
                                                                                  
   
 
 

   
 

  

 

 

 

وع   مشر

 تقديم خدمات الدعم والصيانة لألجهزة التقنية

ي ادارات التعليم 
 
 وملحقاتها ف

 

 
قيةمنطقة بالاالدارة العامة للتعليم   الشر

  

 

) ي
 خطة جرد وتسجيل األصول )العتاد التقن 

 

 "المرحلة الثانية "

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
   
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 المقدمة:  ●

ي التابعة تهدف الخطة إىل جرد وتسجيل األصول التقنية 
( الموزعة عىل مختلف المبان  ي

)العتاد التقن 

ي وزارة التعليم ولضمان صيانة واستمرارية عمل هذه األصول 
 
لإلدارة لتكوين قاعدة بيانات مركزية ف

 :  عىل أفضل صورة، وعليه سوف نقوم بما يىلي

  ي
 
إدارة  تقديم الخطة الزمنية لجرد األصول ليتم اعتمادها من قبل مدير تقنية المعلومات ف

 التعليم. 

  تم األخذ بعي   االعتبار أن تكون خطة جرد األصول متسقة مع خطة الصيانة الوقائية بحيث

ي نفس الوقت. 
 
 تتم العمليتي   للموقع الواحد ف

  .اجراء عملية جرد األصول وفقا للخطة الزمنية المعتمدة 

 ي " ببيانات جرد األصول
الذي تم عىل  يقوم فريق العمل برفع تذكرة عبر نظام " خدمان 

 المبن  وتعبئة نموذج جرد األصول وإرفاقه للتذكرة. 

  ي كل مبن  ورفع
 
يقوم فريق العمل بإعداد تقرير يشتمل عىل بيانات جرد األصول الذي تم ف

ي تم فتحها اىل مدير تقنية المعلومات العتماده. 
 التقرير شامال التذاكر الن 

 قاتها، ومكونات الشبكة والخوادم تشمل عملية جرد األصول، األجهزة التقنية وملح

ي التابعة لها المشمولة ضمن العقد. 
ي إدارة التعليم والمبان 

 
 وملحقاتها ف

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
   
 
 

   
 

 

 
ي عملية جرد  ●

 األصول: االجهزة التقنية المشمولة ف 
 

o  المكتبية: االجهزة 

  االجهزة المكتبية

 التسلسل صنف االجهزة  اسم الخدمة

 1 مكتبي ومحمول وملحقاتهاأجهزة حاسب آلي  جرد األصول  

 2 طابعات بأنواعها جرد األصول  

 3 ماسحات وقارئات ضوئية  جرد األصول  

 4 أنظمة التشغيل والبرامج األساسية والبرامج الملحقة جرد األصول  

 5 برامج وأنظمة الحماية من الفيروسات جرد األصول  

 IP Telephone 6أجهزة هواتف شبكية )الرقمية(  جرد األصول  

 

o  االجتماعات: قاعات 

 قاعات االجتماعات 

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 Projector 1أجهزة العرض  جرد األصول  

 2 شاشات عرض وكاميرات توثيقية جرد األصول  

 Videoconferencing   3أجهزة االجتماعات المرئية  جرد األصول  

 

o  البيانات: مراكز 

 مراكز البيانات 

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 1 غرف خوادم ومعدات الغرف والكبائن والبطاريات جرد األصول  

 Firewall 2 جدار الحماية جرد األصول  

 

 

 



                                                                                  
   
 
 

   
 

 

 

o  الشبكة: اجهزة 

 أجهزة الشبكة

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 Routers 1محددات الشبكة  جرد األصول  

 Structure Cabling 2بنية تحتية للشبكة  جرد األصول  

 Network Switches   3موصالت الشبكة  جرد األصول  

 Access Points  4نقاط توزيع الشبكة  جرد األصول  

 Modems, Wifi, Vsat, ….etc  5أجهزة االتصال واالنترنت  جرد األصول  

 6 البيانات والنسخ االحتياطيالخوادم وأجهزة تخزين  جرد األصول  

 

o    :أخرى 

 أخري 

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 1 أجهزة البصمة جرد األصول  

 2 االجهزة الذكية جرد األصول  

 3 قارئ بار كود جرد األصول  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
   
 
 

   
 

ي لجرد األصول
 الجدول الزمن 

 

 

 

 الختم /                                                                  تقنية المعلومات إدارة مدير      

 

        التوقيع/                                                                                                                           

 

 

 الرقم المبنياسم  البداية تاريخ  تاريخ االنتهاء المدة الزمنية

 1 مبنى اإلدارة للنعليم بمنطقة الشرقية 12/12/2021 16/12/2021 يوم 5 

 12/12/2021 16/12/2021 يوم 5 
الشون التعليميه بنات + اإلدارات 

 النسائية بالدمام
2 

 3 مكتب التعليم شرق الدمام 19/12/2021 20/12/2021 يوم 2 

 4 التعليم غرب الدماممكتب  22/12/2021 23/12/2021 يوم 2 

 5 مكتب التعليم بالخبر 26/12/2021 27/12/2021 يوم 2 

 6 مكتب التعليم بالقطيف 28/12/2021 30/12/2021 يوم 3 

 7 مكتب التعليم براس تنورة 2/1/2022 3/1/2022 يوم 2 

 8 مكتب التعليم بالجبيل 5/1/2022 6/1/2022 يوم 2 

 9 مكتب التعليم بالخفجي 17/1/2022 18/1/2022 يوم 2 

 10 مكتب التعليم بالقريا العليا 18/1/2022 19/1/2022 يوم 2 

مكتب التعليم بالنعيرية + مركز  19/1/2022 20/1/2022 يوم 2 
 التدريب التربوي

11 

 12 مكتب التعليم ببقيق 23/1/2022 25/1/2022 يوم 3 


