تعليمات استخدام الهاتف للعاملين في الجامعة

المادة :
المادة :2

المادة :3
المادة :4

عند تمديد خط هاتف فإن الخط يعطى قممىا ع على المسمىو عيعطى ة ىالت التدىال ااخىم ال اةعى
فسط.
إذا قغىىم ةىىه تع دتى ل ىىا ال ىىاتف فىىر ن يادىىم خىىاقخ ال اةعى تدى خدى فعل ى تع ى
النموذخ الخاص تذلك ،ععل يعط ة الت التدال ( )88عفر هذه الحال يرل ةراعات ةا يلر:
أ) عند طلم قمو هاتف خىاقخ ال اةعى ف عىد ةىرعق سىا لىرا (ةىا يعىاال  63ثان ى ) ،فإن ىا
تحامم ةكالم تغض النظر إذا لاب الرمو المطلوب م ل.
ب) تعرف المكالم تأن ا لمدت ام س إذا كانت ةحل ى ع ثى د امىاإذ إذا كانىت عطن ى  ،عتعىد ذلىك
تحاسىىم كىىم ام سىى عمىىم تمىىع رت ةالسمىى التدىىالس المىىلك عال سىىلك ة ىىافا ع إل ىىا
( )%11ضري تدل خدةاس.
ج) يعط كم قمو ل ة الت ( )88ةكالماس ةحل تمعدل ( )5خمس اماإذ يوة ا ع ة انا.ع
د) تساطع م م المكالماس ة ا رت ةه قاتم ةه تع دت ال اتف.
ه) ترسم ةطال فر ن اي كم ر إل ةه تع دت ال اتف.
و) يعط للموظف ة الت التدال الشخدر ( )88عل ل ا هاتف عاعد فسط.
تس م العاراضاس خ ل فارت س وع ةه تاقيخ المطال عتسدم إل الدكاوق األة ه العام.
إذا قغىم عم ىد الكل ى  /ةىدير الوعىدت فىىر إعطىاة ة ىىالت التدىال خىاقخ ال اةعى تدى قسىىم
لشخص ةع ه ععل هاتف ةع ه فعلى الشىخص المعنىر تع ى النمىوذخ الخىاص تىذلك عاعامىااه
ةه العم د  /ةدير الوعدت عتناة عل يعط ة الت التدال ( ،)9عفىر هىذه الحالى يرلى ةراعىات
ةا يلر:
أ) ترسم ةطال ى ري تالمكالمىاس الرسىم إلى ةىدير الىداإرت  /قإى س السمىو األكىاايمر لكىم
هاتف ،عل ن ياو اعامااها ةه م م الشخص الممىالعل عىه ال ىاتف عةىه ثىو ةىه م ىم ةىدير
الداإرت  /قإ س السمو األكاايمر عةه ثو تعامد ةه م م ةدير الوعدت  /عم د الكل  ،عتعاا إل
األةان العاة  /ااإرت الخدةاس العاة  /ع المسمو.
ب) يسوم ةركال ةركال تكنولول ا المعلوةىاس عالتدىالس تاسىديو تسريىر ى رن عىه كىم ااإىرت /
ممىىو كىىاايمر ةىىه ع ىىا السىىاخدام الرسىىمر لكىىم هىىاتف إلى العم ىىد  /ةىىدير الوعىىدت المعنىىر
عترسىم نمىىخ ةىىه هىىذا الاسريىىر لرإاسى ال اةعى عنمىىخ خىىرا إلى األةانى العاةى  /ااإىىرت
الخدةاس العاة  /ع المسمو.
ج) يعط للموظف ة الت التدال الرسمر ( )9عل ل ا هاتف عاعد فسط.

 1مراق ة لس العمداة فر للما قمو  96/63تااقيخ 1996/9/5م ،كما يرل ةرالع آل إصداق فوات ر ال اتف عالمحاس عل ا  -مراق ناإم الرإ س "قمو الكااب  6999-5-1-13تااقيخ 4111/7/43م".

1

