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 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعـليم 

  المعهد الوطني للتدريب التربوي

State of Palestine 

 Ministry of Education  

National Institute for Educational Training 

  2019خالل عام المعهد الوطني للتدريب التربوي  نجازات
 ، ضمن خمس محاور:2019العام المعهد خالل  تم تلخيص ما تم إنجازه في

 .2019والمشتقة من خطة الوزارة لسنة  2019المحور األول: برامج المعهد المتضمنة في خطته لسنة 
 (2019المحور الثاني: برامج مستجدة ترتبط بأهداف الوزارة ومخرجاتها ومهام المعهد )غير مدرجة للمعهد في خطة الوزارة 

 والتطوير التربوي.كلية إلعداد المعلمين جوانب تطويرية في المعهد والتخطيط لتحويله إلى المحور الثالث: 
 . ومأسسة برامجه والعمل فيه المحور الرابع: إدارة النظام في المعهد الوطني

 مشاركات طاقم المعهد.: الخامس المحور
 

 .2019من خطة الوزارة لسنة والمشتقة  2019المحور األول: برامج المعهد المتضمنة في خطته لسنة 
 مالحظات ما تم انجازه النشاط الفئة " اإلطار" 

 4-1تأأأأأأأأهأأأيأأأأأأأل مأأأعأأألأأأمأأأي  المعلمون 
الأأأأأأأدبأأأأأأألأأأأأأأوم الأأأأأأأمأأأأأأأهأأأأأأأنأأأأأأأي )

المتخصأأأأأأأأأأأأأأص في التعليم 
1-4) 

انهوا متطلبات اجتياز الدبلوم المهني   4-1معلما من معلمي الصأأأأأأأأأأأأأأ وف  85 -
مديريات في  7من   2019في نهاية شأأأهر ايار  4-1المتخصأأأص في التعليم 

) سأأأأأل يت، جنوب نابلس، نابلس، طوباس، طولكرم، جنين، قلقيلية( تم  الشأأأأأمال
 تدريبهم في جامعة القدس الم توحة، وجامعة النجاح الوطنية .

تم االنتهأأأان من تن يأأأا النشأأأأأأأأأأأأأأأأأاط في ايأأأار 
للأأأدفعأأأة االخيرة المخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأأة  2019

لجامعتي النجاح والقدس الم توحة حسأأأأأأأأأأأأب 
وتم  البنأأأأأأأي الأأأأأأأدولي . العقأأأأأأأد الموقع مع

 .2019تخريجهم في كانون أول 
 10-5تأأأأأأأأهأأيأأأأأأأل مأأعأألأأمأأي 

الأأأأأأأدبأأأأأأألأأأأأأأوم الأأأأأأأمأأأأأأأهأأأأأأأنأأأأأأأي )
ديريات )يطا، جنوب الخليل، من م  9-5معلم من معلمي الصأأأأأأأ وف  ( 380) -

في خمس   9-5المتخصأص في التعليم  الدبلوم المهني التحقوا ببرنامج (نابلس
 العربية، اللغة االنجليزية، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا(.) اللغة  تخصصات

حتى نهاية شهر ايار مستمر تن يا البرنامج 
2020 
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المتخصأأأأأأأأأأأأأأص في التعليم 
5-10) 

انهوا متطلبات اجتياز برنامج   10-5معلم من معلمي الصأأأأأأأأأأأأأأ وف من  402 -
) اللغة العربية،  تخصأأأأصأأأأاتالدبلوم المهني المتخصأأأأص في التعليم في خمس 

ضأأمن برنامج الدبلوم المهني  الرياضأأيات، العلوم، التكنولوجيا(اللغة االنجليزية، 
جنين، رام اهلل، طولكرم، بيأأأت لحم، من مأأأديريأأأات ) المتخصأأأأأأأأأأأأأأص في التعليم

 الخليل(.

تم االنتهان من تن يا النشأأاط في شأأهر ايار 
 وتسليمهم شهاداتهم. 2019 من العام 

)  12-11تأأأأهيأأأل معلمي 
الدبلوم المهني المتخصص 

 (12-11التعليم في 

الدبلوم المهني لتحقوا ببرنامج أ  من مديرية )رام اهلل والبيرة( معلما ومعلمة 100 -
) اللغة  تخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأات ةفي سأأأأأأأأأت( 12-10) المتخصأأأأأأأأأص في التعليم الثانوي 

  اللغة االنجليزية، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا، العلوم االجتماعية( العربية،

نهاية شهر ايار مستمر البرنامج حتى تن يا 
2020 

برنامج تهيئة المعلم الجديد 
1-12 

، ريأأاا اط أأال، غرف مصأأأأأأأأأأأأأأأأادر، تعليم 12-1جأأديأأد ) التعليم  معلم 1500 -
مديرية. في ضأأأأون الك ايات  17برنامج تهيئة المعلم الجديد  في ب التحقوا مهني(

 والمعايير المهنية للمعلم.

مسأأأأأأأأأأأتمر البرنامج حتى نهاية شأأأأأأأأأأأهر تن يا 
 2020نيسان 

الدبلوم المهني المتخصص  مديرو المدارس 
 في القيادة

من مديريات )يطا، جنوب الخليل، نابلس، رام اهلل والبيرة ( مدير مدرسأأأأأأأة  100 -
خالل ال صأأأأل  في القيادة المدرسأأأأيةالتحقوا ببرنامج الدبلوم المهني المتخصأأأأص 

 انوية.من المرحلة الث 40مشاري من مديري المرحلة االساسية و  60االول 

تن يا مستمر البرنامج حتى نهاية شهر ايار 
2020 

برنامج انهوا متطلبات اجتياز  مدير مدرسأأأأأأأأأأأة من مدارس القدس الشأأأأأأأأأأأريف 26 -
 .الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية

تم االنتهان من تن يا النشأأاط في شأأهر ايار 
 وتسليمهم شهاداتهم. 2019من العام 

مديريات )جنين، رام اهلل، طولكرم، بيت لحم، الخليل ( مدير مدرسأأأأأأأأأأأأأأة من  95 -
انهوا متطلبات اجتياز برنامج الدبلوم المهني المتخصأأأأأص في القيادة المدرسأأأأأية 

 بنجاح

تم االنتهان من تن يا النشأأاط في شأأهر ايار 
 وتسليمهم شهاداتهم.  2019من العام  

انهوا  ( 2019/2020السأأأأأأأأأنة الدراسأأأأأأأأأية  تم تعينهمجديد ) مدير مدرسأأأأأأأأأة  85 - تهيئة المدير الجديد 
 ساعة معتمده. 30مديرية بمعدل  17متطلبات تهيئة المدير الجديد في 

تم االنتهان من تدريبهم في نهاية شأأأأهر اب 
2019 

دراسأأأأأأأأأأأأأأأات مرتبطأأة ببرامج  الدراسات
 الدبلوم المهني المتخصص

دراسأأأأأأأة اات عالقة ببرامج الدبلوم المهني المتخصأأأأأأأص في العملية التعليمية  2 -
 2019انجزت خالل العام للمعلمين، والقيادة لمديري المدارس 

تم  ببرامج تأهيل المعلمينالدراسأأة المرتبطة 
تعميمهأأأأأأا الكترونيأأأأأأا عبر نظأأأأأأام المكتبأأأأأأة 

 المعهد الوطني. وموقعالمحوسب 
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لمديري المدارس  طة بالقيادةالدراسأأأأأأأة المرتب
 في مرحلة االخراج لالعتماد والنشر. جاهزة

المقيأأاس المتأأدرج للمعلمين  وثيقة الك ايات
 ومديري المدارس

متعلقة بالمقياس المتدرج المرتبطة بالك ايات المهنية للمعلمين والقيادة وثيقة  2 -
تصميمها ونشرها الكترونيا و بما ينسجم والتوجهات الجديدة تطويرها تم المدرسية 

للمعلمين واالخرى  عبر بورتل المعهد الوطني واحده متعلقة بالك ايات المهنية 
 بالقيادة المدرسية

، إضأأأأأأأأأأأأأافة لعدم توفر تم نشأأأأأأأأأأأأأرها الكترونيا
مخصصات مالية لطباعة الوثيقة في خطة 

 .2019العام 

اسأأأأأأأأأتراتيجية تدريب 
-2019 االداريين
2022 

 االسأأأأأأأأأأأأأأأتأأراتأأيأأجأأيأأأأأأأةتأأطأأبأأيأأ  
2019 

تم تطبي  جزن من الخطة االستراتيجية لتدريب االداريين بدون تمويل من خالل  -
 في تن يا دورات تدريبية في  التحليل االحصأأأأأأأأأأأأائي االسأأأأأأأأأأأأتعانة بخبرات محلية

SPSS  وب، اللغة ، مهارات الحاسأأأأأأأأأ) مسأأأأأأأأأتوى أول، ومسأأأأأأأأأتوى متقدم( 2عدد
 .، التطوير المدرسي.العبرية، البحث النوعي، التخطيط

االسأأأأأأتعانة نظرًا لشأأأأأأو التمويل وتأخره تمت 
 لإلحصأأأأأأأأأأأأأأأأانبخبرات من الجهأأاز المركزي 

، وبعا المتخصأأأأأأأأصأأأأأأأأين من ال لسأأأأأأأأطيني
 واسأأأأأأأأأاتاة الجامعات الوزارة والمعهد الوطني

 . لإلداريينفي تن يا التدريب 
وتأأأأأأأأحأأأأأأأأديأأأأأأأأث تأأأأأأأأطأأأأأأأأويأأأأأأأأر 

-2020 االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأأأة
2022 

مسأأودة اسأأتراتيجية تدريب االداريين تم تطويرها وتحديثها بما ينسأأجم والتوجهات  -
 في تطوير القدرات البشرية الجديدة 

عمل لمناقشة االستراتيجية التخطيط لورشة 
خالل  مع االدارات العامة المعنية والشركان

 .2020كانون ثاني 
اإلداريون في وزارة 
 التربية والمديريات

تم تدريبهم ضأأأأأأأأأأأأأأمن  ( موظف من اإلداريين في الوزارة ومديريات التربية140)  - االداريينتدريب 
 التحليل االحصائيالموضوعات اآلتية:  في استراتيجية تدريب االداريين تطبي 

SPSS  (، مهارات سأأأاعة 30، ومسأأأتوى متقدمسأأأاعة 30 أول )مسأأأتوى 2عدد
، سأأأأأأأاعة 25 النوعي، البحث سأأأأأأأاعة 20 ، اللغة العبريةسأأأأأأأاعة 25 الحاسأأأأأأأوب
  .ساعة 18 ، التطوير المدرسيساعة 30التخطيط 

االسأأأتعانة بخبرات محلية متخصأأأصأأأة تمت 
ال لسأأطيني،  لإلحصأأانمن الجهاز المركزي 

ومن وزارة التربيأأأأة والتعليم وطأأأأاقم المعهأأأأد 
 لتن يا التدريب.

ما يعادل احتياجاتهم التدريبية بوف  تدريب انهوا  المعهدموظ ي موظ ا من  22 - تدريب مدربي المعهد 
 تدريبية في البحث النوعي. ساعة 30

 

 االسأأأأأأأأأأأتعانة بخبران من أسأأأأأأأأأأأاتاة الجامعات
نظرًا لتأخر اعتماد تمويل الخطة  )تطوعًا(

 وعدم توفر مخصص مالي.
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األنظمة المحوسأأأأأبة 
 في المعهد

تم توقيعه  لنظام المكتبة المحوسأأب  المطورةسأأوفت  نورمع شأأركة  عقد صأأيانة - عقود صيانة 
 .2020 /2019حسب االصول من الجهات المعنية في الوزارة للعام 

ال  يتوفر مبالغ مالية المعاملة جاهزة لكن 
 لعمأأأل حجز وارتبأأأاطفي الموازنأأأة العأأأامأأأة  

 .مالي
عقأأأأأأأد مؤتمر تربوي  دمج  مؤتمرات تربوية

التكنولوجيأأأأأا المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأدة 
 للتعليم في فلسطين  

عقد في  مؤتمر تربوي يخدم السأأأأأأأياسأأأأأأأات والقرارات والتوجهات التربوية الحديثة  -
 . دمج التكنولوجيا المساعدة في التعليم بعنوان  2019شهر اب 

بأأأأاحثون من الوزارة شأأأأأأأأأأأأأأأأأأاري في المؤتمر 
وتم تعميم اوراقهم  ،والمأأديريأأات والجأأامعأأات

البحثيأأة في مجلأأة محكمأأة تم تحكيمهأأا من 
 اتاة الجامعات.لجنة متخصصة من اس

مألأتأقأى لأعأرا الأتأجأأأأأأأارب  ملتقيات تربوي
الناجحة ومشأأأأأأأأأأأأأأاريع تخرج 
المعلمين والمديرين والطاقم 

 الملتحقين بالمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانأأأأأد 
بأأرامأأج الأأأأأأأدبأألأأوم الأأمأأهأأنأأأي 

في التعليم  المتخصأأأأأأأأأأأأأأص
 واالشراف والقيادة

عقأأد ملتقى تربوي لتعميم التجأأارب النأأاجحأأة للمعلمين والطواقم المسأأأأأأأأأأأأأأأأانأأدة في  -
من الملتحقين ببرامج الدبلوم المهني  امشأأأأأأارك 88فيه  قدم  2019 أولتشأأأأأأرين 

المتخصأأص في التعليم في خمس تخصأأصأأات )اللغة العربية ،اللغة االنجليزية، 
ة واالشأأأأأأأأأأراف التربوي القيادة المدرسأأأأأأأأأأيات ، والتكنولوجي( و والعلوم ، والرياضأأأأأأأأأأي

وتجارب ناجحة في الميدان التربوي تستح   مبادراتلو  وبوسترات  بحثية بأورا 
 . التوثي  والتعميم

قصص النجاح من خالل فعاليات  تعميمتم 
الملتقى، وتعميم كتيأأأأأأأب الكتروني على 
بورتل المعهد الوطني  تضأأأأأأمن ملخصأأأأأأات 
للمشاريع واالبحاث والمبادرات التي شاركت 

 للمعلمين والطواقم المساندة 

 
 ( 2019الوزارة في خطة للمعهد غير مدرجة ومهام المعهد ) الوزارة ومخرجاتها بأهدافالمحور الثاني: برامج مستجدة ترتبط 

 ما تم انجازه النشاط الفئة " اإلطار" 
ساعة تدريبية حول دمج التكنولوجيا في  40لمدة  اتدريب تلقوا  من معلمي القدس امعلم 75 - تدريب معلمي القدس على دمج التكنولوجيا في التعليم  معلمون

 .بكدارلرفع ك اياتهم في هاا المجال بدعم من  التعليم 
نائب مدير مدرسة من معلمي المدارس الخاصة الملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني  25 -  تطوير عمل ال ري  التدريب في كجال  

ساعة  30وير عمل ال ري  بمعدل على مهارات تط االمتخصص في القيادة تلقوا تدريب
 من بكدارتدريبية بدعم 
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تدريب معلمي المدارس الخاصة دبلوم مهني متخصص 
 في التعليم

معلم/ة من معلمي المدارس التابعة للبطريركية الالتينية الاين التحقوا  22االنتهان من تدريب  -
 بدعم من البطريركية.   9-5ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 

تدريب فري  التطوير في المدارس الملتحقة ببرنامج 
 الدبلوم المهني المتخصص في يطا

في فر  التطوير في  المدارس الملتحقة  ببرنامج الدبلوم  ينالمشارك من المعلمين 32 -
 18على مهارات تطوير عمل ال ري  بمعدل  االمهني المتخصص في القيادة تلقوا تدريب

 ساعة تدريبية .
الدبلوم المهني المتخصص في القيادة )مدارس خاصة  مديرو مدارس 

  بالقدس(
 2019في ايار خاصة في مديرية القدس الشريف مدير مدرسة  28االنتهان من  تدريب  -

 . UNDPالدبلوم المهني المتخصص في القيادة وبدعم من ضمن برنامج 
تدريب مجموعة من  مديري المدارس من جميع 

 المديريات على فنيات تعديل السلوي
ساعة تدريبية حول  20مدير مدرسة من جميع المديرات انهوا دورة تدريبية مدتها  450 -

 فنيات تعديل السلوي بتمويل من صندو  التبرعات المدرسية.
دبلوم مهني متخصص للمدارس الخاصة )البطريركية 

 الالتينية.
مدير مدرسة من مديري المدارس الخاصة التابعة للبطريركية  20االنتهان من تدريب   -

 الالتينية وبقي مناقشة مشاريع التخرج  بدعم من البطريركية.
لإلدارة  تم تدريبهم كمدربين في المدرسة الوطنيةفي المعهد الوطني من مشرفي التدريب  6 - لإلدارةتدريب مدربين في المدرسة الوطنية  الجديدالموظف 

 مدرب من مديري المدارس، والوزارة. 60في المديريات الى جانب لتدريب الموظ ين الجدد 
برنامج الحوكمة واالدارة   ضمن 2020في خطة المعهد وخطة الوزارة اضافة مخرج جديد  -

 الموظ ين الجدد  من  1500لتدريب 
االداريين تدريب 

في مديرية القدس 
 الشريف

دوائر ، رؤسان اقسام، مشرفون ، موط ون  و) مدير  
 اداريون، سكرتريا(

من االداريين من مديرية القدس الشريف انهوا  تدريب على مهارات متنوعة في دورات  162 -
ساعة، االتصال  50اللغة االنجليزية  ساعة، 50ساعة، اللغة العبرية  22الوجداني )الاكان 

،مهارات متقدمة في  20ساعة ،فن الت كير االيجابي في العمل  30والتواصل، وادارة الوقت 
 .وبكدار ، UNDPمن بدعم ساعة تدريبية(  office 365 30  الحاسوب 

خطط برامج 
الدبلوم المهني 

المتخصص 
 لالعتماد

الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصة والتعليم 
 الجامع 

لالعتماد تم تقييمها واجران   2019لهيئة االعتماد والجودة منا شهر ايار  البرنامج رفع -
 التعديالت المطلوبة وننتظر االعتماد

 لالعتماد   2019رفعت لهيئة االعتماد والجودة منا شهر ايار  - الدبلوم المهني المتخصص في اإلشراف اإلرشادي
 لالعتماد  2019رفعت لهيئة االعتماد والجودة منا شهر ايار  -  12-10الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 

 لالعتماد  2019رفعت لهيئة االعتماد والجودة منا شهر ايار  - الدبلوم المهني المتخصص في المكتبات
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وتطوير  مراجعة
وبناء المواد 

التدريبية المرتبطة 
بتنفيذ برامج 

 المعهد

 ة الجامعاتتطوير المجمعات التدريبية عبر لجان بالشراكة مع اساتا - 4-1الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 
المجمعات التدريبية المرتبط بالبرنامج من خالل اللجان المتخصصة من  تطويرمراجعة و  - 9-5الدبلوم المهني المتخصص في التعليم  

 مشرفي التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي
المجمعات التدريبية المرتبط بالبرنامج من خالل اللجان المتخصصة من مشرفي تطوير  - 12-10الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 

 لتدريب التربوي التدريب في المعهد الوطني ل
المجمعات التدريبية المرتبط بالبرنامج من خالل البنان التشاركي هان من تطوير تم االنت - 12-1برنامج تهيئة المعلم الجديد 

  .للمجمعات مع االدارات العامة اات العالقة ) االدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي(
المجمعات التدريبية المرتبط بالبرنامج من خالل البنان التشاركي تطوير من تم االنتهان  - برنامج تهيئة مربيات رياا االط ال

 .للمجمعات مع االدارات العامة اات العالقة ) التعليم العام(
المجمعات التدريبية المرتبط بالبرنامج من خالل البنان التشاركي تطوير من  تم االنتهان - برنامج تهيئة معلمي غرف المصادر 

 .للمجمعات مع االدارات العامة اات العالقة ) االرشاد والتربية الخاصة(
عن االدارة مجمعات تدريبية لتعليم الكبار بالتعاون مع الجمعية االلمانية وممثلين  3اعداد  - اعداد مواد تدريبية لتعليم الكبار تعليم الكبار

 . العامة للتعليم العام
اصدارات 

المعهد ومنشورات 
 الوطني 

 2019استراتيجية تدريب االداريين مسودة  - نشرت الكترونيا على بورتل المعهد الوطنيو وثائ  
للمشاركين في برامج  بعنوان تجارب ناجحة نستح  التعميم والنشر التربوي كتيب الملتقى -

   2018/2019الدبلوم المهني المتخصص في التعليم والطواقم المساندة للعام 
 2019مج التكنولوجيا في التعليم الخاص بد مجلة المؤتمر -
 حول برامج المعهد الوطني باللغتين العربية واالنجليزية للبرامج المستجدة 5برشورات عدد  -
 2019خطة التدريب للعام  -
 ( 2019اد منا شهر اب اعدللمعهد الوطني الشهرية )النشرة االخبارية  -
 العدد الرابع االلكترونية مجلة المعهد الوطني -
 .2019وثيقة على نظام المكتبة المحوسب خالل العام  222وتوثي  ارش ة  -
 كتاب ودورية ودراسة ادخلت على نظام المكتبة المحوسب وصن ت حسب االصول 1100 -
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تصميم وطباعة واعتماد شهادات الملتحقين ببرامج  الشهادات
) الدبلوم المهني المتخصص  2016منا عام المعهد 
اإلشراف القيادة المدرسية، و ، 10-5و  4-1ليم في التع

 التربوي، برامج تدريب اإلداريين(

شهادة تم تصميمها وطباعتها واعتمادها وتوزيعها لمن اجتازوا برامج الدبلوم المهني  3419
: 4-1المتخصص للمعلمين والطواقم المساندة، إضافة إلى برامج تدريب اإلداريين: )

، 300القيادة المدرسية:  ،1063: 10-5في الض ة،  1083من معلمي غزه،  550
  .(194، تدريب إداريين: 229اإلشراف التربوي: 

 استضافات
ونشاطات في 

 المعهد

 احت الياً  ا( نشاط18) ( لقانا ونشاطًا متنوعا: 201) 2019ستضاف المعهد خالل عام ا - ، وتن يا انشطة المعهد المرتبطة بالتدريباستضافة 
( )ال صل E4F( لقان ضمن برنامج )التعليم للمستقبل 60)ولقانات ومؤتمرات،  وورش عمل

( لقان ضمن الدبلوم المهني المتخصص في 80(، و)2018/2019الثاني من العام الدراسي 
( لقان ضمن برنامج الدبلوم 14، و)2019/2020التعليم لل صل األول من العام الدراسي 

الدورة التدريبية التي استهدفت  ( لقان ضمن18المهني المتخصص في القيادة المدرسية، و)
( 3( لقانات للمدارس المشاركة في األنشطة الموسيقية، و)8معلمي التعليم المهني والتقني، و)

 لقانات للم وضية السامية لحقو  اإلنسان.

 
 المحور الثالث: جوانب تطويرية في المعهد الوطني للتدريب

 ما تم انجازه النشاط الفئة " اإلطار"
المعهد موقع 

 االلكتروني
للمعهد الوطني للتدريب التربوي بالتعاون مع وزارة  www.niet.ps تسجيل النطا  - تحديث موقع المعهد الوطني للتدريب التربوي

االتصاالت وتكنولوجية المعلومات، والهيئة ال لسطينية لمسميات االنترنت واإلدارة العامة 
 .البورتل اوال باول، وتحديث المنشورات على للتقنيات التربوية

مراكز التدريب في 
 المديريات

لصيانة وتطوير مراكز  2020تخصيص مبالغ مالية في خطة برنامج الحوكمة واالدارة للعام  - مديرية  17حصر احتياجات مراكز التدريب في 
 .ةالتدريب في المديريات وسد احتياجاتها من المعدات واالجهز 

المعهد   مراف
 الوطني 

، ، القاعاتةالوحدات الصحي)صيانة مراف  المعهد 
 ، الحديقة(نظام الصوت، الكافتيريا

إلعادة تأهيل المعهد بالتعاون مع اإلدارة العامة  2020 تخصيص مبلغ في خطة الوزارة -
 .لألبنية

 شيقل( 10000تأهيل حديقة المعهد الوطني الغربية بتمويل من البني التجاري األردني ) -
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المعهد لكلية تحويل 
 اعداد معلمين

حول المعهد لكلية مجتمع طلب اعتماد مبدئي لت تحضير
 والتطوير التربوي عداد المعلمينمتوسطة إل

االجرانات المطلوبة لضمان اعتماد هيئة االعتماد والجودة لمناقشة  االجتماع مع رئيس -
 برامج الدبلوم المهني المتخصص المعتمدة وقيد االعتماد.

ع رئيس جامعة خضوري فرع رام اهلل لالطالع على تجربتهم كمؤسسة تعليم عالي االجتماع م -
 واالست سار عن بعا القضايا المرتبطة بالهيكلية والنظام الداخلي.حكومية 

اجتماع مع عميدة كلية ابن سينا لالطالع على تجربتهم في اعتماد البرامج من هيئة  -
 لنظام الداخلي والهيكلية والتبعية.االعتماد والجوده، فيما يتعل  بالبرامج، وا

لمطلوبة في طلب الترخيص التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة الستكمال البيانات ا -
 من حيث المراف  والمساحات والساحات.المبدئي 

 تمهيدا لرفعه في األيام القادمة  الوثائ  كتابة مسودة مقترح طلب االعتماد مع جميع -
مكتبة المعهد 

 الوطني
مدرسية مع مكتبة المعهد الوطني عبر المكتبات الربط 
  libsys.webنظام 

وضع استراتيجية لربط المكتبات المدرسية بمكتبة المعهد الوطني استجابة لتوجهات الوزارة  -
 .في رقمنة التعليم وخطتها االستراتيجية الثالثة

ة رام اهلل والبيرة مكتبات مدرسية من مدارس برنامج رقمنة التعليم من محافظ 6ربط تم  -
 مكتبة المعهد الوطني للتدريب التربوي على الرابط –بالمكتبة المركزية لوزارة التربية والتعليم 

https://www.mohe.pna.ps/library  إلدارة مكتباتها من مواقعها بعد تدريب أمين
لمدارس في ، وما زال هناي عقبات في منو تراخيص لالمكتبة ومعلم التكنولوجيا في كل منها

لخطوط المدارس ليتمكنوا من الوصول  IPال تتعل  برسوم تثبيت  ألسبابالدخول للسيرفر 
 للسيرفير.
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 . العمل فيهو  برامجه ومأسسة في المعهد الوطني المحور الرابع: إدارة النظام
 .البدن بإجرانات وتحضير جميع الوثائ  الخاصة بتحويل المعهد إلى كلية إعداد معلمين وتطوير تربوي .1
ال عاليات التي ينظمها  تتضمن ملخص لكافةعبر نشرة اخبارية تصدر شهريا المعهد الوطني للتدريب التربوي نشاطات   يوثت .2

 .2019ويستضي ها، حيث صدر العدد األول منها في شهر آب/
غرف  معلمي، مربيات رياا االط ال، المعلمين الجدد)تهيئة لطويل المدى برنامج اعتماد برنامج تهيئة المعلم الجديد ك .3

 .المهني( التعليممعلمي المصادر، 
الخدمة المجتمعية ضمن نظام  إطارفي  ليشمل المدارس الخاصة ومأسستهتوسيع نطا  برامج الدبلوم المهني المتخصص  .4

 .واجرانات واضحة
-2018رصد جميع التدريبات اإلدارية وال نية التي خضع لها جميع موظ ي وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية للعامين  .5

 كجزن من بنان قاعدة بيانات واإلفادة منها في استراتيجية التدريب التربوي. 2019
 ، تمهيدا لمناقشتها قريبا مع االدارات المعنية والشركان.2022-2020إعداد مسودة الخطة االستراتيجية لتدريب اإلداريين  .6
التي  في وزارة التربية القدرات البشريةبتطوير اعتماد مؤشرات أدان على الغاية األولى في برنامج الحوكمة واإلدارة والخاصة  .7

، ليكون العمل في المعهد بمقتضى تحقي  المستهدفات فيها، وتحقي  أهداف استراتيجية ولية المعهد الوطنيتقع ضمن مسؤ 
 تدريب اإلداريين.

نان هيكلية المواد مع اإلدارات العامة اات العالقة في ب Co-Creation Approach اعتماد منهجية البنان التشاركي  .8
وتن يا  .التدريبية ومحتواها في البرامج التدريبية )تهيئة المعلم الجديد، مربيات رياا األط ال، معلمي غرف المصادر(

من المشرفين التربويين ومشرفي التدريب  106حيث يشاري أكثر من ، Ownershipلضمان الشعور بالملكية البرنامج 
مما يدلل على االنخراط واالنسجام واالت ا  على رؤية ولغة مشتركة مجمعات برامج الدبلوم، في تطوير التربوي، واالرشاد 

 حول البرنامج.
 ومأسستها في المعهد كجزن من نظام التقويم لكل من: Rubricsاعتماد معايير مع مقاييس أدان متدرج  .9

  والطواقم المساندة، واعتماد نتائجها للمشاركة مشاريع التخرج للمشاركين في برامج الدبلوم المهني المتخصص للمعلمين
 في الملتقى التربوي السنوي  مبادرات جديرة بالتوثي  والتعميم .

 .أبحاث المشاركين في المؤتمر التربوي السنوي 
ت كل المستجدات واالستحقاقافي البرامج جميعها مع التأكيد على تضمين  لمواد التدريبيةالسنوية ل المراجعة اعتماد نهج .10

، والنوع دةالريا وم اهيم، STEM تضمين م اهيم ،م اهيم حقو  االنسان والدمج تعمي العالمية في مجال التربية والحياة من: 
 .االجتماعي.....

في برامج الدبلوم المهني المتخصص للمعلمين والطواقم المساندة، فأخا طاقم المعهد على  االستغنان عن بند االستشارات .11
 ريبات وبعبن إضافي.عاتقه جميع التد

جهاز المركزي لإلحصان المثل االعتماد على المقدرات الااتية لطاقم المعهد وتعزيز العالقات مع المؤسسات المحلية  .12
الخبرة ال لسطيني، وهيئة مكافحة ال ساد، ووزارة االتصاالت، ومعهد الديمقراطية وحقو  اإلنسان )شمس(، وأكاديميين من اوي 
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ن ات في المعهد بموازنة خارج برامج الدبلوم( التي لإلداريين والمعلمين تن يا جميع التدريبات )ل متطوعينمن أساتاة جامعات 
 .ص ر

؛ في برامج الدبلوم المهني المتخصص وبرامج المعهد العمل على اعتماد التعليم االلكتروني والص وف االفتراضية في التدريب .13
عقدت سلسلة من االجتماعات مع إدارة الجامعة س الم توحة، و وت اهم مع جامعة القدبدن الترتيبات لعمل ات اقية شراكة إا تم 

 وتم تحليل برامج المعهد لخطوة أولية لصياغة االت اقية وتوقيعها.
توسيع افا  التعاون مع المؤسسات الوطنية والتربوية في اطار تقديم الخدمة المجتمعية في بنان القدرات للمؤسسات  .14

ورية، مركز الديمقراطية وحقو  اإلنسان  شمس ، المدارس الخاصة.....الخ( ضمن االمكانيات المتاحة )المحكمة الدست
 .بشكل ال يتعارا مع تن يا البرامج المخطط لها ضمن الموارد البشرية المتاحة في المعهد الوطني للتدريب التربوي

مهني متخصص جديد )التربية الخاصة والتعليم الجامع، برامج دبلوم  4مأسسة تدريب الطواقم المساندة للمعلمين حيث رفع  .15
، والمكتبات المدرسية( الى هيئة االعتماد والجودة بما ينسجم وتوجهات الوزارة 12-10االشراف االرشادي، التعليم 

 .لبنان قدرات الطواقم المساندة للنهوا بنظام التعليم 2022 /2017المستقبلية في خطتها االستراتيجية 
لى حل مشكلة المشاركين في برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصة والتعليم الجامع منا عام العمل ع .16

والخاصة بحقهم في الحصول على شهادة الدبلوم والتي لم تحل منا الي الوقت؛ إا تم تجديد الطلب ورفع خطة  2006
المطلوبة، واآلن البرنامج في مرحلة المراجعة النهائية  البرنامج إلى هيئة االعتماد والجودة، وقيم واجريت التعديالت

 .واالعتماد
% من السلف القديمة المسجلة على المعهد الوطني والعالقة وف  ما أظهره تقرير الرقابة المالية واإلدارية 85 – 80إغال   .17

 الث المتبقية قيد الحل. ، والث2011قضية عالقة منا العام  13من أصل  10قضية مالية عالقة( تم حل  13من وجود )
 تسجيل البريد الصادر والوارد، وتوثي  المراسالت وأرش تها على نظام المراسالت حسب االصول. .18
ترتيب األمور اإلدارية وتوثي  اإلجازات والمغادرات والتكاليف، ومتابعة تكاليف مشرفي التدريب وتعويضهم عن أيام السبت  .19

 ا أدى غياب مشكالت مرتبطة كانت سائدة() مم  بإجازة بديلة عنها حسب األصول

 مشاركات طاقم المعهد: الخامس المحور
 .2019 في لجان تحكيم جائزتي الرئيس وجائزة صندو  اإلنجاز والتميز لدعم التعليمالمشاركة  -
 ديوان الموظ ين. –المشاركة في تحكيم مشاريع الخريجين في برنامج   إعداد القادة  الاي ين اه المدرسة الوطنية لإلدارة  -
للملتحقين ببرامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم والقيادة  تخرجالالمبادرات التربوية ومشاريع تحكيم المشاركة في  -

  .208/2019 المدرسية واالشراف
 .2019/2020 طيطمخرجات وأهداف وغايات الخطة االستراتيجية للوزارة، بالتعاون مع اإلدارة العامة للتخ تقييممشاركة في ال -
 المشاركة في جميع تقييمات البرامج الخاصة بتأهيل المعلمين مع اإلدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات. -
معايير المختل ة في الوزارة المرتبطة بالمدرسة والطواقم الوموانمة ، المشاركة في مراجعة معايير المدرسة ال لسطينية ال اعلة -

 .2019/2020 المساندة للمعلمين
 .بأورا  بحثية نوعية شاركة في مؤتمرات محلية وخارجيةمال -
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وفوز إحدى هاه األبحاث بجائزة حمدان بن راشد لألدان  2019راد طاقم المعهد لبعا اف إقليميةالمشاركات البحثية في جوائز  -
 .2020، وتقديم طلبات لجوائز بحثية وتربوية إقليمية لسنة 21التعليمي المتميز في دورته 

نجاز فلسطين. -  المشاركة التطوعية لتح يز الشباب ضمن منتدى شاري الشبابي وا 
قليمية ومحلية. -  قبول أبحاث لبعا أفراد من طاقم المعهد للنشر في مجالت تربوية محكمة عالمية وا 
في شهر عقدت  ورشة عمل حول رسم السياسات عقدت للمديرين العامين ورؤسان الوحدات للتعرف على التجربة اليابانية -

 .2018بنان على تدريب تم في اليابان نهاية  2019شباط 
 كجزن من تطورهم المهني تطور. بكالوريوس( 1دكتوراة ،  6 أكاديمية ) برامجبعا من أفراد طاقم المعهد  التحا  -

                         

 د. صوفيا ريماوي                                                                                             

 مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي
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