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مسصد امخدماخ ةخامعح املنك خامد

امللدمح -:
نظسا ً ملا دىمٌه حامعح املنك خامد من اهذامو كتري يف دحىًه حمٌع دعامالدها امذلنٌدًح ئىل دعامالخ مإمتذه وذمك مسفع مسذىي امشفافٌح وامرسعح
يف اإلنخاش دحلٌلا ً منهدف األكرب وهى امذسهٌه عىل طالب ومنسىيب امخامعح .
دسعى حامعح املنك خامد ممثنح يف اإلدازج امعامح مذلنٌح املعنىماخ اىل انشاء مسصد منخدماخ وامري من خالمه ميكن منخهاخ امخامعٌح حرص حمٌع
خدمادها امذٍ دلدمها منمسذفٌدًن سىاء وزكٌح أو ئمكرتونٌح مام ًساعد امخامعح يف حرص حمٌع خدماخ املسذفٌدًن وةامذايل امعمه عىل أمتذر
امذلنٌدًح منها ودطىًس ودسهٌه ئحساءاخ امخدماخ املإمتذه من كته .

و

امسإال

نىع االحاةح

1

اسم امخدمح  -عسيب

نص عسيب

2

اسم امخدمح  -انخنٌصي

نص انخنٌصي
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االدازج امللدمح منخدمح

نص عسيب
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نىع امخدمح

5

امىكر املسذغسق ةاألًاو منحصىل عىل امخدمح

مالحظاخ



اساسٌح

دعذرب امخدمح األساسٌح مظنح مشرتكح



فسعٌح

دندزج دحذها مخمىعح مذنىعح من امخدماخ
امفسعٌح مثال ذمك :خدمح “طنث كتىل”
هٍ خدمح أساسٌح ًندزج دحذها  ٤خدماخ
فسعٌح كامذايل:
.1

خدمح دلدًم طنث كتىل

 .2خدمح اسذعالو عن طنث كتىل
 .3خدمح دعدًه طنث كتىل
 .4خدمح ئمغاء طنث كتىل
( خالل امىضع امساهن )

عدد اًاو

6

امىكر املسذغسق ةاألًاو منحصىل عىل امخدمح

عدد اًاو

)خالل امىضع املسذلته)
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هه دعذمد امخدمح عىل خدماخ أو ةٌاناخ مدي

كامئح منسدمح ةامخهاخ

امللصىد هى معسفح ما ئذا كان دلدًم

حهاخ حكىمٌح أخسي؟

امحكىمٌح منذحدًد

امخدمح ةشكه كامه منمسذفٌد ًذطنث

مسذىي نضد امخدمح

كامئح منسدمح دظهس

دلدًم ةٌاناخ أو معنىماخ من حهح
حكىمٌح أخسي  ،مثال امهىًح امىطنٌح من
وشازج امداخنٌح
8

مسذىي امنضد :
معنىمادٌح
دفاعنٌح
احسائٌح
دكامنٌح

خدمح معنىمادٌح :دذمثه يف دلدًم
معنىماخ عن امخدمح امحكىمٌح من خالل
املنىاخ اإلمكرتونٌح؛ كامتىاةح اإلمكرتونٌح
منخهح ،ةحٌث دحذىي عىل وصف امخدمح
ومذطنتاخ امحصىل عنٌها ،ةاإلضافح ئىل
طتاعح منىذج طنث امخدمح (ئن وحد) دون
دفاعه من حانث املسذفٌد أو امخهح.
خدمح دفاعنٌح ً:كىن امذفاعه ةادخاه واحد
من املسذفٌد ئىل امخهح امحكىمٌح ،ةحٌث
دذٌح امخهح منمسذفٌد دعتئح منىذج
ئمكرتوين عن طسًم املنىاخ اإلمكرتونٌح،
ومن ثم ئزسامه ةشكه ئمكرتوين ،مع ئداحح
خاصٌح االسذعالو ومذاةعح امطنث ،ومكن
ًذطنث مساحعح املسذفٌد منخهح إلمتاو
امخدمح.

خدمح ئحسائٌح ً:كىن امذفاعه ةادخاهني من
املسذفٌد ئىل امخهح امحكىمٌح وامعكس،
ةحٌث دذٌح امخهح منمسذفٌد دعتئح منىذج
ئمكرتوين عن طسًم املنىاخ اإلمكرتونٌح،
ومن ثم ئزسامه ،مع ئداحح خاصٌح االسذعالو
ومذاةعح امطنث ،ودلىو امخهح ةذنفٌر
امخدمح ةكامه ئحساءادها داخه امخهح حذى
انذهاء دلدًم امخدمح دون امحاحح ملساحعح
املسذفٌد ملس امخهح.
خدمح دكامنٌح ً:كىن امذفاعه ةادخاهني من
املسذفٌد ئىل امخهح امحكىمٌح وامعكس،
ةحٌث دذٌح امخهح منمسذفٌد دعتئح منىذج
ئمكرتوين عن طسًم املنىاخ اإلمكرتونٌح،
ومن ثم ئزسامه ،مع ئداحح خاصٌح االسذعالو
ومذاةعح امطنث ،ودلىو امخهح ةذنفٌر
امخدمح ةكامه ئحساءادها داخه امخهح وخازج
امخهح عن طسًم امذكامه مع امخهاخ
امخازحٌح األخسي حذى انذهاء دلدًم امخدمح
دون امحاحح ملساحعح املسذفٌد ملس
امخهح.
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كاةنٌح أمتذذه امخدمح وحامح امخدمح يف وضعها
امحايل

كامئح اخذٌاز دشمه :


امخدمح كاةنح
مألمتذه وهٍ
مإمتذه كامال حامٌا



امخدمح كاةنح
مألمتذه وهٍ
مإمتذه حصئٌا حامٌا



امخدمح كاةنح
مألمتذه وهٍ غري
مإمتذه حامٌا



امخدمح كاةنح
مألمتذه حصئٌا فلط



امخدمح غري كاةنح
مألمتذه كنٌا
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هه مذطنتاخ وئحساءاخ امخدمح مذاحح
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هه دم دىثٌم احساءادها

كامئح اخذٌاز دشمه :


نعم مذاحح كته
حضىز املسذفٌد
منخهح



نعم مذاحح

املطنىب هى امذأكد من وحىد مذطنتاخ
وئحساءاخ امخدمح ودلدو منمسذفٌد عند
حضىزه ملس امخهح يف حال كانر امخدمح
دلنٌدًح أو دكىن مذىفسج عىل امتىاةح

منمسذفٌد عند

اإلمكرتونٌح منخهح يف حال كانر امخدمح

حضىزه منخهح

امكرتونٌح

(أثناء طنث امخدمح)
كامئح اخذٌاز دشمه :


نعم



ال



يف طىز االعداد
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هه دم زسم مساز عمه امخدمح
))WORK FLOW CHART

13

هه دم دحسني ئحساءادها أو ئعادج هندسذها
)(BPR/BPI

كامئح اخذٌاز دشمه :


نعم



ال



يف طىز االعداد

كامئح اخذٌاز دشمه :


نعم



ال



يف طىز االعداد

ئعادج هندسح اإلحساءاخ اإلدازًح دشمه
ئعادج دفكري حرزي وئعادج دصمٌم
منعمنٌاخ واإلحساءاخ واألعامل امذٍ
دلدمها امخهح مذحلٌم دطىًس كتري يف ما
ًذعنم ةامخىدج ،رسعح اإلنخاش ،امذكنفح،
وامخدمح ومتاشٌا مع زؤًح امخهح ،وكد
ًذطنث دحلٌم ذمك ئعادج هٌكنح ودسدٌث كه
أو حصء من امخهح مبا يف ذمك ئنشاء أو
ئغالق ئدازاخ ةأكمنها
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كنىاخ دلدًم امخدمح

كامئح دحدًد اكرث من خٌاز
دشمه :


ملس امخهح (عند
االخذٌاز ًذم طنث
دلدًم منىذج
امخدمح )



دطتٌم امخىال
(وضع زاةط امذطتٌم
يف املذاحس



مكادث امربًد



امتىاةح
االمكرتونٌح(ًذم

وضع زاةط امخدمح)


امسد االيل (ًذم
وضع امسكم)



مساكص امخدمح



احهصج امخدمح
امرادٌح
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خطىاخ دنفٌر امخدمح
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زفع دمٌه االسذخداو

ًذم زفع خطىاخ دنفٌر
امخدمح من كته امخهح
نص عسيب
وضع مخال مسفع ادمح
االسذخداو

