آلية إستخدام الهاتف ومنح ميزة االتصال
يخاطب مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  /دائرة االتصااالت للصصاوع ىلاي من ما
أو ًلا:
خدمات االتصالالت المتعلقة بالهاتف وذلك بتعبئة النوذج المعد لهذه الغاية .
ىنااد تمديااد مو ت ااغيط من خااف ناااتطى رقم ا يع ااي سمم اا ن ىلااي المقا ا ويماان مياازة االتصاااع
ثانيًا ا:
الداخلى واالتصاع مع المات طي رقف.
تمن الهواتف ميزة االتصااع الاوطنى الخااي وي لاب ذلاك بتعبئاة مماوذج المعاد لهاذه الغاياة
ثالثًا ا:
وياجط الهاتف ىلي إس ال خص ال الب.
تمن ميزة االتصاع الوطنى الرسمى باالضارة إلي ميزة االتصاع الخاي إلي الطئات التالية:
رابعًا ا:
 ىمداء الكليات وسكرتيراته .
 سؤساء االماام االكاديمية وسكرتيراته .
 مدساء الوحدات اإلداسية وسكرتيراته .
 مدساء الدوائر اإلداسية وسكرتيراته .
 بامى رئات الجامعةالذي تقتضى طبيعة ىمله منصه نذه الميزة بناء ىلي توصية م (ىميد،
مدير الوحادة) المعناى وذلاك بتعبئاة النماوذج المعاد لاذلك ،ويا إسساال إلاي مركاز تكنولوجياا
المعلوماااات واالتصااااالت  /دائااارة االتصااااالت إلساااتكماع باااامى اإلجاااراءات والتاااى بااادوسنا
تعتمدنا م األستاذ الدكتوس مائب سئيس الجامعة.
 مما بقية العاملي م مىضاء نيئة تدسيس وىاملي وما تت لاب طبيعاة ىملها محياماا ن إجاراء
مكالمات سسمية ريت ذلك ى طريق ميام الاكرتيرة ب لاب الارم ىا طرياق سماز االتصااع
الرسمى المتوزع ىلي ناتطها وم ث تصويل للهاتف المعنى.
ال يت تاممي المكالماات الوطنياة والمصلياة ساواء كاما سسامية مو خاصاة ىا طرياق مامموس
خامسًا ا:
المقا ا إال للصاااالت ال اسئااة مااا ىاادا المكالمااات الدوليااة رتاات ى ا طريااق طلبهااا م ا ماامموس
المقا .
إذا سغب م ىلي إسم سم الهاتف إضارة سم سريلغايات استخدام ميزة االتصاع الخااسجى
سادسًا ا:
سواء كام وطنية سسمية مو خاصا رعليا تعبئاة مماوذج ىماط اإلتصااالت ويات إسساال إلاي
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  /دائرة االتصاالت إلجراء الالزم.
ن
ن
رى حاع إستخدام مكثر م موظف لنطس الرم الهاتطى يمان كاط مانه سمماا ن ساريا خاصاا بها
سابعًا ا:
ويت بنا نء ىلي ذلك مصاسبة كط موظف ىلي مكالمات رقف..
تت المصاسبة ى طريق وحدة ال ؤون المالية وذلك بامت اع ما اساتصق ىلاي الموظاف جاراء
ثامنًا ا:
إسااتخدام الهاااتف ألمااوس خاصااة ماا سواتاابه ىلااي من يقااوم مركااز تكنولوجيااا المعلومااات
واالتصاالت  /دائرة اإلتصاالت بقسساع ك اورات هاهرية بالمباالل المااتصقة ىلاي الماوظطي
لوحدة ال ؤون المالية آليا ن.
يت إسساع ك ورات ههرية تطصيلية للعاملي بالجامعة بالمكالماات الخاصاة التاى تا إجراؤناا
تاسعًا ا:
وذلك لغايات تدميقها ومراجعتها ورى ظهوس مخ اء يت تقدي االىتراضات خالع رترة مسبوع
م تاسيخ إستالم الطاتوسة بصيث تتمك الجهة المؤولة ىلي مظام الطاتوسة بتصاويب ماا يظهار
م إختالرات.
ريما يتعلق بالطواتير الرسمية رقم يت إسساع ك ورات لكط (ىمادة ،وحدة ،ماا  ،دائارة) بصياث
عاشرًاا:
تصتون رقف ىلي إس الموظف وميمة المبلل المترتب متيجة إستخدام الهاتف الغراض سسمية
لغايات االىتماد.
حاديًعشر :يت تقدي تقرير إحصائى ىند ال لب ى كط (ىمادة ،وحدة ،ما  ،دائرة) م حياث االساتخدام
الرسمى للهاتف.
ً
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ثانيًعشر:

ثالثًعشر:

يت ابالغ مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت  /دائارة اإلتصااالت خ ياا ن بتعبئاة النماوذج
المعااد ىنااد تغياار ملكيااة الهاااتف ما إسا إلااي إسا سااواء كااان متيجااة لتاانقالت داخليااة مو إمهاااء
خاادمات وذلااك لضاامان إمت اااع الماااتصقات الماليااة المترتبااة ىلااي الهواتااف م ا الماااتخدمي
الصقيقي ل .
ن
تعتبر جميع المكالمات الدولية خاص ما ل يات إىتمادناا سساميا ما مباط (ىمياد ،مادير وحادة)
المعنااى وياات إىادتهااا إلااي مركااز تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت  /دائاارة الالتصاااالت
تتضم رترة االىتراض الممنوحة.
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