
“Customer Satisfaction is Our Goal” 
 
All KSAU-HS request for maintenance work/repairs will be made by 
telephone to the “Phone In” helpdesk on telephone number Extension 
92211.  This includes requests for electrical, mechanical, plumbing, joinery, 
building services, equipment or any other item or service that is not 
functioning correctly or is unsafe. 
 
Email on: 
U&M_request@ksau-hs.edu.sa  
 
Please telephone your request details and provide your Name, Location 
(building, floor level, room number) and the precise details of the problem.  
The helpdesk operator will provide you with a Work Order job number for 
you to use in any follow up enquiries. 
 
Please provide as much information as you can to assist the U&M 
Department in completing the work quickly, efficiently, with quality and to 
your satisfaction. 

“ هو هدفنارضاكم  ” 
 

 البرنامج“يسمى ما ب الهاتف طريق عن ستتم اإلصالح / الصيانة ألعمال الجامعة طلبات جميع

  الكهربائية األعطال طلبات يشمل وهذا .92211 رقم تحويلة على المساعدة مكتب ”الهاتفي

 تعمل ال التي أخرى خدمات أو بند أي أو المعدات و البناء خدمات والنجارة، والسباكة، والميكانيكية
 .آمن أو صحيح بشكل

 
 :إلكتروني بريد  

U&M_request@ksau-hs.edu.sa 
 

 ورقم الطابق، المبنى،) الموقع اسمك، وتقديم طلبك عن تفاصيل وإعطاء هاتفيا االتصال يرجى

 من لتتمكن الطلب برقم المساعدة مكتب يزودك سوفو .للمشكلة الدقيقة والتفاصيل (الغرفة
 .متابعة أي في هاستخدام

 
  العمل إتمام على المرافق و الصيانة ادارة تساعد التي المعلومات من الكافي بالقدر تزويدنا الرجاء
 .إرضائكم على يحوز الذي بالقدر كفاءةوب بسرعة
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Normal and Corrective Repairs 

المساعدة طلب مكتب” البرنامج الهاتفي“  

“Phone In” Helpdesk Telephone 

92211: تحويلة رقم    Ext. # 92211 

 

 

      Email on: البريد االلكتروني                                         :
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 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

 مراقبة العملونظام " نظام االتصال "  -ادارة الصيانة والمرافق  –الشؤون الفنية 

ةيصحيحتاإلصالحات العادية وال  

Normal and Corrective 

Repairs 
 الجامعة

KSAU-HS  
مكتب المساعدة إلدارة المستخدم لكل 

اإلصالحات/الصيانة  

92211 : تحويلة  
User Department  

Phone Helpdesk for all  
Maintenance / Repairs  

Telephone Extension: 92211 

 الصيانة و المرافق
KSAU-HS U&M 

 مركز االتصال
Call Center 

العامل ينفذ العمل 

فورا ويعمل على 

 إنهائه
Tradesman carries 

out the work 
immediately & then 

complete Work 
Order 

العامل يكمل التقرير عن العمل 

(متابعة/التاريخ/الحالة/الوقت/القطع)  
Tradesman Completes Work Order 

report (Parts/time/condition/ 
history/follow-up) 

إكمال تسجيل تفاصيل طلب 

 العمل
Completed Work Order 

Details Recorded 

 نظام إدارة الصيانة بمساعدة الكمبيوتر
COMPUTER AIDED MAINTENANCE  
MANAGEMENT SYSTEM (CAMM) 

جداول الصيانة 

 المخططة 
PM Scheduled 

طلب العمل تم 

إنشاؤه لجميع  

 أنشطة العمل
Work Order 

Generated For ALL 
Work Activities 

 

 

THE MAINTENANCE PLAN  خطة الصيانة 
وضعت جداول الصيانة المخططة لتلبية نموذج 

قرار وتوصيات المصنع، والمعايير وغيرها من ال

.المختارةالمعايير لألصول   

.الجدول الزمني متفق عليه مع اإلدارات المستفيدة  
Planned Maintenance (PM) Schedules developed 

to meet the Decision Model, Manufacturer 
recommendations, standards and other criteria for 

selected assets. 
Timetable Agreed with User Departments. 

الحياة  سالمةوالحريق   
Fire & Life Safety 

 الكهربائية
Electrical 

 الميكانيكية
Mechanical 

 السباكة
Plumbing 

 التكييف
HVAC 

 المبنى
Building 

.  يصدر المشرف طلب العمل وأية أوامر أخرى ذات صلة

يهيأ المواد الالزمة ويرتب  مكان العمل مع اإلدارات 

 المستفيدة
 Supervisor Issues work Order & any Other Relevant 

Instructions.  Prepares materials & arranges  access with 
User Departments. 

 العامل يكمل العمل
Tradesman Completes 

the Work 

 قطع الغيار والصيانة الصادرة

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences (KSAU-HS) 

Technical Affairs (TA) - Utilities and Maintenance (U&M) Department - “Phone In”  Helpdesk Work Control System 
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