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 : الملخص

أجهزة وشبكة   أعطال  المقسم وإصالح  في صيانة  المساعدة  أهمية  البحث  هذا  الحكومية وهذا من ضمن  يلخص  الدوائر  في  الهاتف 
اليومية  المهام هي تسجيل الطلبات  المقسم تنفيذها والعمل بها، ومن ومن بعض هذه  الواجبات والمسؤوليات التي يجب على مأمور 

سماح لغير موظفي الرسمية والشخصية في سجل خاص، تجنب المحادثات الخاصة والتفرغ كليا لتلبية طلبات العمالء والموظفين، عدم ال
المقسم بالدخول الى غرفة المقسم، المحافظة على اجهزة المقسم وإبالغ رئيس القسم فورا عن أي عطل، عدم ترك مكان العمل دون توفير 
البديل، التصرف مع من يتصل بالهاتف ، سواء من الداخل او الخارج، بكل أدب وكياسة ومراعاة ذلك في جميع الحاالت واألوقات، 

ادرة فورا بإجابة من يتصل من خارج المركز بعبارة "مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني"، ربط المقسم على خط هاتف االستعالمات المب
عند انتهاء الدوام الرسمي مساء وإعادته إلى وضعه الطبيعي عند ابتداء الدوام الرسمي صباحا في كل يوم عمل، المحافظة على اسرار 

الشخصية للموظفين، العناية التامة لدى استخدام المقسم والمحافظة على نظافته ونظافة غرفته، المساعدة في صيانة المكالمات الرسمية و 
المقسم وإصالح أعطال أجهزة وشبكة الهاتف، القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس القسم، وقد تطرق البحث في الحديث  

 سم وإصالح أعطال أجهزة وشبكة الهاتف.بشكل خاص حول المساعدة في صيانة المق

  :المقدمة

ت فني بدالة الهواتف مهام وأعمال وخدمات فني السنتراالت الداخلية ما هي المهارات األساسية الالزمة وما هي الخبرات العملية واإلمكانا
بكة الهاتف الداخلية. تتنوع تلك الخدمات، االضافية له هناك حاجة دائمة ومستمرة الى فني بدالة محترف لتنفيذ مهام وخدمات تتعلق بش

 .التى تستلزم استقدام و التعامل مع فنى بداالت هاتفية محترف، وتحتاج الى تنفيذها بدقة واحترافية و سرعة

ق ونظرا لتعدد انواع وماركات السنتراالت الداخلية وكذلك طرق تركيب وتوصيل مكونات األنظمة الهاتفية، باالضافة الى اختالف طر 
البرمجة الى حد ما، عالوة على تنوع حلول اإلصالح واستكشاف األخطاء وعالجها وغير ذلك، فان الحاجة الى فنى مميز ذو مهارات 

 عالية وذو خبرات واسعة فى المجال اصبح امرا ضروريا. 

لشخص المنوط به التعامل مع بدالة  سنعرض فى هذا البحث أدوار ومهام فنى البدالة، وكذلك أهم المهارات التى البد من توافرها فى ا
 الهاتف فى جميع مراحلها وكافة الخدمات التى تتعلق بها. 

 ما هي مهام وأدوار فني بدالة الهاتف؟

أولى مهام فني البدالة الهاتفية تبدأ مع اتخاذ صاحب العمل قرار شراء سنترال داخلى وتصميم شبكة هاتف داخلية، حيث يمكن للفنى 
 تقديم الحل المثالى الذى يناسب الشركة أو المنزل. المحترف 

 تحديد نوع بدالة الهاتف 

تتعدد انواع بداالت الهاتف بحيث يمكننا أن نعتبر نوعا ما هو األنسب واألفضل إلنشاء نظام شبكة هواتف تناسب شركة ما، وهنا يظهر 
الفنى المحترف وهو المساعدة فى تحديد نوع البدالة المناسب وكذل للمنشأة وحسب عدد الهواتف دور  البنية التحتية  ك حجمها حسب 
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الداخلية والخطوط الخارجية، بمعنى آخر حسب حجم المنشأة، أيضا هناك عامل مهم وهو مدى جاهزية وخبرات الشخص المسؤول عن  
 .التحكم فى وإدارة البدالة

 تركيب بدالة الهاتف

فين هو تنفيذ شبكة هاتف آمنة يمكن من خاللها لموظفى الشركات والمؤسسات محتر   PBXالهدف األساسي من التعامل مع فنيي أنظمة  
 التواصل فيما بينهم أو مع رقم خارجى دون مشاكل. 

 يقوم الفني بالتعامل بمهارة مع جميع التوصيالت السلكية للربط بين المكونات الصلبة لجهاز السنترال الداخلى. 

 ومن أدواره التي يقوم بها فى هذا الشأن:

 تثبيت منافذ الهواتف بحيث تكون على ارتفاع مناسب.  •
 تمديد البايبات فى الجدران دون تشويه للمكان. •
 تجهيز الكابالت بدقة وعمل التمديدات بين جميع الهواتف والبدالة.  •
 تحديد الخط الخارجى الرئيسي. •
 الضوئية واألسالك النحاسية. في بعض األحيان يجب أن يتعامل الفنيون أيًضا مع كابالت األلياف  •

بتوصيلها بمصدر الطاقة، ثم يقوم بتركيب الكروت فى أماكنها    – حسب نوع البدالة    – هذه هي البداية الصحيحة، بعد ذلك يقوم الفنى  
 المخصصة داخل السنترال، على سبيل المثال كروت التوسعة وبطاقات التحكم فى فتح األبواب.

 تصالت اللكتروني مركب ومشغلي شبكات ومقاسم ال 

يقوم العاملون في هذا الفصل بقراءة المخططات والرسومات التنفيذية لشبكات االتصاالت السلكية وتمديد وصيانة شبكات الهاتف الهوائية 
 واألرضية وتركيب وتشغيل مقاسم االتصاالت االلكترونية. ويضم هذا الفصل المهن التالية: 

 مركب شبكات هاتف / عام  .1

السلكية األرضية يعمل منفر  التنفيذية وتنفيذ خطوط شبكات التصالت  المخططات  دا أو تحت اشراف فني اتصالت ويقوم بقراءة 
 والهوائية وصيانتها: 

 يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتدارس المخططات التنفيذية لشبكات االتصاالت السلكية األرضية والهوائية وصيانتها: 

ارس المخططات التنفيذية لشبكات االتصاالت السلكية، يحدد مسارات خطوط الشبكات الهوائية ومسار يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتد
أنفاق الشبكات األرضية بالتنسيق مع المساح المختص، يتابع إجراءات تجهيز أنفاق الكبالت األرضية، يمدد ويوصل كبالت الشبكة 

برامج الصيانة الوقائية والعالجية لشبكات االتصال السلكي األرضية   حسب المخططات،يوصل ويلحم وصالت كبالت االتصاالت، ينفذ 
 والهوائية،يختار ويستخدم أدوات الفحص والعمل،يعمل على رفع وتنمية كفاءة المرؤوسين، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.
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 مركب شبكات هاتف/ هوائية  .2

 م في أغراض الموصالت السلكية: يجهز ويركب ويصلح خطوط البرق والهاتف التي تستخد

يثبت األعمدة ويتسلقها لتركيب العوازل وقواطع االضاءة وغيرها من المعدات المساعدة، يعلق ويثبت األسالك من عمود الى آخر بين 
المساعدة األخرى،   األعمدة والمباني مراعيا مقدار ارتخائها لتجنب انقطاعها في الظروف الجوية المتغيرة،يصلح الخطوط المعيبة والمعدات

 يمد ويصلح ويربط خطوط البرق والهاتف األرضية، يطبق أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مركب شبكات هاتف/ أرضية  .3

 يربط الكبالت الهاتفية مع بعضها ويغلفها بمواد عازلة حسب خرائط وتعليمات خاصة:

المنتهية،يفتح طرف كبل البكرة المنتهية ويزيل عنه األغلفة العازلة بغية ربط الكبل يربط طرف الكبل الجديد بطرف الكبل في البكرة  
الجديد به، يعزل حزم األسالك في البكرة المنتهية ليربطها كال مع ما يطابقه من األسالك في البكرة الجديدة حسب التأشيرات الموجودة 

ربط األسالك مع بعضها،ويلحمها ويغلفها بمادة عازلة، يطبق   على غالف كل سلك أ وحسب مقاومة كل سلك أو حسب خريطة بعد
 أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مساعد مركب شبكات هاتف  .4

يعمل تحت إشراف مركب شبكات هاتف )هوائية/ أرضية( ويقوم بحفر مواقع األعمدة وتثبيتها والمشاركة في تحميل ونقل وتنزيل بكرات 
 واقع األعطال في الكبالت حسب تعليمات المشرف: الكبالت وتمديدها وحفر م

يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتعرف على مواقع األعمدة على الطبيعة وعمق الحفر المطلوب، يقوم بحفر المواقع باستخدام العدد اليدوية 
دة العمود ويطمر الحفرة،يركب  أو أزاميل الحفر اآللي، يجهز الخلطات الخرسانية،يشارك في تثبيت األعمدة، يصب الخرسانة حول قاع

أرضية   يهيئ  والكابالت،  األسالك  بكرات  وتنزيل  وتحميل  نقل  إجراءات  في  المشرف،يشارك  تعليمات  األعمدة حسب  على  العوارض 
لكبل الخنادق للتمديد،يشارك في إجراءات تمديد الكبالت وعزلها وطمرها، يحفر مواقع األعطال في الكبالت األرضية مراعيا عدم تجريح ا

 خالل الحفر يجهز األدوات والمواد حسب طلب المشرف،ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مركب خطوط المشتركين  .5

االتصاالت  العمل ومخططات شبكة خطوط  لمنطقة  التنظيمية  الخرائط  بقراءة  ويقوم  عام  هاتف/  شبكات  اشراف مركب  تحت  يعمل 
 ام المحددة: وتوصيل خطوط المشتركين في ضوء األرق

العمل،يدرس مخططات  البارزة في منطقة  أرقام الشوارع والمباني والمعالم  العمل ويتعرف على  لمنطقة  التنظيمية  الخرائط  يقوم بقراءة 
مسارات الشبكة الهوائية واألرضية، يستلم أمر التوصيل ورقم االتصال وعدد الخطوط المطلوب توصيلها، يستمل جهاز الهاتف ويتأكد 

مته وصالحيته، يتعرف على رقم صندوق التوصيل،يزور الموقع،يحدد مسار الخط التوصيل، يركب العوازل على الجدار، يوصل  من سال
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خط التوصيل بين الشبكة والمبنى حسب رقم االتصال المحدد، يوصل جهاز الهاتف بالشبكة ويتأكد من سالمة التنفيذ بالتنسيق مع فريق 
 العمل بصورة سليمة،ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.العمل، يختار ويستخدم ادوات 

 مركب مقاسم الكترونية / عام .6

يعمل تحت اشراف فني اتصالت ويقوم بدراسة مخططات التنفيذية وتركيب وتجميع المقاسم اللكترونية وربطها بشبكة التصالت 
 السلكية والالسلكية:

ويتدارس معه مخططات توزيع وحدات المقاسم االلكترونية ي المبنى ومخططات تركيب وتوصيل الدارات يقوم بالتنسيق مع المشرف  
لمركزية الكهربائية واأللكترونية ويجهز قواعد ومسارات الشبكة، يتابع اجراءات نقل ومناولة المقاسم اإللكترونية، يركب المقاسم الإلكترونية ا

التن فيذية وتعليمات الشركة الصانعة، يوصل الدارات الكهربائبة واإللكترونية يسن وحدات المقاسم والفرعية الرئيسة حسب المخططات 
المختلفة،يوصل دارة التيار المستمر، يوصل شبكة خطوط الهاتف بالمقاسم حسب األرقام،يوصل المقاسم بالحاسب اإللكتروني وبأجهزة  

لكشف التجريبي لمرحلة ما قبل التشغيل باستخدام اجهزة الفحص والقياس، مراقبة والرصد حسب تعليمات المشرف، يشارك في اجراءات ا
يختار ويستخدم ادوات العمل والقياس بصورة سليمة، يعمل على رفع و تنمية كفاءة المرؤوسين، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة  

 المهنية.

 مركب مقاسم الكترونية .7

يقوم بتركيب وتثبيت وتوصيل المقاسم الفرعية والمشاركة في تركيب وتوصيل المقاسم يعمل تحت اشراف مركب مقاسم الكترونية/ عام و 
 األلكترونية المركزية: 

يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتعرف على سعة المقسم اإللكتروني الفرعي ويتدارس معه دليل التركيب والتوصيل الصادر عن الشركة 
اإللكترونية الفرعية،يجهز القواعد ومسارات كبالت االتصال باستخدام أدوات الحفر اليدوية الصانعة، يتابع إجراءات نقل ومناولة المقاسم  

سم واآللية، يركب المقسم اإللكتروني ويوصل الدارات الكهربائية واإللكترونية ودارة التيار المستمر،يوصل المقسم بشبكة المشتركين وبالمق 
م أجهزة الفحص،يشارك في اجراءات تركيب وتجميع وتوصيل المقاسم األلكترونية المركزي ويفحص سالمة التوصيل والتشغيل باستخدا

 حسب تعليمات المشرف،يختارويستخدم أدوات العمل والفحص صورة سليمة، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مشغل مقاسم الكترونية/ عام  .8

 اسم األلكترونية المركزية وأجهزة المراقبة والتحكم ومراقبة ادائها:يعمل منفردا أو تحت اشراف فني اتصاالت ويقوم بتشغيل المق

يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتدارس معه دليل التشغيل الصادر عن الشركة الصانعة ،ويتعرف على ظروف وشروط التشغيل السليم، 
األجهزة ويضبط ظروف تشغيلها، يوصل خطوط يقسم المقاسم اإللكترونية المركزية حسب تعليمات دليل الشركة الصانعة، يراقب أداء  

المشتركين بأجهزة المراقبة والرصد عند الطلب، يفصل خطوط المشتركين عن المقسم حسب تعليمات المشرف ، يراقب لوحات التحكم 
وتعليمات السالمة ويبلغ المشرف التخاذ اإلجراءات عند االشتباه بوجود خلل فني، يعمل على رفع وتنمية كفاءة المرؤوسين، ينفذ أسس  

 والصحة المهنية.
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 مشغل مقاسم الكترونية  .9

يعمل تحت اشراف مشغل مقاسم الكترونية / عام ويقوم بتشغيل المقاسم األلكترونية المركزية والفرعية ومراقبة ادائها حسب تعليمات 
 المشرف: 

أللكترونية المركزية والفرعية واجهزة المراقبة والتحكم، يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتعرف على اجراءات التشغيل السليم الجهزة المقاسم ا
يشغل المقاسم األلكترونية حسب تعليمات المشرف، يشغل اجهزة المراقبة والتحكم، يوصل ويفصل خطوط المشتركين حسب تعليمات 

سم الفرعية( على أسس التشغيل المشرف، يوصل خطوط المشتركين باجهزة المراقبة والتحكم عند الطلب، يدرب عماالت البداالت )المقا
 السليم ،يراقب لوحات التحكم ويبلغ المشرف عن االشتباه بوجود أعطال فنية، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مركب هوائي اتصالت/ عام .10

 ي والتلفزيوني:يعمل منفردا او تحت اشراف فني اتصاالت ويقوم بتجميع وتركيب وصيانة هوائيات االتصال والبث االذاع

يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتدارس معه المخططات التنفيذية لتركيب هوائي المحطات األرضية لألقمار االصطناعية ولمحطات البث  
االذاعي والتلفزيوني وهوائيات االتصال الميكروي، يجمع ويركب ويوصل ويوجه هوائيات المحطات األرضية وهوائيات االرسال االذاعي  

هوائيات والبث   الصواعق،يركب  يركب ويوصل حارفات  الميكروي،  االتصال  التقوية وهوائيات محطات  التلفزيوني وهوائيات محطات 
االستقبال التلفزيوني الفرعية والرئيسية،ينفذ برامج الصيانة الوقائية للهوائيات حسب تعليمات دليل الشركة الصانعة، يفحص ويشخص 

ا أو ينسب استبدال العناصر التالفة، يختار ويستخدم أدوات العمل والفحص، يعمل على رفع وتنمية اعطال الهوائيات ويقوم بأصالحه 
 كفاءة المرؤوسين ،ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مركب هوائي رئيس )مركزي(  .11

ستقبال التلفزيوني وتركيب وتوصيل يعمل منفردا او تحت اشراف مركب هوائي اتصال/ عام ويقوم بتمديد شبكة الخطوط الداخلية لال 
 وصيانة هوائي الرئيس:

يقوم بالتنسيق مع المشرف ويتدارس معه شبكة الخطوط الداخلية لشبكة االستقبال التلفزيوني للمجمعات السكنية والفنادق والمستشفيات، 
نابيب الشبكة، يختار السلك المناسب، يتعرف الى مسارات الخطوط ومواصفات األسالك، يجهز مسارات الخطوط،يفحص ويركب قنوات وا

ويقوم  والشبكة  الهوائي  أعطال  يشخص  الرئيس،  الهوائي  ويوجه  ويوصل  ويركب  يجمع  المقابس،  ويركب  الشبكة  خطوط  يمدد 
 باصالحها،يختار ويستخدم ادوات العمل بصورة سليمة، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مركب هوائي تلفزيوني .12

 فردا أو تحت اشراف مركب هوائي رئيس ويقوم بتركيب أعمدة وهوائيات الستقبال التلفزيوني وتوصيلها: يعمل من

يقوم بالتعرف على أنواع وخصائص ومواصفات هوائيات االستقبال التلفزيوني، يتعرف إلى أنواع أسالك الهوائيات،يختار الهوائي والسلك  
جمع عناصر الهوائي ويركبها على الحامل، يوصل سلك الهوائي، يركب ويثبت عمود المناسب، يركب ويوصل محرك توجيه الهوائي، ي
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الهوائي، يوصل سلك محرك التوجيه بمفتاح التوجيه حسب مخطط التوصيل، يركب القابس المالئم لجهاز التلفزيون على السلك ويوصل  
 أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.  الهوائي بجهاز التلفزيون، يختار ويستخدم أدوات العمل بصورة سليمة، ينفذ

 مشغل جهاز عرض سينمائي .13

 يشغل اجهزة السينما وأجهزة الصوت الخاصة بها: 

يركب أشرطة الفيلم في آلة التصوير ويربط طرف الفيلم خالل دالئل اآللة، يدير األلة ويضبطها بوضوح الرؤية والصوت، يراقب تشغيل 
األفالم ثم عرضها استعدادا لعرض آخر ويصلح االجزاء المعيبة في األفالم، ينظف العدسات بصفة  اآللة في أقل وقت ممكن، يعيد لف  

 دورية ويزيت األجهزة ويجري االصالحات البسيطة، ينفذ أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 مهارات وخبرات الفنى المحترف

المستوى   تدريبات عالية  المحترف  الفنى  انواع وماركات وموديالت يلزم  التعامل مع جميع  التامة على  قدرته  بشهادات موثقة تضمن 
 البداالت الهاتفية.

يكتسب الفنى المميز خبرته من خالل سابقة االعمال المميزة التي قام بها على مدار سنوات فى التعامل مع جميع خدمات السنتراالت  
 تصليح بدالة الهاتف.من تصميم نظام مميز، تركيب، برمجة ، صيانة و 

 تقديم المشورة والنصيحة فى أى مرحلة من مراحل النظام.  •
 ) نظام أسماء النطاقات (. DNSاتقان  •
 القدرة على التعامل مع جدران الحماية وشبكات االنترنت و الحاسوب والشبكات الالسلكية. •
 التعامل بمهنية مع الراوتر ومقويات الشبكات.  •
 الحتياطي.التمكن من تقنيات النسخ ا •
 . Linuxالتعامل مع األنظمة مفتوحة المصدر مثل  •
 ، وغيرها(. PHP  ،SQLإتقان أدوات ولغات البرمجة ) •
 القدرة على ربط البدالة باألجهزة االخرى مثل اجهزة المراقبة.  •
 إنشاء نظام الكول سنتر مميز.  •

 :الخاتمة

بعد معرفة أعطال األجهزة وطرق إصالحها ال تغطي شركات الهاتف وغيرها من الشركات عادًة إصالحات األسالك داخل العمل او 
المنزل، ولكن يمكنك محاولة إصالح األسالك بنفسك، يمكنك محاولة إصالح األسالك بنفسك، فهي قد توفر لك الكثير من المال، كمدير 

إلى األسالك التي تؤدي إلى كافة المقابس في دائرة العمل، فيمكن ان يؤدي عطل في    NIDاالتصال من    مقسم ستحتاج إلى التحقق من
 أي جاك إلى تعطل الجاكات األخرى في دائرة العمل، أيضًا. 
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