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 الغرض: .1

المبادئ التوجيهية لشراء األجهزة للتأكد من أن جميع وتحديد ضمان وجود حد أدنى من التنوع في األجهزة داخل الكلية.  .1.1

 األخرى للكلية.تتكامل مع التقنيات ووقيمة مقابل المال  مناسبة،ية تقنيات األجهزة للكل

 تنطبق على: .2

 األقسام،رؤساء  اإلداريون،وظفون م من يلتزم جميع المستخدمين الذين صدرت لهم أجهزة مملوكة للكلية بهذه السياسة .2.1

أو الخدمات التابعة اإللكترونية لكلية األمير سلطان  الثالث،الطرف  المقاولون، الطالب، التدريس،أعضاء هيئة  المدراء،

 العسكرية للعلوم الصحية.

 :المسؤولية .3

والموظفين قصيرا / طويل األجل الذين يتعاملون مع شراء أجهزة إدارة تقنية االتصاالت والمعلومات جميع موظفي   .3.1

 .الكليةالتكنولوجيا لـ 

 يكون كل موظف في الكلية مسؤوالً عن جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أو أي جهاز طرفي.  .3.2

 كلية،القسم الدعم والعمليات )مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات( هو المسؤول عن صيانة وإدارة جميع الخدمات لتكنولوجيا   .3.3

 رمجيات،والب األجهزة،المسؤولة عن الحفاظ على قطع غيار التكنولوجيا الكافية والمتطلبات األخرى بما في ذلك الموارد مثل 

 البيانات والتطبيق والموقع اإللكتروني الداخلي والخارجي ومعلومات أخرى. وأحبار، والشبكات،

 المصطلحات:تعريف  .4

ادية للكمبيوتر واألجهزة ذات الصلة. تشمل األجهزة الداخلية اللوحات إلى األجزاء الم يشير "جهاز الكمبيوتر" .4.1
األم ومحركات األقراص الصلبة وذاكرة الوصول العشوائي. تشمل األجهزة الخارجية الشاشات ولوحات 

 المفاتيح والماوس والطابعات والماسحات الضوئية.
 :السياسة .5

 المواقع.عبر جميع الكلية غطي هذه السياسة أجهزة كمبيوتر وشبكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بموظفي ت .5.1

 :اإلجراءات .6

 شراء األجهزة: .6.1

يلتزم شراء أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة الطرفية للكمبيوتر واألجهزة  .6.1.1

 المحمولة بهذه السياسة.

 مساعد المدير. إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات،أي تغيير في المواصفات أدناه يجب أن يأذن به مدير   .6.1.2

 يدعم البائع جميع مشتريات أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأن تكون متوافقة مع نظام خادم الكلية.  .6.1.3

 شراء أنظمة الكمبيوتر المكتبي: .6.2

يكون شراء أنظمة كمبيوتر سطح المكتب / الكمبيوتر المحمول حزمة نظام سطح مكتب لألعمال )يُوصى باستخدام   .6.2.1

 المزود بحزمة اللغة. Windows 10 Pro"( متوافقة مع "Dellالعالمة التجارية "

 تتضمن حزمة نظام الكمبيوتر المكتبي )ما ال يقل عن هذه المواصفات(: البد أن  .6.2.2

 مواصفات السماعات. Mini Tower / AIOيشمل سطح المكتب  .6.2.2.1

 ال يعمل باللمس )باستثناء الكمبيوتر المحمول(. LED"(  8.02سم ) DELL 5.06 )الشاشة(  .6.2.2.1.1

وماوس ضوئي أسود  أسود-( QWERTYالعربية ) اللغة-لوحة مفاتيح الوسائط المتعددة )سلكية(  .6.2.2.1.2

 )سلكي(.

والبرامج مثل  األحدث،أو  Windows 10 Proالمضّمن )مثل  Windowsنظام التشغيل  .6.2.2.1.3

Office 2019 Pro )أو األحدث 
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- Intel Core i7-7700 (QC / 8MB / 8T / (3.6GHz (CPU)سرعة المعالج  .6.2.2.1.4

gigahertz) / 65W)  ؛ يدعم نظام التشغيلWindows 10 / Linux 

 ميجا هرتز 0DDR4 240جيجابايت( ذاكرة  2×  8جيجابايت ) 16 (RAM)ذاكرة  .6.2.2.1.5

تيرابايت  8بوصة سعة  806 508080205مقاس  SATA SSDمحرك أقراص ثابتة من نوع  .6.2.2.1.6

جيجا  5بسرعة  SATAألف لفة في الدقيقة  208تيرابايت بسرعة  2مع حامل أو محرك أقراص صلبة مزود بسعة إدخال 

 م.في الثانية مع حامل محرك أقراص صلبة لعامل صغير الحج تب

لتحميل الدرج )للقراءة والكتابة على قرص  DVDعناصر أخرى هنا ، مثل محرك أقراص  .6.2.2.1.6

DVD +/- RW  وسلك طاقة النظام )المملكة المتحدة( ، و ،Intel Graphics Graphics  ومنفذ فيديو ،VGA  ،

 واحد ، إلخ. Cواحد ، نوع منفذ  DisplayPort، منفذ  USBمنافذ  4والعالمة التنظيمية ، وال السلكي ، و 

في يوم العمل  -سنوات  .سنوات )الضمان األساسي لمدة  .الخدمة استبدال الوحدة الكاملة لمدة   .6.2.2.1.6

 الناشئة فقط( -التالي 

 مواصفات أجهزة الكمبيوتر المحمولة / المحمولة. .6.2.2.2

 (WLAN / WWANتعمل باللمس مع كاميرا / ميكروفون ،  LCDشاشة  .508080802

أو األحدث ، والبرامج  Windows 10 Proالمضّمن )مثل  Windowsنظام التشغيل  .508080808

 أو األحدث( Office 2019 Proمثل 

- Intel Core i7-7700 (QC / 8MB / 8T / (3.6GHz (CPU)سرعة المعالج  ..50808080

gigahertz) / 65W)  ؛ يدعم نظام التشغيلWindows 10 / Linux 

ميجا هرتز  ..84جابايت( جي 2×  8جيجابايت ) 25الذاكرة )ذاكرة الوصول العشوائي(   .508080804

 DDR4ذاكرة 

 تيرابايت 2سعة  M.2 SATA SSDشريحة محرك األقراص الصلبة  .508080806

 وات / ساعة 48بطارية أساسية ثالثية الخاليا  .508080805

 سنون( .وات ،  56يتضمن الملصق التنظيمي سلك طاقة المملكة المتحدة )محول تيار متردد  .508080802

508080802. Intel 8265 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 4.2 

 العربية ثنائية اإلضاءة الخلفية الداخلية Qwertyحة مفاتيح لو .508080806

في  -سنوات  .سنوات )الضمان األساسي لمدة  .الخدمة استبدال الوحدة الكاملة لمدة  ..508080802

 الناشئة فقط( -يوم العمل التالي 

 شراء أنظمة الخادم .6.3

 .ITCDال يمكن شراء أنظمة الخادم إال من قبل قسم المشتريات ويوصي بها  .6.3.1

 أن تكون أنظمة الخادم المشتراة متوافقة مع جميع أجهزة الكمبيوتر األخرى في الكلية. البد  .6.3.2

جميع مشتريات أنظمة الخادم وأن تضمنها / تضمنها متطلبات البائع وأن تكون متوافقة مع أنظمة  ITCDأن تدعم  البد  .6.3.3

 الخادم األخرى للكلية.

 ، المدير المساعد ITCDأي تغيير في المتطلبات المذكورة أعاله يجب أن يأذن به مدير  .6.3.4

 أن تتماشى جميع المشتريات ألنظمة الخادم مع دليل سياسة وإجراءات الشراء.البد   .6.3.5

 شراء ملحقات الكمبيوتر .6.4
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 إلخ. الخارجية،تشمل ملحقات الكمبيوتر مثل الطابعات والماسحات الضوئية ومحركات األقراص الصلبة   .6.4.1

يمكن شراء األجهزة الطرفية للكمبيوتر فقط عندما ال يتم تضمينها في أي عملية شراء لألجهزة أو تعتبر متطلبًا إضافيًا   .6.4.2

 لألجهزة الطرفية الموجودة.

 أن تكون ملحقات أجهزة الكمبيوتر المشتراة متوافقة مع جميع أجهزة وبرامج الكمبيوتر األخرى في الكلية.  .6.4.3

 .ITCDكن أن يصرح بشراء ملحقات الكمبيوتر إال بقسم الشراء ويوصي به ال يم .6.4.4

والضمان / الضمان من خالل متطلبات المورد وأن  ITCDأن تكون جميع مشتريات أنظمة الخادم مدعومة بواسطة  .6.4.5

 تكون متوافقة مع أنظمة الخادم األخرى بالكلية.

 AIOالتخلص من تكنولوجيا المعلومات )أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب و   .6.5

وأجهزة التخزين المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية األخرى وأنواع األجهزة  USBواألجهزة الذكية و 

 . األخرى ألغراض الكلية(

رة إدابها من قبل  والموصي، من قبل إدارة مراقبة الممتلكات المعتمدة الكليةتصدرها  التخلص من جميع األجهزة التي  .6.5.1

لتنفيذ هذه الخدمة. تأكد من إزالة البيانات الموجودة على هذه األجهزة بما يتوافق مع تقنية االتصاالت والمعلومات 

 المعايير العامة على األقل.

خلص منها االتصال بمكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات إلبالغهم بأنه لم على المستخدمين الذين لديهم معدات يجب الت  .6.5.2

 يعد مطلوبًا.

سوف ينصح مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بما إذا كان يمكن إعادة استخدامه في مكان آخر داخل الكلية. يجب  .6.5.3

بما في ذلك العمر التقريبي للمعدات. إذا لم يكن من الممكن إعادة استخدام معدات  (،ذكر وصف موجز )صنع وطراز

فيجب على الموظفين االتصال بمكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات لترتيب جمع المعدات  المعلومات،تكنولوجيا 

 والتخلص منها.

لمعتمدة للكلية كدليل على التخلص اآلمن. إذا يتم توفير تقارير محو البيانات / التخلص منها بواسطة إدارة الممتلكات ا .6.5.4

فينبغي إبالغ مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات أثناء ترتيب التخلص  البيانات،طلب شخص ما نسخة من شهادة محو 

 منها. يجب تزويد الكلية بإثبات لمحو البيانات أو تدمير المعدات.

 قبل التخلص من أي جهاز صادر عن الكلية: .6.6

 م حذف جميع البيانات الشخصية وبيانات األعمال من الجهاز باستخدام وظائف نظام التشغيل القياسية.على المستخد .6.6.1

تأكد من تحديث سجل أصول معدات القسم الخاص بك ليعكس أي معدات يتم التخلص منها حيث يتم تحديثها بشكل   .6.6.2

 دوري من قبل مكتب مراقبة الممتلكات.

 المعلومات:نقل معدات تكنولوجيا  6.6

حذف جميع البيانات الشخصية  المديريات،ة أو الكليات أو قبل نقل أي معدات تكنولوجيا معلومات بين أقسام الكلي 6.6.1

 والتجارية من المعدات باستخدام وظائف نظام التشغيل القياسية.

 ماًما.محظور ت الكلية،عندما يتركون عمل  المثال،على سبيل  لألفراد،بيع معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالكلية  6.6.2

 أدوار تغيير الموظفين: 6.6

عليهم االتصال بقسم الممتلكات لنقل مؤقت أو دائم بعد الموافقة.  إدارة الممتلكات مسؤولة عن نقل أي عنصر كمبيوتر 6.6.1

 الكمبيوتر واألجهزة الطرفية.

الوصول إلى أنظمة / خدمات تكنولوجيا المعلومات غير المستخدمة على نطاق على المديرين أو الموظفين التأكد من إزالة  6.6.2

 واسع للموظف الذي ينتقل من أقسامه إلى مناطق أخرى داخل الكلية.



 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة الدفاع 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 
 

 سياسات وإجراءات الكلية 

 المستند خاضع للرقابة، غير قابل للنسخ 

 04 -ق ع  -إت  -ع ك قم السياسة: ر لكترونيةإلاشراء األجهزة عنوان السياسة : 

 4 من 4 الصفحة 0.1االصدار:   00/00/9002 :  التفعيل تاريخ  جديدة النسخة :

 

 

ك 
ع 

- 
ت 

إ
- 

ع 
ق 

- 
1

0
 

إرسال طلب إلغاء التنشيط الذي يحدد متى يجب إزالة الوصول إلى مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات )قسم الدعم  6.6.3

ول قد ال يتم تعطيل الوص جديد،من نقل الموظف. عندما يكون الوصول مطلوبًا من قبل الموظفين في دور والعمليات( قبل أسبوع 

 يجب على المدير الجديد مراجعة الوصول للتأكد من أنه يتناسب مع حاجة الوصول للدور الوظيفي الجديد. ذلك،ومع 

 جهزة الطرفية الجديدة:استبدال الكمبيوتر واألجهزة الطرفية / أجهزة الكمبيوتر واأل 6.6

التحقق من  ITCDما إذا كان الكمبيوتر بحاجة إلى التغيير أم ال. يمكن ألي مستخدم أن يطلب من موظفي  ITCDسيقرر  6.6.1

عليهم ملء "نموذج طلب التوريد" على الرغم من  استبدال،إذا كان الكمبيوتر أو األجهزة الطرفية بحاجة إلى  الكمبيوتر،استبدال 

 إذا لزم األمر. ITCD. يمكن لرؤساء األقسام طلب أجهزة كمبيوتر أو أجهزة طرفية جديدة من ITCDأن رئيس قسمهم إلى 

كلة في شوجود م تتم صيانة / إصالح جميع عناصر الكمبيوتر والكمبيوتر الخاصة بالكلية في الكلية إذا كان هناك شك في 6.6.2

 .5522على المستخدم االتصال بمكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات الداخلي. الكمبيوتر، فال بد 

 االستثناءات: 6.16

 .، مساعد المدير ITCDمراجعة استثناءات هذه السياسة والموافقة عليها من قبل مدير  6.16.1

 المراجع: .6

 ال يوجد 6.1

 :التذييالت .6

 ال يوجد 6.1

 

 التاريخ 

م00/00/2900  
 التوقيع 

 

 تجميع: 
 

 المهندس / رضوان بيج

 مهندس شبكات

 التاريخ 

 م00/00/9002

 التوقيع 

 

 تجميع:

 بندر سعد القحطاني

 فني شبكات

 التاريخ 

 م00/00/9002

 التوقيع 

 

 مراجعة: 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 
 م00/00/9002

 :مراجعة التوقيع 

 النقيب / تركي محمد الحربي

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 اعتماد:  التوقيع  التاريخ 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

  وكيل الكلية للجودة والتطوير

 موافقة:  التوقيع  التاريخ 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

العسكرية للعلوم الصحية عميد كلية األمير سلطان 

 بالظهران

 م00/00/9090: تاريخ المراجعة القادمة

 

 م00/00/2900: تاريخ التفعيل

 


