
                                                                                  
   
 

 

 

 

 مشروع 

 تقديم خدمات الدعم والصيانة لألجهزة التقنية وملحقاتها 

 إدارات التعليم والمباني التابعة لهافي 

 

 

 المنطقة الشرقيةاالدارة العامة للتعليم ب

 خطة الصيانة الوقائية 
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 المقدمة: ●

عليها بما يضمن استمرار عملها بكفاءة عالية  والمحافظةتهدف الصيانة الوقائية الى تهيئة األجهزة التقنية 

 وذلك من خالل الكشف المبكر عن المشاكل التي قد تحدث.

الالزمة لذلك لكل قطعة من  والنماذجالزمني  والجدوليتم تقديم خطة اجراءات الصيانة الوقائية  ●

 األداء اليومي للعمل. علىأال يؤثر تنفيذ الصيانة الوقائية  علىالمشمولة بالعقد  والخدماتاألجهزة 

 اجراء عملية الصيانة الوقائية وفقا للخطة الزمنية المعتمدة. ●

 الخاصة بها.توقيع النماذج  العقد، معيجب أن تنتهي أعمال الصيانة الوقائية للمباني قبل نهاية  ●

 في المباني. وملحقاتها والشبكةتعبئة نماذج أعمال المشروع )الصيانة الوقائية( لألجهزة  ●

عليه من  والموافقحسب الجدول الزمني المعد لذلك  ودوريتتم أعمال الصيانة الوقائية بشكل منتظم  ●

 ( أشهر.6أال تزيد مدة كل دورة عن ) علىقبل ادارة التعليم 

القطع  واستبدالفي األجهزة التقنية بشكل دوري  الداخلية والخارجيةيقوم المقاول بتنظيف األجزاء  ●

 أن تبقي القطع المستبدلة لدي ادارة التعليم. علىالمتوقع عطلها 

التي تمت بعد كل دورة من دورات الصيانة الوقائية ألجهزة  واالختباراتيتم تقديم تقرير باألعمال  ●

 التابعة لها. هاتوالجاالدارات 

 

 خطوات الصيانة الوقائية:  ●
 يقوم فريق العمل بمراجعة قائمة االجهزة التقنية المحدثة في المبنى المحدد  -1
 يقوم فريق العمل بإعداد النماذج الخاصة بالصيانة الوقائية لألجهزة التقنية في المبنى المحدد  -2
 الوقائية حسب الجدول الزمني المعتمديقوم فريق العمل بزيارة المبنى المحدد للصيانة  -3
يقوم فريق العمل بالتحقق من عمل االجهزة التقنية المشمولة في خطة الصيانة حسب قائمة التحقق  -4

 االجهزة.المرفقة لكل نوع من انواع 
في حال وجود اي مشاكل في االجهزة التقنية يقوم فريق العمل برفع تذكرة اصالح والعمل على  -5

 حالة التذكرة  تحديثواصالح المشكلة 
 التقنية  باألجهزةيقوم فريق العمل بإعداد تقرير الصيانة الوقائية الخاص  -6
 بمراجعة تقرير الصيانة واعتماده  باألجهزةيقوم الموظف المعني  -7
يقوم فريق العمل بإعداد تقرير شامل عن الصيانة الوقائية التي تمت في كل مبنى ورفع التقرير  -8

 تم فتحها الى مدير تقنية المعلومات العتماده.شامال التذاكر التي 
بعد االنتهاء من الصيانة الوقائية يقوم فريق العمل بإعداد تقرير شامل للصيانة الوقائية في جميع  -9

 المباني ورفعه الى الوزارة بعد اعتماده من مدير تقنية المعلومات.



                                                                                  
   
 

 

 الوقائية:االجهزة التقنية المشمولة في الصيانة  ●
 

o  المكتبية:االجهزة 

  االجهزة المكتبية

 التسلسل صنف االجهزة          اسم الخدمة

 1 أجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمول وملحقاتها صيانة وقائية 

 2 طابعات بأنواعها صيانة وقائية 

 3 ماسحات وقارئات ضوئية  صيانة وقائية 

 4 الملحقةنظمة التشغيل والبرامج األساسية والبرامج أ صيانة وقائية 

 5 برامج وأنظمة الحماية من الفيروسات صيانة وقائية 

 IP Telephone 6( الرقمية) هواتف شبكيةأجهزة  صيانة وقائية 

 

o  االجتماعات:قاعات 

 قاعات االجتماعات                                                

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 Projector 1أجهزة العرض  صيانة وقائية 

 2 توثيقيةشاشات عرض وكاميرات  صيانة وقائية 

 Videoconferencing   3المرئية أجهزة االجتماعات  صيانة وقائية 

o  البيانات:مراكز 

 مراكز البيانات                                                  

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 1 غرف خوادم ومعدات الغرف والكبائن والبطاريات صيانة وقائية 

 Firewall 2جدار الحماية  صيانة وقائية 

 3 لكتروني والدليل النشطاإل البريد نظام صيانة وقائية 

 4 برامج مراقبه وفحص الشبكة صيانة وقائية 

 

 

 

 



                                                                                  
   
 

o  الشبكة:اجهزة 

 أجهزة الشبكة                                                  

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 Routers 1الشبكة    محددات صيانة وقائية 

 Structure Cabling 2للشبكة  بنية تحتية صيانة وقائية 

 Network Switches   3موصالت الشبكة  صيانة وقائية 

 Access Points  4نقاط توزيع الشبكة  صيانة وقائية 

 Modems, Wifi, Vsat, ….etc  5واالنترنت  االتصالأجهزة  صيانة وقائية 

 6 دم وأجهزة تخزين البيانات والنسخ االحتياطيواخال صيانة وقائية

 

o  :أخرى 

 أخري 

 التسلسل مهام الصيانة اسم الخدمة

 1 أجهزة البصمة صيانة وقائية 

 2 جهزة الذكيةاأل صيانة وقائية 

 3 قارئ باركود صيانة وقائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
   
 

ي للصيانة الوقائية
 الجدول الزمن 

 

 

 

 الختم /                                                                 تقنية المعلومات إدارة مدير      

 

        التوقيع/                                                                                                                           

 

 الرقم اسم المبني 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 مكتب التعليم غرب الدمام 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 

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

12 


