
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات استعمال أجهزة االتصال الالسلكي

  

  :  ١  المادة

  .تصرف هذه األجهزة لخدمة األماكن التي ال يتوفر بها أجهزة اتصال السلكي

  :  ٢  المادة

هم هذه األجهـزة بقـرار مـن        تحدد الوظائف وأسماء شاغليها الذين يلزم استعمال      

  .الرئيس

  :  ٣  المادة

تستعمل هذه األجهزة لتسهيل األعمال الفنيـة والحـاالت الطارئـة، وال يجـوز              

  .استخدامها ألي أغراض شخصية

  :  ٤  المادة

على من يصرف له جهاز أن يحافظ عليه ويكون مسؤوالً مباشرة عن فقدان أو أي               

  .عطب يلحق به أو إتالفه

  :  ٥  المادة

ساعة في حالة فقدان أي     ) ١٢(غ الجهات المعنية في الجامعة خالل مدة أقصاها         تبل

  .جهاز من األجهزة

  :  ٦  المادة

باإلضافة إلى تغريم الموظف كامل قيمـة الجهـاز، للـرئيس إيقـاع العقوبـات               

 مـن نظـام مـوظفي       ٤٩/من المـادة  ) ٤-٢(المنصوص عليها في الفقرات من      

  .الجامعة

  :  ٧  المادة

لى ما ورد في المادة السادسة، كل من يفقد جهـازاً أو يعبـث بـه أو                 باإلضافة إ 

يستعمله لغير األغراض المحددة الستعماله، يعرض نفسه للمساءلة من قبل الجهات          

  .المعنية ذات العالقة

  :  ٨  المادة

  ).١(تعتمد طريقة استعمال األجهزة كما هو مبين في الملحق رقم . أ
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  .كدليل على أسم الشخص المنادي) ١(لحق رقم تعتمد الرموز المبينة بالم. ب

يعتمد أسلوب االختصار في الحديث أثناء استعمال الجهاز ويتم علـى الـشكل             . ج

  ).٢(المبين في الملحق رقم

  :  ٩  المادة

تقوم وحدة الصيانة واإلدامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة األجهزة مع هيئـة            

  .االتصاالت الخاصة

  )١(ملحق رقم 

 ERICSSONية أستعمال أجهزة كيف

  .(ON)على ) ١(ضع الكبسة رقم ) االستقبال واإلرسال( لفتح الجهاز -

  .(OFF)على ) ١(ضع الكبسة رقم ) ال يستقبل وال يرسل( إلغالق الجهاز -

لرفـع الـصوت    ) (٢(اضغط الكبسة رقـم     ) لخفض الصوت ( التحكم بالصوت    -

  ).٣(اضغط الكبسة رقم 

لإلرسال فقط وعند االنتهاء من اإلرسال ارفع يدك عن         ) ٤( اضغط الكبسة رقم     -

  .الكبسة المذكورة لتتيح لغيرك اإلرسال وحتى تتمكن من االستقبال

  .ألخذ القناة المطلوبة) ٥( الكبسة رقم -

  )٢(ملحق رقم 

  رموز المناداة لمستخدمي أجهزة االتصال الالسلكي

  النداء     المكان          األسم

  ١جامعة             رئيس الجامعةاألستاذ الدكتور . ١

  ٢جامعة        األستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون اإلدارية. ٢

  ٣جامعة             مدير وحدة الصيانة واإلدامة. ٣

  ٤جامعة               مدير وحدة الخدمات. ٤

  ٥جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة      مدير دائرة الصيانة. ٥

  ٦جامعة   الصيانة واإلدامةوحدة   مدير دائرة الكهرباء واالتصاالت . ٦

  ٧جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة      مهندس االتصاالت. ٧

  ٨جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة        مهندس الكهرباء. ٨
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  ٩جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة  الجناح العسكري/ محطة الكهرباء. ٩

  ١٠جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة  الجناح المدني/ محطة الكهرباء. ١٠

  ١١جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة    الجناح المدني/ محطة التدفئة. ١١

  ١٢جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة    الخزان الرئيسي/ شعبة المياه. ١٢

  ١٣جامعة   وحدة الصيانة واإلدامة         بئر الماء .١٣

  ١٤جامعة     وحدة الخدمات      رئيس شعبة الحرس. ١٤

  ١٥جامعة     وحدة الخدمات        البوابة الشمالية. ١٥

  ١٦جامعة     وحدة الخدمات        البوابة الجنوبية. ١٦

  ١٧جامعة     وحدة الخدمات      استعالمات الرئاسة. ١٧

  ١٨جامعة    عمادة شؤون الطلبة   المركز الصحي، سيارة اإلسعاف. ١٨

  ١٩جامعة     وحدة الخدمات      مراقب األمن الداخلي. ١٩

  ٢٠جامعة     وحدة الخدمات        شعبة الحركة. ٢٠

  ١سيارة   األستاذ رئيس الجامعة        سيارة آيسوزو. ٢١

  ٢سيارة       حسب الحاجة      سيارة بكب تويوتا. ٢٢

  )٢(ملحق رقم 

  .كيف تسمعني أجب) ٥(إلى جامعة ) ٢( من جامعة -

  أسمعك جيداً أرسل) ٢(إلى جامعة ) ٥( من جامعة -

  .من أقرب هاتف) ٤٥٣٠(صال مع رقم  لألت-

   استلمت-

  

  

  

  

  

  

  


