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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

قية  اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشر

 إدارة تقنية المعلومات
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وع ف المشر المملكة إعداد مشر

 العربية السعودية
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 الهدف العام

قية فيما يتعلق باإ ات التجراء عمليات الصيانة الوقائية للمدارس الحكومية بالمنطقة الشر قنية لتجهي  

كة تطوير    تقدمت بطلب الصيانة الوقائية عير هللا  تم بحمد و  .. عير شر
زيارة جميع المدارس الت 

  
 
 .. لمرحلة األوىلاالرابط المعلن بالبوابة ف
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 اإلجراءات وسي  العمل
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 فريق العمل للصيانة الوقائية للمدارس

 

 فريق العمل للصيانة الوقائية للمدارس

 اجلهات املساندة

 تقنية املعلومات

 إميان الغامدي

 يقاتالبوابات و التطب

 هبة الصبغ

 عضو مساند

 مسية الشرهان

 دمج التقنية

شعبة شؤون  

 الوحدات
 جهة مساندة

وحدات تقنية  

 املعلومات
 مكاتب التعليم

 يةقسم البنية التقن

 تقنية املعلومات

 عصام بوعائشة

 رئيس القسم

 ومفاضل آل قيص

 عضو مساند

 بلسم قروان

 عضو مساند

 أمرية السبيعي

 تذاكر خدماتي

 سحر آل حزية

 تذاكر خدماتي

 سفريق دعم املدار

 شركة تطوير

 عبدالعزيز بابلي

 عضو الفريق

 علي اجلراش

 عضو الفريق

 ابراهيم القحطاني

 عضو الفريق

 حممد أمحد

 عضو الفريق

 ابتهاج صاحل القعود
 مشرف املشروع
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  صفحة 
 
قيةالمبادرة ف  بوابة تعليم الشر

قية تم    بوابة تعليم الشر
 
 هذا الرابط ىلعبالتعاون مع قسم البوابات والتطبيقات إنشاء صفحة ف

https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/weqaia/Pages/default.aspx 

 

  :  وتحوي عىل ما يىل 

a.  الصيانة الوقائية للمدارس.  طلباتنموذج الستالم رابط 

b.  نموذج الصيانة الوقائية المطلوب تعبئته واعتماده بعد

 تنفيذ الخدمة. 

c.  .رابط تقييم الخدمة المقدمة 

d.  الصيانة المقدمةبنود تعليمات هامة و . 

e.  صفحة للتواصل مع مسؤوىل  وحدات تقنية المعلومات

 بالمكاتب. 
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 حسب المكاتبللزيارات  ةفصيليتإحصائيات 

  تقدمت بطلب الصيانة الوقائية عير ات تم
  لمر زيارة جميع المدارس الت 

 
حلة لرابط المعلن بالبوابة ف

  تقدمت بالطلب عير بريد مكتب التعلي وكذلك تمت. األوىل. 
  مزيارة بعض المدارس الت 

 

  

 المكتب
عدد الطلبات 

 الكىل  
زيارات العدد 

 الفعىل  
عدد تذاكر 
 الطلبات 

عدد الطلبات 
 الغي  منفذة

 8 32 19 17 رأس تنورة

 7 39 26 26 الجبيل

ية  26 38 27 28 النعي 

 4 12 9 9 الخفجر  

 41 162 23 23 العليا

 16 35 121 117 القطيف

 8 102 73 67 الخير 

 2 7 5 4 الظهران

ق الدمام  12 127 95 65 شر

 16 105 75 68 غرب الدمام

 2 21 14 14 بقيق

سلوى و 
 البطحاء

8 8 25 5 

 147 705 495 446 المجموع
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 المصوفةالغيار قطع 

 ( 30)مستودع إدارة تقنية المعلومات ألكير من من  حةبقطع الغيار المتا د فريق العملتزويتم 

 واإلمكانات المتاحةياج وتم رصفها حسب اإلحت( قطعة غيار 238مجموعه ) بما  صنف
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   تذاكر الإحصائية 
 
  خدمات

 
 ف

  مرفق بها تقرير الصيانة الوقائية المعتمد من قب700تم إدخال أكير من )
 
  نظام خدمات

 
ل ( تذكرة ف

: كو  سوالمدار الفريق   انت حسب طلبات الصيانة للمدارس كالتاىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أبرز أسباب عدم تنفيذ الطلبات ه  وكانت 
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 تقييم الخدمة المقدمة 

 

 

 

  البوابة والذي يرسل عير االتقييم  نموذج طريقعن 
 
يد بعد الموجود ف   الزيارة لكل المدارسلير

: حسب البنود  تقييم الخدمة  وكان متوسط  كالتاىل 

 

 تعاون موظف الدعم سهولة ووضوح اإلجراءات جودة الخدمة المقدمة  

 متوسط التقييم
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اال  مجموعة الكي  

اال تضم رئيس قسم البنية التقنية ورئيس قسم دمج التقنية تم    برنامج الكي  
 
إنشاء مجموعة ف

وع وفريق عمل الصيانة الوقائية والجهات المساندة لسهولة التواصل والمتا ف المشر بعة ومشر

 وشعة االستجابة ألي ظرف قد يطرأ. 
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 حص التحديات 

 

   



 تقرير الصيانة الوقائية للمدارس 

  

              13 

 

حة فرص التحسي      المقي 
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  المدارس بعض الصور من أعمال الصيانة الوقائية
 
 : ف
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