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 :لجامعة كركوكواالنترانت االنترنيت التالية لمتطلبات ربط شبكة  الشروط الفنية

( ويتم توزيعها على 320Mbp)  ( وقدرها Bandwidthبحزمة )بخدمة االنترنيت    الجامعة وتشكيالتهاتجهيز   -1

 )وبعرضين مختلفين(   جميع الكليات وكما يلي:

 اخلدمة املطلوبة

 العرض الثاني العرض االول

Dedicated Real Band 

Dedicated Real Band with GCC &FNA 

 مع كاش كوكل وفيس بوك

Dedicated Real Band GCC FNA 

320Mb 120 100 100 
 

من الثامنة صباحًا لغاية  في الفقرة أوال )  (Band wdth)  تكون الشركة المجهزة مسؤولة عن تجهيز الباند -2

 انقطاع. ( بدون الساعة السادسة مساءً 

 . من قبل شركة معتمدة رسميًا في وزارة االتصاالت يتم تجهيز خدمة االنترنيت -3

في   -4 المتوفرة  األجهزة  باستخدام  االنترنيت  لخدمة  المجهزة  الشركة  وتشكيالتها   الجامعة تقوم 

)األنترنيالستخدامها في إيصال   توفرها    (، وفيتواإلنتران  تالخدمة  الشركة   تزودحالة عدم  من قبل 

 . وضمن مدة العقد جهزةالم

المطلوبة في   -5 الخدمة  توفير  الصيانة لغرض  بواجبات  المجهزة  الشركة   الجامعة وتشكيالتهاتتعهد 

 خالل مدة ال تتجاوز اليوم الواحد. 

على ان تجهز فيها  ( وتحتسب مع الخدمة المجهزة20( وبعدد ) Real IPحقيقي ) (بي أيـ )تجهيز الجامعة ب  -6

 .ة( ساع24الخدمة طوال اليوم )

وضمان    ( بمنظومة األنترانت الداخلي20ط جميع تشكيالت الجامعة وعددها )ببر المجهزة  تقوم الشركة   -7

 . منفصل عن منظومة االنترنيت عملها بشكل

جميع   -8 في  وتشغيلها  االنترنيت  بمنظومة  الداخلية  البداالت  بربط  المجهزة  الشركة  تشكيالت  تقوم 

 الجامعة بين بناية رئاسة الجامعة والكليات. 

  الكوادر في مركز الحاسبة االلكترونية وشعب االنترنيت في الكليات تتعهد الشركة المجهزة بتدريب   -9

 (.وكيفية معالجة المشاكل  واألنترانت عن )كيفية إدارة منظومة االنترنيت



--2 
 

اليوزر  لتتعهد الشركة المجهزة   -10 سورد لجميع األجهزة الى شعب االنترنيت في والبالجامعة بتسليم 

الحزمة   كمية  وفحص  لمتابعة  وتشكيالتها  الجامعة  رئاسة  قبل (  Bandwidth)مبنى  من  المجهزة 

 الشركة.

الشركة   -11 )المجهزة  تتعهد  لس  الواير  أجهزة  في  Wirelessببرمجة  الداخلية  الجامعة (  رئاسة   بناية 

 . بكفاءةالتي تحتاج الى إعادة برمجة لغرض االستفادة من الخدمة المجهزة وتشكيالتها  

تتعهد الشركة المجهزة بربط الكليات خارج مجمع الجامعة في منطقة الصيادة باألبراج التابعة لها  -12

 على أن تكون قريبة من الكليات. 

( Fiber Opticتحتية )بالنسبة لموقع الجامعة في منطقة الصيادة يمكن للشركة استخدام البنية ال -13

 لربط التشكيالت في مجمع الجامعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 


