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حزيرانايارنيساناذارشباطك٢
١. اقامة دورات التأھيل التأھيل والتدريب١

التربوي
اقامة دورات تطوير 

مھارات لالساتذة
١٠٠%مستمرة١١١١١١

التعليم المستمر ٢
والتدريب مدى 

الحياة

١. اقامة دورات تطويرية 
لمؤسسات الدولة بمختلف 

التخصصات

حسب افتتاح ٨٠%مسنمر١١١١١١اقامة دورات تدريبية ،
الدورة

٣. اعداد دورات خاصة 
تدريب متدربين وليس  

محاضرين

مستمرة١١١١١١١. اعداد خطة تدريبية.

اعداد دورات تدريبية مستمر٢١١١١١١.
٣. منح شھادة  (مدرب) 
للمشاركين الذين يمتلكون 

مھارة التدريب.

مستمر١١١١١١

٣. اقامة دورات اللغة 
االنكليزية

دورات لمختلف 
التخصصات العلمية 

واالنسانية

حسب افتتاح ٨٠%مستمرة١١١١١١
الدورة

االمتحانات ٣
المعيارية

حسب طلب ٥٠%مستمرة١١١١١١لطلبة البعثات الدراسية١. اقامة امتحانات التوفل
الحاجة

٢. اقامة امتحانات 
 Password الباسوورد

Test

حسب الحاجة٣٠%١١١١١١١لطلبة البعثات الدراسية

٣. االتجاه نحو اقامة 
امتحانات معيارية مثل 

(IELTS)

حسب الحاجة١١١١١١١لطلبة البعثات الدراسية

تاريخ االنجاز

خطة العمل – مركز التطوير والتعليم المستمر



١.التلفزيون الجامعي  ٤
(DCEC‐IPTV)

١.  تفعيل وحدة التلفزيون 
الجامعي من خالل توفير 
المستلزمات الخاصة بھا

وحدة مستحدثة ١٠%١١١١١١١
٢٠١٣

- اعتماد التلفزيون الجامعي 
في المركز احدى الوسائل 

االساسية في التعليم 
االلكتروني

٢.  توثيق المحاضرات 
واالفالم العلمية 

والمھرجانات العلمية 
واالنشطة والتجارب 

العلمية والفعاليات لتقديم 
الخدمات التعليمية  للطلبة 

في كافة االختصاصات.

١٠%١١١١١١١

٣.  اعداد المواد العلمية 
المساعدة في المنھاج 

التعليمية والدورات 
التدريبية

١٠%١١١١١١١

١.تفعيل منظومة التعليم 
االلكتروني وتطبيقھا 

بالتعاون مع كلية ھندسة 
الخوارزمي.

مستمرة٢٥%١١١١١١١

٢. اعداد دورات تدريبية 
في استخدام تطبيقات 

المودل لالساتذة

االستثمار االمثل 
للتقنيات 

والوسائل 
االلكترونية 

وتطبيقاتھا في 
التعليم الجامعي

٢. نظام المودل 
el.dcec.uobaghdad.ed

u.iq



٤. توفير المصادر 
االلكترونية للمودل وفقا 

للتخصصات العلمية 
واالنسانية باالعتماد على 

المصادر االلكترونية 
للمكتبة االفتراضية 

العلمية العراقية

مستمرة٢٠%١١١١١١١

٥.توفير الوسائل 
التعليمية ، االفالم ، 
المناھج، االختبارات 
(Quezis) اليومية

مستمرة٢٠%١١١١١١١

-       التفاعل ٥
الزمني الحقيقي 

والغاء الورق 
والقلم والولوج 

في عالم 
التطبيقات 
االلكترونية

٣. اعداد منظومة 
االمتحانات االلكترونية 

بالتعاون مع كلية التمريض.

١.  تھيئة المستلزمات 
الخاصة ومنھا االجھزة 

والحاسبات.

تم تفعيل ١٠٠%٦اشھر١١١١١١
المنظومة 

واستخدامھا 
في كلية 
التمريض

٢.  اعداد برنامج امتحاني 
خاص بمناھج كلية 

التمريض.

١٠٠%٢ شھر١١١١١١

٣.  التدريب على استخدام 
البرنامج االمتحاني

%١٠٠

٤.  تطبيق البرنامج 
واعداد المخرجات.

%١٠٠

٥.  المتابعة



 Data ٤.  انشاء
Centre  خاص في اتمتة 

البيانات والولوج في 
التطبيقات االلكترونية 

للمركز وكليات ومعاھد 
ومراكز جامعة بغداد 

التعليمية. والمؤسسات

١.  اتمتة العمل في 
المؤسسات التعليمية من 

خالل استخدام احدى 
التطبيقات الخاصة من 

شركة مايكروسوفت في 
ادارة البيانات والمعلومات

١٠٠%٦ اشھر١١١١١

٢.  ربط الحاسبات الخاصة 
بوحدات المركز من خالل 

(LYNC) برنامج

تم ربط ٨٠%٢ شھر١١١١١١
مجموعة من 
الحاسبات 
الخاصة 

بوحدات المركز

٣.  متابعة تطبيق االتمتة 
في كليات ومعاھد ومراكز 
جامعة بغداد والمؤسسات 

التعليمية

لالشھر القادمة٦ اشھر١١١١١١

المشاريع ٦
المستقبلية

احدى مسؤوليات المركز 
التطوير باستخدام التقنيات

٤. تطوير وسائل 
االيضاح االلكترونية 
المرافقة في وحدات 

المركز (منصة االستاذ/ 
شاشات خاصة/ كاميرات)

لالشھر القادمة١١١١١١

٥. بناء مختبر التطبيقات 
الھندسية والعلمية بما 

يخدم وطلبتنا االعزاء في 
تطبيق البرامجيات االصلية

لالشھر القادمة١١١١١١



٦.تطبيق السحابة 
االلكترونية لتحسين اداء 

العمل في المركز.

لالشھر القادمة١١١١١١

عقد الشراكات ٧
واتفاقيات 

التعاون مع 
المؤسسات 

العراقية 
والعالمية

االنفتاح على التجارب 
العالمية واالستفادة منھا 
لتطبيقھا ضمن جامعتنا الم

١. عقد الندوات وورش 
العمل بالتعاون مع جھات 

عالمية لتطبيق برامج 
(Mathematica)

تم عقد ٥ مستمرة١١١١١
ندوات بمختلف 

التخصصات

٢. اقامة الندوات العلمية اقامة الندوات
والتخصصية ذات العالقة 

بالتطوير المؤسساتي 
وماله عالقة بالبرمجيات 

المفتوحة (تقنية 
البرمجيات المفتوحة) 

،Security

تم عقد ٥ مستمرة١١١١١١
ندوات بمختلف 

التخصصات

افامة ملتقى جامعة بغداد 
للتعليم االلكتروني

٣. اقامة ملتقى جامعة 
بغداد للتعليم االلكتروني

١ كل سنة١

٤.عقد شراكة مع معھد 
ادارة المشاريع العالمية 

لتكون جامعة بغداد ضمن 
ادارة المشاريع (اصدار 

الوثائق والشھادات)

مستمرة٥٠%١١١١١١١


