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 الهدف العام

ات التقنية  ز قية فيما يتعلق بالتجهب  إجراء عمليات الصيانة الوقائية للمدارس الحكومية بالمنطقة الشر

كة تطوير.   عبر شر

 

 زمن التنفيذ

 2021أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر 

 

كة تطوير - فريق العمل  شر

 عل   الصادق

   خالد  ابراهيم
ز
 القحطان

 الجراش مك   عل  

 بابل   علوان ز العزي عبد 

 

وع ف المشر  مشر

 قسم البنية التقنية -ابتهاج صالح القعود 

 

 الجهات المساندة

 قسم البنية التقنية

 قسم دمج التقنية  -شعبة شؤون الوحدات 

 قسم البوابات والتطبيقات 

  وحدات تقنية المعلومات بالمكاتب
ز
ف  مشر
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 اإلجراءات وسب  العمل

وع .1   لتنفيذ المشر
 وضع جدول زمنز
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من ِقبل منسونر   لمدارس واإلجراءات المتبعةلعل عمليات الصيانة الوقائية  تدريب فريق العمل .2

 . قسم البنية التقنية

 

قية  .3   بوابة تعليم الشر
ز
  إنشاء صفحة ف

ز
 هذا الرابط بالتعاون مع قسم البوابات والتطبيقات ف

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

  :  وتحوي عل ما يل 

a.  الصيانة الوقائية للمدارس.  طلباتنموذج الستالم رابط 

b.  .نموذج الصيانة الوقائية المطلوب تعبئته واعتماده بعد تنفيذ الخدمة 

c.  .رابط تقييم الخدمة المقدمة 

d.  بنود الصيانة المقدمةتعليمات هامة و . 

e.  .صفحة للتواصل مع مسؤوىل  وحدات تقنية المعلومات بالمكاتب 
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4.   
  وحدات  عقد االجتماع التنسيق 

ز
ف كاتب بم تقنية المعلوماتلمدير إدارة تقنية المعلومات مع مشر

قية و    التعليم بالمنطقة الشر
ز
وع وذلك ف ز بالمشر  . 2021-10- 3االحد يوم  المعنيي 

 

ن طريق ع 2021-10-6تاري    خ  إىل 2021-10-3تاري    خ من  للصيانة الوقائية رفع طلبات المدارس .5

وع بالبوابة ماستال رابط   . الطلبات بصفحة المشر

 

وعإرسال  .6 ف المشر تيبها  تقنية المعلومات اتوحدإىل  طلبات المدارس من مشر حسب بالمكاتب لب 

 . الطلبات حسب أولوية اإلدخال د اعتمامن الوحدات يتم إذا لم يصل الملف األولوية، بحيث 

 

7.   
ز
ون وع إرسال بريد إلكب  ف المشر مل ووحدات تقنية المعلومات بالمكاتب فريق العإىل من ِقبل مشر

  لكل مكتب تعليم، يتضمن
المقدمة  والطلباتالمدارس  بيانات لبدء المهمة حسب الجدول الزمنز

 والتعليمات ونموذج الصيانة الوقائية. 

 

ف  .8 اال تضم رئيس قسم البنية التقنية ورئيس قسم دمج التقنية ومشر ز   برنامج الكب 
ز
إنشاء مجموعة ف

وع وفري ق عمل الصيانة الوقائية والجهات المساندة لسهولة التواصل والمتابعة وشعة المشر

 االستجابة ألي ظرف قد يطرأ. 
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عبأ بعد االنتهاء من زيارة كل مدرسة  .9
ُ
من قبل  اعتمادهبما تم عمله بالمدرسة ويتم نموذج الصيانة  ي

 . مدير المدرسة وموظف الدعم

 

 لجميعمع قسم دمج التقنية  إيميل بالتعاونيتم إرسال عليم تمكتب  لكل مدارسالاكتمال دعم عند  .10

  تمت الصيانة فيها 
 . المقدمة تعبئة رابط تقييم الخدمةلالمدارس الن 

 

ة    .11 ز )أمب   بها تقارير الصيانة بالتعاون مع األستاذتي 
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
إدخال تذاكر الطلبات ف

 ( تذكرة. 400كبر من )حيث بلغ عدد التذاكر أ  وسحر الحزية(،السبيع  
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 ملخص إلحصائيات التنفيذ

 

 

  

 عدد الزيارات عدد الطلبات المكتب
المدارس 
 المتبقية 

الطلبات عدد 
 المنفذة

عدد الطلبات 
 الغب  منفذة

 8 34 0 18 17 رأس تنورة

 9 42 0 25 26 الجبيل

ية  10 21 12 17 29 النعب 

 5 11 0 9 9 الخفجر  

 1 13 50 65 115 القطيف

 33 75 9 13 22 العليا

 8 52 23 42 65 الخبر 

 2 6 0 4 4 الظهران

ق الدمام  5 55 20 38 58 شر

 8 60 20 43 63 غرب الدمام

 2 18 0 14 14 بقيق
سلوى و 
 البطحاء

8 2 6 2 0 

 91 389 140 290 430 المجموع
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 متوسط تقييم الخدمة المقدمة 

 228عدد المدارس المقيمة للخدمة: 

 تعاون موظف الدعم سهولة ووضوح اإلجراءات جودة الخدمة المقدمة  

 متوسط التقييم

 
 

 
  

67%

33%

عدد الزيارات   
العدد المتبق 
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ز حرص التحديات  وع الصيانة الوقائية  وفرص التحسي  لمشر

 للمدارس )المرحلة األوىل(

 

  ذكرها 
  وصول التقارير من ه   قسم دمج التقنيةكانت أبرز التحديات الن 

ز
البطء ف

  واجهتأ ،الوحداتضعف التنسيق من بعض و رس االمد
منسونر   ما التحديات الن 

  : فه   تقنية المعلوماتوحدات 

  و الوقت ضيق  .1
  تحتاج اىل بما الدعم  قلة موظقز

ال يتناسب مع عدد األجهزة الن 

 . صيانة وتحديث

ء بعد الصيانة.  تجديد،األجهزة جدا قديمة وتتطلب  .2  حيث ال زال عملها بط 

  الفريق لكل ما تم  .3
ز
ز ف ات التقنية المطلوب  ذكرهعدم وجود مختصي  ز من التجهب 

ا  اآلالتمثل  صيانتها   . التصوير القديمة كاسب 

4.   
لحلول عملية مثل تمديد او استبدال  تحتاجعدم وجود حلول لبعض المشاكل الن 

  الحك
ز
  المبان

ز
 وميةلنقاط الجدارية ف

ية  المسافات بعد  مراعاة .5   قطاع النعب 
ز
ز المدارس ف اإلنجاز  العليا وعدمقرية و بي 

 . بالشكل المطلوب بسبب عامل الوقت

 
 

  واجهت فريق العمل: 
 كانت أبرز التحديات الن 

وتعب واالنجاز  رهاقإو تنقل يسبب أتوفب  بدل مبيت  عيدة بدونالبالمناطق زيارة  .6

ة. يقل بنسبة    كبب 

ز معدم  .7 ز توفر اال سيارة واحده لجميع الفنيي  ز منفصلي   . ما يعيق فرصة عمل فريقي 

ن م ال تعلمالمدارس ن بعض أالمدارس ألسباب رفع طلب الصيانة حيث نسيان  .8

  اغلب المدارس نضطر لفحص جميع 
ز
الذي رفع الطلب وسبب رفعه لذلك ف

 . االجهزة لمعرفة المشكلة

وسات وهو اساسا مركب عل الجهاز. اغلب المدارس يطلب  .9  تركيب مكافح الفب 

ات و الطابعات تحتاج اىل قطع غيار غب  متوفرة .10
وجكب   . بخصوص صيانة البر

 .عدم استجابة مدارس البنات عند انهاء العمل لتوقيع التقارير .11



 تقرير الصيانة الوقائية للمدارس 

  

              10 

حة: أ ز المقب   برز فرص التحسي 

  المرحلة االوىل ولم تتم  .1
ز
وع للطلبات المدخلة ف أن تكون المرحلة الثانية للمشر

 خدمتها لضيق الوقت

 تحديد مشاكل المدارس قبل الزيارة .2

3.   
 
  المكاتب البعيدة ويكون دوامها جزن

ز
توظيف موظفة دعم خاص لصيانة األجهزة ف

ز او    كتحديد يوم أو اكبر لكل أسبوعي 
ز
حسب االحتياج وعدد األجهزة الموجودة ف

 . المكتب

  كل فصل دراس   الصيانةعمل   .4
ز
 الوقائية للمدارس ف

  تحتاجها المدارس .5
 توفب  قطع الغيار الن 

 للمكاتب البعيدةزيادة الوقت المخصص  .6

ا للمدارس لمتابعة احتياج المدارس للصيانة .7
ً
  ارسال رابط شهري

نتلتشمل تمديدات شبكة دوائر  توسيع عملية الصيانة .8  .االنب 

 وقت مناسب حسب عدد المدارس ومواقعها الجغرافية تحديد  .9

 عدم تحديد الزيارة أوقات االجازات الرسمية .10

 تكون زيارة فريق الصيانة بشكل دوري للمكتب بتواري    خ محددة .11

شة عمل لفريق مخصص من منسوبات وحدة التقنية لتقديم الصيانة اعداد ور  .12

 الالزمة لمنسوبات المكتب

 تزويد الوحدة بمتطلبات صيانة االجهزة من ادوات وتطبيقات وبرمجيات .13

  



 تقرير الصيانة الوقائية للمدارس 

  

              11 

  تقارير ما بعد التنفيذ

 مدارس مكتب التعليم براس تنورة .1

 تاري    خ الزيارات
عدد المدارس 

 الكل  
عدد المدراس المقدمة 

 لبات الصيانةعل ط
  تمت 

زيارتها عدد المدارس الن 
 من قبل الفريق

 + المكتب 17 17 47 10/2021( / 3-7)

  

  ة ذكر ( ت25)رفع تم  
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
  بها تقارير الصيانةف
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 مدارس مكتب التعليم بالجبيل .2

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت ع

دد المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

(10-14 / )10/2021 132 26 25 

 

 بها تقارير الصيانة ة ذكر ( ت37)رفع تم 
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
  ف
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ية .3  مكتب التعليم بالنعب 

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 من قبل الفريق زيارتها 

(19-21 / )10/2021 130 29 19 

 

 بها تقارير الصيانة ة ذكر ( ت16)رفع  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
  ف
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 مكتب التعليم بالخفجر   .4

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

(24-25 / )10/2021 103 9 9 

 

 

 بها تقارير الصيانة   الصيانة لمدارس الخفجر   كر ا ذترفع تم  
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ليصبح  ف

 ( تذكرة: 89عدد التذاكر )
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 بالقطيفمكتب التعليم  .5

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 الفريق زيارتها من قبل

(26/10) - (11/11/2021) 415 115 65 

 

 

 بها تقارير الصيانة   القطيفالصيانة لمدارس  كر ا ذترفع  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ليصبح  ف

 ( تذكرة152عدد التذاكر )
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 بقرية العليامكتب التعليم  .6

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت عد

د المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

 + مكتب التعليم 11 22 93 11/2021/  14-16

 

 بها تقارير الصيانة    قرية العليا رفع تذاكر الصيانة لمدارس  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ف

 ( تذكرة163) ليصبح عدد التذاكر 
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 بالخبر مكتب التعليم  .7

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
المدراس المقدمة عل  عدد 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

17-24  /11/2021 241 65 42 

 

 بالظهرانمكتب التعليم  .8

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

25  /11/2021 51 4 4 

 

 بها تقارير الصيانة  والظهران الخبر رفع تذاكر الصيانة لمدارس  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ف

 ( تذكرة214) ليصبح عدد التذاكر 
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ق الدماممكتب التعليم  .9  بشر

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت 

عدد المدارس الن 
 الفريقزيارتها من قبل 

5-13  /12/2021 249 58 38 

 

 

 

 

ق الدمامرفع تذاكر الصيانة لمدارس  تم  بها تقارير الصيانة  شر
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ف

 ( تذكرة266) ليصبح عدد التذاكر 
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 بغرب الدماممكتب التعليم  .10

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 طلبات الصيانة
  تمت عدد المدار 

س الن 
 زيارتها من قبل الفريق

14-23  /12/2021 240 63 43 

 

 

 بها تقارير الصيانة  غرب الدمامرفع تذاكر الصيانة لمدارس  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ف

 ( تذكرة340) ليصبح عدد التذاكر 
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 ببقيق مكتب التعليم  .11

 عدد المدارس الكل   تاري    خ الزيارات
عدد المدراس المقدمة عل 

 ات الصيانةطلب
  تمت 

عدد المدارس الن 
 زيارتها من قبل الفريق

26-28  /12/2021 139 14 14 

 

 

 بها تقارير الصيانة ليصبح عدد  بقيقرفع تذاكر الصيانة لمدارس  تم
ً
  مرفقا

 
  نظام خدمان

ز
ف

 ( تذكرة363) التذاكر 
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ز ) ولظروف  م ،12/2021( / 30-29تم جدولة زيارة مدارس سلوى و البطحاء لمدة يومي 

وع ..    للمرحلة القادمة من المشر
ز
 تعطل بالطريق تم تأجيل زيارات اليوم الثان
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  المدارس بعض الصور من أعمال الصيانة الوقائية
ز
 : ف
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