص 

لجم اجشاء انظُبَخ 

يثم ربسَخ انششاء  ) 

او هم نه ضًبٌ أو 

 (ال
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طُبَخ أجهضح انذارب شى 

ووسبئم انؼشع 

انًخزهفخ ثبنًذسجبد 

وانًؼبيم وانزبكذ يٍ 

ػًههب ثكفبءح لجم ثذء 

 انفظم انذساسٍ

انذارب حصر لجمٌٌع  -1

شى ووسبئم انؼشع 

  انًخزهفخ ثبنًذسجبد

 

انذارب حصر لجمٌٌع  -2

شى ووسبئم انؼشع 

 انًخزهفخ ثبنًؼبيم

 

رجىَت وركىَذ انذارب  -3

شى ووسبئم انؼشع 

 انًخزهفخ

 

سجالد داخم انىحذح  -4

 نكبفخ أجهضح انكهُخ

عمل حصر لجمٌٌع  -1
انذارب شى ووسبئم 

انؼشع انًخزهفخ 

  ثبنًذسجبد

ر لجمٌٌع عمل حص -2
انذارب شى ووسبئم 

انؼشع انًخزهفخ 

 ثبنًؼبيم

ػًم رجىَت وركىَذ  -3

انذارب شى ووسبئم 

 انؼشع انًخزهفخ

غًم سجالد داخم  -4

انىحذح نكبفخ أجهضح 

 انكهُخ

عمل فحص لجمٌٌع  -5
انذارب شى ووسبئم 

انؼشع انًخزهفخ 

 ثبنًذسجبد

طُبَخ أجهضح عمل  -6

انذارب شى ووسبئم 

انؼشع انًخزهفخ 

 انًؼبيمثبنًذسجبد و

أ.د./ وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمبة البئة

 

أ.د/ مدٌر وحدة 
 الخدمات االلكترونٌة

مننننن ٌنننننناٌر إلنننننً 
 م2113/دٌسمبر 

)شنننننهرٌا بصنننننفة 
 دوربة(

 

السٌد أ./ مسئول 
 الشبكات بالكلٌة

اجهضح انؼشع  -

 رؼًم ثكفبءح 

سهىنخ اداء  -

 انًحبضش نؼًهه 

سُش انؼًهُخ  -

 سهُى انزؼهًُُخ ثشكم

 


