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 ر.م
العمميات -االنشطة -البرامج 

 التفصيمية
 المسؤول عن التنفيذ اليات التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

مؤشرات 
 النجاح

حدود 
 النسبة

1 
ووحدات جديدة تهتم لجان استحداث 

كمية بالتعميم االلكتروني عمى مستوى 
 جامعة المثنى –العموم 

مقترح يتضمن المهام و 
المسؤوليات المناطة بهذه االدارة و 

 االقسام و الوحدات

رئيس المؤسسة 
 (عميد الكمية )

بعد 
شهر 
من 

حدوث 
الجائح

 ة

  

2 

تكميف عدد من االساتذة من ذوي 
االلكتروني عمى الخبرة بمهام التعميم 

مستوى المؤسسة )الجامعة و الكميات 
 و االقسام (

ترشيح من مجمس المؤسسة 
 )الجامعة و االقسام و الكميات (

رئيس المؤسسة 
 )رئيس الجامعة(

 اسبوعان
صدور قرارات 

 التكميف
 

3 
توفر احتياجات االدارة و االقسام و 
الوحدات )جهاز حاسوب الة تصوير 

 ...الخ (جهاز عرض انترنت 

احتياجات تقدمها و االقسام و 
الوحدات موجهة الى رئيس 

 المؤسسة )الجامعة (

و  عمادة الكمية 
 الكمياتمخازن 

 )الجامعة (

ال 
تتجاوز 
 اسبوع

الحصول عمى 
االجهزة 
 المذكورة

 

4 
وضع خطة عمل لمتعميم االلكتروني 

 الكمية

عقد اجتماعات دورية مع فريق 
و  الوزاري التعميم االلكتروني

 ومركز الحاسبة بالجامعة

مركز الحاسبة 
 بالجامعة

ثالثة 
 اسابيع

 وثيقة

من المفترض ان 
تتضمن وثيقة 

الخطة بند مستقل 
في ميزانية 

المؤسسة لمصرف 
عمى احتياجات 
 التعميم االلكتروني

5 
اعداد برامج و انشطة لنشر ثقافة 

التعميم االلكتروني بالمؤسسة 
 )الجامعة (

عروض مرئية و اعداد اعداد 
محاضرات عممية و مطويات و 

 نشرات

 لجنة المركزية 
–التعميم االلكتروني 
رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

 االلكتروني

عشرة 
 ايام

االنتهاء من 
اعداد المواد 

 العممية

تغيير في 
الثقافة 
 المؤسسية

6 

نشر ثقافة التعميم االلكتروني 
واستحداث العضاء هيئة التدريس 

جائزة جامعة المثنى لممتميزين 
 بالتعميم االلكتروني

 ورش عمل و محاضرات عممية

لجنة المركزية 
التعميم  والفرعية 

 -االلكتروني 
رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

 االلكتروني

 شهرين

تقارير و نتائج 
االستبانات 

وورش العمل و 
المحاضرات 

 العممية

يتم وضع جدول 
زمني لورش 
العمل و 

ضرات المحا
العممية بالتنسيق 
مع فريق التعميم 
االلكتروني و 
رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

تقارير و نتائج التعميم  لجان ورش عمل و محاضرات عمميةنشر ثقافة التعميم االلكتروني لمكوادر  7 االلكتروني
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 -االلكتروني  التدريسية
رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

 االلكتروني

االستبانات 
وورش العمل و 
المحاضرات 

 العممية

8 
نشر ثقافة التعميم االلكتروني بين 

 الطمبة
 ورش عمل و محاضرات عممية

التعميم  لجان
 -االلكتروني 

رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

 االلكتروني

تقارير و نتائج 
االستبانات 

وورش العمل و 
المحاضرات 

 العممية

9 
االلكتروني بين  االمتحاننشر ثقافة 

 اعضاء المجان االمتحانية
 ورش عمل و محاضرات عممية

التعميم  لجان
 -االلكتروني 

رؤساء اقسام و 
وحدات التعميم 

 االلكتروني

تقارير و نتائج 
االستبانات 
 وورش العمل

11 

بناء دراسة و امتحانات خاصة 
 بالتعميم االلكتروني

اقامة مؤتمر التعميم االلكتروني بشهر 
 2121تشرين عام 

التعميم  لجنةمقترح مقدم من 
االلكتروني و رؤساء اقسام 
 ووحدات التعميم االلكتروني

 المساعد العممي
عشرة 
 ايام

اعتماد 
السياسات و 
لوائح االقسام 
من رئاسة 
المؤسسة 
 )الجامعة (

 

 بناء ميثاق اخالقي لمتعميم االلكتروني 11
مقترح مقدم من فريق التعميم 
االلكتروني و رؤساء اقسام 
 ووحدات التعميم االلكتروني

قسم ضمان الجودة 
 وتقويم االداء

عشرة 
 ايام

اعتماد الميثاق 
االخالقي من 
 رئاسة المؤسسة

يشمل كل 
اطراف 
العممية 
 التعميمية

ادارة  بهدفمنصة تعميمية  تثبيت  12
 التعميم االلكتروني

معاون العمداء مقترح مقدم من 
 مميةلمشؤون الع

  المنصة اختيار شهر المنصة لجنة 

 ببناء نظام الخصوصية و االمن 13
مقترح مقدم من معاون العمداء 

 لمشؤون العممية
لجنة التعميم 
 االلكتروني

 اسبوع
تفعيل نضام 
عمى المنصة 

 التعميمية
 

 بناء نظام ادارة التدريب 14
التعميم  لجنةمقترح مقدم من 

 اسبوع فريق المنصة االلكتروني
تفعيل نضام 
عمى المنصة 

 التعميمية
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15 
بالكميات و المحاضرين تدريب 

االقسام لالشراف عمى تنزيل المواد 
 الدراسية الكترونيا

 اسبوع مركز الحاسبة مقترح دورات تدريبية
تقارير انجاز 

الدورات 
 التدريبية

خطة تدريب 
متكامل و 
شاممة كل 
متعمقات 
التحول 
 االلكتروني

16 
الطمبة حول اليات التعامل مع تدريب 

 المنصة التعميمية
 مركز الحاسبة مقترح دورات تدريبية

عشرة 
 ايام

تقارير انجاز 
الدورات 
 التدريبية

خطة تدريب 
متكامل و 
شاممة كل 
متعمقات 
التحول 
 االلكتروني

17 
بناء نظام لمبرامج العممية االلكترونية 

 بالكميات
 ملجان التعميمقترح مقدم من 

 االلكتروني

التعميم االلكتروني 
رؤساء اقسام  و 
وحدات التعميم 

االلكتروني و رئيس 
 المؤسسة

عشرة 
 ايام

اعتماد من 
رئيس المؤسسة 
و تفعيل نظام 
عمى المنصة 

 التعميمية

 

18 
الدراسية  الموادبناء انظمة ادارة 

 االلكترونية
 مركز الحاسبةمقترح مقدم من 

مكتب المعاون 
 العممي

 اسبوع

اعتماد من 
رئيس المؤسسة 
و تفعيل نظام 
عمى المنصة 

 التعميمية

منفصمة 
بالكميات و 
متصمة 
 بالمنصة

 بناء انظمة محتوى التعمم االلكتروني 19
مقترح مقدم من فريق المنصة 

 التعميمية و االلكتروني

فريق المنصة و 
فريق التعميم 

االلكتروني  رؤساء 
اقسام  و وحدات 
و التعميم االلكتروني 
 رئيس المؤسسة

 اسبوع

اعتماد من 
رئيس المؤسسة 
و تفعيل النظام 
عمى المنصة 

 التعميمية

 

21 
بناء نظام ادارة المحاضرات 

 االلكترونية
مقترح مقدم من فريق المنصة 

 التعميمية و االلكتروني

فريق التعميم 
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 

التعميم االلكتروني و 
اعضاء هيئة 

 المعنينالتدريس 

ثالث 
 اسابيع

تفعيل ادارة 
المحاضرات 
االلكترونية 

عمى المنصة 
 التعميمية
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21 

تجهيز معمومات و بيانات الطمبة الى 
المنصة و التاكد من كونها تحتوي 

عمى الشروط المطموبة مثل : 
المقررات الدراسية و ادارتها و 

درجات المقررات و و ادارتها و ادارة 
المواد ة تنزيل و اسقاط و اضاف

 لمطالب

احالة المصوغات المطموبة 
 لممنصة التعميمية

فريق التعميم 
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 

التعميم االلكتروني و 
 مسجمو الكميات

 شهر

تنزيل البيانات 
المطموبة عمى 

المنصة 
 التعميمية

 

 بناء نظام اختبارات القبول االلكتروني 22
مقترح مقدم من فريق المنصة و 
فريق التعميم االلكتروني و رؤساء 
 اقسام ووحدات التعميم االلكتروني

فريق المنصة و 
 رئيس المؤسسة

 اسبوع

اعتماد من 
رئيس المؤسسة 
و تفعيل النظام 
عمى المنصة 

 التعميمية

 

اعداد ادلة الكترونية لممؤسسة و  23
 الكميات و االقسام

 احالة االدلة الى المنصة التعميمية

 فريق التعميم
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 
 التعميم االلكتروني

 اسبوع

تنزيل االدلة 
المطموبة عمى 

المنصة 
 التعميمية

 

اعداد دليل هيئة اعضاء التدريس و  24
 النماذج ذات العالقة

 احالة االدلة الى المنصة التعميمية

فريق التعميم 
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 

التعميم االلكتروني و 
شؤون اعضاء هيئة 

 التدريس

 اسبوع
تنزيل الدليل 
عمى المنصة 

 التعميمية
 

25 
بناء نظام ارشاد و الدعم االكاديمي 
 االلكتروني و النماذج ذات العالقة

 احالة الدليل الى المنصة التعميمية

فريق التعميم 
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 

التعميم االلكتروني و 
شؤون اعضاء هيئة 

 يسالتدر 

 اسبوع

تفعيل نظام 
االرشاد و 

الدعم 
االكاديمي عمى 

المنصة 
 التعميمية

 

26 
اعداد دليل الطالب و النماذج ذات 

 العالقة
 احالة الدليل الى المنصة التعميمية

فريق التعميم 
االلكتروني رؤساء 
اقسام و وحدات 
التعميم االلكتروني 

 اسبوع
تنزيل الدليل 
عمى المنصة 

 التعميمية

منظومة كل 
النماذج 

المطموبة في 
العممية 
 التعميمية
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 ومسجل المؤسسة

27 
بناء و اعداد نظام ادارة االمتحانات 

 االلكترونية

احالة المصوغات المطموبة 
 لممنصة التعميمية

مقترح مقدم من فريق المنصة و 
فريق التعميم االلكتروني و رؤساء 
 اقسام ووحدات التعميم االلكتروني

فريق التعميم 
اللكتروني رؤساء ا

اقسام و وحدات 
التعميم االلكتروني 
 ورئيس المؤسسة

عشرة 
 ايام

اعتمادة من 
رئيس المؤسسة 
و تفعيل النظام 
عمى المنصة 

 التعميمية

بنك االسئمة و 
المرقب الذكي 

و التقييم 
االني 
 .....الخ

28 
اصدار تقارير سنوية تتضمن اهم 

 نتائج التقويم الذاتي

قيام مدير مكتب ضمان الجودة و 
تقييم االداء بالمؤسسة باحالة نتائج 

الى مسؤول الموقع التقويم الذاتي 
 االلكتروني بالمؤسسة

مدير مكتب ضمان 
الجودة و تقييم 

االداء بالمؤسسة و 
 رئيس المؤسسة

 اسبوع
تنزيل التقارير 
عمى موقع 
 المؤسسة

 

29 
اعداد تقارير عن االنشطة و برامج 

 ميم االلكترونيالتع
 المعاونفي مكتب تشكيل فريق 

 العممي
 المعاونمكتب 

 العممي 
 اسبوع

تنزيل التقارير 
عمى موقع 
 المؤسسة

يشمل كل 
جوانب التعميم 
االلكتروني 

االيجابيات و 
السمبيات و 
نقاط القوى و 
الضعف و 

 الحمول
 


