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 ملشروع واملواصفات الشروط وثيقة

 تقديم خدمات الدعم والصيانة للمعامل والفصول الذكية مشروع) 

 (واألجهزة التقنية في املدارس وإدارات التعليم 

 :           
Reference: 
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زيارة مدارس بوابة املستقبل وتقديم خدمات الدعم .5.1.8

 ( 11.11 جدول مدارس بوابة املستقبل رقم )حسب العداد املوضحة في  يطبق في بعض املدارس مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي ) بوابة املستقبل (

واجراء عملية الفحص أعداد املدارس في الجدول حسب في كل فصل دراس ي لكل مدرسة يارتين بز , وسيكون من مسؤوليات املقاول القيام لكل إدارة تعليم 

 للعتاد التقني املخصص للبوابة و تقديم الدعم الفني الالزم وفي هذه الصدد يلتزم املقاول بما يلي :

.املعلومات تقنية مدير من اعتمادها قبل ملراجعتها املشروع إلدارة وإرسالها دراس ي فصل كل في املستقبل بوابة مدارس يارةلز  زمنية خطة إعداد -أ

 قائية .الو  الصيانة خطة مع الزيارات لحد طةخال تتفق أن يمكن -ب

  املعلومات تقنية مدير من اتلزيار ل الزمنية الخطة اعتماد -ت

  حسب أعداد املدارس املوضح في الجدول  املستقبل بوابةبزيارتين في كل فصل ملدارس  القيام -ث

 .املعلومات تقنية ومدير املدرسة مدير من وتوقيعة(  12.9 , 12.8 وذس الزيارة امليدانية )نم الزيارة نموذس تعبئة -ج

بداية اختبارات الفصل الدراس ي الول, و  للمدارس  املحددة في الفصل يجب أن تنتهي الزيارتين للمدارس املحددة في الفصل الدراس ي الول قبل  -ح

الثاني قبل بداية اختبارات الفصل الدراس ي الثاني.

.التعليم لتقنيات تطوير بشركة املشروع إدارة إلى وتوقيعها تعبئتها بعد النماذس إرسال -خ

تعبئة منصة أعمال املشروع ) زيارة مدارس بوابة املستقبل ( . -د

: مدارس بوابة املستقبلبعض في عامل الحاسب اآللي مل اإلنترنتخدمة يصال إل  اتتمديدل الاعمأ .5.1.9

إيصال خدمة اإلنترنت إلى التي يمكن من خاللها  تمديدات الالزمةال يلتزم املقاول بعملخدمة اإلنترنت إلى معامل الحاسب اآللي  ايصالبهدف التمكن من ي

 وفي هذه الصدد يلزم املقاول ما يلي : ( 11.12) في الجدول حسب العداد املوضحة مدارس بوابة املستقبل   لبعض في املدرسةمعامل الحاسب اللي 

 تقنية مدير من اعتمادها قبل ملراجعتها املشروع إلدارة وإرسالها التمديدات تغطي العدد املحدد خالل مدة املشروع للتنفيذ  زمنية خطة إعداد -أ

.ويجب أن تكون يكون انتهاء العمال في الخطة قبل بداية اختبارات الفصل الدراس ي الثاني. املعلومات

  املعلومات تقنية مدير من الزمنية الخطة اعتماد -ب

 اختبارات الفصل الدراس ي الثاني.بداية قبل حسب العداد املحددة لتمديدات لجميع املدارس ا أعمال تنتهي أن يجب -ت

.إلى معمل الحاسب اآللي إيصالها ربطها بموزع الشبكة و مع  في املدرسة كيبل شبكة من موقع دائرة اإلنترنت   2عددتمديد  -ث

 . وربطها بالنقطةلها في موقع مناسب قر  الخادم في املعمل وايصال التمديدات  الحائطعمل نقطة شبكة  في  -ج

 .وربطها بالنقطةلها عمل وإيصال التمديدات امل فيعمل نقطة شبكة في السقف  -ح

 .إلى كل معمل و تركيب نفس العدد من النقاط نفس العدد من الكيابلتمديد في حال وجود أكثر من معمل فيلزم  -خ

  في حال وجودها .الكوابل  املخصصة لتمديدات بوابة املستقبل وأنابيب تمديات  من خالل حوامل  اتالتمديد تتم -د

نقاط الشبكة من النوع املمتاز . تكون و  CAT-7  Aبكابل من نوع  تكون تمديدات ال -ذ

 .هاالتأكد من عملفحص النقاط و  -ر 

املعلومات. تقنية ومدير املدرسة مدير من ( وتوقيعة 12.10 )  إنهاء أعمال التمديد إليصال خدمة اإلنترنت للمعمل نموذس نموذس تعبئة -ز 

 ( . تأهيل اإلنترنت في املعاملتعبئة منصة أعمال املشروع )  -س

 صرف وسيتم ,نقاط و كوابل من الالزمة الدوات شاملة الواحد للمعمل الشبكة نقاط وعمل تمديد بتكلفة( 10) السعار جدول   تعبئة -ش

.لها التمديدات أعمال تنفيذ من االنتهاء تم التي املعامل  عدد بحسب ربع كل في التمديدات أعمال عن املقاول  مستحقات

( الطريقة املطوبة لتنفيذ أعمال التمديدات12.11يوضح الشكل )و 

:
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 لاإلنترنت للمعمنموذج إنهاء أعمال التمديد إليصال خدمة  .7.10

 

 . دناهفي الجدول أ وضحةعداد املال إليصال خدمة االنترنت للمعامل الحاسب اآللي باملدرسة بتمديدات التم االنتهاء من جميع أعمال 

 مالحظات العدد البيان

   إيصال التمديدات لهاعدد معامل الحاسب اآللي التي تم 

   عدد النقاط التي تم تركيبها  في كل معمل

   اجمالي عدد النقاط

 

 مدير تقنية املعلومات :     مدير املدرسة : 

 

 التوقيع :      التوقيع :

 

 الختم :      :الختم 

 
  

  التاريخ  اإلدارة التعليمية

  الرقم الوزاري   اسم املدرسة
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 الحاسب اآللي: لمانموذج تمديد إيصال خدمة اإلنترنت للمع .7.11
 


