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 : الهدف
والتعليمية واإلدارية وادلالية، وتقدمي البيانات وادلعامالت فعيل إستخدام تقنيات احلاسب اآليل وادلعلومات وتطبيقها لتطوير العمليات الرتبوية ت -

 .وادلعلومات دلتخذ القرار
 مهام إدارة تقنية المعلومات

 إعداد اخلطط التشغيلية والربامج التطويرية إلدارة تقنية ادلعلومات واإلشراف عليها وفق خطط الوزارة يف ىذا اجملال. -
للحاسبات اآللية وأنظمتها وبرامجها وجتهيزاهتا التقنية اليت حتتاجها اإلدارة وادلدارس التابعة ذلا بالتنسيق مع اإلدارة العامة اقرتاح الشروط وادلواصفات الفنية  -

 لتقنية ادلعلومات بالوزارة.
وتدقيق زلتوياتو بالتنسيق مع إداريت ومتابعة حتديث   اإلنرتنتاإلشراف على تصميم وتطوير موقع اإلدارة وادلدارس التابعة ذلا على الشبكة العنكبوتية    -

 العالقات العامة واإلعالم الرتبوي 
واالجتماعات ادلرئية والربيداإللكرتوين،والربط الشبكي بني اإلدارة وادلدارس على ضوء االحتياجات التعليمية واإلدارية بالتنسيق مع   اإلنرتنتتوفر خدمة  -

 اجلهات ذات العالقة بالوزارة 
تدقيقها  قواعد البيانات سواء يف اإلدارة أو ادلدارس التابعة ذلا، وتوفريادلعلومات اإلحصائية دلتخذي القرار يف اإلدارة أو الوزارة، ومتابعةاإلشراف على    -

 وحتديثها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة.
 رس التابعة ذلا.اإلشراف على صيانة ادلعامل وأجهزة احلاسب األيل وحتديثها يف اإلدارة وادلدا -
 لعالقة بالوزارة . تفعيل ميكنة األعمال اإلدارية وادلالية والتعليمية وتطويرىا،وتوفر البيئة ادلناسبة لإلدارة اإللكرتونية  بالتنسيق مع اجلهات ذات ا   -
 صيانة األنظمة  والتطبيقات ادلستخدمة يف اإلدارة وحتديثها.  -
 اإلدارية يف اإلدارة وادلدارس ومكاتب الرتبية والتعليم .تقدمي الدعم الفين الالزم للوحدات  -
 صة بذلك . وضع نظام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة وادلعدات اخلاصة بأجهزة وبرامج احلاسب األيل وأجهزة االتصال ومتابعة تنفيذ العقود اخلا   -
دارة تقنية ادلعلومات ، والعاملني اإلداريني يف اإلدارة وادلداس بالتنسيق مع اجلهات ذات اقرتاح برامج التثقيف والتدريب يف رلال تقنية ادلعلومات دلنسويب إ -

 العالقة باإلدارة . 
 ا بعد إقرارىا حتديد احتياجات الوحدات اإلدارية يف اإلدارة )عدا (ادلدارس ) من أجهزة احلاسب اآليل وتقنية ادلعلومات ،وقطع الغيار،ومتابعة توريدى -
 ج اإلدارة من القوى العاملة والتجهيزات وادلواد والعمل على توفريها. حتديد احتيا  -
 إعداد مشروع ادليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.  -
 تنظم ادلعامالت وادلعلومات اخلاصة باإلدارة وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة. -
 عن نشاطات وإجنازات اإلدارة ومعوقات األداء فيو وسبل التغلب عليها ورفعها دلدير عام الرتبية والتعليم .  إعداد التقارير الدورية -
 أي مهام أخرى تكلف هبا فيمجال اختصاصها. -
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 /    نطاق العمل باإلجراء 2
 تقنية ادلعلومات يتم تطبيق ىذه االجراءات بإدارة 

 

 /    المسئوليات 3
 مدير إدارة تقنية ادلعلومات 

 مساعد/ة مدير إدارة تقنية ادلعلومات 
 التخطيط والتطوير بإدارة تقنية ادلعلومات  رئيسة

 رئيس البنية التقنية 
 منسقة البنية التقنية

 فين/ـة  قسم البنية التقنية
 فين شعبة أمن ادلعلومات 

 رئيس قسم ادلعامل احلاسوبية 
 منسقة قسم ادلعامل احلاسوبية 

 قسم ادلعامل احلاسوبية فين/ـة 
 رئيس قسم األنظمة  ادلوحدة والبوابات االلكرتونية 
 منسقة قسم األنظمة  ادلوحدة والبوابات االلكرتونية

 نظام اإلدارة الرتبوية ادلوحد نور /ـةمشرف
 فنية نظام اإلدارة الرتبوية ادلوحد نور

 االلكرتونيةفين البوابات 
 فين/ـة  شعبة الربرلة  

 رئيس قسم خدمة اإلنرتنت
 منسقة قسم خدمة اإلنرتنت
 فين/ـة  قسم خدمة اإلنرتنت

 قسم الدراسات وادلعلومات اإلحصائية 
 منسقة قسم الدراسات وادلعلومات االحصائية
 فين/ـة  قسم الدراسات وادلعلومات االحصائية

 اللكرتوين مشرف شعبة خدمة الربيد ا
 
 
 
 
 
 خطوات العمل4

 الوثيقة/السجل/ النموذج المسئولية الخطوات م
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 حصائيإ( تقرير) معمومة /طمب :اسم العممية  3-7
 1-1-4نموذج طمب تقرير احصائي  - ) معمومة /تقرير ( إحصائيتعبئة نموذج طمب  4-1-1
  جية مقدـ الطمب مقدمة الطمب رئيس الجية موافقة  4-1-2
في حالة لمدير إدارة تقنية المعمومات  تقرير احصائي  طمبرفع وثيقة  4-1-3

 أف يكوف الطمب مف جية خارج إدارة تعميـ األحساء  فقط 
  مدير اإلدارة 

  مدير اإلدارة موافقة مدير إدارة تقنية المعمومات في حالة  4-1-4
  رئيس قسـ  ألحصاءإحالة الطمب لرئيس قسـ ايتـ  4-1-5
وفي حالة أف يكوف الطمب مف دلخؿ تعميـ األحساء فيرفع لرئيس القسـ  

 مباشرة 
  رئيس قسـ  

فحص الطمب ومراجعتو مف حيث اكتماؿ في كبل  حالتيف يتـ ال 4-1-6
 المدخبلت 

  رئيس /منسؽ

عداد العبلقات  4-1-7   منسؽ /فني  فتح قواعد البيانات وا 
خراج الطمب ومراجعة المعمومات   4-1-8   منسؽ /فني تصميـ وا 
  رئيس قسـ  إرسالة لمجية مع نسخة لمدير إدارة تقنية المعمومات 4-1-9
تعبئة نموذج تقييـ خدمة المستفيد مف خبلؿ نموذج الطمب أو الرابط  4-1-11

 االلكتروني
  فني القسـ 

 قواعد بيانات الكترونية  القسـفني  وأرشفتو الكترنًيا حفظ التقرير 4-1-11
 ) إعداد /دعم ( : طمب قواعد بيانات سابقة من البرنامج الوزاري ) معارف ( اسم العممية  3-2
 1-2-4نموذج طمب تقرير احصائي  - قواعد بيانات مف برنامج معارؼ ) إعداد /دعـ ( تعبئة نموذج طمب  4-2-1
  جية مقدـ الطمب موافقة رئيس الجية مقدمة الطمب   4-2-2
لرئيس قسـ  ب  قواعد بيانات مف برنامج معارؼ لرئيس قسـ اإلحصاء رفع وثيقة طم 4-2-3

 اإلحصاء
 

  منسؽ القسـ  لمنسؽ القسـ إحالة الطمب  4-2-5
تحديد موعد لمحضور مقدـ الطمب لقسـ األحصاء بإدارة تقنية المعمومات  4-2-6

 تخزيف آمنة وسعة مناسبة ةمع  احضار وحد
  منسؽ /فني 

مع وتقديـ ) إعداد /دعـ ( فتح قواعد البيانات في برنامج معارؼ  4-2-5
 فحصيا والتحقؽ مف سبلمتيا 

  منسؽ /فني 

  منسؽ /فني  عمى نموذج الطمب  التوقيع باستبلـ قواعد البيانات مف برنامج معارؼ 4-2-7
المستفيد مف خبلؿ نموذج الطمب أو الرابط تعبئة نموذج تقييـ خدمة  4-2-8

 االلكتروني
  منسؽ /فني 

 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ /فني  حفظ التقرير وأرشفتو الكترنًيا 4-2-9
 
 

 مدير مدرسة(ربط أو حذف )اسم العممية : طمب  3-4
فػػي نظػاـ اإلدارة التربويػػة طمػػب )ربطحوحػذؼ (مديرمدرسػة تعبيئػة نمػوذج   4-3-1

 نور 
طمب )ربطحوحذؼ نموذج  طمب  جية مقدـ الطمب 

في نظاـ اإلدارة التربوية (مديرمدرسة
 1-3-4نور

  مدير اإلدارة  رفع الطمب لمدير إدارة تقنية المعمومات  4-3-2
 رئيس قسـ  إحالة الطمب لرئيس قسـ اإلحصاء بإدارة تقنية المعمومات  4-3-3
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 اإلحصاء 
 -السػػػجؿ المػػػدني  -دراسػػػة اكتمػػػاؿ الطمػػػب مػػػف حيػػػث ) وثيقػػػة التكميػػػؼ  4-3-4

 أرقاـ التواصؿ 
رئيس قسـ 
 اإلحصاء

 

  منسؽ/فني القسـ  تنفيذ أوامر الربط بالمدرسة في نظاـ اإلدارة التربوية نور  4-3-5
دليػػػؿ تفعيػػػػؿ  -إرسػػػاؿ مسػػػتند التفعيػػػؿ ) كممػػػة المػػػرور واسػػػـ المسػػػتخدـ  4-3-6

 حساب في نظاـ نور ( لمقدـ الطمب بريديا 
-4مستند تفعيؿ كممة المرورنسخة النظاـ ل منسؽ/فني القسـ

3-6 
عادة إرسالو ) صورة سكانر (  4-3-7   منسؽ/فني القسـ طمب التوقيع عمى مستند التفعيؿ وا 
نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط تعبئػػة  4-3-8

 االلكتروني
  منسؽ/فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ/فني القسـ اضافة الطمب في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-3-9
 hasaedu.infoاسم العممية :طمب إنشاء بريد الكتروني عمى نطاق  3-3
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني تعبئة 4-4-1
  مدير اإلدارة  email@hasaedu.infoعمى رفع وثيقة  طمب إنشاءبريدالكتروني 4-4-2
  رئيس الشعبة   إحالة طمب إنشاءبريدالكتروني إلى رئيس شعبة خدمة البريد االلكتروني 4-4-3
  فني الشعبة  رئيس / فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف اكتمالو   4-4-4
  فني الشعبة   إنشاء حساب بريد الكتروني لمقدـ الطمب 4-4-5
سياسػة اسػتخداـ  -مستند التفعيػؿ ) كممػة المػرور واسػـ المسػتخدـ تجييز  4-4-6

 لمقدـ الطمب بريديا و إرساؿ مف قبؿ رئيس الشعبة البريد االلكتروني  ( 
 1-4-4بنموذج الطمب مستند التفعيؿ  الشعبة   فني

عادة إرسالو ) صورة سكانر (  4-4-7   فني الشعبة   طمب التوقيع عمى مستند التفعيؿ وا 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-4-8

 االلكتروني
  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   اضافة الطمب في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-4-9
 اسم العممية  طمب تعديل مسمى عمى حساب البريد االلكتروني 3-5
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب البريدااللكترونيعمى حسابمتعبئة نموذج طمبتعديممسمى 4-5-1
رفع وثيقة    4-5-2

 email@hasaedu.infoعمىحسابالبريدااللكترونيمطمبتعديممسمى
  رئيس الشعبة  

  فني الشعبة   فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف صحتو  4-5-3
  فني الشعبة   تعديممسمىعمىحسابالبريدااللكتروني لمقدـ الطمب  4-5-4
مػػف قبػػؿ رئػػيس   االلكترونػػيإرسػػاؿ مسػػتند التعػػديؿ  عمػػى حسػػاب البريػػد  4-5-5

 الشعبة لمقدـ الطمب بريديا
 1-4-4بنموذج الطمب  مستند التفعيؿ  رئيس الشعبة  

عادة إرسالو ) صورة سكانر (  4-5-6   فني الشعبة   طمب التوقيع عمى مستند التفعيؿ وا 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-5-7

 االلكتروني
  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   اضافة الطمب في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-5-8
   االلكتروني البريد حساب/ إيقافحذف طمب العممية اسم 3-6
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب حسابالبريدااللكترونيإيقاف حذف/ تعبئة نموذج طمب 4-6-1
 حذف/ رفع وثيقة   طمب 4-6-2

 email@hasaedu.infoعمىحسابالبريدااللكترونيإيقاف
  رئيس الشعبة  

  فني الشعبة   فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف اصحتو  4-6-3
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  فني الشعبة   إجراء حذفحسابالبريدااللكتروني  4-6-4
مػػف قبػػؿ رئػػيس  حسػػاب البريػػد االلكترونػػي إيقػػاؼ حذذذف/ إرسػػاؿ مسػػتند  4-6-5

 الشعبة لمقدـ الطمب بريديا
-4-4بنموذج الطمب مستند حذؼ حساب  الشعبة   رئيس

1 
عادة إرسالو ) صورة سكانر (  إيقاؼ حذف/ طمب التوقيع عمى مستند  4-6-6   فني الشعبة   وا 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-6-7

 االلكتروني
  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   اضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-6-8
   البريدااللكتروني حساب ةأرشف طمب العممية اسم 3-7
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب تعبئة نموذج طمب أرشقةحساب البريدااللكتروني 4-7-1
رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أرشقةحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابالبريدااللكتروني عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  4-7-2

email@hasaedu.info 
 

  فني الشعبة   فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف صحتو  4-7-3
  فني الشعبة   إجراء   أرشقةحسابالبريدااللكتروني 4-7-4
إرسػػاؿ مسػػتند أرشػػقة حسػػاب البريػػد االلكترونػػي  مػػف قبػػؿ رئػػيس الشػػعبة  4-7-5

 لمقدـ الطمب بريديا
بنموذج الطمب مستند أرشفة حساب البريد  رئيس الشعبة 

4-7-5 
عادة إرسالو ) صورة سكانر (  4-7-6   فني الشعبة   طمب التوقيع عمى مستند أرشقةوا 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-7-8

 االلكتروني
  فني الشعبة  

 9-7-4قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-7-9
   االلكتروني البريد لحساب تغيير كممة المرور طمب العممية اسم 3-8
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب طمبتغييركممةالمرورلحسابالبريدااللكترونيتعبئة نموذج  4-8-1
  رئيس الشعبة   email@hasaedu.infoعمى  الطمب  رفع 4-8-2
  فني الشعبة   فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف صحتو بالتواصؿ مع صاحبو  4-8-3
  فني الشعبة   المرورلحسابالبريدااللكترونيإجراء  طمب تغيير كممة  4-8-4
إرساؿ مستند تغييركممةالمرورلحسابالبريدااللكتروني مف قبؿ رئيس الشعبة  4-8-5

 لمقدـ الطمب بريديا
 1-4-4طمب إنشاءبريدالكتروني مستند رئيس الشعبة  

طمب التوقيع عمى مستند  طمب تغييػر كممػة المرورلحسػابالبريدااللكتروني  4-8-6
عادة إرسالو ) صورة سكانر (   وا 

  فني الشعبة  

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-8-7
 االلكتروني

  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-8-8
 
 

   hasaedu.infoنطاق إنشاء مجموعة بريدية عمى طمب العممية اسم 3-9
 1-4-4إنشاءبريدالكترونينموذج طمب  جية مقدـ الطمب تعبئة نموذج طمب  إنشاء مجموعة بريدية   ) االلكترونية (  4-9-1
  مدير اإلدارة email@hasaedu.infoرفع الطمب  عمى  4-9-2
  فني الشعبة   فحص الطمب ومراجعتو والتحقؽ مف درجة أىميتو  4-9-4
  فني الشعبة   إجراء  طمب  إنشاء المجموعة البريدية   4-9-5
بنموذج مستند إنشاء مجموعة بريدية  فني الشعبة   لمقدـ الطمب بريدياإرساؿ مستند  إنشاء المجموعة مف قبؿ رئيس الشعبة  4-9-6
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 1-4-4الطمب
عادة إرسػالو ) صػورة سػكانر  4-9-7 طمب التوقيع عمى مستند إنشاء المجموعة وا 

 ) 
  فني الشعبة  

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-9-8
 االلكتروني

  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-9-9
   أو حذف عمى المجموعة البريدية  تعديل طمب مالعممية اس 3-71
 1-4-4نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني جية مقدـ الطمب وحذفمجموعة بريدية  تعديؤلتعبئة نموذج طمب 4-11-1
  رئيس الشعبة  email@hasaedu.infoعمى  الطمب  رفع 4-11-2
  فني الشعبة   إجراء  طمبتعديؤلوحذؼ المجموعة البريدية   4-11-3
مستند التعديؿ واإلضافة لمجموعة بريدية  فني الشعبة   إرساؿ مستندتعديؤلوحذؼ المجموعة البريدية  لمقدـ الطمب بريديا 4-11-4

 1-4-4بنموذج الطمب 
عػادة إرسػالو  4-11-5 طمب التوقيع عمى مسػتند التعػديؿ عمىالمجموعػة البريديػة   وا 

 ) صورة سكانر ( 
  فني الشعبة  

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-11-6
 االلكتروني

  فني الشعبة  

 قواعد بيانات الكترونية  فني الشعبة   إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-11-7
   mdiaاإلنترنتطمب تشغيؿ خدمة  العممية اسـ 4-11
 mdiaاإلنترنػػتإعػػداد قػػوائـ بحسػػماء المػػدارس المعتمػػد تزويػػدىا بخدمػػة    4-11-1

 stcمف شركة االتصاالت 
شركة االتصاالت 

stc 
 1-11-4قائمة قواعد بيانات الكترونية 

مػػػف شػػػركة   mdiaاإلنترنػػػتإبػػػبلغ المػػػدارس  المعتمػػػد تزويػػػدىا بخدمػػػة   4-11-3
 stcاالتصاالت 

مف شركة 
 stcاالتصاالت 

 

متابعػػػػػة أعمػػػػػاؿ الشػػػػػركة المقاولػػػػػة حتػػػػػى االنتيػػػػػاء مػػػػػف تركيػػػػػب  خدمػػػػػة   4-11-4
 mdiaاإلنترنت

  منسؽ /فني القسـ

واختبػػػػار التشػػػػغيؿ بتنفيػػػػذ زيػػػػارة   mdiaاإلنترنػػػػتفحػػػػص تركيػػػػب خدمػػػػة   4-11-5
 ميدانية لممدرسة  

 mdiaاإلنترنتنموذج فحص خدمة   منسؽ /فني القسـ
4-11-5 

(  مػف  919وىػو stcجية الػدعـ الفنػي فػي ممصؽ يحتوي عمى ) وضع  4-11-6
 stcشركة االتصاالت 

مف شركة 
 stcاالتصاالت 

 

 mdiaاإلنترنػػػتورش عمػػػؿ عػػػف  خدمػػػة   stcشػػػركة االتصػػػاالت  تفعيػػػؿ 4-11-7
لمػػوظفي قسػػػـ خدمػػة االنترنػػػت ومػػػف ثػػـ تنفػػػذ لممػػػدارس مػػف قبػػػؿ مػػػوظفي 

 القسـ 

مف شركة 
 stcاالتصاالت 

 

  منسؽ /فني  mdiaاإلنترنتالتوقيع عمى  سياسة  خدمة   4-11-8
 mdiaوالػربط الشػبكي  اإلنترنتنياء تركيب وتفعيؿ خدمة  إالتوقيع عمى  4-11-9

 والتوقيع عمى نموذج االستبلـ 
 mdiaاإلنترنتنموذج فحص خدمة   منسؽ /فني 

4-11-5 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-11-11

 االلكتروني
  منسؽ /فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ /فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-11-11
   في حالة وجود مبلحظات عمى أعماؿ الشركة المقاولة  4-11-12
 /منسؽ/فني رئيسبػػػإدارة تقنيػػػػة  اإلنترنػػػػترئػػػػيس قسػػػـ خدمػػػة رفػػػع المبلحظػػػات موثقػػػػة إلػػػى  4-11-13
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 /ة/مدير المعمومات 
  رئيس القسـ stcشركة االتصاالت التعميـ في بلحظات لمدير حساب رفع الم 4-11-14
  منسؽ /فني القسـ بعد التحقؽ مف جودة األداء الطمب  إغبلؽمتابعة  4-11-15
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-11-16

 االلكتروني
  منسؽ /فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ /فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-11-17
   mdiaاإلنترنتطمب دعم  لخدمة  العممية اسم 3-72
  مدير/ة  stcمف قبؿ  شركة االتصاالت  mdiaاإلنترنتفتح تذكرة عطؿ بخدمة 4-12-1
لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  اإلنترنػػػػتاسػػػػتبلـ رئػػػػيس خدمػػػػة  4-12-2

 المعمومات 
  قسـالرئيس 

سػػاعة يػػػتـ الرفػػع لقسػػػـ خػػػدمات  24عػػدـ حػػػؿ المشػػكمة خػػػبلؿ فػػي حالػػػة  4-12-3
 االنترنت

  

شػػركة االتصػػاالت التعمػػيـ فػػي المبلحظػػات لمػػدير حسػػاب النمػػوذج و رفػػع  4-12-4
stc 

  قسـالرئيس 

  منسؽ /فني  الخدمةجودة الطمب والتحقؽ مف  إغبلؽمتابعة  4-12-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-12-6

 االلكتروني
  منسؽ /فني 

 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ /فني  إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-12-7
 -دائمذذذذة ) لممذذذذدارس المحدثذذذذة  اإلنترنذذذذتطمذذذذب خدمذذذذة  العمميذذذذة اسذذذذم 3-74

 التبديل بين الخدمات ..(  -المنتقمة  -المستقمة 
  

 1-13-4اإلنترنتنموذج طمبخدمة جية مقدـ الطمب اإلنترنتخدمة رفع طمب 4-13-1
لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  اإلنترنػػػػتاسػػػػتبلـ رئػػػػيس خدمػػػػة  4-13-2

 المعمومات 
  رئيس قسـ

بيئػػػة دمػػػة والمواءمػػة بػػػيف نػػوع الخدمػػػة و دراسػػة مػػػدح اسػػتحقاؽ الجيػػػة لمخ 4-13-3
 وعدد المستفيديف ..االتصاؿ 

  رئيس /منسؽ القسـ 

  رئيس /منسؽ القسـ اسة الطمب ونوع الخدمة المناسبة تحديد نتائج در  4-13-4
  رئيس قسـ مف قبؿ رئيس القسـ وطمب حضور استبلـ الخدمة الموافقة إرساؿ  4-13-5
  فني القسـ  لمقدـ الطمب  اإلنترنتتسميـ جياز خدمة  4-13-6
  فنيالقسـ مع مقدـ الطمب اإلنترنتإجراء اختبار عمى جودة جياز خدمة  4-13-7
-4التوقيع عمى االستبلـ في نموذج الطمب فني القسـ لجياز ) المودـو (توثيؽ استبلـ مقدـ الطمب  4-13-8

13-1 
  فني القسـ اإلنترنتالتوقيع عمى سياسة استخداـ خدمة  4-13-9
الػػرابط نمػػوذج الطمػػب أو مػػف خػػبلؿ عبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد ت 4-13-11

 االلكتروني
  فني القسـ  

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-13-11
   مؤقتة ) المودم (  اإلنترنتطمب خدمة  العممية اسم 3-73
 1-14-4اإلنترنتنموذج طمبخدمة جية مقدـ الطمب اإلنترنتخدمةرفع طمب 4-14-1
لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  اإلنترنػػػػتاسػػػػتبلـ رئػػػػيس خدمػػػػة  4-14-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 
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  القسـ فني اإلنترنتخدمة  إحالتو لفني 4-14-3
مػػع جيػػة مػػزود السػػابقة حػػؿ المشػػكمة قة يػػتـ فػػي حالػػة وجػػود خدمػػة مسػػب 4-14-4

 . الخدمة
  مدير/ة

  منسؽ القسـ مع جية مزود الخدمةلحؿ األعطاؿ  اإلنترنتمنسؽ خدمة متابعة  4-14-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-14-6

 االلكتروني
  منسؽ القسـ

   أو كوف المدرسة مستحدثة ....في حالة استمرار المشكمة  4-14-7
  منسؽ /فني اإلنترنت المؤقتةخدمة دراسة مدح استحقاؽ الجية ل 4-14-8
  منسؽ القسـ وطمب حضور استبلـ الخدمة  الموافقة منخبلؿ نموذج الطمب إرساؿ 4-14-11
  /فنيمنسؽ  لمقدـ الطمب  اإلنترنتتسميـ جياز خدمة  4-14-11
  منسؽ /فني مع مقدـ الطمب اإلنترنتإجراء اختبار عمى جودة جياز خدمة  4-14-12
توثيػػػؽ اسػػػتبلـ مقػػػدـ الطمػػػب لمخدمػػػة المؤقتػػػة أو تمديػػػد الخدمػػػة والمحػػػددة  4-14-14

 بزمف مقدر 
التوقيع عمى االستبلـ في نموذج الطمب  منسؽ القسـ

4-14-1 
  فني القسـ  اإلنترنتالتوقيع عمى سياسة استخداـ خدمة  4-14-15
  منسؽ /فني القسـ   المستفيد  مف خبلؿ الرابط االلكتروني تعبئة نموذج تقييـ خدمة 4-14-16
 قواعد بيانات الكترونية  منسؽ /فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-14-17
    mdiaبعذذد تذذوفر خدمذذة  dsl) إلغذذاء /سذذحب( ) خطذذوط  العمميذذة اسذذم 3-75

 المودوم  (  -
  

مراجعة قوائـ المدارس التي ) انتيػت فتػرة اإلعػارة والمػرتبط بحػؿ المشػكمة  4-15-1
 (     mdiaالمدارس التي يوجدبيا خدمة  اإلنترنت    -والعطؿ 

  رئيس /منسؽ  

بػػتـ التحقػػؽ    mdiaفػػي حالػػة المػػدارس التػػي يوجػػدبيا خدمػػة  اإلنترنػػت  4-15-2
 مف سبلمة التركيب والتفعيؿ واإلقفاؿ مف خبلؿ تقارير شركة االتصاالت  

 2-16-4نموذج طمب منسؽ /فني

لغاء وقفؿ خدمة  خطوط  4-15-3   منسؽ /فني dslسحب وا 
  - mdiaفي حالة المدارس التي يوجد بيا خدمة إنترنت عطبلف سواء )  4-15-4

dsl  ) 
  منسؽ /فني

  شركة االتصاالت تخاطب إدارة المدرسة جية االختصاص ) شركة االتصاالت (  4-15-5
مخاطبػػة قسػػـ خدمػػة االنترنػػت فػػي حالػػة عػػدـ تسػػديد الخدمػػة مػػف شػػركة  4-15-6

سػاعة مرفػؽ بػاإلجراءات التػي تػـ اتخاذىػا مػع شػركة  48االتصاؿ خبلؿ 
 االتصاؿ   

  شركة االتصاالت

  منسؽ /فني متابعة طمب حؿ المشكمة حتى إغبلؽ العممية  4-15-7
إلدارة تقنيػة المعمومػات   جهازخدمذة اإلنترنذت ) المذودوم (يتـ طمػب تسػميـ 4-15-8

 مع التحكد مف رقـ الشريحة والسيلاير نبر  
  منسؽ /فني القسـ

  فني القسـ إلدارة تقنية المعمومات   خدمةاإلنترنت ) المودوم (توثيؽ سند تسميـ جياز 4-15-9
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-15-11

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-15-11
   اسم العممية : طمب توفير خدمة الفيسات 3-76
 قاعدة بيانات الكترونية  رئيس القسـ  حصر ودراسة احتياج مدارس اليجر مف خدمة االنترنت  4-16-1
  مدير اإلدارة  الرفع لممركز الوطني لممعمومات لتحسيس خدمة الفيسات 4-16-2
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اسػػػػػتبلـ اشػػػػػعار  لممركػػػػػز الػػػػػوطني لممعمومػػػػػات إلدارة تقنيػػػػػة المعمومػػػػػات  4-16-3
 بخطاب التعميد

  رئيس القسـ

والمدارس بخطاب التعميػد والمتضػمف الػزمف ومتطمبػات  stcالرفع لشركة  4-16-4
 التركيب

  رئيس القسـ

المتابعة مف إدارة تقنية المعمومات حتى إنياء التركيب والتحقؽ مف  4-16-5
 جودتو 

  منسؽ /فني

  منسؽ /فني لتقييـ الخدمة  stcارساؿ استبياف مف الشركة  4-16-6
  فني القسـ  التوقيع عمى سياسة استخداـ خدمة اإلنترنت  4-16-7
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-16-8

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-16-9
   اسم العممية : طرح المنافسات 3-77
إعداد أحدث المواصفات لقطع الغيار التقنػي والتػي تتناسػب مػع االحتيػاج  4-17-1

 اإلدارة االلكترونية والتعمـ االلكتروني 
-4نموذج  المواصفات لقطع الغيار التقني منسقي األقساـ 

17-1 
  مدير اإلدارة  دعوة عدة شركات لتقديـ عروضيا  4-17-2
  مدير/مساعد/منسؽ دراسة العروض المقدمة مف الشركات  4-17-3
  مساعد/منسؽ طمب عينات لفحصيا والتحقؽ مف مطابقتيا لمشروط والمواصفات  4-17-4
  مساعد/منسؽ اختيار أفضؿ العروض مف حيث الجودة ومناسبة السعر  4-17-5
 6-17-4 التفاىـ نموذج التعميد و مذكرة مدير/مساعد/منسؽ تعميد الشركة المختارة والتوقيع عمى مذكرة التفاىـ  4-17-6
 نموذج تقييـ أداء المورديف  مساعد/منسؽ استبلـ القطع وتقييـ أداء المورديف  4-17-7
وفير معاماللحاسب اآللي ) الثابت والمتنقل ( تطمبتاسم العممية  :  3-78    
عف طريؽ تعبئة بيانات معامؿ الحاسب اآلي مف قبؿ المدارس في ظاـ  4-18-1

نور بحسب ما تقرره الوزاروباالستناد إلى تعميـ الوزارة اإلدارة التربوية 
بتعبئة ورفع نماذج االحتياج مف معامؿ الحاسب اآللي لممدارس في 
جميع المرحؿ والتحكيد عمى المدارس لتعبئة بياف المعامؿ لدييا  عبر 

 نظاـ نور

 قاعدة بيانات معامؿ الحاسب الآللي  قائد/ةالمدارس

اعتماد المدارس التي تستحؽ التركيب ( مف قبؿ المركز اتخاذ قرار )  4-18-2
 الوطني لممعمومات حيث أف تقدير االحتياج بناًء عمى :

 المدارس التي تـ رفع احتياجيا في العاـ السابؽ ولـ يتـ تحمينو
الزيارات الميدانية لتقدير االحتياج الفعمي لجميع المراحؿ الدراسية مع 

 .مراعاة توفر الشروط البلزمة 
 المدارس المحدثة مع مراعاة توفر الشروط البلزمة 

 توصيات رئيس قسـ الحاسب اآللي بمكتب التربية والتعميـ 
تعبئة نماذج احتياج المدارس مف معامؿ الحاسب اآللي لمجميع  بحسب 

 ورودىا  ورفعيا لموزارة .

المركز الوطني 
 لممعمومات

قسـ إحداث 
 المدارس

 قسـ لحاسب اآللي
 القسـ مشرفو

اسم العممية :استالم معامل الحاسب اآللي وتسميمها لممدارس بحسب  4-19
 االحتياج

  

مندوب المقاوؿ  االستناد إلى خطاب الوزارة بترسية تنفيذ العممية )المشروع(  4-19-1
 - المعتمد

file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20%20بالمدارس%20المستفيدة%20من%20خدمة%20visat.docx
file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20%20بالمدارس%20المستفيدة%20من%20خدمة%20visat.docx


 

 5030052355على سنترال 025اخلي : تحويلة د   Email:itm@hasaedu.info -إدارة تقنية المعلومات 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

زيارة مشرؼ قسـ المعامؿ الحاسوبية لممدارس المنفذ بيا المشروع مع  4-19-2
 المقاوؿ المعتمد لتسميـ الموقع وبدء العمؿمندوب 

مندوب المقاوؿ 
مشرفو  –المعتمد 

 القسـ 

 1/نموذج 4-19-2
محضر تسميـ موقع لممقاوؿ المعتمد لتنفيذ 

 المشروع وبدء العمؿ
تشكيؿ لجنة الستبلـ المعامؿ وفقًا لشروط ومواصفات العممية الواردة في  4-19-3

 تعميـ الوزارة 

إدارة  –مشرفوالقسـ 
إدارة -المستودعات

 التشغيؿ الصيانة
 

4-19-4 

زيارة المدارس مف قبؿ أعضاء المجنة لموقوؼ واالطبلع عمى المواقع 
( طمب 7وتحرير محضر استبلـ ابتدائي لكؿ مدرسة مع نموذج رقـ )

 صرؼ مواد مف قسـ المستودعات لتسجيميا ضمف عيدة المدرسة 

إدارة  -مشرفوالقسـ 
إدارة -المستودعات

 -التشغيؿ الصيانة 
مندوب المقاوؿ 

 المعتمد

4-19-4 
محضر ابتدائي الستبلـ معمؿ الحاسب 

 اآللي لممنافسة  رقـ ../..
4-19-4 

 ( طمب صرؼ مواد7نموذج )
 

4-19-5 

تحرير واعتماد محضر نيائي الستبلـ جميع معامؿ العممية )المشروع ( 
( مف قسـ  3وفؽ الشروط و المواصفات المعتمدةمع نموذج رقـ)

 المستودعات  

إدارة  -مشرفوالقسـ 
إدارة -المستودعات

 -التشغيؿ الصيانة
مندوب المقاوؿ 

 المعتمد

4 -19-5 
محضر نيائي الستبلـ معامؿ الحاسب 

 افسة  رقـ    اآللي لممن
4 -19-5 

 محضر استبلـ
 
 

 قواعدبياناتالكترونية منسؽ / فنيالقسـ إضافة العممية في قواعدبيانات إدارةتقنيةا لمعمومات 4-19-6
منافسات الوزارة اإلشراف والمتابعة لبند التدريب ضمن اسم العممية : 3-21

 لتأمين معامل الحاسب اآللي ومراكز مصادر التعمم .
  

االستناد إلى خطاب الوزارة بترسية المنافسة عمى المقاوؿ المعتمد  4-21-1
   وخطاب مواصفات المعامؿ واالستبلـ بموجبيا .

4-21-2 
التنسيؽ مع المقاوؿ المعتمد لتحديد مكاف وموعد ومفردات البرنامج 

التدريبي حسب ما ورد في مواصفات المنافسة وذلؾ بعد إنيا إجراءات 
 االستبلـ و التسميـ

 –مشرفو القسـ 
 -المقاوؿ المعتمد

قسـ الحاسب اآللي 
بكتب التربية 
 والتعميـ  

 

   إصدار تعميـ لممدارس المعنية بحضور البرنامج التدريبي 4-21-3
مبلئمة مستوح التدريب مع إمكانية متابعة سير البرنامج والتحكد مف  4-21-4

تغيير المواضيع بما يخدـ المصمحة وال يتجاوز الساعات المحددة 
 )استنادًا إلى بند التدريب ضمف الشروط و المواصفات (

-مشرفو القسـ
-المقاوؿ المعتمد
 جية التدريب

 

 5-21-4 نموذج مشرفي القسـ رفع خطاب إنجاز البرنامج التدريبي لجيات االختصاص 4-21-5
 خطاب إنجػػاز ميمة تدريب

  مشرفي القسـ   توزيع الشيادات عمى المتدربيف 4-21-6
 قواعدبياناتالكترونية منسؽ / فني إضافةالعممية في قواعدبيانات إدارةتقنية المعمومات 4-21-7
متابعة الدعم الفني والصيانة لمعامل الحاسب اآللي اسم العممية : 3-27

 المشمولة بالضمان
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   تعميـ آلية طمب الصيانة والدعـ الفني لممدارس المنفذ بيا المشروع  4-21-1
قياـ مشرؼ قسـ المعامؿ الحاسوبية بمتابعة استخداـ آلية طمب الصيانة  4-21-2

وحث معممي ومحضري معمؿ الحاسب عمى ضرورة تفعيميا واالستفادة 
 مف فترة الضماف المتاحة

 –متعيد الصيانة 
ومحضري معممي 

الحاسب وأمناء 
 المصادر

 

4-21-3 

 تقديـ المدارس لطمب الصيانة عبر اآللية المعتمدة 

 –متعيد الصيانة 
معممي ومحضري 
الحاسب وأمناء 

 المصادر

نماذج استبلـ وتسميـ أجيزة المعامؿ رسمية 
 ومعتمدة مف الشركة المتعيدة

4-21-4 
إف وجدت والذي سيتـ  االحتفاظ بكود الصيانة لممراجعة وتقديـ الشكوح

 بناًء عمية زيارة الفني وتسديد طمب الصيانة

 –متعيد الصيانة 
معممي ومحضري 
الحاسب وأمناء 

 المصادر

 

عادتيا  4-21-5 متابعة مشرؼ قسـ المعامؿ الحاسوبية  لتنفيذ طمبات الصيانة وا 
نماذج استبلـ وتسميـ أجيزة المعامؿ رسمية  متعيد الصيانة لممدارس بعد إصبلحيا مف قبؿ متعيد الصيانة

 ومعتمدة مف الشركة المتعيدة  
 قواعدبياناتالكترونية فني القسـ  إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات 4-21-11
   اسم العممية : تأمين مستمزمات معامل الحاسب اآللي  3-27
4-21-1 

استقباؿ طمبات صيانة أجيزة معامؿ الحاسب اآللي مف المدارس الغير 
 مشمولة بالضماف وتعبئة  نموذج االستبلـ  

فنيي ورشة صيانة 
قسـ المعامؿ 

معممي  –الحاسوبية
ومحضري الحاسب 

اآللي وأمناء 
  -المصادر

نموذج استبلـ وتسميـ لصيانة أجيزة معامؿ 
ولة الحاسب اآللي مف المدارس الغير مشم

 بالضماف

4-21-2 

عادتيا لمجيات  إجراء الصيانة البلزمة لؤلجيزة المستممة بالورشة وا 
 المستفيدة

فنيي ورشة صيانة 
قسـ المعامؿ 

معممي  –الحاسوبية
ومحضري الحاسب 

اآللي وأمناء 
 المصادر

نموذج استبلـ وتسميـ لصيانة أجيزة معامؿ 
الحاسب اآللي مف المدارس الغير مشمولة 

 بالضماف

4-21-3 
 زيارة فني ورشة الحاسب اآللي لممدرسة وتنفيذ ما يمـز مف صيانة

فنيي ورشة صيانة 
قسـ المعامؿ 
 الحاسوبية

نموذج إنجاز ميمة صيانة معامؿ الحاسب 
 اآللي  

 
 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-21-4
   اسم العممية :نقل المعمل الدرسي  -3-22
االستناد إلى خطاب إدارة المدرسة أو قسـ إحداث المدارس لتحديد  4-22-1

  مشرفي القسـ مبررات النقؿ   

4-22-2 
 زيارة المدرسة لبلطبلع عمى الموقع واختيار المقر المناسب

 -مشرفي القسـ 
فنيي ورشة 

معممي  –الصيانة

الحاسب محضر اختيار ونقؿ مقر معمؿ 
 اآللي
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ومحضري الحاسب 
اآللي وأمناء 
 المصادر

فؾ وبنقؿ وتركيب التمديدات الكيربائية وتمديدات الشبكة واالثاث لمعامؿ  4-22-3
مخطط  توزيع مكونات معمؿ الحاسب  المقاوؿ المعتمد  الحاسب اآللي  

 اآللي داخؿ المقر الجديد
ميمة نقؿ معمؿ الحاسب  شيادة إنجاز المدارس  تمقي مشيد اإلنجاز لميمة نقؿ المعمؿ مف قبؿ المدارس   4-22-4

 اآللي
4-22-5 

 تشغيؿ المعمؿ والتحكد مف سبلمتو  مف قبؿ فنيي قسـ لدينا  

فنيي ورشة  -
معممي  –الصيانة

ومحضري الحاسب 
اآللي وأمناء 

المقاوؿ -المصادر
 المعتمد

نموذج إنجاز ميمة صيانة معامؿ الحاسب 
 اآللي  

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-22-6
اسم العممية :االستفادة من مخصص بند صيانة معامل الحاسذب اآللذي  -3-24

 و الشبكات  
  

االطبلع عمى المخصص المالي لبند الصيانة المعتمد في الميزانية  4-23-1
  الشؤوف المالية العامة .

تحديد نوعية الصيانة البلزمة لمعامؿ الحاسب اآللي ومراكز مصادر  4-23-2
 التعمـ

مشرفي قسـ 
المعامؿ و مصادر 

 التعمـ

 

تحديد نوعية العدد واألدوات وقطع الغيار البلزمة لورشة صيانة الحاسب  4-23-3
 اآللي

مشرفي وفنيي قسـ 
 المعامؿ الحاسوبية 

 

تحديد عدد معامؿ الحاسب اآللي المتوقع نقميا خبلؿ العاـ الدراسي  4-23-4
 القادـ  

 –مشرفي القسـ 
 أحداث المدارس 

 

  مشرفي القسـ  إعداد المقايسة والشروط والمواصفات لبنود الصيانة 4-23-5
رفع العممية إلدارة المشتريات لطرحيا عمى الشركات و المؤسسات ذات  4-23-6

  إدارة المشتريات االختصاص

الدراسة الفنية لممواصفات ومعاينة العينات ومناسبة األسعار لمعروض  4-23-7
  مشرفي القسـ  المقدمة

  إدارة المشتريات إكماؿ إجراءات االرتباط و الترسية 4-23-8
إدارة  -مشرفي القسـ متابعة األعماؿ اإلدارية البلزمة إلنجاز العممية 4-23-9

 المشتريات  
 

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-23-11
طابعذذة ..(  ضذذمن  -اسذذم العمميذذة : طمذذب إضذذافة / إخذذراج  ) جهذذاز  3-23

 نطاق اإلدارة 
  

-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات   طابعة ..(  ضمف نطاؽ اإلدارة  -رفع طمب إضافة/  إخراج   ) جياز  3-23-1
24-1 

  رئيس القسـاسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  3-23-2
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 المعمومات 
  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   3-23-3
لمقدـ الطمب بعد إحاطػة مقػدـ الطمػب بمتطمبػات ipإضافة / إخراج عنواف 3-23

 اإلخراج
  منسؽ /فني القسـ

حضػػور الفنػػي لمقػػر مقػػدـ الطمػػب وتنفيػػذ إجػػراءات اإلضػػافة عمػػى نطػػاؽ  3-23
 اإلدارة 

  فني القسـ 

التحقػػؽ مػػف التفعيػػؿ أو اإلخػػراج والتوقيػػع عمػػى تنفيػػذ الخدمػػة فػػي نمػػوذج  3-23
 الطمب

  فني القسـ 

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  3-23
 االلكتروني

  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  3-23
   اسم العممية توفير / إصالح نقطة وصول شبكي  3-25
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب شبكيرفع طمب  توفير / إصبلح نقطة وصوؿ  4-25-1

24-1 
اسػػػػػتبلـ رئػػػػػيس البنيػػػػػة التقنيػػػػػة  لمطمػػػػػب وفحصػػػػػو والتحقػػػػػؽ مػػػػػف اكتمػػػػػاؿ  4-25-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-25-3
دارة  4-25-4 في حالة توفير نقطة الشػبكة يػتـ التنسػيؽ مػع الجيػة مقدمػة الطمػب وا 

دارة العبلقات العامة   التشغيؿ والصيانة وا 
  منسؽ القسـ

دارة العبلقات العامة   منسؽ /رئيس وفي حالة اإلصبلح يتـ التنسيؽ مع جية الطمب وا 
  فني القسـ حضور فريؽ الدعـ لتوفير / اصبلح  نقطة شبكة لمقدـ الطمب  4-25-5
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة مف خبلؿ نموذج الطمب  4-25-6
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-25-7

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-25-8
   اسم العممية : طمب مشاركة مصادر مجمدات وطابعات  3-26
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات جية مقدـ الطمب رفع طمب مشاركة مصادر مجمدات وطابعات  4-26-1

24-1 
اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-26-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  فني القسـ تقديـ الخدمة عف بعد أو عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ  لمقدـ الطمب  4-26-3
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب 4-26-4
نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط تعبئػػة  4-26-5

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-26-6
   اسـ الطمب : طمب تثبيت برامج  4-27
-4الدعـ التقني والشبكات نموذج  طمب  جية مقدـ الطمب رفع طمب تثبيت برامج  4-27-1

24-1 
  رئيس القسـ اسػػػػػتبلـ رئػػػػػيس البنيػػػػػة التقنيػػػػػة  لمطمػػػػػب وفحصػػػػػو والتحقػػػػػؽ مػػػػػف اكتمػػػػػاؿ  4-27-2

file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بخدمات%20دعم%20البنية%20التقنية%20%20لعام%20143%20143%20هـ.docx
file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بخدمات%20دعم%20البنية%20التقنية%20%20لعام%20143%20143%20هـ.docx
file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بخدمات%20دعم%20البنية%20التقنية%20%20لعام%20143%20143%20هـ.docx
file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بخدمات%20دعم%20البنية%20التقنية%20%20لعام%20143%20143%20هـ.docx


 

 5030052355على سنترال 025اخلي : تحويلة د   Email:itm@hasaedu.info -إدارة تقنية المعلومات 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 المعمومات 
  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-27-3
  فني القسـ تقديـ الخدمة عف بعد أو عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ  لمقدـ الطمب  4-27-4
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة  في نموذج الطمب 4-27-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-27-6

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-27-7
   اسم العممية : طمب تشغيل وتغعيل البرامج الوزارية عمى الشبكة  3-28
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب وتفعيؿ البرامج الوزارية عمى الشبكة الكترونيارفع طمب تشغيؿ  4-28-1

24-1 
اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-28-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-28-3
  فني القسـ تقديـ الخدمة عف بعد أو عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ  لمقدـ الطمب  4-28-4
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة  في نموذج الطمب 4-28-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-28-6

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-28-7
3-29 
 

   اسم العممية : طمب توفير خدمة اإلنترنت عن طريق الشبكة الداخمية 

-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب رفع طمب  توفير خدمة اإلنترنت  عف طريؽ الشبكة الداخمية 4-29-1
24-1 

اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-29-2
 المعمومات 

  رئيس القسـ 

  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-29-3
تػػوفير  –عػػدد المسػػتفيديف  -دراسػػة الطمػػب مػػف حيػػث ) تقػػدير االحتيػػاج  4-29-4

 مستمزمات الخدمة ...( 
  فني القسـ

دارة العبلقات  العامة ألداء الميمة  4-29-5   رئيس /فني التنسيؽ مع إدارة التشغيؿ والصيانة وا 
  فني القسـ توفير لخدمة لمقدـ الطمب وفؽ نتائج الدراسة  4-29-6
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى سياسة االستخداـ  4-29-7
خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف  4-29-8

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-29-9
 -اسذذم العمميذذة : طمذذب صذذيانة جذذاهز حاسذذب )لذذي وممحقذذات ) طابعذذة  3-41

 جهاز بصمة ..(  -شاشة  -كيبورد  -موس  -ماسح ضوئي 
  

-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب رفع طمب الصيانة مف خبلؿ  نموذج طمب الصيانة 4-41-1
24-1 

اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-41-2
 المعمومات 

  رئيس القسـ 
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  منسؽ القسـ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-41-3
تقديـ الدعـ البلـز ) عف بعد أو عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ أو بإحضار  4-41-4

 الجياز لمقر ورشة الصيانة ( 
  فني القسـ

عنػػػد احضػػػار الجيػػػاز لمقػػػر الورشػػػة يتطمػػػب تسػػػجيؿ الجيػػػاز فػػػي سػػػجؿ  4-41-5
التسػػميـ واالسػػتبلـ وقاعػػدة بيانػػات االلكترونيػػة ألجيػػزة الورشػػة ألخػػذ موعػػد 

 التسميـ .

نموذج استبلـ جياز تقني في نموذج  القسـ فني
 1-24-4الطمب 

عند إنياء الورشة مف عمػؿ الصػيانة يػتـ االتصػاؿ بمقػدـ الطمػب السػتبلـ  4-41-6
 الجياز

  فني القسـ

  فني القسـ  التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب 4-41-7
المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة  4-41-8

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-41-9
   اسم العممية : حل مشاكل الوصول لمشبكة الداخمية  3-47
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب الداخميةرفع طمب حؿ مشاكؿ  الوصوؿ بالشبكة  4-47-1

31-1 
اسػػػػػتبلـ رئػػػػػيس البنيػػػػػة التقنيػػػػػة  لمطمػػػػػب وفحصػػػػػو والتحقػػػػػؽ مػػػػػف اكتمػػػػػاؿ  4-47-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  منسؽ  القسـ إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-47-3
  فني القسـ تقديـ الدعـ البلـز عف بعد أو عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ  لمقدـ الطمب  4-47-4
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب  4-47-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-47-6

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-47-7
   اسم العممية : طمب تجهيز /تهيئة /إعداد جهاز حاسب )لي جديد  3-42
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب رفع طمب  تييئة جياز حاسب آلي جديد  4-42-1

32-1 
اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-42-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

4-42-3 
 

  منسؽ  القسـ إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية  

تقديـ الدعـ البلـز )عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ أوبإحضػار الجيػاز لمقػر  4-42-4
 ورشة الصيانة ( 

  فني القسـ

عنػػػد احضػػػار الجيػػػاز لمقػػػر الورشػػػة يتطمػػػب تسػػػجيؿ الجيػػػاز فػػػي سػػػجؿ  4-42-5
التسميـ واالستبلـ وقاعدة البيانات االلكترونيػة ألجيػزة الورشػة ألخػذ موعػد 

 التسميـ .

  فني القسـ

عند إنياء الورشة مف عمػؿ الصػيانة يػتـ االتصػاؿ بمقػدـ الطمػب السػتبلـ  4-42-6
 الجياز

  فني القسـ

  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب  4-42-7
  فني القسـتعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-42-8
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 االلكتروني
 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-42-9
   اسم العممية : إضافة /حذف بصمة لمستخدم عمى الشبكة  3-44
-4نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات  جية مقدـ الطمب رفع طمب  اضافة /حذؼ بصمة مستخدـ عمى الشبكة   4-44-1

24-1 
اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-44-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  منسؽ  القسـ إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-44-3
  فني القسـ تقديـ الدعـ البلـز عف طريؽ زيارة فريؽ الدعـ لمقدـ الطمب   4-44-4
  فني القسـ التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة  4-44-5

رساؿ نسخة التفعيؿ لرئيس مقدـ الطمب   1-24-4نموذج التفعيؿ بنموذج الطمب  رئيس القسـ وا 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-44-6

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-44-7
   اسم العممية : طمب احتياج من أجهزة االحاسب اآللي وممحقاته  3-43
 1-34-4نموذج طمباألجيزة التقنية  جية مقدـ الطمب     رفع طمب االحتياج مف  أجيزة االحاسب اآللي وممحقاتو 4-43-1
اسػػػػتبلـ رئػػػػيس  البنيػػػػة التقنيػػػػة  لمطمػػػػب وفحصػػػػو والتحقػػػػؽ مػػػػف اكتمػػػػاؿ  4-43-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

جيػػػاز  -دراسػػػة طمػػػب االحتيػػػاج وتقػػػدير طريقػػػة التسػػػديد ) جيػػػاز مؤىػػػؿ  4-43-3
 جديد ( والتوقيع بحمر الصرؼ 

  فني القسـ

 1-34-4نموذج استبلمفي نموذج الطمب  فني القسـ التسميـ وفؽ التوفر  والتوقيع عمى االستبلـ وسياسة االستخداـ  4-43-4
خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ 4-43-5

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-43-6
   اسـ العممية : فحص وتقييـ  الحاسب اآللي وممحقاتو ومايرتبط بو  4-35
نموذج  فحص وتقييـ  الحاسب اآللي  جية مقدـ الطمب وتقييـ  الحاسب اآللي وممحقاتو ومايرتبط بورفع طمب  فحص  4-45-1

 1-24-4وممحقاتو ومايرتبط بو 
اسػػػػػتبلـ رئػػػػػيس البنيػػػػػة التقنيػػػػػة  لمطمػػػػػب وفحصػػػػػو والتحقػػػػػؽ مػػػػػف اكتمػػػػػاؿ  4-45-2

 المعمومات 
  رئيس القسـ 

  القسـ منسؽ  إحالة الطمب لمنسؽ  البنية التقنية   4-45-3
تقػػديـ الػػدعـ الػػػبلـز )عػػف طريػػػؽ زيػػارة فريػػؽ الػػػدعـ أو بإحضػػار الجيػػػاز  4-45-4

 لمقر ورشة الصيانة ( 
  فني القسـ

عنػػػد احضػػػار الجيػػػاز لمقػػػر الورشػػػة يتطمػػػب تسػػػجيؿ الجيػػػاز فػػػي سػػػجؿ  4-45-5
التسميـ واالستبلـ وقاعدة البيانات االلكترونيػة ألجيػزة الورشػة ألخػذ موعػد 

 التسميـ .

  القسـ فني

عنػػد إنيػػاء الورشػػة مػػف تقيػػيـ الجيػػاز يػػتـ االتصػػاؿ بمقػػدـ الطمػػب السػػتبلـ  4-45-6
 الجياز

  فني القسـ

  فني القسـ إعداد تقرير والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب  4-45-7
  القسـ فنيتعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-45-8
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 االلكتروني
 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-45-9
   اسم العممية : طمب إنشاء / تطوير برنامج الكتروني 3-46
نموذج  طمب إنشاء وتطوير برنامج  جية مقدـ الطمب رفع طمب  إنشاء / تطوير برنامج الكتروني 4-46-1

 1-36-4واستشارة تقنية  
اسػػػتبلـ رئػػػػيس األنظمػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػػة  لمطمػػػب وفحصػػػػو  4-46-2

 والتحقؽ مف اكتماؿ المعمومات ومناسبة تنفيذة تقنًيا .
  رئيس القسـ 

  رئيس  القسـ إحالة الطمب لقسـ التخطيط والتطوير لدراسة وتقدير احتياج الطمب    4-46-3
  رئيس القسـ تزويد  رئيس األنظمة الموحدة والبوابة االلكترونية  بنتائج دراسة الطمب  4-46-4
فػػػي حالػػػة الػػػرفض يرسػػػؿ  رئػػػيس األنظمػػػة الموحػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػة   4-46-5

 النموذج مرفؽ بحسباب الرفض والمقترحات لمقدـ الطمب 
  فني القسـ

فػػػي حالػػػة قبػػػوؿ الطمػػػب يػػػتـ إشػػػعار جيػػػة الطمػػػب عبػػػر النمػػػوذج بالوعػػػد  4-46-6
 التقديري لئلنجاز    

  رئيس القسـ

  رئيس القسـ تصميـ (  -برمجة  -تكويف فريؽ عمؿ البرمجة البرنامج ) تحميؿ  4-46-7
  فني القسـ برمجة البرنامج وفؽ خطة العمؿ  4-46-8
والتوقيػػػع عمػػػى تنفيػػػذ الخدمػػػة مػػػف خػػػبلؿ التحقػػػؽ مػػػف اختبػػػار البرنػػػامج   4-46-9

 ننموذج الطمب
  فني القسـ

  فني القسـ التوقيع عمى سياسة باستخداـ البرنامج الكترونية  4-46-11
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-46-11

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-46-12
اسذذم العمميذذذة : طمذذب دعذذذم فنذذي ) تطبيذذذق / موقذذع ( ) صذذذيانة /تقيذذذيم  3-47

 /كممة مرور /حذف /اضافة / رفع /إدارة محتوى ...(
  

-4نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية  مقدـ الطمبجية  رفع طمب تطوير/ صيانة /تقييـ برنامج الكتروني  4-47-1
37-1 

اسػػػتبلـ رئػػػػيس األنظمػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػػة  لمطمػػػب وفحصػػػػو  4-47-2
 والتحقؽ مف اكتماؿ المعمومات .

  رئيس القسـ 

إحالػػػػة الطمػػػػب لفريػػػػػؽ الػػػػدعـ الفنػػػػػي بقسػػػػـ األنظمػػػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػػػات  4-47-3
 االلكترونية  

  فني القسـ 

تنفيذ الطمب والتحقؽ مف جودة ) التطبيؽ /الموقػع (  والتوقيػع عمػى تنفيػذ  4-47-4
 الخدمة مف خبلؿ نموذج الطمب

  رئيس /فني القسـ 

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-47-5
 االلكتروني

  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-47-6
اسذذم العمميذذة :طمذذب استضذذافة ) تطبيذذق / موقذذع ( محمذذي عمذذى موقذذع  3-48

 اإلدارة االلكتروني
  

رفػػػػع  طمػػػػب استضػػػػافة ) تطبيػػػػػؽ / موقػػػػع ( محمػػػػي عمػػػػى موقػػػػػع اإلدارة  4-48-1
 االلكتروني

-4نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية  الطمبجية مقدـ 
38-1 

  رئيس القسـ اسػػػتبلـ رئػػػػيس األنظمػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػػة  لمطمػػػب وفحصػػػػو  4-48-2
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 والتحقؽ مف اكتماؿ المعمومات .
  رئيس القسـ تنفيذ ستضافة ) تطبيؽ / موقع ( مالحمي عمى موقع اإلدارة االلكتروني 4-48-3
  رئيس القسـ التحقؽ مف جودة الخدمة والتوقيع عمى تنفيذ ىا مف خبلؿ نموذج الطمب   4-48-4
التوقيػػع عمػػى سياسػػة اسػػتخداـ ) تطبيػػؽ / موقػػع (  الكترونيػػة عمػػى موقػػع  4-48-5

 اإلدارة  
  رئيس القسـ

تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-48-6
 االلكتروني

  القسـفني 

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-48-7
   اسم العممية : طمب فسح حساب في مواقع التواصل االجتماعي   3-49
رفػػػع طمػػػب فسػػػح حسػػػاب فػػػي مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػرئيس قسػػػـ  4-49-1

 األنظمة الموحدة والبوابة االلكترونية 
نموذج  طمب فسح حساب في مواقع  جية مقدـ الطمب

 1-39-4التواصؿ االجتماعي 
  رئيس القسـ استبلـ رئيس األنظمة الموحدة والبوابة االلكترونية  لمطمب  4-49-2
الطمػػب وفحصػػو والتحقػػؽ مػػف اكتمػػاؿ المعمومػػات فػػي حالػػة قبػػوؿ دراسػػة  4-49-3

الطمػػػػب يػػػػتـ إحالتػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ إدارة تقنيػػػػة المعمومػػػػات إلػػػػى إدارة اإلعػػػػبلـ 
 التربوي .

  رئيس القسـ

فػػي حالػػة قبػػوؿ الطمػػب مػػف قبػػؿ  إدارة اإلعػػبلـ التربػػوي يػػتـ اعتمػػادة مػػف  4-49-4
 مدير إدارة تقنية المعمومات 

  رئيس القسـ

رسالة 4-49-5   رئيس القسـ تنفيذ قرار  الفسحمموقع التواصؿ االجتماعي وا 
  رئيس القسـ التوقيع عمى سياسة استخداـ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  4-49-6
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-49-7

 االلكتروني
  فني القسـ

في حالة رفض الطمب مف قبؿ إدارتي تقنيػة المعمومػات أو مػف قبػؿ إدارة  4-49-8
الغػػػبلـ التربػػػوي يػػػتـ الػػػرد بػػػالرفض مػػػف خػػػبلؿ نمػػػوذج الطمػػػب مػػػع ذكػػػر 

 مبررات الرفض 

  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ  إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات 4-49-9
   اسم العممية :طمب إنشاء /حذف حساب عمى بوابة اإلدارة    3-31
-4نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية  جية مقدـ الطمب رفع طمب إنشاء /حذؼ حساب عمى بوابة اإلدارة    4-31-1

41-1 
اسػػػتبلـ رئػػػػيس األنظمػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػػة  لمطمػػػب وفحصػػػػو  4-31-2

 المعمومات .والتحقؽ مف اكتماؿ 
  رئيس القسـ 

  رئيس القسـ  إنشاء /حذؼ حساب عمى بوابة اإلدارة    4-31-3
عػػػػػادة  4-31-4 إعدادبياناتالمسػػػػػتخدممف خػػػػػبلؿ نمػػػػػوذج الطمػػػػػب والتوقيػػػػػع عمييػػػػػا وا 

 إرساليا
  رئيس القسـ 

  فني القسـ  التوقيع عمى سياسة استخداـ حساب عمى موقع اإلدارة االلكتروني   4-31-5
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-31-6

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-31-7
   اسم العممية :طمب فسح الستضافة موقع الكتروني  لجهة خارجية 3-37
-4نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية  جية مقدـ الطمب رفع طمب  فسح الستضافة موقع الكتروني  لجية خارجية 4-37-1
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41-1 
اسػػػتبلـ رئػػػػيس األنظمػػػة الموحػػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػػة  لمطمػػػب وفحصػػػػو  4-37-2

 والتحقؽ مف اكتماؿ المعمومات ومناسبة تنفيذة تقنًيا .
  رئيس القسـ 

فػػػي حالػػػة الػػػرفض يرسػػػؿ  رئػػػيس األنظمػػػة الموحػػػدة والبوابػػػة االلكترونيػػػة   4-37-3
 نموذج الطمب مرفؽ باألسباب والمقترحات لمقدـ الطمب 

  سـرئيس الق

فػػي حالػػة قبػػوؿ الطمػػب  رئػػيس األنظمػػة الموحػػدة والبوابػػة االلكترونيػػة يػػتـ  4-37-4
 إشعار جية الطمب عبر  نموذج الطمب و ) الموعد التقديري لئلنجاز (  

  رئيس القسـ

  فني القسـ  تنفيذ طمب فسح االستضافة لموقع الكتروني  لجية خارجية 4-37-5
التحقػػؽ مػػف اختبػػار الموقػػع االلكترونػػي والتوقيػػع عمػػى تنفيػػذ الخدمػػة مػػف  4-37-6

 خبلؿ نموذج الطمب 
  فني القسـ 

  فني القسـ  التوقيع عمى سياسة استخداـ واستضافة موقع الكتروني  4-37-7
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-37-8

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-37-9
   اسم العممية : طمب الدعم التقني لنظام اإلدارة التربوية نور  3-32
 التربوية  نورنظاـ اإلدارة  جية مقدـ الطمب إرساؿ طمب الدعـ التقني مف خبلؿ نظاـ اإلدارة التربوية نور  4-32-1
 -تمقػػي الػػببلغ مػػف قبػػؿ فريػػؽ دعػػـ اإلدارة التربويػػة نػػور )شاشػػة المتابعػػة  4-32-2

 ىاتفي (  -رسالة بريدية 
  منسؽ نظاـ نور 

  منسؽ /فني  في حالة أف الطمب مف صبلحيات الدعـ التقني يتـ تنفيذ الطمب  4-32-3
فػػػي حالػػػة أف الطمػػػب لغيػػػر صػػػبلحيات الػػػدعـ التقنػػػي يػػػتـ إحالتػػػو لمجيػػػة  4-32-4

 المختصة مف خبلؿ النظاـ 
  مساعد القسـ  

  فني القسـ تعبئة نموذج تقييـ خدمة المستفيد  مف خبلؿ الرابط االلكتروني 4-32-5
 قواعد بيانات الكترونية   فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-32-6
   اسم العممية :دعم الممتقيات واالجتماعات الوزارية والمحمية 3-34
نموذج طمبدعمالممتقياتواالجتماعاتالوزارية  جية مقدـ الطمب رفع طمب دعـ  الممتقيات واالجتماعات الوزارية 4-34-1

4-43-1 
  مدير اإلدارة  استبلـ وثائؽ الطمب الدعـ  الممتقيات واالجتماعات الوزارية والمحمية  4-34-2
  مدير /مساعد  تكويف فريؽ عمؿ دعـ  الممتقيات واالجتماعات الوزارية والمحمية 4-34-3
  فريؽ الدعـ  تجييز المتطمبات التقنية وفؽ خطة العمؿ  4-34-4
  فريؽ الدعـ واالجتماعات الوزارية والمحميةتنفيذ الدعـ  لمممتقيات  4-34-5
-4نموذج انياء ميمة في نموذج الطمب  فريؽ الدعـ إعداد ممخص إنجاز ميمة 4-34-6

43-6 
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-34-7

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-34-8
   ستشارات التقنية واألمنية المعموماتيةاسم العممية : اال 3-33
نموذج طمب إنشاء وتطوير برنامج  جية مقدـ الطمب رفع طمب االستشارات التقنية واألمنية المعموماتية  4-33-1

 1-44-4واستشارة تقنية  
  مدير اإلدارة استبلـ وثيقة طمب االستشارات التقنية واألمنية المعموماتية 4-33-2
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  رئيس القسـ  إحالتو لقسـ التخطيط والتطوير  4-33-3
  رئيس القسـ  توجيو الطمب لمقسـ المختص بإدارة تقنية المعمومات  4-33-4
  رئيس القسـ إعداد تقرير االستشارة  4-33-5
  مدير اإلدارة  إرسالة التقرير االستشاري لممستفيد  4-33-6
خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف 4-33-7

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-33-8
   اسم العممية : تحديد صالحيات الدوام اآللي لمدراء اإلدارات   3-35
نموذج  طمب  خدمة في نظاـ الدواـ  جية مقدـ الطمب رفع طمب تحديد صبلحيات الدواـ اآللي     4-35-1

 1-45-4اآللي
اسػػتبلـ مػػدير إدارة تقنيػػة المعمومػػات لمطمػػب والتحقػػؽ مػػف اكتمػػاؿ وصػػحة  4-35-2

 المعمومات 
  مدير اإلدارة

  مدير اإلدارة  تنفيذ الصبلحيات الدواـ اآللي     4-35-3
  مكتب مديراإلدارة التحقؽ مف التفعيؿ والتوقيع عمى تنفيذ الخدمة في نموذج الطمب  4-35-4
تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط  4-35-5

 االلكتروني
  مكتب مديراإلدارة

 قواعد بيانات الكترونية  مديراإلدارةمكتب  إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-35-6
   اسم العممية إعدادخطة التدريب التقني إلدارة تقنية المعمومات  3-36
 2-46-4نموذج برامج التدريبية التقنية  رئيسة التخطيط تصميـ نموذج بالبرامج التدريبية التقنية المقترحة  4-36-2
طػػرح نمػػوذج االحتيػػاج مػػف التػػدريب التقنػػي لػػئلدارات والمكاتػػب واألقسػػاـ  4-36-3

 والوحدات 
  رئيسة التخطيط

  رئيسة التخطيط إعداد تقرير احصائي بنسة البرامج التقنية التي يحتاجيا الميداف  4-36-4
  رئيسة التخطيط تتـ الموافقة بيف التقرير وميارات المدربات  4-36-5
رفػػػػع خطػػػػػة التػػػػدريب التقنػػػػػي إلدارتػػػػي ) التػػػػػدريب واالبتعػػػػاث والتخطػػػػػيط  4-36-6

 والتطوير لتدريب الفئتيف ) شاغمي الوظائؼ التعميمية وغير التعميمية ( 
 6-46-4نموذج خطة التدريب التقني مساعد /مساعدة

دارة التخطيط والتطوير  4-36-7   التخطيطرئيسة  اعتماد الخطة مف قبؿ إدارة التدريب واالبتعاث وا 
  رئيسة التخطيط جمع الحقائب التدريبية وتحكيميا ودراسة أساليب العرض  4-36-8
  رئيسة التخطيط تزويد المدربات بالمبلحظات المعنية  4-36-9
  رئيسة التخطيط تنفيذ البرامج التدريبية وفؽ الخطة المعتمدة مف قبؿ مدير التعميـ  4-36-11
 نموذج برامج التدريبية التقنية  فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-36-11
   اسم العممية : طمب أحبار لمطابعات  3-37
 1-47-4نموذج طمب أحبار لمطابعات   فني القسـ رفع طمب أحبار لمطابعات  4-37-1
  فني القسـ    المعمومات .استبلـ الطمب والتحقؽ مف اكتماؿ  4-37-2
التوقيع عمى أمر الصرؼ أحبار لمطابعات مف خبلؿ نموذج الطمب      4-37-3   فني القسـ    
  فني القسـ   استبلـ الحبر والتوقيع عمى االستبلـ مف خبلؿ نموذج الطمب  4-37-4
 تعبئػػة نمػػوذج تقيػػيـ خدمػػة المسػػتفيد مػػف خػػبلؿ نمػػوذج الطمػػب أو الػػرابط 4-37-5

 االلكتروني
  فني القسـ

 قواعد بيانات الكترونية   فني القسـ إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  4-37-6
   اسم العممية : التدريب التعاوني  3-38
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 /    الوثائق/ السجالت/ النماذج المستخدمة5
 

الرفع المعتمد مف الجية الرسمية بطمب استقباؿ طبلب وطالبات التدريب  4-38-1
 إلى مدير إدارة تقنية المعمومات 

  مدير اإلدارة 

  مساعد/ة اإلدارة   الرد عمى الجية بالقبوؿ عمى تنفيذ التدريب التعاوني  4-38-2
 3-48-4سجؿ إنجاز متدرب  مساعد/ة اإلدارة   استبلـ وثائؽ التدريب التعاوني مف الجية المعنية   4-38-3
 4-48-4نموذج تعيد متدرب منسؽ /مساعد/ة توقيع تعيد بااللتزاـ بالتعميمات والمحافظة عمى سرية المعمومات  4-38-4
 5-48-4نموذج  خطة التدريب التعاوني   منسؽ /مساعد/ة إعداد خطة التدريب التعاوني ووثائؽ التدريب التعاوني  4-38-5
تنفيذ التدريب التعاوني تحت إشراؼ المنسقيف والفنيػيف التقنيػيف فػي جميػع  4-38-6

 المجاالت التقنية 
 6-48-4تقرير اإلنجاز  التدريب التعاوني منسؽ / فني 

  منسؽ / فني تقييـ التدريب التعاوني وفؽ وثائؽ الجية  3-38-7
إضػافة المتػدربيف والمتػػدربات إلػى قاعػػدة بيانػات التعػػاوف التػدريبي  وتقيػػيـ  4-37-8

 الخدمة 
نموذج تقييـ خدمة التدريب وقاعدة بيانات  منسؽ / فني

 لمتدريب التعاوني4-48-8
   اسم العممية : طمب إعارة موارد التقنية  3-39
ماسػػح ....( إلػػى  -طابعػػة  -رفػػع الجيػػة لطمػػب إعػػارة ) جيػػاز حاسػػب  3-39-1

 إدارة تقنية المعمومات 
 1-49-4 نموذج طمب إعارة موارد التقنية مدير إدارة التقنية 

استبلـ النموذج ودراستو وتوفير الطمب المحدد وتعبئة بيانػات التسػميـ مػف  3-39-2
 إدارة تقنية المعمومات 

  مساعد/ة اإلدارة 

  سكرتير المدير تسميـ الجية لمطمب مع نسخة مف النموذج  3 -3-39
  سكرتير المدير تسميـ نسخة مف النموذج عند تسميـ الجياز لفحصة والتوقيع باستبلمو   4 -3-39
 قواعد بيانات الكترونية   سكرتير المدير إضافة العممية في قواعد بيانات إدارة تقنية المعمومات  5 -3-39

 رقم السجل الوثيقة/السجل/النموذج / القراراتعنوان 

file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بالأحبار%20المصروفة%20للمستفيدين%20بإدارة%20تعليم%20الأحساء%20%20لعام%20143-%20143.docx
file:///C:/Users/huwai/Downloads/قواعد%20البيانات/بيان%20بالأحبار%20المصروفة%20للمستفيدين%20بإدارة%20تعليم%20الأحساء%20%20لعام%20143-%20143.docx
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 1-1-4 نموذج طمب تقرير احصائي
 1-2-4 طمب قواعد بيانات سابقة مف البرنامج الوزاري ) معارؼ ( ) إعداد /دعـ (
 1-3-4 نموذج  طمب طمب )ربطحوحذؼ (مديرمدرسةفي نظاـ اإلدارة التربوية نور 

 6-3-4 المرورنسخة النظاـ لمستند تفعيؿ كممة 
 1-4-4 نموذج طمب إنشاءبريدالكتروني 
 1-4-4 مستند التفعيؿ بنموذج الطمب  

 1-4-4 طمب تعديؿ مسمى عمى حساب البريد االلكتروني نموذج 
 1-4-4 مستند التفعيؿ بنموذج الطمب  

 1-4-4 حساب البريد االلكترونيإيقاؼ  طمب حذف/ نموذج 
 1-4-4 الطمبمستند حذؼ حساب بنموذج 

 1-4-4 طمب أرشفة حساب البريد االلكتروني نموذج 
 1-4-4 مستند أرشفة حساب البريد بنموذج الطمب

 1-4-4 طمب تغيير كممة المرور لحساب البريد االلكتروني
 1-4-4 تغيير كممة المرور لحساب البريد االلكتروني مستند 

 hasaedu.info 4-4-1عمى نطاؽطمب إنشاء مجموعة بريدية  
 1-4-4 مستند إنشاء مجموعة بريدية بنموذج الطمب

 1-4-4 طمب تعديل أو حذف عمى المجموعة البريدية
 1-4-4 مستند التعديؿ واإلضافة لمجموعة بريدية بنموذج الطمب

 1-13-4 نموذج طمب خدمة اإلنترنت 
 1-14- 4 نموذج طمب خدمة اإلنترنت

 2-16-4 المودـو  ( -    mdiaبعد توفر خدمة  dsl) إلغاء /سحب( ) خطوط 
 1-17-4 نموذج  طمب المواصفات لقطع الغيار التقني

 6-17-4 نموذج التعميد و مذكرة التفاىـ 
 7-17-4 نموذج تقييـ أداء المورديف 

 2-19-4 محضر تسميـ موقع لممقاوؿ المعتمد لتنفيذ المشروع وبدء العمؿ
 4-19-4 محضر ابتدائي الستبلـ معمؿ الحاسب اآللي لممنافسة  رقـ ../..

 4-19-4 ( طمب صرؼ مواد7نموذج )
 5-19- 4 محضر نيائي الستبلـ معامؿ الحاسب اآللي لممنافسة  رقـ    

 5-21-4 نموذج  إنجػػاز ميمة تدريب
 3-21-4 لمتعيدة  نماذج استبلـ وتسميـ أجيزة المعامؿ رسمية ومعتمدة مف الشركة ا

 5-21-4 نماذج استبلـ وتسميـ أجيزة المعامؿ رسمية ومعتمدة مف الشركة المتعيدة  
 1-21-4 نموذج استبلـ وتسميـ لصيانة أجيزة معامؿ الحاسب اآللي مف المدارس الغير مشمولة بالضماف

 2-21-4 مشمولة بالضمافنموذج استبلـ وتسميـ لصيانة أجيزة معامؿ الحاسب اآللي مف المدارس الغير 
 3-21-4 نموذج إنجاز ميمة صيانة معامؿ الحاسب اآللي  
 2-22-4 محضر اختيار ونقؿ مقر معمؿ الحاسب اآللي

 3-22-4 مخطط  توزيع مكونات معمؿ الحاسب اآللي داخؿ المقر الجديد
 4-22-4 شيادة إنجاز ميمة نقؿ معمؿ الحاسب اآللي

 5-22-4 معامؿ الحاسب اآللينموذج إنجاز ميمة صيانة 
 1-24-4 نموذج  طمب الدعـ التقني والشبكات 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-24-4 توفير / إصبلح نقطة وصوؿ شبكي نموذج  
 1-24-4 طمب مشاركة مصادر مجمدات وطابعاتنموذج 

 1-24-4 طمب تثبيت برامج  
 1-24-4 طمب تشغيؿ وتغعيؿ البرامج الوزارية عمى الشبكة  

 1-24-4 خدمة اإلنترنت عف طريؽ الشبكة الداخمية: طمب توفير 
 1-24-4 طمب صيانة جاىز حاسب آلي وممحقات
 1-24-4 حؿ مشاكؿ الوصوؿ لمشبكة الداخمية

 1-24-4 طمب تجييز /تييئة /إعداد جياز حاسب آلي جديد
 1-24-4 إضافة /حذؼ بصمة لمستخدـ عمى الشبكة

 1-34-4 وممحقاتوطمب احتياج مف أجيزة الحاسب اآللي 
 1-24-4 فحص وتقييـ  الحاسب اآللي وممحقاتو ومايرتبط بو
 1-36-4 نموذج  طمب إنشاء وتطوير برنامج واستشارة تقنية 

 1-37-4 نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية 
 1-38-4 طمب استضافة ) تطبيؽ / موقع ( محمي عمى موقع اإلدارة االلكتروني

 1-39-4 طمب فسح حساب في مواقع التواصؿ االجتماعي  
 1-41-4 نموذج دعـ عمى البوابة االلكترونية 

 1-41-4 طمب فسح الستضافة موقع الكتروني  لجية خارجية
 1-43-4 نموذج طمب دعمالـ لتقيات واالجتماعات الوزارية

 6-43-4 نموذج انياء ميمة في نموذج الطمب 
 1-44-4 االستشارات التقنية واألمنية المعموماتية 

 1-45-4 تحديد صبلحيات الدواـ اآللي لمدراء اإلدارات  
 2-46-4 نموذج برامج التدريبية التقنية 
 1-47-4 نموذج طمب أحبار لمطابعات

 3-48-4 سجؿ إنجاز متدرب
 4-48-4 نموذج تعيد متدرب

 5-48-4 نموذج  خطة التدريب التعاوني
 6-48-4 تقرير اإلنجاز  التدريب التعاوني
 1-49-4 نموذج طمب إعارة موارد التقنية
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 

 / مخطط العمليات  6

 (:7-7-3) طمب تقرير احصائيمخطط عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:7-2-3)طلب )ربطأوحذف (مديرمدرسةفي نظام اإلدارة التربوية نورمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 قسم اإلحصاءملف  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:7-3-3)إنشاءبريدالكترونيطمب مخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

ملف األنظمة الموحدة والبوابة  -

 اإللكترونية

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 

 (:7-76-3) المودوم  ( -    mdiaبعد توفر خدمة  dsl) إلغاء /سحب( ) خطوط مخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 ملف خدمات اإلنترنت -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

ملف األنظمة الموحدة والبوابة  -

 اإللكترونية

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 الزيارات الشخصية أو االتصال الهاتفي 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 

 

 (:3-31-4)نموذج طلب خدمة اإلنترنتمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -
 ملف خدمات اإلنترنت -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3
 الزيارات الشخصية أو االتصال الهاتفي 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 (:7-23-3)طلب صيانة جاهز حاسب آلي وملحقاتخطط عمليةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 ملف البنية التقنية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 (:7-23-3)طلب الدعم التقني والشبكاتخطط عملية م

 طريقة التواصل الحفظ مدة مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 ملف البنية التقنية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 (:7-43-3)طلب احتياج من أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتهمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 ملف البنية التقنية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 (:3-13-4) طلب إنشاء وتطوير برنامج واستشارة تقنيةمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

ملف األنظمة الموحدة والبوابة  -

 اإللكترونية 

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 الزيارات الشخصية أو االتصال الهاتفي 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 (:3-17-4)نموذج دعم على البوابة االلكترونيةمخطط عملية 

 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -
 ملف البوابة اإللكترونية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3
 الزيارات الشخصية أو االتصال الهاتفي 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 

 (:3-13-4)طلب فسح حساب في مواقع التواصل االجتماعي  مخطط عملية 

 

 

 (:3-41-4)نموذج طلب دعمالملتقيات واالجتماعات الوزاريةمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -
ملف األنظمة الموحدة والبوابة  -

 اإللكترونية 

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 الزيارات الشخصية أو االتصال الهاتفي 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 

 

 

 

 

 (:3-47-4)نموذج طلب أحبار للطابعاتمخطط عملية 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -
 ملف البنية التقنية -

 البريد اإللكتروني سنوات 3

 الزيارة الشخصية 

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 

 

 

 

 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -

 ملف البنية التقنية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 3

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم باإلحساء
 إدارة تقنية المعلومات

 
 (:3-43-4)موارد التقنيةنموذج طلب إعارة مخطط عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التواصل مدة الحفظ مكان الحفظ

 التخزين السحابي -
 ملف البنية التقنية  -

 البريد اإللكتروني  سنوات 1

 ورقيا متضمن روابط التخزين السحابي 
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 هذا ونسأل هللا التوفيق والسداد

 

 

 

 

 

 

 


