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1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  1صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

يهدف هذا االجراء الى توضيح خطوات العمل والمسؤوليات التي يقوم بها قسم الدعم  : الهـــــدف .1
 الفني في مركز الحاسوب لضبط العمل .

 
 وا دوائرال وا كلياتمكاتب القة بصيانة الحاسوب في االعمال المتعلجميع : نطاق العمل  .2
 .الجامعة القاعات التدريسية وامراكز ال

 
  :تعريفــــات .3

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

يين اعمال الصيانة والفنالمسؤول عن متابعة  وهو الشخص: صيانةرئيس قسم  -3-2
 الصيانة.

 جراءاتاإلكافة تنفيذ وهو الشخص المسؤول عن متابعة  :الصيانة موظف -3-3
 .المتعلقة في الصيانة

 3-4Format -   : الهارديسك ) يحتويها التيجميع البيانات  حذفهو عمليةHard 

disk)  تنزيل نظام تشغيل من  إلعادةواعادة تقسيمه وتهيئته اماWindows CD 
جاهزة تحتوي على  Imageاو من خالل تنزيل ، ريفات جهاز الحاسوباالصلي مع تع

 نظام التشغيل مع البرامج الالزمة.
 Data Show-5-3 : ر مخرجات و جهاز يقوم بعكس و تكبيه جهاز العرض الضوئي

  .الى شاشة العرض DVD أجهزة الفيديو أو التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر أو جهاز

3-6– Outlook - خاص  كتروني : لكل موظف يجب ان يكون لديه حساببريد ال
 ضمن شبكة الجامعة. بالعمل
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1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  2صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

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

         . ا جاء بهاالجراء وتنفيذ م
 يع اعمال الصيانةتنفيذ ومتابعة جم الدعم الفني / الصيانة موظف يتولى - – 4-3        

 .ومنها الطابعة, السكانر, اجهزة العرض الحاسوب وتوابعها المتعلقة بأجهزة
 

 
 العمليـــــــة .5

 ل نظام التشغيل على جهاز الحاسوباعادة تنزي – 5-1       
باستقبال مالحظة طلب لفني في مركز الحاسوب ا الدعمالصيانة / يقوم قسم   -1- 5-1        

او من خالل تعبئة النموذج الخاص  Outlookاو  من خالل التلفون  الصيانة اما
طريقة استالم ) الله :خوالموضح من  (CC-P12-F01) نموذج  بخدمة الصيانة

لصيانة, ا, تقرير فني التاريخ ,الهاتف  , ة او القسمائر الد , اسم صاحب الطلب , المعاملة
  (.ومعلومات العطلالى مالحظات صاحب الطلب  باإلضافة

  
طلب  موذجنطل على بتفريغ سبب الع موظف الصيانة / الدعم الفنييقوم  - 5-1-2        

 من خالل اماظام التشغيل ناعادة تنزيل  مثل (CC-P12-F01) نموذج  الصيانة
Windows CD جهاز الحاسوب حسب نوعه ورقمه ومنها: كرت  االصلي مع تعريفات

تحتوي على كافة البرامج  Imageتنزيل من خالل او  الصوت, كرت الشاشة, وغيرها
 .والضرورية لسير العملية التعليميةالالزمة 

          



                     

       

 العربية  عمان امعـــــــة ج                                                              والمعلومات الحاسوب مركز   
         Computer and Information Center                                                    Amman Arab University          

                                             

 

 

 

 

1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  3صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

لتحديد صالحيات   Domain ادخال جهاز الحاسوب على شبكة الجامعة -5-1-3
وتتم هذه الخطوة بالتنسيق مع قسم شبكات وظف داخل الجامعة كل م

 الحاسوب من خالل ما يلي:
ف او رقم القاعة تغيير اسم جهاز الحاسوب حسب اسم الموظ -5-1-3-1

 التدريسية.
 (.aau.edu.jo)الجامعة  ى شبكةهاز الحاسوب عليتم ادخال ج -5-1-3-2
ن اعضاء الهيئة التدريسية لبريد االلكتروني لكل ميتم تعريف ا -5-1-3-3

 او االدارية.
ير في خانة وكتابة تقر  الخلل بإصالحالدعم الفني الصيانة /  يقوم موظف -5-1-4

 (CC-P12-F01) نموذج  الصيانة الموضحة في  طلب الصيانةتقرير فني 
 والتوقيع عليها.

 يانة/ الص المطلوب يقوم طالب الخدمة الصيانةمن إجراء  االنتهاءبعد  -5-1-5
 (CC-P12-F01) بالتوقيع في خانة مالحظات صاحب الطلب في النموذج 

 .بإتمام العملية
 بإرسال النموذج الدعم الفني الصيانة / ق يقوم رئيس قسمبعد االعتماد والتدقي -5-1-6

 (CC-P12-F01) عالمه بإنجاز العملية.الى مدير مركز الحاسوب إل 
ءات العملية الموثقة بحفظ اجرا عم الفنيالدالصيانة / قسم يقوم رئيس  -5-1-7

 .الدعم الفنيو الصيانة  في سجل  )F01-P12-CC(بالنموذج 
 
 

 الطابعاتصيانة  –5-2       
باستقبال مالحظة الفني في مركز الحاسوب  الدعمالصيانة / يقوم قسم  -5-2-1

ج او من خالل تعبئة النموذ Outlookاو  من خالل التلفون  طلب الصيانة اما
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1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  4صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

 والموضح من خالله : (CC-P12-F01) نموذج  الخاص بخدمة الصيانة

 ,الهاتف  ,ائرة او القسم الد , اسم صاحب الطلب , طريقة استالم المعاملة)
, الى مالحظات صاحب الطلب باإلضافة, تقرير فني الصيانة,  التاريخ

   (. ومعلومات العطل
طل على نموذج طلب لعابتفريغ سبب فني الصيانة / الدعم اليقوم موظف  -5-2-2        

لحبر, تعريف الطابعة على اانتهاء عبوة مثل ) (CC-P12-F01) نموذج  الصيانة
 لحاسوب, عطل في الطابعة, وغيرها(.جهاز ا

وكتابة تقرير في خانة  الخلل بإصالحالدعم الفني الصيانة / يقوم موظف  -5-2-3
               نموذج رقم  نةالصيانة الموضحة في  طلب الصياتقرير فني 

(CC-P12-F01) .والتوقيع عليها 
من إجراء الصيانة المطلوب يقوم طالب الخدمة / الصيانة  االنتهاءبعد  -5-2-4

 (CC-P12-F01) بالتوقيع في خانة مالحظات صاحب الطلب في النموذج 
 .بإتمام العملية

/ الدعم الفني بإرسال النموذج  د والتدقيق يقوم رئيس قسم الصيانةبعد االعتما -5-1-5
 (CC-P12-F01) عالمه بإنجاز العملية.الى مدير مركز الحاسوب إل 

سم الصيانة / الدعم الفني بحفظ اجراءات العملية الموثقة يقوم رئيس ق -5-1-6
 الدعم الفني.و الصيانة في سجل  (CC-P12-F01) بالنموذج 

 
 اجهزة العرضصيانة  –5-3       

باستقبال مالحظة الفني في مركز الحاسوب  الدعمالصيانة / قسم  يقوم -5-3-1
او من خالل تعبئة النموذج  Outlookاو  من خالل التلفون  طلب الصيانة اما

 والموضح من خالله :(CC-P12-F01) الخاص بخدمة الصيانة نموذج 

ائرة او القسم , الهاتف , الد , اسم صاحب الطلب,  طريقة استالم المعاملة)
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1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  5صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

, الى مالحظات صاحب الطلب باإلضافةالتاريخ , تقرير فني الصيانة, 
   (.ومعلومات العطل

طل على نموذج طلب عبتفريغ سبب الالصيانة / الدعم الفني يقوم موظف  -5-3-2
قطعة,  بديلي التشغيل, تفمشكلة مثل:  (CC-P12-F01) الصيانة نموذج 

 ها.وغير , تركيبها عند وجود مناقشات او اجتماعات
وكتابة تقرير في خانة  الخلل بإصالحالدعم الفني  الصيانة / يقوم موظف -5-3-3

 (CC-P12-F01) نموذج  طلب الصيانةالصيانة الموضحة في تقرير فني 
 والتوقيع عليها.

من إجراء الصيانة المطلوب يقوم طالب الخدمة / الصيانة  االنتهاءبعد  5-3-4
 (CC-P12-F01) لطلب في النموذج بالتوقيع في خانة مالحظات صاحب ا

 .بإتمام العملية
د االعتماد والتدقيق يقوم رئيس قسم الصيانة / الدعم الفني بإرسال النموذج بع -5-3-5

 (CC-P12-F01) عالمه بإنجاز العملية.الى مدير مركز الحاسوب إل 
ة سم الصيانة / الدعم الفني بحفظ اجراءات العملية الموثقيقوم رئيس ق -5-3-6

 الدعم الفني.و  الصيانةفي سجل  (CC-P12-F01) بالنموذج 
 

 
 سكانرصيانة  –5-4       

باستقبال مالحظة طلب الفني في مركز الحاسوب  الدعمالصيانة / يقوم قسم  -5-4-1
او من خالل تعبئة النموذج  Outlookاو  من خالل التلفون الصيانة اما

 والموضح من خالله : (CI-P12-F01) الخاص بخدمة الصيانة نموذج 

ائرة او القسم , الهاتف , الد , اسم صاحب الطلب,  طريقة استالم المعاملة)
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1رقم اإلصدار:  2016/  06 / 01التاريخ:  CC-P12رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد: 1/  6صفحة 
  

 وتوابعه الحاسوب صيانة:  اإلجراء

, الى مالحظات صاحب الطلب باإلضافةالتاريخ , تقرير فني الصيانة, 
   (.ومعلومات العطل

طل على نموذج طلب بتفريغ سبب الع لفنياالصيانة / الدعم  يقوم موظف -5-4-2
تركيب و  عطل في جهاز السكانر,مثل:  (CI-P12-F01) صيانة نموذج ال

 السكانر.تعريف 
تابة تقرير في خانة وك الخلل بإصالحالدعم الفني  الصيانة / يقوم موظف -5-4-3

 (CI-P12-F01) نموذج  الصيانة الموضحة في  طلب الصيانةتقرير فني 
 والتوقيع عليها.

ب الخدمة / الصيانة لصيانة المطلوب يقوم طالمن إجراء ا االنتهاءبعد  -5-4-4
 (CI-P12-F01) بالتوقيع في خانة مالحظات صاحب الطلب في النموذج 

 .بإتمام العملية
د االعتماد والتدقيق يقوم رئيس قسم الصيانة / الدعم الفني بإرسال النموذج بع -5-4-5

 (CI-P12-F01)لى مدير مركز الحاسوب إلعالمه بإنجاز العمليةا. 
قوم رئيس قسم الصيانة / الدعم الفني بحفظ اجراءات العملية الموثقة ي -5-4-6

 الدعم الفني.و  الصيانة في سجل (CI-P12-F01) بالنموذج 
 
 وثائق متعلقــة باإلجراء .6

 . (CC-P12-F01) نموذج طلب صيانة– 6-1
 


