
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دليل تجهيزات  بوابة المستقبل 

 اإلصدار الثاني
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 : مقدمة
تفاصيل ح ا يوضمك،  مدارس بوابة المستقبل التجهيزات المطلوب تنفيذها في أعمال مكونات و يصف هذا الدليل 

 يلتزم بها كل طرف . غي أن والتي ينب تنفيذ أو متابعة األعمال   مشاركة فياألطراف الد ومهام كل وآليات العمل وحدو

 نطاق العمل داخل المدارس: :    أولا 
 التعلم حسب التفصيل أدناه:  أو مصادروغرف المعلمين  فقط  يستهدف المشروع تجهيز الفصول الدراسية

وربطها بأجهزة   - بأنواعها   ول يشمل ذلك المعامل  -واحدة داخل كل فصل دراسي فقط    شبكةتمديد نقاط  -1
 .  التفعيل

حسب توفرها في المدرسة   مصادر التعلم مركز   وأ/وغرفة المعلمين في السلكي   موزع شبكةتركيب جهازي   -2
 وربطها بأجهزة التفعيل. 

 الموجودة في المدرسة. نتنتروربطها بشبكة اإل الشبكة الداخليةتركيب أجهزة تفعيل  -3
 . بأنواعها المعاملول يشمل ذلك فقط  لفصول الدراسيةا جميع  داخلتركيب أجهزة عرض   -4
 –المدرسة   قائد)ين  لإلداري بالنسبةأما ، فقط يةدراساول لديهم جدالذين   على المعلمين محمولة أجهزةتوزيع  -5

يتم   فل  المدرسة( كل من يندرج في قائمة إدارة  –المختبرات  يمحضر -المرشد الطالبي  –وكيل المدرسة 
   .  محمولةهم أجهزة  متسلي

بعد تركيبها في الموقع تجهيزات ال  كنقل) أخرى مع مالحظة أن الشركات المنفذة ل تتحمل أي أعمال إضافية 
فك تركيب أي   أو أو نقله ها موجودة في المدرسة أو تغيير مكانالقديمة التجهيزات ال أو فك  (المتفق عليه

 . ( قات داخل المدارس مثل التمديدات الكهربائية واإلضاءاتلمتع
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 : أعمال التجهيز للمدارس  آلية :  ثانياا 

منسق ومراجعتها من قبل  اختيار المدارس معاييروفق   المبادرةمالك   بواسطةتحديد المدارس لكل إدارة تعليم  -1
 والتعديل عليها إن لزم األمر واعتماد القائمة النهائية.المنطقة 

 .  تطوير لتقنيات التعليملشركة و ارسال القائمة النهائية للمدارس  -2
 .ارسال قائمة المدارس المعتمدة لمدير تقنية المعلومات -3
 المدارس بحسب أولويات التنفيذ . يقوم مدير تقنية المعلومات بمراجعة القائمة وترتيب  -4
لكل مجموعة حسب أمر العمل   االستلمالزمني لتنفيذ أعمال التجهيز و والجدول تقوم الشركة بإعداد الخطة   -5

 خطة المدة المحددة النتهاء األعمال في أمر العمل. هاية أعمال التنفيذ في البحيث ال يتجاوز ن
 من مدير تقنية المعلومات . اعتماد الخطة والجدول الزمني  -6
 المعتمد . تقوم الشركة بالبدء بأعمال التجهيزات للمدارس بحسب الجدول الزمني  -7

 

 : بة المستقبل بوا  دارسبتجهيزات ممهام الجهات المعنية :   ثالثاا 
 :  مدير تقنية المعلومات -1

   .المعتمدة   لمدارس من القائمةتنفيذ أعمال التجهيزات لأولوية  رتيبت -1
 التجهيزات . أعمال واستلم لتنفيذ الجدول الزمني  و  خطةالاعتماد  -2
 . والموعد المحدد لتجهيز المدرسة واالستلم   التنفيذبلغ منسوبي المدارس بآلية أعمال إ -3
لتمكين الشركات من تنفيذ أعمال المدارس التنسيق مع إدارة األمن والسلمة ومديري المدارس لجدولة فتح  -4

 التجهيزات.
 التنسيق مع إدارة المباني للتأكد من حمولة الكهرباء عند تركيب األجهزة.  -5
( داخل المدارس بالتنسيق مع  6U  ) والكبائن اإلضافية عند الحاجة (  9U) الرئيسية تحديد أماكن تركيب الكبائن  -6

 .  المنفذة الشركة و قائد المدرسة 
في المدرسة عن  الدراسية زيادة عدد الفصول  عندالنظر في زيادة أعداد النقاط و أجهزة العرض في المدارس  -7

 والرفع بذلك إلدارة التجهيزات في شركة تطوير لتقنيات التعليم . فصل(  15المتوسط )
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  الشبكة و أجهزة العرض ونقاط  أجهزة تفعيل الشبكةالكابينة و تركيب،التمديدات  ) التجهيزاتمتابعة أعمال  -8
 ويشمل ذلك :   الفصول(داخل 
 للمواصفات واألعداد المحددة .  التأكد من مطابقة أعمال التمديدات وتفعيل الشبكة في المدرسة ▪
 . في الفصول بعد التركيب  نترنيتالتأكد من عمل جميع نقاط اإل ▪
 التأكد من ترقيم النقاط الشبكية ▪
 بعد التركيب.  توزيع الشبكة اللسلكيةالتأكد من عمل أجهزة  ▪
 التأكد من تركيب و عمل أجهزة العرض .  ▪

 والتصعيد في حال استمرارها .  ،بها   المنفذة الشركةتسجيل الملحظات في حال وجودها وتزويد  -9
استلم   نموذجوالتوقيع على  ستلم التجهيزاتالمعتمدة ال خطة لوفقا للجدول الزمني ل زيارة المدارس -10

  "أجهزة العرض الضوئي و نموذج استلم   ( 1 ) التجهيزات ونقاط وأجهزة تفعيل الشبكة واالنترنت نموذج 
 مع مراعات ما يلي : (  4)   "  البروجكتر

ساعة من   48ال تتجاوز ستلم أو في مدة المحدد لل  الجدول الزمنييتم التوقيع باالستلم وفق  ▪
 أيهما أقرب .أصل النماذج من الشركة المنفذة  استلم

يكون استلم المدارس فرديًا وليس وفق مجموعات، أي في حال انتهاء الشركة من أعمال التجهيزات   ▪
نماذج إلدارة التعليم للتوقيع عليها أو إبداء ملحظات على  أصول ال بتقديم تقوم افي مدرسة فإنه

 العمل للشركة المنفذة. 
في  شركة تطوير لتقنيات التعليم شركة تطوير وتوضع وفق بريد إلكتروني   يكون إبداء الملحظات ▪

 صورة البريد وذلك لتقييم جودة عمل الشركة المنفذة.

 

 : المدرسة   ة / قائد   - 2
 تنفيذ أعمال التجهيزات في المدرسة. في كل ما يخصتقنية المعلومات التنسيق مع إدارة  -1
 . (  2 )اتفاقية العمل  نموذج  وفق العمل مع الشركة المنفذة  اتفاقيةالتوقيع على  -2
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 . ولو خارج وقت الدوام  تمكين الشركة المنفذة من العمل داخل المدرسة -3
( داخل المدارس بالتنسيق مع  6U)   والكبائن اإلضافية عند الحاجة (  9Uالكبائن الرئيسية ) تحديد أماكن تركيب  -4

 مدير تقنية المعلومات والشركة المنفذة.  
 (.  3  )األجهزة المحمولة استلم أجهزة المعلمين والتوقيع على نموذج استلم  -5
 (.  3 ) استلم جهاز محمول نموذج  وتوقيعهم علىفقط دراسية  جداول لمعلمين الذين لهم لاألجهزة  تسليم -6
  1  )  التجهيزات ونقاط وأجهزة تفعيل الشبكة واالنترنت نموذج استلم  نموذجاستلم التجهيزات والتوقيع على  -7

 (  4)  البروجكتر هزة العرض أج نموذج استلمو (
وتسليمها   ( و ترك العمل ، أالتقاعد  الندب، )النقل،من المعلمين في حال استلم األجهزة المسترجعة  -8

 . ( 3  ) استلم جهاز محمول  للمعلمين الجدد وفق النموذج
 حماية التجهيزات داخل المدرسة والمحافظة عليها.  -9

 

 ات مشروع بوابة المستقبلتجهيزالشركات المنفذة ل -3

 المعلومات. إعداد الخطة و الجدول الزمني لتنفيذ واستلم أعمال التجهيزات واعتمادها من إدارة تقنية  -1

 . لعماألتنفيذ ال تقنية المعلومات قبل الدخول إلى المدارس إدارة معالتنسيق  -2

و إرسال صورة منها إلدارة   بين إدارة المدرسة والشركة المنفذة ( 2 نموذج ) العمل اتفاقية التوقيع على  -3

 . التجهيزات بشركة تطوير 

 .في خطة التنفيذ الجدول الزمني المعتمدوحسب عمال التجهيزات وفق اطار العمل المذكور في العقد أتنفيذ  -4

( داخل المدارس بالتنسيق مع  6U)   والكبائن اإلضافية عند الحاجة (  9Uتحديد أماكن تركيب الكبائن الرئيسية )  -5

 مدير تقنية المعلومات وقائد المدرسة.  

 تحديد موقعها وتوصيلمع مترًا،  90في حال تمديد كوابل تمتد إلى أكثر من  ( U6 )تركيب كابينة إضافية  -6

 الكهرباء لها وفق متطلبات العمل. 
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اعتمادها بعد أخذ    زيادتها عند الحاجة  وحسب الكميات التي يتم تحديدها في طلب أمر العمل    نقاط الشبكةتمديد   -7

 . من شركة تطوير لتقنيات التعليمعليها  الموافقةت و من تقنية المعلوما 

( باألرقام التسلسلية  3 )األجهزة المحمولة  االستلم  تسليم أجهزة المعلمين لقائد/ة المدرسة وفق نموذج -8

 . لألجهزة 

 واألجهزة والتأكد من عملها.فحص واختبار النقاط   -9

  المدارس ولجميع  لجميعالواضحة والسليمة  بالمستندات والصور)المدارس  في  المنفذة عمالاألتوثيق  -10

 . (جهزة تفعيل الشبكةوالكبائن وا  ونقاط الشبكة وأجهزة العرض الضوئيالفصول 

 .  االختباراتفور االنتهاء من االعمال واجراء وأجهزة المعلمين  التجهيزاتتوقيع نماذج استلم اعمال  -11

تلك  من استلم    واحد فقط  خلل يوم عمل إدارة تقنية المعلومات المقدمة من  تعديل الملحظات -12

 . الملحظات 

 إعداد دليل تنفيذ األعمال.  -13

 : ياعاة التالرالمنفذة م اتعلى الشرك 
 كحد أقصى.   نإنهاء جميع األعمال في المدرسة الواحدة خلل يومي -1
 عدم تكرار الزيارة للمدرسة الواحدة بشكل متقطع لتنفيذ أعمال التجهيزات.  -2
 عدم تنويع أكثر من ماركة داخل المدرسة الواحدة.  -3
 .داخل المدرسة  في تنفيذ أعمال التمديداتوالسلمة األمن   قواعدمراعاة و  بالنظافة االهتمام -4
إلى شركة تطوير   موقعة ومختومة من الجهة المعتمدة التجهيزاتمن أعمال نتهاء فور اال النماذجتسليم  -5

 . لتقنيات التعليم
الشركة  وفق المستندات المستلمة من قد أنجزت أعمال التجهيزات في المدرسة إال الشركات  لن يتم اعتبار  -6

 . ولن يعتمد على تقارير اإلنجاز المرسلة بشكل يوميلشركة تطوير لتقنيات التعليم   فذالمن
إال بعد االنتهاء الكامل من أمر العمل السابق وتسليم  للشركة المنفذة إصدار أي أمر عمل جديد  يتملن  -7

 المخرجات لشركة تطوير لتقنيات التعليم موقعة من األشخاص المفوضين بإدارة التعليم أو المدارس. 
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  ت ويمنع التواصل المباشر معالمعلوما مع مدير تقنية  والتنسيقالعمل إال بعد التواصل ب  ءالبدال يتم  -8
التصعيد وفق اآللية  يتم في حال عد التجاوب والرد وإال بموافقة مدير تقنية المعلومات   المدارس مباشرة

 التالية : 

 البريد االلكتروني  رقم الجوال  الوظيفة  جهة العمل  االسم  مستوى التصعيد 

gbrinji@tetco.sa 0592348382 ادارة التجهيزات مدير  شركة تطوير  غسان برنجي  المستوى األول   

 Ahgbani.tetco.sa 0505423726 المشرف على التجهيزات والصيانة  شركة تطوير  علي الحقباني  الثانيالمستوى 

 .أجهزة العرض يات الشركات المنفذة التدريب على استخدام مالحظة : ليس من مسؤول 

 : تطوير لتقنيات التعليم فريق شركة    -4

 . للمدارس مع إدارة تقنية المعلومات القائمة النهائية مراجعة -1
 . مل الخاصة بالشركات إصدار أوامر الع -2
 تركيب األجهزة في المدارس والتنسيق مع إدارة التعليم للتسليم المهام.  وضع خطة توريد و  -3
 اعتماد خطط الشركات المنفذة. -4
 إدارات التعليم، واعتماد زيادتها عند الحاجة. اعتماد احتياج المدارس لألجهزة والخدمات بالتنسيق مع  -5
 متابعة التنفيذ للتجهيزات بالتواصل مع إدارات التعليم.  -6
 متابعة التقارير اليومية الصادر من الشركات المنفذة   -7
 مشاركة التقارير الخاصة بالتجهيزات مع مدراء تقنية المعلومات  -8
زويد مديري تقنية مع ت الصادرة من الشركات المنفذة لبحث نتائج التقاريرمع مدراء تقنية المعلومات  تواصلال -9

 بنتائج التقارير  المعلومات 
 . واألدلة للشركات المنفذةوضع السياسات   -10
 تنسيق العمل بين الشركات والوزارة وادارات التعليم حسب المعايير والمهام المعدة -11
 إلدارات التعليم في آليات تسجيل العهد ومتابعتها نقل المعرفة  -12

mailto:gbrinji@tetco.sa
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الرفع بتقارير الزيارات الميدانية في ما يتعلق   واالشراف على أعمال التجهيزات الميدانيةتنفيذ برنامج الزيارات  -13
 . بالتجهيزات

 تقييم أعمال الشركات المنفذة. -14
 

 :   األساسية تجهيزات المدارس   مكونات:   رابعاا 

 ملحظات  الوصف م
  تمديد نقطة شبكية حسب المواصفات المحددة  1
  Conduit pipeتمديدات إضافية داخل الفصل  2
  (  UTP ، HDMI ، USBتمديد وتركيب منافذ )  3
  (  UTP ، HDMI ، USBمتر )  3توريد وتسليم كوابل   4
  9Uتوريد وتركيب الكابينة  5
  إضافية عند الحاجة  6Uتمديد وتركيب الكابينة  6
  تمديد نقطة كهرباء إلى الكابينة وتكون في أنبوب منفصل عن أسلك اإليثرنت  7
  Patch Panel توريد وتركيب لوحة الكوابل  8
  Switch 24 Portتوريد وتركيب   9
  إضافي عند الحاجة  Switch 8 Portتوريد وتركيب   10
  Access Pointتوريد وتركيب جهازي  11
  توريد وتركيب أجهزة العرض التفاعلية 12
  توريد وتسليم أجهزة المعلمين  13
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 :  المخرجات  : خامساا 

 نموذج اتفاقية العمل بين قائد/ة المدرسة والشركة المنفذة موقع من قبل قائد/ة المدرسة.  -1
موقع  (  وأجهزة العرض ونقاط الشبكة تفعيل الشبكة والكبائن وأجهزة  التمديدات التجهيزات )نموذج استلم  -2

 .  المفوضقبل من 
 التسلسلية.وباألرقام   موقع ومعتمد قائد المدرسةل ةمحمولاألجهزة ال استلم نموذج -3
 موقع من كل معلم. الذين لهم جداول دراسية فقط لمعلمين لجهاز محمول استلم نماذج  -4
األعمال المنفذة في المدارس )بالمستندات والصور الواضحة والسليمة لجميع المدارس ولجميع   وثائق -5

 الفصول وأجهزة العرض الضوئي ونقاط الشبكة والكبائن واجهزة تفعيل الشبكة(. 
 تقرير األعمال المنجزة مدعم بالبيانات والصور.  -6
 . مع تقرير األعمال المنجزة  م لمالك المبادرةلكل النماذج الموقعة تسلنسخة إلكترونية  -7

  : توضيحيمخطط  : سادساا 
 مخطط آلية العمل : -1
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 : العرض الضوئي وتسليم أجهزةو أجهزة تفعيل الشبكة التمديدات أعمال  تسليم مخطط -2
 

 

 

 

 

 

 

 مول :حأجهزة الم تسليم مخطط -3

 

 

 

 

 

 

 

 ألعمال التمديد داخل الفصول الدراسية:    -1
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 أعمال التمديد داخل الفصول الدراسية:مخطط  -4
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 النماذج المطلوبة : سابعاا : 

  ( 1نموذج  ) 
 نموذج استلم التجهيزات ونقاط وأجهزة تفعيل الشبكة واالنترنت 
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 ( 2) نموذج 
 نموذج اتفاقية العمل 
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 ( 3)  نموذج

 نموذج استلم األجهزة المحمولة
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 ( 4)  نموذج

 أجهزة العرض الضوئينموذج استلم 
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 :  تجهيزات سابقة في بعض المدارسصور لثامناا : 

 ممرات المدرسةابل في وحامل الك -1

 

 بلواتركيب الكابينة وتوصيل الك -2

 
 



 
 

 

 

16 

 

 التمديد داخل الفصل الدراسي وتركيب أجهزة العرض -3
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 منافذ توصيل الشبكة وأجهزة العرض -4

 

 

  

 

 للتجهيزات: لبوابة المستقبلنوات الدعم الفني قتاسعاا ك 

 ت أدناه  القنوا إحدى طريق   عن

 920033988 الهاتف: 

 http://fg.moe.gov.sa/#Support الموقع :

 

http://fg.moe.gov.sa/#Support
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