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مقدمة
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح اخلدمات التي تقدمها عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات فيما
يتعلق بالدعم الفني للهيئة اإلدارية واألكادميية وتتضمن في محتواها حتديد مستويات اخلدمة املتفق
عليها والي ميكن توقع استالمها وانهاءها.
سوف تتم مراجعة هذه االتفاقية رسميًا كل  ۱۲شهر على األقل وسيتم حتديثها مع أي تغييرات يتم
اجراؤها على اخلدمات.

طرفا االتفاقية
هذه االتفاقية هي بني عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات بجامعة الطائف والتي تعد اجلهة
املسؤولة والرسمية عن تقدمي خدمات الدعم الفني بجامعة الطائف وبني كافة أصحاب املصلحة
واملستفيدين من خدمات الدعم الفني.

ملخص اخلدمات املقدمة
تغطي هذه االتفاقية كافة خدمات الدعم الفني والتي تقدمها عن طريق عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية
املعلومات بجامعة الطائف وسوف يقوم منسوبي العمادة بكل ممايلي:
 .1التأكد من أن كافة خدمات الدعم الفني متوفرة عند حاجة املستخدمني لها.
 .2حماية البيانات اإللكترونية ومنع الوصول غير املصرح لها.
 .3القيام مبهام الصيانة الوقائية للحفاظ على املمتلكات التقنية.
 .4التأكد من أن البرامج وكافة التطبيقات محدثة وباإلصدارات املدعومة.
 .5تقدمي احللول اآلمنة التي متكن املستخدمني من الوصول إلى األنظمة واخلدمات اإللكترونية.

 .6التأكد من توفر احللول البديلة في حاالت الكوارث.
 .7تقدمي املساعدة والدعم لكافة املستخدمني خلدمات تقنية املعلومات.
 .8تقدمي الدريب الالزم لألنظمة التي تقدمها عمادة التعليم اإللكتروني و تقنية املعلومات.

إطار املسؤولية
سوف تقدم عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات بجامعة الطائف خدمات الدعم الفني وفق أطر
املسؤولية التالية:
• سوف يتم تقدمي خدمات الدعم الفني على النحو املحدد في هذه الوثيقة.
• سوف يتم التعامل مع طلبات املستخدمني بطريقة عادلة ومتسقة.
• سوف يتم التواصل مع طالب اخلدمة مبصداقية.
• سوف يتم توفير اإلشعارات املتعلقة بأعمال الصيانة والتي ميكن أن تؤثر على توفر
اخلدمة.
• سوف يتم تزويد أصحاب الشأن بتقارير دورية عن مستوى األداء.

االلتزام
سوف يلتزم كافة مقدمي خدمة الدعم الفني بالضوابط الواردة في هذه الوثيقة.
سوف يلتزم كافة مقدمي خدمة الدعم الفني مبراعاة أولوية الطلبات وفقًا ألهميتها.
سوف يلتزم كافة مقدمي خدمة الدعم الفني بتقدمي اإلشعارات املرتبطة بتوقف اخلدمة أو تأثيرها على سير
العمل لطالب اخلدمة.

قائمة أهم خدمات الدعم الفني
نسبة تشغيل

وقت توفر

وقت توفر

اخلدمة

النظام

اخلدمة

الدعم

الوصول لالنترنت

الوصول إلي االنترنت وخدمات الشبكة

99.9%

24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–٤م

البريد اإللكتروني

ارسال واستقبال رسائل البريد اإللكتروني اخلاص
بحساب جامعة الطائف

99.9%

24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

الهاتف

استخدام خط الهاتف املرتبط بالشبكة.

99.9%

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

األحد – اخلميس
۸ص–٤م

الطباعة

الطباعة والنسخ واملسح الضوئي.

99.9%

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

األحد – اخلميس
۸ص–٤م

احلاسب اآللي

الوصول ألجهزة احلاسب اآللي التي توفرها جامعة
الطائف

99.9%

الوصول للشبكة

الوصول للشبكة املحلية وتشغيل األنظمة املستندة
عليها

99.9%

األحد – اخلميس
۸ص–۸م
24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–٤م

املحلية

وصف اخلدمة

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

الوصول لـ Wifi

الوصول للشبكة الالسلكية اخلاصة باجلامعة

99.9%

24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

االستديوهات

استخدام أجهز االتصال والفيديو كونفريس اخلاصة
بالفصول الدراسية

99.9%

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

البالك بورد

الوصول لنظام إدارة التعلم.

99.9%

24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

املنظومة اجلامعية

الوصول خلدمات املنظومة اجلامعية.

99.9%

24 X7

األحد – اخلميس
۸ص–۸م

التعليمية

ساعات تقدمي خدمة الدعم الفني

تقوم عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات بجامعة الطائف بتقدمي خدمات الدعم الفني من األحد
إلى اخلميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
على الرغم من توفر بعض اخلدمات  ۷ X۲٤واستجابة مقدمي خدمة الدعم الفني للدعم الطاريء إال أن
الدعم يتم بشكل روتيني من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء خالل أيام األسبوع .

متديد طلب خدمة الدعم الفني

في حالة احلاجة لطلب خدمة أو تطبيق أو دعم لتكون متاحة بعد ساعات العمل املعتادة ميكن االتصال
مبكتب الدعم الفني بعمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات وسوف يتم التعامل مع الطلب ببالغ
األهمية وسيتم توفير الطلب وفق اإلمكانيات وأفضل اجلهود.

الصيانة الدورية

تلتزم عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات بجامعة الطائف بتقدمي اإلشعارات الالزمة ألصحاب
املصلحة واملستفيدين من اخلدمة مبا اليقل عن ثالثة أيام قبل القيام بالصيانة املخطط لها.

الصيانة الطارئة

من حني آلخر قد تستدعي احلاجة للقيام أعمال صيانة عاجلة للتخفيف من املخاطر وعند حدوث سيتم
اشعار أصحاب املصلحة باخلدمات املتأثرة.

التواصل مع الدعم الفني
إن نقطة االتصال األولى مع عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية املعلومات بشأن طلب خدمة الدعم الفني
هي التوجه ملقر العمادة أو ارسال طلب خدمة عبر )نظام سير العمل( ،وفي حال وجود مشكلة استفسار
ميكن االتصال بنا من خالل:
الهاتف

حتويلة
حتويلة

) ٦۹۷۰شطر الطالب(
) ۳٦٥۰شطر الطالبات(

يتم أخذ كافة الطلبات ببالغ األهمية ويتم تقدمي اخلدمة بنسبة  ٪۷۰من الوقت املحدد للطلب وفقًا
ألهميته.

األولوية
حرجة
عالية
متوسطة
منخفضة

التواصل من الدعم الفني

املتابعة والتحديث

خالل  ۱٥دقيقة

كل ساعة

خالل ساعة عمل واحدة

كما يتم االتفاق عليه

خالل ساعتي عمل

كما يتم االتفاق عليه

خالل ساعتي عمل

كما يتم االتفاق عليه

