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فصل 1	  
نظام الدعم 

الفني 
يسمى  ما  أو  البطاقات  نظام  هو 
يمكن  الذي  الفني،  الدعم  بتذاكر 
بطاقد  فتح  خالل  من  إليه  الوصول 
الدعم  خــدمــات  رابـــط   عبر  جــديــدة 
الواجهد  على  الــمــوجــود  الفني 

الرئيسيد لنظام البالك بورد�

كما يمكنك المصول على دعم عبر 
أحــد  مــع   )Live Chat( ــمــاور  ــت ال
خالل  من  الفني  الدعم  موظفي 

خدمد الدعم الفني المباشر�

تعريف نظام 
الدعم الفني



نظام الدعم الفني 
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ليوافق  الفني  ــدعــم  ال بــرنــامــج  صمم 
الاماليد  ــمــدود  ال جامعد  احتياجات 
وذلك  التدريسيد  الهيئد  وأعضاء  للطالب 
الالزم لضمان سير  الدعم  توفير  من خالل 
العمليد التعليميد على نظام البالك بورد�

الهدف من نظام 
الدعم الفني

مــدار  على  الفني  الــدعــم  فريق  يعمل 
تذاكر  لمل  األسبوع   أيام  الساعد  طوال 
و  التدريس  هيئد  ألعضاء  الفني  الدعم 
الطلبد ، إال آن هذا ال يعني أن الرد على 
وإنما  فوريد  بصورة  يكون  التذاكر  جميع 
المطلوب  المهمد  ــوع  ن علي  يعتمد 
لوقت  تمتاج  التذاكر  فبعض  تنفيذها 

أطول لملها مقارنًد بغيرها�

عبر  المباشر  الفني  الدعم  يوص  فيما 
خدمد Live Support فهو متوفر  خالل 
صباحًا   ٨ من  الرسميد  العمل  ساعات 
وحتى ٢:٣٠ مساًء وتتم إتاحته على مدار 

الساعد خالل فترة االختبارات�

أوقات عمل فريق 
الدعم الفني
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فصل

الحصول على 
الدعم الفني

1	  
الفني  الدعم  بطاقات  مع  التعامل  يتم 
باكل سريع من قبل فريقنا، إال أن ضمان 
الرد على البطاقد هو عدم ت اوز مدة 24 
ساعد من وقت طرحها، مع مالحظد أن 
ذلك ال يعني أن البطاقد ال يتم معال تها 
إال بعد مرور هذا الوقت، حيث في العادة 
يتم التعامل معها في وقت قصير جدا�

معدل الوقت 
المستغرق للرد 
على بطاقات 
الدعم الفني



المصول على الدعم الفني
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عن  الفني  الدعم  على  المصول  يمكنك 
طريق رفع تذكرة من خالل روابط الدعم 
التدريس  هيئد  ألعضاء  الموصصد  الفني 
إليها  الوصول  يمكن  والتي  وللطالب 
ــاشــرًة عــنــد الـــدخـــول إلـــى واجــهــد  ــب م

المستودم في نظام بالك بورد�

قنوات الدعم 
الفني

يقدم النظام خدمد الدعم الفني المباشر 
ــول عــلــى واجــهــد  ــدخـ ــد الـ ــك عــن ــ وذل
من  أو  بورد  بالك  نظام  في  المستودم 

خالل الرابط التالي:

الرابط ال ديد لودمد الدعم الفني المباشر

https://eu�bbcollab�com/collab/ui/
session/guest/a1e152add1c24864
8d4b9b2b7d91e1fb

الدعم  على  يعملون  مالحظد: موظفونا 
ــدوام  الـ أوقـــات  ــاء  ــن أث فقط  المباشر 
الرسمي، أما الدعم من خالل تذاكر الدعم 
الفني فهي متواصلد على مدار الساعد�

الوصول إلى نظام 
الدعم الفني

من خالل واجهد المستودم:
Lms�nbu�edu�sa
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فصل 1	  
خطوات 

إنشاء تذكرة 
جديدة

طالب  كنت  إذا  تمديد  يتم 
أو عضو هيئد تدريس

القائمد  من  القسم   اختيار  يتم  ذلك  بعد 
المقول  كــافــد  وتــعــبــئــد  ــودة  ــوج ــم ال

المطلوبد



خطوات إنااء تذكرة جديدة
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ي ب  ثم   ، الماكلد  يتم وصف  ذلك  بعد 
والبريد  ــر  واألخــي األول  االســـم  ــال  إدخـ
الماكلد  طبيعد  وتمديد  اإللكتروني 
الفني  الدعم  فريق  على  طرحها  المراد 

 Submit وثم
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