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 الهـــــدف -1

يف تقدمي خدماهتا اىل  ةيهدف هذا االجراء اىل تطوير املوقع االلكرتوين ليحوي مجيع اخلدمات ويكون بوابة اجلامعة االلكرتوني
 طلبتها واىل اجملتمع احمللي والوصول اىل املعلومة الصحيحة دون عناء .

 
 

 نطاق العمل  -2

 .يطبق هذه االجراء على كافة كليات ودوائر وموظفني اجلامعة 
 

 تعريفــــات  -3
 .على هذا االجراء على املوافقة  : وهو الشخص املسؤول مدير مركز احلاسوب3-1

 وهو الشخص املسؤول على متابعة تنفيذ هذا االجراء .رئيس قسم الربجمة وأنظمة املعلومات : 3-2

 .: وهو الشخص املسؤول على ادارة مجيع حمتوى املوقع االلكرتوين مطور الويب3-3

 على حمتوى املوقع االلكرتوين  اضافة أو تعديل أو حذفي يقدم طلب  لذوظف ا: وهي الكلية او الدائرة او امل طالب اخلدمة3-4

 المسؤولية -4

 مسؤولية متابعة تنفيذ االجراء . مدير مركز احلاسوب وانئبهيتوىل  4-1

 هذا االجراء .على  العملتكليف مسؤولية  أنظمة املعلوماترئيس قسم الربجمة و يتوىل  4-2    

 مسؤولية العمل هبذا االجراء وتنفيذ ما جاء به . مطور الويبيتوىل  4-3 

 

 ادارة محتوى الموقع االلكتروني:  اإلجراء
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 العمليـــــــة -5

 حمتوى على املوقع االلكرتوين أو تعديل أو حذف عمليةاضافة5-1

فيه معلومات  حتدد(CC-P13-F01) منوذج يقوم طالب اخلدمة بتعبئة منوذج ادارة املوقع االلكرتوين5-1-1
وارساهلا اىل مدير مركز مع مرفقاهتا ومكاهنا وشرح تفصيلي عنها اخلدمة ة يطالب اخلدمة والعملية ونوع

عن  مركز احلاسوبويتم احلصول على النموذج عن طريق املوقع االلكرتوين وارساله اىل مدير  احلاسوب
 . طريق الربيد االلكرتوين 

 .  (CC-P13-F01)خطيا على النموذجيقوم مدير مركز احلاسوب ابملوافقة او الرفض  5-1-2

بواسطة الربيد (CC-P13-F01)  اخلدمة عن طريق منوذجطلب  إبرساليقوم مدير مركز احلاسوب  5-1-3
 .اىل رئيس قسم الربجمة وأنظمة املعلومات ملتابعة سري التنفيذااللكرتوين 

اىل  ابلربيد االلكرتوين(CC-P13-F01)النموذج  إبرساليقوم رئيس قسم الربجمة وأنظمة املعلومات  5-1-4
 مطور الويب للبدء بعملية التنفيذ .

النموذج بالغ ابالنتهاء من التنفيذ اىل طالب اخلدمة وارسال نسخة من االو  اخلدمةيقوم مطور الويب بتنفيذ  5-1-5
(CC-P13-F01)ومركز اللغات  مدير مركز احلاسوبو  اىل رئيس قسم الربجمة وانظمة املعلومات

 .الربيد االلكرتوين وذلك عربللرتمجة 

فيذ نمن مركز اللغات يقوم مطور الويب بت (CC-P13-F01)النموذج ترمجة حمتوى بعد استالم  5-1-6
 اخلدمة مرة اخرى على موقع اجلامعة ابللغة االجنليزي .

وارساهلا  (CC-P13-F01)   جالنموذ التنفيذ خطيا على اخذ التغذية الراجعة ابملوافقة على امتام  5-1-7
الربيد  لومات واىل مدير مركز احلاسوب عربخطيا اىل مطور الويب ورئيس قسم الربجمة وأنظمة املع

 .االلكرتوين
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-CC)                منوذج إبرسالطالب اخلدمة أو الرغبة ابلتعديل يقوم يف حال عدم املوافقة على التنفيذ  5-1-8
P13-F01)  عرب الربيد االلكرتوين اىل مدير مركز احلاسوب . جديدمن 

 

 وثائق متعلقــة باإلجراء  -6

 .  (CC-P13-F01) ادارة حمتوى املوقع االلكرتويننموذج   6-1

 

 

 

 


