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 اإلجراءات المتعلقة بسير

 للدراتساتية الفرع اإلدارة

 يةواإلعالم واإلتستشراف
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 اإلجراءات المتعلقة بسير

 مصلحة اإلعالمية
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 الفرعية للدراتسات واإلتستشراف اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 يةاإلعالممصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 

 اإلعالميةمصلحة 
 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

 رئيس مصلحة اإلعالمية ،يسئالصحبي الشرادي مهندس ر 
 ول أنزار الحامدي تقني  
 محمد العالنى تقنى 
                 تسنية العماري عامل 

  نـوع اإلجـراء :

 صيانة معدات اإلعالميةاقتناء و -1
 

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
 

 األطراف المعنية

المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

 اعداد قائمة في التجهيزات المزمع اقتنائها 1

 حاجيات الصيانةاعداد قائمة في 
 يد ل مرحلة العمل جهازلكل  بطاقة فنية 

 مصلحة اإلعالمية 

 

 قائمة في التجهيزات  

 مصلحة اإلعالمية  ضبط تواريخ التد ل للصيانة حسب استغالل التجهيزات 2

 الجامعة بمختلف هياكلها 

 دفتر متابعة الصيانة 

 تسجيل نوع التد ل و إسناده عدد رتبي  3
 تحديد نوع التجهيزات

 العطب تغيير القطع االلكترونية حسب نوع

 مصلحة اإلعالمية 

 الجامعة بمختلف هياكلها 

 دفتر متابعة الصيانة 

 طلب تزود دا لي 

 التد ل مباشرة اذا كان ذلك باالمكان 4

 مر على التقنينين المختصين في حالة استعصاء األاالستعانة بالتق
 مصلحة اإلعالمية 

 

بطاقة تد ل  

 معاينة.و

بطاقة وصفية  

 للعطب



169 

 

 عالي والبحث العلميوزارة التعليم  ال

 جامعة القيروان

 الفرعية للدراتسات واإلتستشراف اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 اإلعالميةمصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 مصلحة اإلعالمية

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 : من قبل
 رئيس مصلحة اإلعالمية ،يسئمهندس ر يالصحبي الشراد  - 

 ول أنزار الحامدي تقني  
 تقنى يمحمد العالن 

                 تسنية العماري عامل  - 

 :نـوع اإلجـراء
 السالمة المعلوماتية -2

 
 

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
 

 األطراف المعنية

المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

 عداد قائمة في الحواسيب المستعملةإ 1

 لكل حاسو  بطاقة فنية 
 مصلحة اإلعالمية     

 

 قائمة في التجهيزات 

 ومة مضاد الفيروساتظتثبيت و تركيز من 2

 ن المقبليضبط تواريخ التحي
 مصلحة اإلعالمية 

 الجامعة بمختلف هياكلها 

 قرص لين 

 رقم السلسة

 مصلحة اإلعالمية  دوريةومة بصفة ظتحين المن 3

 الجامعة بمختلف هياكلها 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 الفرعية للدراتسات واإلتستشراف اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 اإلعالميةمصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 تستشرافواإل
 

 مصلحة اإلعالمية
 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 
 رئيس مصلحة اإلعالمية ،يسئمهندس ر يالصحبي الشراد  - 

 ول أنزار الحامدي تقني  
 تقنى يمحمد العالن 

                تسنية العماري عامل  -

 نـوع اإلجـراء :

 إدارة الشبكة الداخلية -3
 

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء لالمراحـ
 

 األطراف المعنية

المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

   مصلحة اإلعالمية  تحديد الحاجيات الخاصة بالمؤسسة حسب طاقة الموزع  1

 قرص لين   مصلحة اإلعالمية  تثبيت الموزع  2
  لص بالموزع

   مصلحة اإلعالمية  تركيز معدات االستقبال  3

   مصلحة اإلعالمية  لتثبت من جودة التواصلا 4

ع وأجهزة اإلستقبال 5  دفتر متابعة-  مصلحة اإلعالمية  تحين الموز 

 المستعمليندفتر -  مصلحة اإلعالمية  إضافة المستعملين حسب الحاجة 6
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 ية للدراتسات واإلتستشرافالفرع اإلدارةاإلدارة الفرعية 

 واإلعالمية

 اإلعالميةمصلحة 

 

الفرعية للدراتسات  اإلدارة الفرعية اإلدارة

 واإلتستشراف
 

 مصلحة اإلعالمية
 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 
 رئيس مصلحة اإلعالمية ،يسئمهندس ر يالصحبي الشراد  - 

 ول أامدي تقني نزار الح 
 تقنى يمحمد العالن 

                 تسنية العماري عامل  -

 نـوع اإلجـراء :
 تحيين موقع الواب -4

 
 

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
 

 األطراف المعنية

المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

 مطلب   مصلحة اإلعالمية  قبول مطلب اضافة مستجدات 1

 مصلحة اإلعالمية  ويل المطلب لرئيس الجامعة للموافقةتح 2

 رئيس الجامعة 

 مطلب 

   مصلحة اإلعالمية  تحين الموقع عند الموافقة 3

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


