جبيعخ قُبح انسىيس
كهيخ انعهىو
إدارح انًعبيم
-----------

آلية إصالح األجهزة بكلية العلوم
تشًم خطخ اإلصالح جًيع األقسبو انتي تتكىٌ يُهب كهيخ انعهىو وهي -:
 قسى انفيشيبءقسى انكيًيبء
 قسى انُجبدقسى انجيىنىجيب
 قسى عهىو انجذبرقسى عهى انذيىاٌ
 ودذح ثذىث انسًىو وانتذبنيم انذقيقخقسى انزيبضيبد
إدارح انكهيخ وتشتًم عهي -:
انشئىٌ انًبنيخ ( انًشتزيبد – انًيشاَيخ – انخشيُخ – انًخبسٌ )
إدارح شئىٌ انعبيهيٍ ( شئىٌ هيئخ انتذريس )
إدارح شئىٌ انطالة ( شئىٌ انخزيجيٍ )
إدارح انًعبيم ( قسى انًعبيم – صيبَخ األجهشح )
إدارح انًكتجبد
االستذقبقبد
انًعًم انًزكشي
________________________________________________________
تشًم انخطخ أيضبً:
 -1عًم قبعذح ثيبَبد نجًيع األجهشح ثأقسبو انكهيخ واإلدارح
 -2دصز جًيع األجهشح انًعطهخ ثبألقسبو وإدارح انكهيخ
 -3انًزور انًجبشز ثًعزفخ قسى انًعبيم وقسى صيبَخ األجهشح ثبنكهيخ
 -4عزض طهجبد اإلصالح انىاردح نإلدارح عهي نجُخ األجهشح وانًختجزاد نهًىافقخ
 -5قيبو قسى صيبَخ األجهشح ثبنكهيخ ثبنًزور عهي انًعبيم ثبألقسبو ثصفخ دوريه كم شهز نفذص
األعطبل إلصالح يب يًكٍ إصالده يُهب وتقذيى تقزيز شهزي ثذنك يتى عزضه عهي نجُخ
األجهشح وانًختجزاد نًُبقشته
 -6قيبو قسى صيبَخ األجهشح ثبنكهيخ ثفذص األجهشح انًعطهخ انتي ورد ثهب طهجبد نإلدارح وإصالح
يب يًكٍ إصالده
 -7في دبل تعذر قسى صيبَخ األجهشح ثبنكهيخ عٍ اإلصالح يتى عزض األجهشح عهي انًعًم
انًزكشي نهخذيبد انعهًيخ وانصيبَخ ثبنجبيعخ نإلصالح أو انتكهيٍ نألجهشح انغيز صبنذخ نهعًم
َهبئيب
 -8ثبنُسجخ نألجهشح انتي يتى إصالدهب ثًعزفخ انًعًم انًزكشي نهخذيبد انعهًيخ تخبطت انجهخ
انتي تى اإلصالح نهب نإلفبدح ثتقزيز فُي نهجهبس ثعذ اإلصالح وعزضه عهي نجُخ األجهشح و
وانًختجزاد نهًىافقخ عهي صزف قيًخ اإلصالح ثشيك نصبنخ انًعًم.

 -9في دبل تعذر انًعًم انًزكشي نهخذيبد انعهًيخ وانصيبَخ عٍ اإلصالح يتى االستعبَخ ثشزكبد
يتخصصخ يٍ خبرج انجبيعخ واختيبر أفضم انعزوض وإتًبو عًهيخ اإلصالح .
 -11ثبنُسجخ نألجهشح انغبنيخ انثًٍ يتى عًم عقىد صيبَخ نهب .
 -11عًم دورا د تذريجيه نًستخذيي أجهشح انكًجيىتز نهتذريت عهي قىاعذ االستخذاو انًثهي
نتالفي دذوث األعطبل وانًذبفظخ عهي األجهشح وطزق عالج األعطبل انجسيطخ.
___________________________________________________________
 -1أجهشح انكًجيىتز

 -2يبكيُبد انتصىيز

 -3جهبس األشعخ انسيُيخ

 -4انفبكس

 إدارح انًعبيم ثصذد عًم دورا د تذريجيخ نًستخذيي أجهشح انكًجيىتز نهتذريت عهي قىاعذاالستخذاو انًثهي نتالفي دذوث األعطبل وانًذبفظخ عهي األجهشح وطزق عالج األعطبل
انجسيطخ.

