شعبت الصيانت والخدماث
إن شؼثح الظٕاوح َالخدماخ ذقُم تاإلػماا المُلةاح إلٍٕاا َفا إلٕاح مؼىٕاح ٌَآ ذامذٓ

امه

جدَ تاإلػما خاص تاألػطا َاالحرٕاجاخ الرٓ ذحاس إشىااا الادَام الي امٓ َفآ إشىااا ذُاجاد
الطةثح َالطالثاخ فٓ األقسام الداخةٕح َٔرم ذُجٕاً الااا ا اليىآ حساة الؼطاب َحساة إلٕاً الؼماب
المرثؼح فٓ القسم َٔرم تؼد إلما مؼالجح الؼطب إخثاا الشؼثح تاوجاز الؼمب ماه قثاب لُا اواا الرآ
قامد تمؼالجح الؼطالخ(الاٍيتائٕح َالمائٕح) تُاقح ػمب خاطاح إماا شاؼثرىا فةادٍٔا إػماا خايِ
مراتؼح الخدماخ الرٓ ذقدم إلّ األقسام تما ٔخض الىظافح فآ األقساام لافاح َمراتؼرٍاا تشااب ٔاُمٓ
َمسرمي ,الشؼثح لدٍٔا مٍام خايِ ٌآ مراتؼاح إ اماح الحادائ َإ اماح اإلزٌااا َذقةٕمٍاا َذىظٕيٍاا
َافغ األ غا تئ امح ُٔمٕح َمسرميج مه قثب لا ا مرخظض مه الزااػٕٕه فٓ المديريت,وكذلل
الظٕاوح لدٍٔا مٍام خيِ ٌٓ طٕاوح المثاوٓ َإ امح األتىٕاح َإػادا الاشاُفاخ الخاطاح تٍاا إشىااا
الؼطةح الظٕيٕح

إما َحدج اٖلٕاخ فمٍمرٍا ٌٓ مراتؼح ػمب المُلاداخ َالسإاااخ َإ امرٍاا َطإاورٍا َالمطاُااخ
الرٓ ذغذْ الخزاواخ تالمٕاي الظالحح لةشيب َغٕيٌا َذرملف الظٕاوح مه الُحداخ الرالٕح:
 -1وحدة الخدماث
 -2وحدة الزراعيت
 -3وحدة اآللياث
 -4وحدة الصيانت
 -5وحدة صيانت المباني
 -6وحدة صيانت الشبكاث

 -1وحدة الخدماث العامت
مهامها:
 مراتؼح َذقدٔم الخدماخ (الىظافحَ,مراتؼح شؤَن الؼامةٕه فٓ ٌذي الُحدج)ب -ذقاادٔم الخاادماخ إلااّ األقسااام الداخةٕااح مااه وقااب مااُا َحاجااح األقسااام إلااّ المااُا َاألشاااز
َغٕيٌا0
 -2وحدة الزراعيت
مهامها:
 إ امح الحدائ فٓ األقسام الداخةٕح لافح(طالثاخ َطالب)ب -اإل امح الُٕمٕح لألشجاا َالزٌُا لجؼةٍا تمحةّ طُاج
جـ  -زااػح الشرالخ الظٕيٕح َاليتٕؼٕح َتشاب مسرمي َ ائمٓ
 -3وحدة اآللياث
مهامها:
 مراتؼح ػمب المُلداخ َالسٕاااخ َالماطُااخ الاٍيتائٕحب -اإل امح الُٕمٕح لةمُ اخ َالسٕاااخ
جــ -إجياا إػما طٕاوح َإ امح إلّ لافح المُلداخ

 -4وحدة الصيانت
مهامها:
 مراتؼح َطٕاوح الؼطالخ الرٓ ذحظب َتشاب ُٔمٓب -ذُجًٕ الاا ا حسة حاجح األقسام تاإل امح َمؼالجح الؼطالخ
جـ -إجياا لافح إػما الريمٕم فٓ الثىأاخ َاألقسام لافح
 ذشمب إػما الظٕاوح (لٍيتائٕح ,مائٕح,مدوٕح)َ -5حدج طٕاوح المثاوٓ
مٍامٍا:
 إجياا الاشُفاخ الالزمح َإػدا ٌا لاافح الثىأاخ الرٓ ذحراج إلّ ذيمٕمب – اإلشياف ػةّ إػما الظٕاوح فٓ المثاوٓ
وحدة صيانت الشبكاث
مهام الىحدة
 -1طٕاوح جمٕغ حا ثاخ مدٔئح األقسام الداخةٕح
 -2اتط مىظُمح االوريوٕد َمياقثرٍا فٓ مجمغ الطالثاخ َمجمغ اليىُن الجمٕةح
 -3الؼمب ػةّ اتط َمياقثح االوريوٕد فٓ مجمغ ميجان
 -4ذيلٕة َطٕاوح لآمياخ المياقثح فٓ مدٔئح األقسام الداخةٕح
 -5الؼمب ػةّ جٍزج الثظمح الخاطح تمُظيٓ األقسام الداخةٕح َطٕاورٍا
 -6الؼمب ػةّ ذيلٕة َتيمجح َمياقثح ذةٕيُن ()IP-VOIP
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-ػمب ُٔزااخ اوريوٕد لطةثح األقسام الداخةٕح َمياقثرٍا

وحدة االعالم
لان َال زا اإلػاالم ماه األَلُٔااخ فآ جمٕاغ اإلػماا َالىشااطاخ الرآ ذقاُم تٍاا ْ مؤ ساح,
َاي فاآ مدٔئااح األقسااام الداخةٕااح لثٕااي َال ٔماااه ذجاٌةااً لمااا لااً مااه َا فاآ إتااياز اإلػمااا
َالىشاااطاخ المخرةيااح َإٔظااالٍا إلااّ مااه ٔثحااس ػىٍااا َٔماااه إٔجاااز ٌاام إػمااا ََاجثاااخ َحاادج
اإلػالم تما ٔةٓ:
 -1ذُشٕ الميئٓ َالمسمُع ألوشطح َجٍُ َإػما لا ا مدٔئح األقسام الداخةٕح
 -2وشي المةظقاخ اإلاشا ٔح َالرؼةٕمٕح َالرٓ ذساٌم فٓ زٔا ج الُػٓ لدِ الطةثح
 -3االحريا تالمىا ثاخ الرٓ ذٍرم تٍا األقسام الداخةٕح َمىٍا المٍيجاواخ المخرةيح َالمساتقاخ
 -4اإلشياف ػةّ المُقغ االلاريَوٓ َذحدٔس ماُواذً َوشي خي الىشاطاخ َتشاب مسرمي
 -5إتياز الظُا الحقٕقٕح لألقسام الداخةٕح َطُالً إلاّ الرمٕاز تإه تااقٓ األقساام الداخةٕاح فآ
الجامؼاخ الؼياقٕح

