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جيب عم ٜاإلداز ٚاملدتص ٛضىاُ الكدز ٚعم ٜإضتدداً قٕاعد البٗاٌات السقىٗٔ ٛأٌعىتّا وَ دُٔ
تدخن أٔ تشٕٖش أٔ أ ٙدخٕه أٔ مجع وعمٕوات غري وصسح بّا مبعٍ ٜالطٗطس ٚعم ٜختصَٖ ٔتشازك
ٔإضتدداً ٔالٕصٕه إىل املعمٕوات السقىٗ ٛوَ قبن املٕظفني املدتصني فكط وَ خاله املساقبٛ
الداٟى ٛإلضتدداً قٕاعد تمك البٗاٌات.

جيب تكدٖي التدزٖب املٍاضب لمىٕظف املطؤٔه عَ عىمٗ ٛحفغ ٔإضرتجاع البٗاٌات ملمفات الطمبٛ
وَ خمتمف التدصصات حٗح ٖكًٕ الٍعاً األكادمي٘ ( )E-Registrarبإضتكباه خمتمف طمبات
ارتدوات ٔاذتسكات األكادميٗ ،ٛحٗح تتي إجساٞات اذتفغ كىا ٖم٘:
ٖ - 1كًٕ طالب ارتدو ٛبالدخٕه عم ٜالٍعاً اإللكرتٌٔ٘ مبٕجب إضي وطتددً ٔكمى ٛوسٔز
ٖصسف لْ بعد قبٕلْ يف احد ٝكمٗات ادتاوع ٛأٔ فسٔعّا ،حٗح ٖتي:
 - 1/1إدخاه بٗاٌات الطمب البٗاٌات األكادميٗ ٛالسقي ادتاوع٘ ٔالكمٗٔ ٛالتدصص ٔاملطتٕٝ
ٔالبٗاٌات الشدصٗ ٛلمطالب اإلضي ٔتازٖذ املٗالد ٔضٍ ٛالكبٕه ٔوكاُ املٗالد ٔادتٍطٗٔ ٛالعٍٕاُ
مبا فّٗا ٔضاٟن اإلتصاه.
 - 2/1حتىٗن الٕثاٟل ٔاملطتٍدات املطمٕب ٛإلضتكىاه إجساٞات تٍفٗر ارتدو ٛحٗح جيب أُ
تكُٕ تمك الٕثاٟل ٔاملطتٍدات وطتٕفٗ ٛلشسٔط إعتىادِا ٔحفعّا حفعاً إٌتكالٗاً.
ٖ - 2كًٕ املٕظف املدتص بالدخٕه إىل الٍعاً األكادمي٘ مبٕجب إضي وطتددً ٔكمى ٛوسٔز
ٖصسف لْ حطب الصالحٗات املىٍٕح ٛلْ مبٕجب بطاق ٛالٕصف الٕظٗف٘ ملطىآ الٕظٗف٘ اليت
تتطىَ وطؤٔلٗتْ املطؤٔلٗ ٛاإلدازٖٔ ٛالكإٌٌٗ ٛعَ البٗاٌات.
ٖ - 3كًٕ املٕظف املدتص بتدقٗل ود ٝإضتٗفا ٞالطمب اإللكرتٌٔ٘ املسقًٕ إلكرتٌٔٗاً لمشسٔط
ٔالطٕابط املٍعى ٛلتكدٖي خمتمف ارتدواتٖٔ ،تي:
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 - 1/3تٍفٗر ارتدو ٛإلكرتٌٔٗاً ٔحفعّا إلكرتٌٔٗاً بسقي الطمب حفعاً ٔضٗطاً.
 - 2/3أٔ إحال ٛطمب ارتدو ٛإىل الكطي أٔ الٕحد ٚاملدتص ٛإلضتكىاإلجساٞات تٍفٗر ارتدوٛ
ٔحفعّا إلكرتٌٔٗاً بسقي الطمب حفعاً ٔضٗطاً.
ٖ - 4تي حفغ ٌطد ٛإحتٗاطٗ )Back Up( ٛعم )Tape Juke Box( ٜأٔ أقساص صمبHard ( ٛ
 )Deskملدتمف ارتدوات املٍفر ٚوَ قبن املٕظف املدتص يف العىاد ٚأٔ اإلداز ٚاملدتص ٛيف ٌّاٖٛ
ًٖٕ العىن السمس٘ حفعاً داٟىاً.
 - 5حتفغ الٍطذ اإلحتٗاطٗ ٛملدتمف البٗاٌات املتعم ٛمبدتمف ارتدوات املٍفر ٚيف وكاُ آوَ
باملىمك ٛاملتخدٔ ٚأخس ٝداخن املىمك ٛيف ودٍٖ ٛالسٖاض.

ٖتىجن اهلدف وَ إضرتجاع بٗاٌات ومفات الطمب ٛيف تٗطري عىمٗ ٛإضتدداوّا وَ قبن اإلدازات
املدتص ٛحطب طمبّا ٔحاجتّا لتكدٖي خدوات إضافٗ ٛلمطمب ٛأٔ دزاضتّا ٔوعادتتّا بّدف تكدٖي
املعمٕوات الالشو ٛلإلداز ٚالعمٗا يف عىمٗ ٛالتدطٗط لإلزضرتشاد بّأ ،تكُٕ عىمٗ ٛاإلضرتجاع إوا
بتكدٖي الٕثاٟل أٔ البٗاٌات أٔ املعمٕوات اليت تتطىّا الٍعاً األكادمي٘ ،حٗح تتي إجساٞات
إضرتجاع البٗاٌات كىا ٖم٘:
ٖ - 1كًٕ املٕظف املدتص يف اإلداز ٚاملعٍٗ ٛبتكدٖي طمب إضرتجاع إلكرتٌٔ٘ أٔ ٔزق٘ لمبٗاٌات
حطب الصالحٗات املىٍٕح ٛلْ حبٗح ال ٖطىح لْ بإجسا ٞتعدٖن عمّٗا باذترف أٔ اإلضافٔ ٛذلك
وَ خاله:
 - 1/1البخح عَ بٗاٌات بعٍّٗا يف قٕاعد البٗاٌات لمٍعاً اإللكرتٌٔ٘.
 - 2/1اإلضتعالً عَ بٗاٌات حتكل شسط وعني.

ٖ - 2كًٕ الٍعاً اإللكرتٌٔ٘ بإضتدساج التكازٖس بالبٗاٌات املطمٕب( ٛأزقاً) بشكن ٌطدٔ ٛزقٗٛ
ٔ /أٔ ٌطد ٛزقىٗ.ٛ

