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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
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البداية

التأكد ما اذا كان ذلك هو 
حادث

DSS02.PR.01

التأكد ما اذا كان ذلك هو 
حادث

DSS02.PR.01

هل هو حادث ؟

DSS02.PR.INCDSS02.PR.INC

إدارة الحادث

DSS02.PR.INC

إدارة الحادث

DSS02.PR.RFDSS02.PR.RF

استيفاء وتنفيذ الطلب

DSS02.PR.RF

استيفاء وتنفيذ الطلب
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البداية

هل هو حادث كبير ؟

النهاية

ال

نعم

DSS02.PR.INC.01DSS02.PR.INC.01

تسجيل وتصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.01

تسجيل وتصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.02DSS02.PR.INC.02

رصد وتصعيد الحادث

DSS02.PR.INC.02

رصد وتصعيد الحادث

DSS02.PR.INC.03DSS02.PR.INC.03

حادث كبير 

DSS02.PR.INC.03

حادث كبير 

DSS02.PR.INC.05DSS02.PR.INC.05

اجراء حلول للحادث بواسطة 
مسئولي الدعم من املستوو 

األول 

DSS02.PR.INC.05

اجراء حلول للحادث بواسطة 
مسئولي الدعم من املستوو 

األول 

هل يتطلب حل املششلة من 

املستوو األول ؟

DSS02.PR.INC.04DSS02.PR.INC.04

اجراء حلول فورية للحادث 
بواسطة مسئولي الدعم من 

املستوو األول 

DSS02.PR.INC.04

اجراء حلول فورية للحادث 
بواسطة مسئولي الدعم من 

املستوو األول 

نعم

ال

DSS02.PR.INC.06DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

DSS02.PR.INC.07DSS02.PR.INC.07

دعم  الجراءاا املطلولة لدارة 

الحادث والتعامل معه

DSS02.PR.INC.07

دعم  الجراءاا املطلولة لدارة 

الحادث والتعامل معه

DSS02.PR.INC.08DSS02.PR.INC.08

كتابة التقرير عن كيفية 
التعامل مع هذا الحادث وإدارة 

الجراءاا املتعلقة بحلها

DSS02.PR.INC.08

كتابة التقرير عن كيفية 
التعامل مع هذا الحادث وإدارة 

الجراءاا املتعلقة بحلها
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تحديد مصدر الحادث

DSS02.PR.INC.01.01

تحديد مصدر الحادث

DSS02.PR.INC.01.01

ال
نعم

هل تم الإطار بالحادث عن 

طريق نظام الرصد  ؟

هل تم الإطار بالحادث عن 
طريق بوابة الخدمة الذاتية 

؟

هل تم الإطار بالحادث عن 
طريق رسالة بريد الكتروني 

واردة ؟

تم الإطار بالحادث عن طريق 

نظام الرصد  

DSS02.PR.INC.01.02

تم الإطار بالحادث عن طريق 

نظام الرصد  

DSS02.PR.INC.01.02

تم الإطار بالحادث عن طريق 

بوابة الخدمة الذاتية  

DSS02.PR.INC.01.03

تم الإطار بالحادث عن طريق 

بوابة الخدمة الذاتية  

DSS02.PR.INC.01.03

تم الإطار بالحادث عن طريق 

رسالة بريد الكتروني واردة  

DSS02.PR.INC.01.04

تم الإطار بالحادث عن طريق 

رسالة بريد الكتروني واردة  

DSS02.PR.INC.01.04

مشاملة هاتفية

DSS02.PR.INC.01.05

مشاملة هاتفية

DSS02.PR.INC.01.05

نعم

ال

نعم

ال

هل تم تسجيل بيان الإطار 

بالحادث يدويا ؟

نعم

ال

االنشاء اآللي لسجل الحادث

DSS02.PR.INC.01.10

االنشاء اآللي لسجل الحادث

DSS02.PR.INC.01.10

انشاء سجل الحادث

DSS02.PR.INC.01.06

انشاء سجل الحادث

DSS02.PR.INC.01.06

التحقق من اكتمال سجل بيان 

الحادث 

DSS02.PR.INC.01.11

التحقق من اكتمال سجل بيان 

الحادث 

DSS02.PR.INC.01.11

تسجيل تفاصيل املتصل

DSS02.PR.INC.01.07

تسجيل تفاصيل املتصل

DSS02.PR.INC.01.07

سجل الحادث

التأكد من اذا كان الطالب 
لتسجيل الحادث له صالحية 

ارسال تفاصيل الحادث

DSS02.PR.INC.01.08

التأكد من اذا كان الطالب 
لتسجيل الحادث له صالحية 

ارسال تفاصيل الحادث

DSS02.PR.INC.01.08

هل اكتمل سجل بيان 

الحادث ؟

سجل بيان الحادث مكتمل

DSS02.PR.INC.01.12

سجل بيان الحادث مكتمل

DSS02.PR.INC.01.12

ال

هل طالب تسجيل الحادث 

له الصالحية لذلك ؟

DSS02.PR.INC.06DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

ال

تسجيل توصيف الحادث

DSS02.PR.INC.01.09

تسجيل توصيف الحادث

DSS02.PR.INC.01.09

نعم

نعم

التأكد من اذا ما كان طلب 
تسجيل الحادث هو طلب إدمة 

DSS02.PR.INC.01.13

التأكد من اذا ما كان طلب 
تسجيل الحادث هو طلب إدمة 

DSS02.PR.INC.01.13

هل هو طلب إدمة ؟ تحويل سجل الحادث الى قائمة 

طلب الخدماا

DSS02.PR.INC.01.15

تحويل سجل الحادث الى قائمة 

طلب الخدماا

DSS02.PR.INC.01.15نعم

تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.01.14

تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.01.14

ال

هل يوجد نموذج حادث لهذا 

النوع من الحوادث ؟ تطبيق االرراداا والقواعد 

ذاا الصلة بنموذج الحادث

DSS02.PR.INC.01.16

تطبيق االرراداا والقواعد 

ذاا الصلة بنموذج الحادث

DSS02.PR.INC.01.16نعم

تحديد التأثيرنموذج الحادث

DSS02.PR.INC.01.17

تحديد التأثير

DSS02.PR.INC.01.17

ال

هل الذي تأثر األصول 

وعناصر التهيئة فقط ؟ تقييم التأثير على األصول 

وعناصر التهيئة

DSS02.PR.INC.01.18

تقييم التأثير على األصول 

وعناصر التهيئة

DSS02.PR.INC.01.18نعم
هل الخدماا فقط هي التي 

تأثرا ؟
ال

تقييم أي من العمالء 

واملساهمين قد تأثروا ؟

DSS02.PR.INC.01.20

تقييم أي من العمالء 

واملساهمين قد تأثروا ؟

DSS02.PR.INC.01.20

تقييم التأثير على الخدماا التي 

تأثرا 

DSS02.PR.INC.01.19

تقييم التأثير على الخدماا التي 

تأثرا 

DSS02.PR.INC.01.19

نعم

ال

نعم

هل العمالء واملساهمين هم 

تقييم التأثير املركب فقط من تأثروا ؟

DSS02.PR.INC.01.21

تقييم التأثير املركب 

DSS02.PR.INC.01.21

ال

تقييم مدو األهمية والضرورة

DSS02.PR.INC.01.22

تقييم مدو األهمية والضرورة

DSS02.PR.INC.01.22

ترتيب أولوية الحادث بالنسبة 

لباقي الحوادث

DSS02.PR.INC.01.23

ترتيب أولوية الحادث بالنسبة 

لباقي الحوادث

DSS02.PR.INC.01.23

هل تم تحديد الوقت 
املستهدد لحل املششلة ذاا 

الصلة بالحادث ؟
نعم

ال

تحديد الوقت املستهدد لحل 

املششلة ذاا الصلة بالحادث

DSS02.PR.INC.01.24

تحديد الوقت املستهدد لحل 

املششلة ذاا الصلة بالحادث

DSS02.PR.INC.01.24

إرراداا كيفية ترتيب أولوية 
الحادث بالنسبة لباقي 

الحوادث

تحديد اذا ما كان حادث كبيرا أو 

ال طبقا لألولوياا

DSS02.PR.INC.01.25

تحديد اذا ما كان حادث كبيرا أو 

ال طبقا لألولوياا

DSS02.PR.INC.01.25

هل هو حادث كبير ؟

نعم

ال
DSS02.PR.INC.03DSS02.PR.INC.03

حادث كبير

DSS02.PR.INC.03

حادث كبير

إإطار املستتدم ببنشاء ملف 

الحادث

DSS02.PR.INC.01.27

إإطار املستتدم ببنشاء ملف 

الحادث

DSS02.PR.INC.01.27

هل هناك حوادث أإرو 

الرجوع الى تفاصيل الحادث متعلقة ومن نفس النوعية ؟

االساس ي 

DSS02.PR.INC.01.26

الرجوع الى تفاصيل الحادث 

االساس ي 

DSS02.PR.INC.01.26

نعم

ال

النهاية

سجل الحادث

DSS02.PR.RFDSS02.PR.RF

استيفاء وتنفيذ الطلب 

DSS02.PR.RF

استيفاء وتنفيذ الطلب 
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هل تم اعداد نظام تلقائي 

طبقا الى قواعد التصعيد ؟

النهاية

ال

نعم

مراجعة حالة الحادث

DSS02.PR.INC.02.01

مراجعة حالة الحادث

DSS02.PR.INC.02.01

تحديد نوع التصعيد للحادث

DSS02.PR.INC.02.04

تحديد نوع التصعيد للحادث

DSS02.PR.INC.02.04

إإطار املستتدم برفف 

التصعيد

DSS02.PR.INC.02.03

إإطار املستتدم برفف 

التصعيد

DSS02.PR.INC.02.03

هل قام الدعم من املستوو األول 
بفحص حاالا ) مكتب الخدمة(

الحوادث قيد البحث ؟

هل تم استغراق وقت لحل 
املششلة اككر من الوقت املتفق 

عليه في اتفاقية مستوو الخدمة؟

هل تم استالم طلب 

التصعيد من املستتدم ؟

ال

التحقق من اذا ما كانت أي من 
الحوادث على ورك ان يتم 

تصعيدها

DSS02.PR.INC.02.02

التحقق من اذا ما كانت أي من 
الحوادث على ورك ان يتم 

تصعيدها

DSS02.PR.INC.02.02

نعم

DSS02.PR.INC.04DSS02.PR.INC.04

الحل الفوري للحادث بواسطة 

الدعم من املستوو األول 

DSS02.PR.INC.04

الحل الفوري للحادث بواسطة 

الدعم من املستوو األول 

ال

هل التصعيد وريك ؟

نعم

نعم
هل التصعيد مناسب ؟

ال

نعم

الال

هل فشل الحل الذي تم 

اقتراحه للحادث ؟

هل التصعيد مطلوب ؟

تعديالا التراجع التي يتم 

اتتاذها لحل الحادث

DSS02.PR.INC.02.18

تعديالا التراجع التي يتم 

اتتاذها لحل الحادث

DSS02.PR.INC.02.18

ال

نعم

ال

هل التصعيد الوظيفي 

مطلوب ؟
التصعيد الى فريق الدعم لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.05

التصعيد الى فريق الدعم لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.05

إعالم املديرين واملساهمين ذوي 
الصلة و املعنيين باألمر بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.06

إعالم املديرين واملساهمين ذوي 
الصلة و املعنيين باألمر بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.06

نعم

ال

هل تم حل الحادث إالل 
اطار الوقت الحدد في 

اتفاقية مستوو الخدمة ؟

تحديد اذا ما كان تم الوصول 
الى املستوو األإير من الدعم 

الوظيفي

DSS02.PR.INC.02.08

تحديد اذا ما كان تم الوصول 
الى املستوو األإير من الدعم 

الوظيفي

DSS02.PR.INC.02.08

ال

تم الوصول الى املستوو 

األإير من الدعم الوظيفي

التصعيد الى املستوي الوظيفي 

التالي من الدعم 

DSS02.PR.INC.02.11

التصعيد الى املستوي الوظيفي 

التالي من الدعم 

DSS02.PR.INC.02.11

ال

نعم

إعادة تحديد أولوية الحادث اذا 

لزم األمر

DSS02.PR.INC.02.07

إعادة تحديد أولوية الحادث اذا 

لزم األمر

DSS02.PR.INC.02.07

هل تم حل الحادث ؟
ال

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.12

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.12

تحديث سجل الحادث بالحالة 

التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.02.13

تحديث سجل الحادث بالحالة 

التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.02.13

هل حدث التغيير اثناء حل 

املششلة ؟

إعالم املستتدم النهائي بحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.15

إعالم املستتدم النهائي بحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.15

ال

تحديث نظام إدارة التهيئة

DSS02.PR.INC.02.14

تحديث نظام إدارة التهيئة

DSS02.PR.INC.02.14

التحقق من اذا ما تم حل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.09

التحقق من اذا ما تم حل 

الحادث

DSS02.PR.INC.02.09

تطبيق االإتباراا والفحوصاا 

مع املستتدم النهائي

DSS02.PR.INC.02.10

تطبيق االإتباراا والفحوصاا 

مع املستتدم النهائي

DSS02.PR.INC.02.10

نعم

نعم

هل تم إعادة ترتيب الحادث 

كحادث كبير ؟
تحديد ما اذا كان املستوو 

األإير من التصعيد التسلسلي 

قد تم الوصول اليه

DSS02.PR.INC.02.16

تحديد ما اذا كان املستوو 
األإير من التصعيد التسلسلي 

قد تم الوصول اليه

DSS02.PR.INC.02.16 ال

DSS02.PR.INC.03DSS02.PR.INC.03

حادث كبير

DSS02.PR.INC.03

حادث كبير

نعم

هل تم الوصول الى املستوو 
األإير من التصعيد 

التسلسلي ؟

التصعيد الى املستوو التالي 

التسلسلي

DSS02.PR.INC.02.17

التصعيد الى املستوو التالي 

التسلسلي

DSS02.PR.INC.02.17

نعم

نعم

ال

نعم

نعم
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تم تصعيد الحادث كحادث 
كبير للمدير املسئول عن 

الحوادث

DSS02.PR.INC.03.01

تم تصعيد الحادث كحادث 
كبير للمدير املسئول عن 

الحوادث

DSS02.PR.INC.03.01

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.03.19

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.03.19

هل تم تطبيق أي تغييراا 
في (أثناء حل املششلة ؟ 

)الحاالا الضرورية

استدعاء فريق حل الحوادث 

الكبيرة

DSS02.PR.INC.03.03

استدعاء فريق حل الحوادث 

الكبيرة

DSS02.PR.INC.03.03

نعم

ال

هل تم حل الحادث الكبير ؟ اجراء التعديالا الالزمة لحل 

الحادث 

DSS02.PR.INC.03.18

اجراء التعديالا الالزمة لحل 

الحادث 

DSS02.PR.INC.03.18

نعم

ال

إإطار املساهمين املعنيين 

باألعمال

DSS02.PR.INC.03.05

إإطار املساهمين املعنيين 

باألعمال

DSS02.PR.INC.03.05

ال

نعم

تحديد أي من مديري تقنية 
املعلوماا والخخراء الفنيين 
سود يتم االستعانة به لحل 

الحادث الكبير 

DSS02.PR.INC.03.02

تحديد أي من مديري تقنية 
املعلوماا والخخراء الفنيين 
سود يتم االستعانة به لحل 

الحادث الكبير 

DSS02.PR.INC.03.02

هل هناك داعي لإطار 
املساهمين املعنيين باألعمال  

بالحادث ؟

ال

نعم

تحديد نطاق الحادث الكبير

DSS02.PR.INC.03.04

تحديد نطاق الحادث الكبير

DSS02.PR.INC.03.04

هل ستقوم إدارة 
االستمرارية بالتعامل معه 

كوضع كارثي؟

DSS04

متابعة وإدارة االستمرارية  

DSS04

متابعة وإدارة االستمرارية  

)تحديث(سجل الحادث 

DSS02.PR.INC.03.06

)تحديث(سجل الحادث 

DSS02.PR.INC.03.06

تحديد االستتابة املناسبة 

للحادث الكبير

DSS02.PR.INC.03.07

تحديد االستتابة املناسبة 

للحادث الكبير

DSS02.PR.INC.03.07

تحديد إطة استعادة القدرة 
على العمل طبقا للحل املناسب 

للسبب األساس ي للمششلة 

DSS02.PR.INC.03.08

تحديد إطة استعادة القدرة 
على العمل طبقا للحل املناسب 

للسبب األساس ي للمششلة 

DSS02.PR.INC.03.08

ال

هل تحتاج متابعة وإدارة نعم
املششلة الى إاصية التعقب 

السريع ؟

DSS03

متابعة وإدارة املشكالا 

DSS03

متابعة وإدارة املشكالا 

تحديد املوارد الالزمة لحل هذا 
الحادث الكبير طبقا لخطة 

.استعادة القدرة على العمل

DSS02.PR.INC.03.09

تحديد املوارد الالزمة لحل هذا 
الحادث الكبير طبقا لخطة 

.استعادة القدرة على العمل

DSS02.PR.INC.03.09

هل هناك إمشانية لإلصالح ؟

تحديد حل بديل مناسب

DSS02.PR.INC.03.10

تحديد حل بديل مناسب

DSS02.PR.INC.03.10

سجل بيان املششلة أو الخطأ 

)تم تحديثه(املعرود 

DSS02.PR.INC.03.11

سجل بيان املششلة أو الخطأ 

)تم تحديثه(املعرود 

DSS02.PR.INC.03.11

تحديد املوارد الالزمة لحل 
الحادث الكبير طبقا لوجود 

الحل البديل املناسب 

DSS02.PR.INC.03.12

تحديد املوارد الالزمة لحل 
الحادث الكبير طبقا لوجود 

الحل البديل املناسب 

DSS02.PR.INC.03.12

نعم

تحديد اذا ما كان يلزم احداث 

)في الحاالا الضرورية(تغييراا 

DSS02.PR.INC.03.13

تحديد اذا ما كان يلزم احداث 

)في الحاالا الضرورية(تغييراا 

DSS02.PR.INC.03.13

ال

في ( هل يلزم احداث تغييراا 

)الحاالا الضرورية
ارسال طلب تغيير من اجل 

في (احداث التغييراا الالزمة 

)الحاالا الضرورية

DSS02.PR.INC.03.14

ارسال طلب تغيير من اجل 
في (احداث التغييراا الالزمة 

)الحاالا الضرورية

DSS02.PR.INC.03.14

في (تعقب حالة طلب التغيير 

)الحاالا الضرورية

DSS02.PR.INC.03.15

في (تعقب حالة طلب التغيير 

)الحاالا الضرورية

DSS02.PR.INC.03.15

هل تم التصديق على 
في الحاالا (التغييراا ؟ 

)الضرورية

حل الحادث الكبير طبقا لخطة 
استعادة القدرة على العمل أو 

الحل البديل املناسب

DSS02.PR.INC.03.16

حل الحادث الكبير طبقا لخطة 
استعادة القدرة على العمل أو 

الحل البديل املناسب

DSS02.PR.INC.03.16

نعم

ال

ال

التحقق مما اذا كان تم حل 

الحادث الكبير 

DSS02.PR.INC.03.17

التحقق مما اذا كان تم حل 

الحادث الكبير 

DSS02.PR.INC.03.17

تحديث بيان سجل الحادث 

بالحالة التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.03.20

تحديث بيان سجل الحادث 

بالحالة التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.03.20

تحديث نظام تهيئة الخدمة

DSS02.PR.INC.03.21

تحديث نظام تهيئة الخدمة

DSS02.PR.INC.03.21

ابالا املساهين االساسيين 
املعنيين باالعمال وإدارة تقنية 

.املعلوماا بحل الحادث

DSS02.PR.INC.03.22

ابالا املساهين االساسيين 
املعنيين باالعمال وإدارة تقنية 

.املعلوماا بحل الحادث

DSS02.PR.INC.03.22

اجراء املراجعة على الحادث 

الكبير

DSS02.PR.INC.03.23

اجراء املراجعة على الحادث 

الكبير

DSS02.PR.INC.03.23

نعم

DSS02.PR.INC.09DSS02.PR.INC.09

التصعيد الى املديرين ذوي 

االقدمية

DSS02.PR.INC.09

التصعيد الى املديرين ذوي 

االقدمية

DSS02.PR.INC.06DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

DSS02.PR.INC.06

اغالق وتقييم الحادث

سجل الحادث

مستوى4مستوى4
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
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التحليل املبدئي

DSS02.PR.INC.04.01

التحليل املبدئي

DSS02.PR.INC.04.01

تحديث سجل الحادث

DSS02.PR.INC.04.17

تحديث سجل الحادث

DSS02.PR.INC.04.17

هل حل الحادث هو حل 

ناجح ؟

نعم

ال

تحديث سجل الحادث 
باملعلوماا املطابقة في سجل 

املششلة

DSS02.PR.INC.04.03

تحديث سجل الحادث 
باملعلوماا املطابقة في سجل 

املششلة

DSS02.PR.INC.04.03

نعم

هل الخطأ معرود  أو هل 

يوجد أي حل بديل مناسب؟

ال

نعم

االستعانة بدليل املستتدم أو 
الدليل الفني للبحث عن الحلو 

املمكنة

DSS02.PR.INC.04.05

االستعانة بدليل املستتدم أو 
الدليل الفني للبحث عن الحلو 

املمكنة

DSS02.PR.INC.04.05

تحديد ما اذا كان يمكن تطبيق 

الحل من املستوو األول 

DSS02.PR.INC.04.06

تحديد ما اذا كان يمكن تطبيق 

الحل من املستوو األول 

DSS02.PR.INC.04.06

ال

نعم

هل يمكن إيتاد حل دائم 

للمششلة ؟

هل يمكن تطبيق حل بديل 

جديد ؟
نعم

تحديد حل بديل جديد مناسب

DSS02.PR.INC.04.12

تحديد حل بديل جديد مناسب

DSS02.PR.INC.04.12

تطبيق الحل البديل الجديد

DSS02.PR.INC.04.13

تطبيق الحل البديل الجديد

DSS02.PR.INC.04.13

هل يمكن رلط الحل البديل 
الجديد بتطأ رائع متواجد أو 

بسجل املششلة ؟

نعم

ال

التحقق من اكتمال حل الحادث  

DSS02.PR.INC.04.11

التحقق من اكتمال حل الحادث  

DSS02.PR.INC.04.11

ابالا املستتدم النهائي بحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.04.18

ابالا املستتدم النهائي بحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.04.18

تحديث سجل الحادث عند 

التطابق مع إطأ رائع 

DSS02.PR.INC.04.02

تحديث سجل الحادث عند 

التطابق مع إطأ رائع 

DSS02.PR.INC.04.02

املعلوماا التي تشتمل على 

حالة الحادث

هل يوجد بيان بالحادث قد تم 
تسجيله أو هل يوجد بيان 

باملششلة يتطابق مع الحادث ؟

سجل املششلةسجل الحادث

هل السبب في الحادث هو 
تغييراا أو إصداراا قد 

حدثت للتو ؟ 

ال

تحديث سجل الحادث بالتغيير 

أو الصدار املناسب 

DSS02.PR.INC.04.04

تحديث سجل الحادث بالتغيير 

أو الصدار املناسب 

DSS02.PR.INC.04.04

نعم

سجل الحادث

تصحيح السبب األساس ي 

للحادث

DSS02.PR.INC.04.07

تصحيح السبب األساس ي 

للحادث

DSS02.PR.INC.04.07

تطبيق إجراء إصالاي اذا لزم 

األمر

DSS02.PR.INC.04.08

تطبيق إجراء إصالاي اذا لزم 

األمر

DSS02.PR.INC.04.08

تطبيق حل بديل متواجد هل يوجد حل بديل متوفر ؟

بالفعل

DSS02.PR.INC.04.09

تطبيق حل بديل متواجد 

بالفعل

DSS02.PR.INC.04.09

رلط الحل البديل للحادث 
بسجل املششلة

DSS02.PR.INC.04.10

رلط الحل البديل للحادث 
بسجل املششلة

DSS02.PR.INC.04.10

سجل املششلة

ال

ال

تطبيق الصالحاا الالزمة 

الستئناد التشغيل 

DSS02.PR.INC.04.16

تطبيق الصالحاا الالزمة 

الستئناد التشغيل 

DSS02.PR.INC.04.16

DSS02.PR.INC.02DSS02.PR.INC.02

رصد الحادث وتصعيده

DSS02.PR.INC.02

رصد الحادث وتصعيده

تحديث سجل الحادث 

والتصعيد

DSS02.PR.INC.03.19

تحديث سجل الحادث 

والتصعيد

DSS02.PR.INC.03.19

ال

رلط الحل البديل الجديد بتطأ 
رائع متواجد أو بسجل املششلة 

؟

DSS02.PR.INC.04.14

رلط الحل البديل الجديد بتطأ 
رائع متواجد أو بسجل املششلة 

؟

DSS02.PR.INC.04.14

نعم

سجل املششلة الذي تم تحديثه

DSS02.PR.INC.04.15

سجل املششلة الذي تم تحديثه

DSS02.PR.INC.04.15

سجل املششلة

سجل الحادث

وى4 وى4مسي  مسي 
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التأكد من انه قد تم تشليف 
الجموعة املناسبة من فريق 

الدعم من املستوو الثاني لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.01

التأكد من انه قد تم تشليف 
الجموعة املناسبة من فريق 

الدعم من املستوو الثاني لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.01

التنسيق مع إدارة املشكالا 
لتحديد السبب الجذري 

للمششلة ذاا الصلة بالحادث

DSS02.PR.INC.05.15

التنسيق مع إدارة املشكالا 
لتحديد السبب الجذري 

للمششلة ذاا الصلة بالحادث

DSS02.PR.INC.05.15

هل تم تطبيق تغييراا 
قياسية أثناء عملية حل 

الحادث ؟

نعم

ال

التحقق من تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.05.03

التحقق من تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.05.03

هل تم التشليف بششل 

صحيح ؟

ال
نعم

إعادة تقييم أولوية الحادث

DSS02.PR.INC.05.05

إعادة تقييم أولوية الحادث

DSS02.PR.INC.05.05

االتفاق على االطار الزمني لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.06

االتفاق على االطار الزمني لحل 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.06

تطبيق الحل البديل املتواجد 

حاليا

DSS02.PR.INC.05.09

تطبيق الحل البديل املتواجد 

حاليا

DSS02.PR.INC.05.09

التحقق مما اذا تم حل الحادث

DSS02.PR.INC.05.11

التحقق مما اذا تم حل الحادث

DSS02.PR.INC.05.11

نعم

تطبيق االإتباراا والفحوصاا 

مع املستتدم النهائي

DSS02.PR.INC.05.12

تطبيق االإتباراا والفحوصاا 

مع املستتدم النهائي

DSS02.PR.INC.05.12

ابالا املستتدم النهائي بحل 

املششلة 

DSS02.PR.INC.05.17

ابالا املستتدم النهائي بحل 

املششلة 

DSS02.PR.INC.05.17

تشليف الجموعة املناسبة من 
فريق الدعم من املستوو الثاني 

بحل الحادث 

DSS02.PR.INC.05.02

تشليف الجموعة املناسبة من 
فريق الدعم من املستوو الثاني 

بحل الحادث 

DSS02.PR.INC.05.02

هل تم تصنيف الحادث 

بششل صحيح ؟ إعادة تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.05.04

إعادة تصنيف الحادث

DSS02.PR.INC.05.04

نعم

إطة كيفية حل  البحث عن

الحادث

DSS02.PR.INC.05.07

إطة كيفية حل  البحث عن

الحادث

DSS02.PR.INC.05.07

هل الحل البديل املناسب 

املتاح حاليا يمكن تطبيقه ؟

تحديد حل جديد مناسب 

DSS02.PR.INC.05.08

تحديد حل جديد مناسب 

DSS02.PR.INC.05.08

اتفاقية مستوو الخدمة

ال

ال

Roll back any fix, if 

necessary

DSS02.PR.INC.05.18

Roll back any fix, if 

necessary

DSS02.PR.INC.05.18

DSS02.PR.INC.02DSS02.PR.INC.02

Incident Monitoring and 
Escalation

DSS02.PR.INC.02

Incident Monitoring and 
Escalation

Update Incident 

Record and escalate

DSS02.PR.INC.05.19

Update Incident 

Record and escalate

DSS02.PR.INC.05.19

رلط سجل املششلة بسجل 
املششلة املعروفة

هل هو حادث كبير ؟

DSS02.PR.INC.03DSS02.PR.INC.03

حادث كبير 

DSS02.PR.INC.03

حادث كبير 

نعم

ال

هل تم تحديد الحل ؟
حل الحادث

DSS02.PR.INC.05.10

حل الحادث

DSS02.PR.INC.05.10

نعم

هل تم حل الحادث ؟

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.13

إإطار مكتب الخدمة بحالة 

الحادث

DSS02.PR.INC.05.13

تحديث سجل الحادث بالحالة 

التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.05.14

تحديث سجل الحادث بالحالة 

التي تم الوصول اليها

DSS02.PR.INC.05.14

نعم

)تم تحديثه(سجل الحادث 

تحديث نظام تهيئة الخدمة

DSS02.PR.INC.05.16

تحديث نظام تهيئة الخدمة

DSS02.PR.INC.05.16

هل مطلوب سجل مششلة 
جديد لتحديد السبب 
الجذري للمششلة ذاا 

الصلة بالحادث ؟

ال

)تم تحديثه(سجل الحادث 

نعم

ال

ال

DSS03

املشكالا التي يتم التعامل معها 

وإدارة حلولها

DSS03

املشكالا التي يتم التعامل معها 

وإدارة حلولها

وى4 وى4مسي  مسي 
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إإطار املستتدم  ببغالق 

)مكتب الخدمة(الحادث 

DSS02.PR.INC.06.01

إإطار املستتدم  ببغالق 

)مكتب الخدمة(الحادث 

DSS02.PR.INC.06.01

تنفيذ اجراءاا االستقصاءاا 
عن مدو رضا املستتدم  

لنسبة الحوادث التي تم (

)تحديدها

DSS02.PR.INC.06.05

تنفيذ اجراءاا االستقصاءاا 
عن مدو رضا املستتدم  

لنسبة الحوادث التي تم (

)تحديدها

DSS02.PR.INC.06.05

ال

الحصول على موافقة من 

املستتدم ببغالق الحادث

DSS02.PR.INC.06.02

الحصول على موافقة من 

املستتدم ببغالق الحادث

DSS02.PR.INC.06.02

ضبط حالة الحادث كحادث 

مغلق

DSS02.PR.INC.06.03

ضبط حالة الحادث كحادث 

مغلق

DSS02.PR.INC.06.03

تحديث سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة

DSS02.PR.INC.06.09

تحديث سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة

DSS02.PR.INC.06.09

نعم

هل وافق املستتدم على 

اغالق الحادث ؟

تحديث حالة الفحص

DSS02.PR.INC.06.04

تحديث حالة الفحص

DSS02.PR.INC.06.04

نعم

تحديد ما اذا كانت فرص 

تحسين الخدمة متواجدة 

DSS02.PR.INC.06.08

تحديد ما اذا كانت فرص 

تحسين الخدمة متواجدة 

DSS02.PR.INC.06.08

فرص تحسين الخدمة 

متواجدة بالفعل

ال

سجل الحادث

DSS02.PR.INC.02DSS02.PR.INC.02

مراقبة وتصعيد الحادث

DSS02.PR.INC.02

مراقبة وتصعيد الحادث

تحديث نماذج الحادث اذا لزم 

األمر 

DSS02.PR.INC.06.07

تحديث نماذج الحادث اذا لزم 

األمر 

DSS02.PR.INC.06.07

تحديث سجل الحادث حتى 

يمكن تصعيده 

DSS02.PR.INC.06.10

تحديث سجل الحادث حتى 

يمكن تصعيده 

DSS02.PR.INC.06.10

مراجعة بياناا سجل الحادث

DSS02.PR.INC.06.06

مراجعة بياناا سجل الحادث

DSS02.PR.INC.06.06

)تم التحديث(نماذج الحادث 

سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
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مراجعة الرراداا الالزمة 

لترتيب مدو أولوية حل الحادث
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مراجعة الرراداا الالزمة 

لترتيب مدو أولوية حل الحادث

DSS02.PR.INC.07.02.01

ال

نعم

هل الرراداا الالزمة 
لترتيب مدو أولوية حل 

الحادث مناسبة؟

تحديث الرراداا الالزمة 

لترتيب مدو أولوية حل الحادث

DSS02.PR.INC.07.02.02

تحديث الرراداا الالزمة 

لترتيب مدو أولوية حل الحادث

DSS02.PR.INC.07.02.02

النهاية
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مدو أولوية حل الحادث
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DSS02.PR.INC.07.04.01

مراجعة قواعد تصعيد الحادث

DSS02.PR.INC.07.04.01

ال

نعم

هل تم توثيق قواعد تصعيد 

اعداد قواعد تصعيد الحادثالحادث ؟

DSS02.PR.INC.07.04.02

اعداد قواعد تصعيد الحادث

DSS02.PR.INC.07.04.02

النهاية

قواعد تصعيد الحادث
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تحديد ما اذا كان نموذج 
الحادث مطلوب لحادث محدد 

؟

DSS02.PR.INC.07.01.01

تحديد ما اذا كان نموذج 
الحادث مطلوب لحادث محدد 

؟

DSS02.PR.INC.07.01.01

ال

نعم

هل يتواجد نموذج أإر 

اعداد نموذج الحادثمشابه لنموذج الحادث ؟

DSS02.PR.INC.07.01.03

اعداد نموذج الحادث

DSS02.PR.INC.07.01.03

تحديث نموذج الحادث 

DSS02.PR.INC.07.01.02

تحديث نموذج الحادث 

DSS02.PR.INC.07.01.02

النهاية

نموذج الحادث
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مراجعة إجراءاا وأنظمة مكتب 

الخدمة

DSS02.PR.INC.07.05.01

مراجعة إجراءاا وأنظمة مكتب 

الخدمة

DSS02.PR.INC.07.05.01

ال

نعم

هل إجراءاا وأنظمة مكتب 
الخدمة هي الجراءاا و 

األنظمة الصحيحة ؟

تحديث أنظمة وإجراءاا مكتب 
الخدمة لتناسب عملية إدارة 

الحادث والتعامل معه

DSS02.PR.INC.07.05.02

تحديث أنظمة وإجراءاا مكتب 
الخدمة لتناسب عملية إدارة 

الحادث والتعامل معه

DSS02.PR.INC.07.05.02

النهاية
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املناسب للحادث

DSS02.PR.INC.07.06.01

مراجعة نتائج تنفيذ الحل 

املناسب للحادث

DSS02.PR.INC.07.06.01

ال

نعم

هل الحل الذي تم التوصل 

اعداد أسئلة املستتدم األككر اليه مناسب للنشر ؟

تداوال

DSS02.PR.INC.07.06.03

اعداد أسئلة املستتدم األككر 

تداوال

DSS02.PR.INC.07.06.03

تحديث أسئلة املستتدم األككر 

تداوال بالحل الجديد للحادث

DSS02.PR.INC.07.06.02

تحديث أسئلة املستتدم األككر 

تداوال بالحل الجديد للحادث

DSS02.PR.INC.07.06.02

النهاية

أسئلة املستتدم األككر 
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التأكد من مدو كفاءة فريق 

عمل مكتب الخدمة

DSS02.PR.INC.07.03.01

التأكد من مدو كفاءة فريق 

عمل مكتب الخدمة

DSS02.PR.INC.07.03.01

ال

نعم

هل الكفاءاا املطلولة 
متوفرة ؟

اتتاذ الجراءاا لتطبيق 

الخرنامج التدريبي املطلوب

DSS02.PR.INC.07.03.02

اتتاذ الجراءاا لتطبيق 

الخرنامج التدريبي املطلوب

DSS02.PR.INC.07.03.02

النهاية

DS
S0

2.
PR

.IN
C.

07
.0

3

ن  
ب 
ف 
ط 
مو
 إل

 
ت
رإ
د
وق 
 
 

ت
رإ
ها
م

البداية

مراجعة أسئلة املستتدم األككر 

تداوال للمساعدة الذاتية

DSS02.PR.INC.07.07.01

مراجعة أسئلة املستتدم األككر 

تداوال للمساعدة الذاتية

DSS02.PR.INC.07.07.01

ال

نعم

هل يوجد بياناا مشابهة تم 
تقييدها ألسئلة املستتدم 

األككر تداوال ؟

اعداد أسئلة املستتدم األككر 
تداوال بمعلوماا املساعدة 
الذاتية الجديدة الخاصة 

بكيفية حل الحوادث

DSS02.PR.INC.07.07.03

اعداد أسئلة املستتدم األككر 
تداوال بمعلوماا املساعدة 
الذاتية الجديدة الخاصة 

بكيفية حل الحوادث

DSS02.PR.INC.07.07.03

تحديث أسئلة املستتدم األككر 
تداوال بمعلوماا املساعدة 
الذاتية الجديدة الخاصة 

بكيفية حل الحوادث

DSS02.PR.INC.07.07.02

تحديث أسئلة املستتدم األككر 
تداوال بمعلوماا املساعدة 
الذاتية الجديدة الخاصة 

بكيفية حل الحوادث

DSS02.PR.INC.07.07.02

النهاية

أسئلة املستتدم األككر 
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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بدء البالا املنتظم باجراءاا 

إدارة الحوادث

DSS02.PR.INC.08.01

بدء البالا املنتظم باجراءاا 

إدارة الحوادث

DSS02.PR.INC.08.01

تتميع وتصنيف إحصاءاا 
الوقت الذي يتطلبه حل 

الحادث

DSS02.PR.INC.08.02

تتميع وتصنيف إحصاءاا 
الوقت الذي يتطلبه حل 

الحادث

DSS02.PR.INC.08.02

تصنيف الحصاءاا طبقا 

ألنواع واحجام الحوادث

DSS02.PR.INC.08.03

تصنيف الحصاءاا طبقا 

ألنواع واحجام الحوادث

DSS02.PR.INC.08.03

تحديد املعايير القياسية 
لتحسين مستوو األداء املطلوب 

لحل الحادث

DSS02.PR.INC.08.04

تحديد املعايير القياسية 
لتحسين مستوو األداء املطلوب 

لحل الحادث

DSS02.PR.INC.08.04

سجل الحادث

ابالا املساهمين املعنيين باألمر 

بتقرير إدارة الحوادث

DSS02.PR.INC.08.07

ابالا املساهمين املعنيين باألمر 

بتقرير إدارة الحوادث

DSS02.PR.INC.08.07

اعداد التقرير الدوري لدارة 

الحوادث والتعامل معها

DSS02.PR.INC.08.06

اعداد التقرير الدوري لدارة 

الحوادث والتعامل معها

DSS02.PR.INC.08.06

تقرير إدارة الحوادث 

والتعامل معها

سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة

ال

هل املعايير القياسية نعم
لتحسين مستوو األداء 
املطلوب لحل الحادث 

متواجدة ؟

تحديث سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة 

DSS02.PR.INC.08.05

تحديث سجل توثيق التحسين 

املستمر للخدمة 

DSS02.PR.INC.08.05
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