
مهمة االنتقال تقرير 

الجديد للمبنى 

(  أ ) رجال 

ابتهاج القعود. أ: إعداد 

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

قية اإلدارة العامة لتعليم الشر

المعلوماتإدارة تقنية 



 
ا
قسم البنية التقنية: أول

ل فريق قسم رجال من ِقب–تم زيارة مكاتب إدارة التعليم بالمبنى الرئيسي 

ياجات للمهمة للوقوف عىل االحتاألول البنية التقنية بداية من اليوم 

 
ً
ي الالزم حول البنية التقنية المتوفرة بالمبنى حاليا

و تقديم الدعم الفنى

 
ً
.لإلدارات المنتقلة حديثا



 
ا
االجتماعات قاعات : أول

ز • ز ( 6)تم تركيب و تجهي  قاعات لكال المبنيي 
ات, شاشات)بكامل األجهزة و اإلعدادات  ,  كامي 

(.  ميكروفونات
نتwebexتمت تجربة • مع القاعات عير اإلنير

.  بنجاح

 
ً
قاعة المشح : ثانيا

فحص الميكرفونات وتشغيلها •
ونية و تشغيلها   • .فحص الشاشة اإللكير
.  فحص إنارة المرسح و تشغيلها•
فحص قاعة التحكم للمرسح •

دعم القاعات



امج دعم األجهزة و البر

تركيب ومتابعة تفعيل
و وتشغيل أجهزة   اندبدالبر

52
تعريف وضبط

281
جهاز

اإلعدادات تسليم وضبط 
للهواتف الشبكية

تعريف الطابعات
والماسحات الضوئية جاهزية األجهزة التأكد من 

المكتبية و المحمولة

210
جهاز

48
جهاز



والمساعدينمكتب المدير العام 

تم توجيه فرق العمل لزيارة مكتب المدير العام ومكتب

رات عمليات النقل والرد عىل االستفسالتهيئة المساعدين 

هتمام وتوجيه الجهات المعنية بطريقه الفك والتغليف واال

.النقلبيوم 

ي الجديدة توضيح اآللية كما تم 
ات الن  ى  سترصف الستالم التجهب 

ودباندتفعيل لهم من المستودعات وطريقه  .  البر



ي 
ى ورشة الدعم الفنى تجهب 

.تركيب أرضية عازلة•

بكة الصيانة مع نقاط الشتركيب طاولة ألعمال •

ات عمليأدارج لتسهيل و نقاط الكهرباء ووحدة 

.الصيانة

.انذارتركيب جهاز •

ات مراقبة• .تركيب كامب 



ى  مركز البياناتتجهب 

ا مراقبة12تركيب عدد • .كامب 

.المياهتركيب أجهزة المراقبة للحرارة والرطوبة و •

.انذارتركيب جهاز •

ات مراقبة• .تركيب كامب 

.بصمةتركيب جهاز •



قسم التطبيقات

والبوابات 

 
ً
:ثانيا



وحات االنتقال للمب• قية تتضمن تعليمات وشر (A)نى الجديداعداد صفحة عىل بوابة تعليم الشر
•https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Pages/AboutUs.aspx

وح الالزمة للتطبيقات الهامة أثناء االنتقال المتوفرة عل نظام خ• ى الشر ي إعداد وتجهب 
دمات 

.التعريف بها وكيفية طلبها 
نت• ائح اإلنير ي -موبايلي -تفعيل شر

.عير النفاذ الوطنز
ي- Windowsأجهزة-دليل المستخدم لتطبيق جابر • ز .إنجلي 
ي - Windowsأجهزة-دليل المستخدم لتطبيق جابر • .عربر
ي-األجهزة الذكية -دليل المستخدم لتطبيق جابر • ز .إنجلي 
ي -األجهزة الذكية -دليل المستخدم لتطبيق جابر • .عربر
ائح موبايلي •

.دليل تفعيل شر
ح خدمة • .السحابيةفايلر شر
ح الدخول عل فارس من خارج الشبكة• -شر VPN.
-نموذج• VPN
ي •

دليل نظام خدمابر

https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Pages/AboutUs.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84%20%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%20%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84%d9%8a%20-%20%d8%b9%d8%a8%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%20%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%20%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20-%20%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9%20Windows%20-%20%d8%a5%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%20%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%20%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20-%20%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9%20Windows%20-%20%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%20%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%20%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9%20-%20%d8%a5%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%20%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%20%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9%20-%20%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84%20%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad%20%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84%d9%8a.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%b4%d8%b1%d8%ad%20%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9%20%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/%d8%b4%d8%b1%d8%ad%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%20%d9%85%d9%86%20%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9%20-%20VPN.pdf
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Departments/it/Documents/VPN%20Form1-%20%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac.docx
https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a.pdf


هـ1444إعداد عرض دعم االستعداد لالنتقال للمبنى الجديد •

ى • ة تسليم قاعدة بيانات مدراء اإلدارات ومدراء مكاتب التعليم لمتابعتجهب 

ودباند أجهزة  نت البر ائح اإلنب  .و شر

ائح بالمس• نت موبايىلي وربط الشر ائح اإلنب  ي متابعة تفعيل شر
.تفيد النهات 

اضية عىل • ي لعملية لتقديم Webexتخصيص قاعة افب  مجر الدعم البر

ي قسم التطبيقات وال  الجديد من كافة منسوتر
بوابات االنتقال للمبنى

 حن  الساعة 9:30تم اتاحة القاعة من الساعة)•
ً
 11:30صباحا

ً
من ( ظهرا

ي 26تاريــــخ 
حيث 1444جمادى األوىل 11حن  تاريــــخ1444ربيع الثاتى

(مستفيدين10كان أعداد المستفيدين قرابة 



قسم التطبيقات
والبوابات 

ي ا
ى
ى للدعم ف ى الطالبي  لمكتب تقديم دعم مباشر لإلدارات المنتقلة واستقبال الموظفي 

:  وتوجيههم لقنوات وطرق الدعم المتاحة حسب نوع المشكلة ومنها

ى لصفحة الدعم الخاصة بعملية االنتقال وإرسالها بالبر • ي توجيه الموظفي 
ى
وت يد االلكب 

.لمن يطلب الدعم

ى بطريقة طلب الدعم لألجهزة لمن يحتاج إعداد وتثبيت ا• ألجهزة تزويد الموظفي 

امج األساسية .والبر

تسجيل تقديم الدعم للحسابات الوزارية لمن قام بتغيب  الجهاز أو واجه صعوبة ب•

.الدخول من الشبكات واألجهزة الجديدة

ي إعداد شبكات االتصال الشخصية عل الهاتف الخاصة•
ى
ى ف مساعدة الموظفي 

.لديهمواألجهزة المحمولة والمكتبية

ى واإلدارات عند عدم توفر الخدمات الت• اح حلول بديله مؤقته للموظفي  قنية اقب 

ي  الوقت الراهن
ى
المطلوبة من قبلهم ف



قسم دمج التقنية

 
ً
:ثالثا



رصف 
ات  ى التجهب 
التقنية

1الحاسب المحمول

الكهربائيةالتوصيالت 

نت  ائح االنب  ودباشر ندوالبر

2

3

4الهواتف الشبكية



ات التقنية  ى الحاسب المحمول–رصف التجهب 

المصروف 
71%

المتبقي 
29%

نسبة المصروف من الحاسب المحمول

المصروف  المتبقي 



ات التقنية  ى ائيةالتوصيالت الكهرب–رصف التجهب 

288288

0
المتبقي المصروف العدد الكلي 

التوصيالت الكهربائية

100%

0%

نسبة المصروف من التوصيالت الكهربائية

المصروف 

المتبقي 



ات التقنية  ى ائح –رصف التجهب  نت شر ودبانداالنب  والبر

71%

29%

شرائح االنترنت والبرودباند–صرف 

شرائح االنترنت -المصروف 
والبرودباند

المتبقي 



ات التقنية  ى الهواتف الشبكية–رصف التجهب 



المنافسات التقنية
الجديدالمبنز 

كةالتوريدالمنافسةم مالحظاتالمستحقات المالية الشر

تمعالم األوائلتماالحبار1

ائح عدد 2 ثلي.موبايلي متم100برودباند وشر
التواصل مع أستاذ 

عصام

عصام-متابعة مع أ

3
أجهزة معامل الحاسب 

المرحلة الثانوية
ة تم يبة-تم الخضي  ماعدا الضز

يبة-تم حوسبة تمغرف االجتماعات المرئية4 ماعدا الضز

5
وع ورشة الصيانة ومرك ز مشر

قيةتعليم البادارةالبيانات  شر

تم االنجاز تم 

جاري التوريد

كيب الير

-م أسامة-أنماط 

كة أنماط تم وضع أرضية للورشة مقاومة للحر : عصام  يق تم شر

ات المراقبة و تركيب جهاز الحريق المت ي عمل تركيب الكامي 
بقر

ات المراقبة اعدادات كامي 

تمتقنيات تمرسائل نصية 6

7DIA
العملجاري 

 (2/3)
موبايلي 

التواصل مع أستاذ 

عصام

ي تم االنتهاء من المرحلة األوىل والثانية وهي الت: عصام 
ر
مديد باق

(تركيب الراوتر ) المرحلة الثالثة 

8IPVPN
العملجاري 

 (0/3)
STC

التواصل مع أستاذ 

عصام

كة اخذت رقم علبة مكتب القطيف فقط ول: عصام  كن لم الرسر

ي مكتب القطيف او دائرة الشئون التعلي
ز
مية واخذنا يتم البدء ق

ي فقط 
.وعد من األخ سعيد الشهرابز

برامج حماية مركز البيانات9

تم االنجاز

يت مهندس للتثب

والتدريب

بيتا

التواصل مع أستاذ 

ريد عصام الستكمال التو 

لعمل انهاء أعماىلي 

والمطالبة المالية

تم تفعيل رخص التشغيل ألنظمة الحماية مركز : عصام 

ي الرياض 
ز
ي التدريب ق

ر
.البيانات باق

ثلالتطبيق األملم يتم التوريد االختبارات الدولية10

التواصل مع أستاذ 

ريد عصام الستكمال التو 

لعمل انهاء أعماىلي 

والمطالبة المالية

ز القادمة وال: عصام  ي سيتم توريد المواد خالل األسبوعي 
فنز

المدارس خالل األسبوع القادم بمشيئة هللا عليه نحتاج جدول ب

ي تحتاج دعم تركيب أجهزة العرض او السبورات الذ 
كية النر

ي بتا
ريــــخ لتهيئة مهمة عمل له       بدء عمل الموظف ـ الفنز

2023يناير 15توريد المواد بتاريــــخ -2023يناير 22

11
ات ت ى ى تجهب  قنية عملية تأمي 

يانةالصلمراكز البيانات ومقر 

اإلنجازتم 

تم التوريد 

كيب جاري الير

-م أسامة-أنماط 

.  حرائق تم توريد أجهزة المراقبة لغرف البيانات واستشعار ال

ز  مجة وكلف بها األخ حسي  حماد جاري استكمال االعدادات والير

ز من اجل نظام  يحتي   انه يتطلب توفي  شر
ً
 SMS, علما

ا
مستقبل



 لكم 
ً
شكرا


