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 ر.م.
األنشطة 

 والبرامج
 الهدف

الفئة 

 المستهدفة
 مالحظات مؤشر القياس المكان الجهة المنفذة

 

1 

 

منظومة 

 المعلمين 

توفير بيانات 

 المعلمين   

كل المعلمين 

 بالقطاع 

مركز المعلومات 

  والتوثيق

طرابلس والساحل الغربي 

  –المنطقة الشرقية  –

 – المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية

 استخراج المؤشرات 

والتعليم المعتمدة  التربية

 محليا ودوليا 

تهدف هذه المنظومة الي 

تنظيم العمل وقياس 

المؤشرات المطلوبة 

 وحصر البيانات  

 

2 

 

منظومة 

 الموظفين   

توفير بيانات 

 الموظفين بالقطاع 

كل الموظفين 

 بالقطاع 

 مركز المعلومات

/ شؤون  والتوثيق

 الموظفين بالقطاع 

طرابلس والساحل الغربي 

  –المنطقة الشرقية  –

 – المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية

 استخراج المؤشرات

والتعليم المعتمدة  التربية

 محليا ودوليا

تهدف هذه المنظومة الي 

تنظيم العمل وقياس 

المؤشرات المطلوبة 

 بموظفين القطاع 

 

3 

 

المنظومة 

 الصحية 

توفير الصحية 

لكل العاملين 

والموظفين 

 والطلبة  

كل الموظفين 

 والطلبة بالقطاع

مركز المعلومات 

إدارة والتوثيق / 

الخدمة االجتماعية 

والصحة المدرسية 

والدعم النفسي 

 بالوزارة

طرابلس والساحل الغربي 

  –المنطقة الشرقية  –

 –المنطقة الوسطى 

 المنطقة الجنوبية

 استخراج المؤشرات

والتعليم المعتمدة  التربية

 محليا ودوليا

تهدف هذه المنظومة الي 

تنظيم العمل وقياس 

المؤشرات المطلوبة 

 بالصحة المدرسية القطاع

 

4 

 

 

منظومة تتبع 

األحوال 

التعليمية 

 للطالب  

توفير المعلومات 

المتعلقة بنسبة 

 االدراك 

 مركز المعلومات كل الطلبة بالقطاع 

 /  والتوثيق

طرابلس والساحل الغربي 

  –المنطقة الشرقية  –

 – المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية

 التربية اخراج المؤشرات

والتعليم المعتمدة محليا 

 ودوليا

قياس نسبة التسرب 

 بالقطاع التعليم الليبي
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 .ر.م
األنشطة 

 والبرامج
 القياس مؤشر المكان الجهة المنفذة الفئة المستهدفة الهدف

5 
منظومة ذو 

 االحتياجات الخاصة

كل الطلبة ذوي 

 االعاقة

طرابلس والساحل 

المنطقة  –الغربي 

 –الشرقية 

 – المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية

/  مركز المعلومات والتوثيق

 ذو االحتياجات الخاصةإدارة 

والتعليم  التربية اخراج المؤشرات

 المعتمدة محليا ودوليا

المؤشرات معرفة 

 اإلعاقة والتعليم

6 
المعامل والمرافق 

 المساندة للتعليم

توفير البيانات 

للمعامل واالحتياجات 

 التعليمية

كل المرافق التعليمية 

 بالمدارس

/  مركز المعلومات والتوثيق

 مصلحة الوسائل التعليمية

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 الجنوبيةالمنطقة  – المنطقة الوسطى

 التربية المؤشراتاخراج 

محليا  والتعليم المعتمدة

 ودوليا

7 

التحول الرقمي 

لقطاع التربية 

 والتعليم

تطبيق خطط التحول 

 الرقمي في التعليم

اإلدارات والمعلمين 

 والطلبة

والتوثيق /  تمركز المعلوما

مركز التدريب / مركز 

 المناهج

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى

 التربية المؤشراتاخراج 

محليا  والتعليم المعتمدة

 ودوليا

8 

استكمال منظومة 

االرشفة 

 االلكترونية

استكمال تطبيق 

المنظومة بالمنطقة 

 الشرقية

كل مراقبات التعليم 

بالمنطقة الشرقية 

 مراقبة 38

 المنطقة الشرقية مركز المعلومات والتوثيق
استكمال العمل 

 اإلداري
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9 

منظومة المباني 

 التابعة للوزارة 

حصر كافة 

المباني التابعة 

 للقطاع 

مركز المعلومات والتوثيق  

 مصلحة المباني بالوزارة  /

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

  –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية  – المنطقة الوسطى
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 الربط والتوصيل بالقطاع
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 المكان الجهة المنفذة الفئة المستهدفة الهدف والبرامجاألنشطة 
مؤشر 

 القياس

 ربط مراقبات التعليم

تسهيل عمل 

المنظومات 

 المستهدفة

 كل مراقبات التعليم
مركز المعلومات 

 والتوثيق

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى

بناء البنية 

التحتية 

 للتواصل

انشاء المخازن االفتراضية 

vDC 

تخزين كل 

البيانات لقطاع 

التعليم وإمكانية 

 استرجاعها

 كل القطاع
مركز المعلومات 

 والتوثيق

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى

بناء البنية 

التحتية 

لألرشفة 

 التخزينو

السحابة االلكترونية 

Clouding system 

بناء وحدات للعمل 

بها في مجال 

 ةالتواصل السحابي

كل الموظفين والطلبة 

 بالقطاع

مركز المعلومات 

 والتوثيق

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى

تطبيق 

المنصات 

 االلكترونية

 ربط المدارس
لتعزيز العمل 

 المستقبلي
 كل المدارس بالقطاع

مركز المعلومات 

 والتوثيق

المنطقة  –طرابلس والساحل الغربي 

 –الشرقية 

 المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى

لتسهيل عمل 

المنظومات 

والتعليم 

 االلكتروني
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 خارطة الخطة التنفيذية
 

 

 

 

 


