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   :مقدمة -1
يواصل المعهد الوطني للتدريب التربوي جهوده الهادفة إلى تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها وبما      

التربوي على مختلف يخدم توجهات وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير قدرات العاملين في الجهاز 
المستويات، وتجاوبا مع هذا المسعى وترجمة لتوجهات الخطة الخمسية بما تضمنته من تفريعات ذات صلة 

لمعهد ال سيما مع تولي تعكس شمولية الدور الذي يضطلع به ا 2011باإلدارة والنوعية، فإن خطة العام 
بلورة  عوم. ستراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهمق واأهيل المعلمين بما يتوافوليات جديدة ترتبط بتالمعهد مسؤ 

دراسة متخصصة ربطت االحتياجات التدريبية بالوصف استنادا إلى صة بتدريب اإلداريين ستراتيجية خاإ
  الوزارة.الوظيفي، وبجهود تشاركية مع مجمل اإلدارات ذات العالقة في 

ثّمة خبرات تحصلت لدى المعهد في السنوات السابقة على صعيدي تدريب مديري المدارس وتدريب و      
وٕاذ تبني على ما تم إنجازه فإنها لتؤسس لبرامج تدريبية طويلة  2011ومن هنا فإن خطة العام  اإلداريين،

ائز العمل في التي تشمل مجاالت عّدة كلها من ركبرامج الدبلوم المهني المتخصص  من خاللاألمد 
االهتمام برفع مستوى األداء اإلداري مع االهتمام برفع قدرات العاملين في  ل، ليتكامالمنظومة التربوية

  البرامج.مجاالت فنية تخصصية لم يسبق أن حظيت باهتمام كاف من القائمين على تنفيذ 
ا ومدى ما اقعيتها وشموليتهمجمل المحاور التي تتضمنها خطة المعهد يمكن استجالء و وبالنظر إلى      
ه من اهتمام بالشراكة والتكامل مع اإلدارات العامة في الوزارة عالوة على اإلفادة من المقومات الموجودة تولي

  والخارجي.في المعهد والخبرات لصالح التشبيك مع العديد من المؤسسات على المستويين المحلي 
 -وال زالت تبذلها–وافد الجهود النوعية التي بذلتها الوزارة كل ما نأمله أن تكون الخطة رافدا من ر      

تكون معبرة عن االحتياجات الفعلية لطواقم العمل في  ن، وألتطوير الواقع التربوي والنهوض بالعملية التربوية
اإلدارات العامة والمديريات بعد أن ركزت كثيرا على المنحى التخصصي في التدريب، انطالقا من الخطة 

ستراتيجية للوزارة، وتلبية الحتياجات العاملين (وزارة، مديريات، مديري مدارس) فيها، واستنادًا إلى األنشطة اال
االستراتيجية الخاصة المنبثقة عن الخطة الخمسية، ألن تحسين مستوى األداء لدى العاملين في الجهاز 

  التربوي على صلة وطيدة بتحسين نوعية التعليم والتعلم. 
لدراسات وتفعيل المصادر على التدريب في الخطة، إذ أن االهتمام باالكتفاء بالتركيز ا يتم الّ أما يهمنا     

بتزامن مع تفعيل نظام  2011كلها ركائز أساسية في العمل خالل العام  المعهد؛وتطوير مرافق  والتشبيك
المعلومات المحوسب الخاص بالتدريب والذي يشكل عالمة فارقة في السعي المتواصل لتوثيق البيانات 

الشؤون اإلدارية واألنظمة المحوسبة األخرى وهي من الغايات  نظاموتبويبها تمهيدا للتكامل مع  ةالتدريبي
  الخمسية.نشودة في الخطة الم

  شهناز الفار .د                                                                             
  المعهد الوطني للتدريب التربوي مدير عام                                                              

 الخلفية، واألولويات: -2



األنشـطة  إلـىستراتيجية للوزارة، وتلبيـة الحتياجـات العـاملين فيهـا، واسـتنادًا من الخطة اإلانطالقا          
 إلـىالمنبثقة عن الخطـة الخمسـية، ينفـذ المعهـد وبشـكل مسـتمر البـرامج التدريبيـة التـي تهـدف اإلستراتيجية 
ملين فـي الـوزارة، ورفـع بناء القدرات مـن خـالل تنميـة مهـارات العـاالتربوي الفلسطيني، ودعم  تطوير النظام

هـذه و علم، تين نوعيـة التعلـيم والـم، وصـوال إلـى األثـر الممتـد وهـو تحسـلـديه األداءقدراتهم وتحسـين مسـتوى 
البرامج كانت وال تزال تستهدف جميع فئات العاملين في وزارة التربية والتعليم، من مديري الدوائر، ومديري 

لمــديريات، ومــديري المــدارس والمعلمــين، والمكتبيــين، والســكرتاريا، فــي الــوزارة وا األقســامالتربيــة،  ورؤســاء 
  والموظفين اإلداريين، سواء في المديريات أو في الوزارة. وسيتم تنفيذ الخطة في مجاالت عدة أهمها:

 

  :من خاللبناء قدرات اإلداريين ورفع قدراتهم  �

 حسبلجميع العاملين في الوزارة،  والوصف الوظيفي دورات حسب االحتياجات التدريبية - 
  موضوعاتها:
 .)ICT تمهارات حاسوب أساسية، مهارات متقدمة، مهارا(مهارات حاسوب  
الصالحيات، التخطيط،  ضاألداء، تفوي ممهارات إدارية وقيادية (كتابة التقارير، تقيي 

 .)، االتصال والتواصلياالستراتيج
  ).تعليم الكبار بالوسائل التعليمية، أسالي جموضوعات متخصصة (اللغة اإلنجليزية، إنتا 

  :م لفئات محددة تمارس المهنةبرامج الدبلوم المهني المتخصص: تقد  - 
 دبلوم التربية الخاصة. 

 دبلوم القيادة المدرسية. 

 دبلوم المكتبات. 

 ).4- 1دبلوم تأهيل المعلمين ( 
 دبلوم اإلشراف التربوي. 

  دبلوم قياس وتقويم. 
في مجال تدريب اإلداريـين والمعلمـين، وتصـميم أدلـة تـدريب لمـواد تدريبيـة متنوعـة إنتاج مواد تدريبية  �

  في هذا المجال.
 االهتمام بالدراسات واألبحاث من خالل: �

 تطــويربمعلومــات ترفـد تزويــد متخـذي القــرار فـي الـوزارة  دراسـتين ســنويا علـى األقــل لإلسـهام فـيتنفيـذ  −
 .في الوزارة السياسات التربوية

 إعداد دراسات خاصة بعمل المعهد.  −

 إصدار أدلة خاصة بالمدرسة الفلسطينية الفعالة. −

 تطوير معايير تربوية للنظام التربوي. −



  إصدار نشرات تربوية في مجال بناء القدرات على موقع المعهد. −
 تطوير نماذج تقييم الدورات والمدربين بالتعاون مع معاهد التدريب ذات العالقة. �

  المصادر/ المكتبة من خالل:تفعيل مركز  �

لكترونــــي واليــــدوي عــــن وتقــــديم خــــدمات البحــــث اإل ،تــــوفير آليــــة للتواصــــل بــــين المتــــدربين والمــــدربين - 
 احتياجاتهم من الكتب والمراجع.

علـى موقـع  ونشـرهابناء قاعدة بيانات خاصـة بملخصـات الدراسـات واألطروحـات فـي المجـال التربـوي  - 
  المعهد الوطني للتدريب التربوي.

 يتطوير األوصاف الوظيفية وٕاجراءات العمل ونماذج تقيـيم األداء بالتعـاون مـع اإلدارات ذات العالقـة فـ �
  الوزارة.

،  بتدريب مجموعـة كـل -Training     Blended زيادة عدد المستفيدين من خدمة التدريب المدمج �
  شهور. 3
  المحلية والدولية موضع التنفيذ.عاهد والمؤسسات موضع آليات لوضع اتفاقيات التعاون مع ال �
  .بهاتطوير األنظمة المالية المعمول  �
  الستقبال الدورات. جهوزيتهاتحديث عدد من مرافق المعهد، ورفع  �
  مأسسة عالقة تعاونية مع دوائر التدريب في الوزارات والمؤسسات األهلية. �



  2011للعام  العمل في المعهد إستراتيجية - 3
 األداءتنعكس على واإلدارية والمعلوماتية والعولمة لتنمية الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية والتعليم في ضوء التطورات التقنية الهدف العام: 

  .اإلداري ونوعية التعليم

  مصدر التمويل  م2011المؤشرات مع نهاية العام   النشاط االستراتيجي  الهدف االستراتيجي  الرقم

تحســـين جـــودة العمـــل واإلنتاجيـــة   .1

فــــــــي كافـــــــــة  اإلداريـــــــــينلــــــــدى 
وزارة المســــــتويات اإلداريــــــة فــــــي 

 التربية والتعليم العالي.

ــــــي   ــــــة ف ــــــوادر اإلداري ــــــدريب الك ت

اإلدارات التنفيذية والوسطى والعليا 
مجـــــال المهـــــارات اإلداريـــــة  فـــــي

ـــة  ـــة والتخصصـــية المالئم والقيادي

 .لطبيعة العمل

إداريـة لتطـوير العمـل  ا% من اإلداريين الذين شاركوا فـي النشـاطات التدريبيـة أعـدوا خططـ80  -1
واجتازوا متطلبات البرنامج التدريبي.                                                    ،في أقسامهم

% مــن اإلداريـــين الـــذين شـــاركوا فـــي التــدريب زادوا مـــن مبـــادراتهم المهنيـــة والشخصـــية التـــي 50 -2
  تخطيطها في نهاية كل تدريب. تعكس تحسنًا في التواصل مع اآلخرين بناء على القياسات التي تم

 اً مرتبطـ ا% من الموظفين الفنيين اجتازوا اختبارات تخصصية مطلوبة للتدريب وأعدوا منتج70 -3
  بعملهم في المجال الذي تدربوا عليه (برنامج محوسب، خطة مالية، تقرير فني، ..الخ). 

امها فـي الـدورات التدريبيـة التـي ها وطباعتهـا واسـتخدر % من المواد التدريبية المعدة تم إقرا100 -4
  نظمها المعهد وأرشفتها في مكتبة المعهد.

J. F 

تسليح العاملين في وزارة التربية   .2
والتعليم العالي في مجاالت 

(مكتبات، إدارة  تخصصية معنية
إشراف  مدرسية، تربية خاصة،

 تربوي، رياض أطفال، معلمي
صف) برخصة لمزاولة المهن 

 العاملين بها.

طوير الدبلوم المهني المتخصص ت 
ـــــــي مجـــــــاالت عـــــــدة ـــــــة ف : التربي

الخاصـــــــة، القيـــــــادة المدرســـــــية، 
ــــــوي،  ــــــات، اإلشــــــراف الترب المكتب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 إعداد المدربين.

مــــن مــــوظفي الــــوزارة اجتــــازوا بنجــــاح متطلبــــات الــــدبلوم المهنــــي فــــي التخصصــــات  اً موظفــــ 60 -5
المختلفــة (القيــادة اإلداريــة، واإلشــراف، والتربيــة الخاصــة، والمكتبــات، والقيــاس والتقــويم، وتكنولوجيــا 

 المعلومات واالتصاالت وٕاعداد المدربين). 

 J. F  تطويرية لعملهم وبدأوا بتنفيذها.    اً خطط اأعدو من الموظفين الحاصلين على الدبلوم  موظفاً  6-60

ــــــة تحســــــين أدا  .3 ء معلمــــــي المرحل

) مــــــن جميـــــــع 4-1األساســــــية (

 .الجوانب األكاديمية والمسلكية

تطــــوير قــــدرات معلمــــي الصــــفوف  

 .)4-1 (من

  ).4-1(نميلمعللكافة مساقات الدبلوم المهني للتأهيل التربوي  ٕاعدادتجهيز و  -7

  WB  يعملون وفق خطط عمل وبرامج معدة مسبقًا.موظفا أصبحوا  30 -8

J.F:  يرلندياأل –النرويجي  -األلماني –الدعم الفنلندي  المالية:مشروع وزارة.  

W.Bالبنك الدولي :



B.F: االيرلندي –النرويجي  -األلماني –: الدعم الفنلندي مشروع وزارة المالية  

W.Bالبنك الدولي :  

العـاملين فـي تحسين أداء وقدرات   .4

المعهــــد الــــوطني (طريقــــة العمــــل 

، باســــــتخدام منحــــــى واإلنتاجيـــــة)
أثنـــاء العمـــل، والتـــدريب التـــدريب 

بالمواكبــــــة مــــــن خــــــالل التغذيــــــة 

 الراجعة.

 تطـــوير القــــدرة البشـــرية والماديــــة 

 .في المعهد واألنظمة اإلدارية

من موظفي المعهد يقومون بقيـادة دورات تدريبيـة وبـرامج الـدبلوم وتحمـل مسـؤولياتها مـن مرحلـة  10أصبح  -9
   .التصميم إلى مرحلة قياس األثر

دراسات ذ دراسات بحثية (دراسات تربوية، موظفي المعهد الوطني قادرين على تصميم وتنفي من 5أصبح  -10
  تقييمية ألثر الدورات التدريبية، ..الخ).

  .%5مرافق المعهد من قبل مؤسسات خارجية بنسبة  إشغالزيادة مستوى  -11
  مشتركة.ومعلومات تسهل تنفيذ برامج  أنظمةتم تطوير -12
  المعهد.خاص ببدل استخدام مرافق  أسعار تم تحديث نظام -13
  والمالية. اإلداريةالتي ترتبط بجودة العمليات  باإلجراءاتدليل  إعدادتم  -14
  لكترونية للمعهد وتحسين واقع البحث والتحميل.اإلتم تطوير البوابة  -15
    منشورة.% من أخبار المعهد 90أصبحت  -16

J. F 

  

 التربـوي التخطـيط نوعيـة تحسـين  .5

  .الوزارة في كافة المجاالت  في

دعم السياسات في الـوزارة ورفـدها  

بمعطيـــــــات مســـــــاندة ومؤشـــــــرات 
 .نوعية

 %100جاهز  لالستخدام بنسبة  باللغتين العربية واالنجليزية  معايير المدرسة الفعالة دليل -
 %. 10تحسن التقييم الوظيفي ألداء الموظفين اإلداريين بنسبة  -17

  تقويم أداء العاملين يعتمد على الشفافية والمشاركة. لتطوير وتبني واستخدام نظام  -18
مــع دراســات  إلــى جنــبراســات المنجــزة جنبــًا دوتوصــيات ال ،ونقــاش نتــائج ،لعــرض وملتقيــينعقــد مــؤتمر  -19

 أخرى متخصصة لجهات تربوية أخرى.

 نتائج الدراسات واألبحاث.إلى استندت % من قرارات لجنة السياسات في الوزارة 20-50

  تربوية محكمة.  ةعلى األقل في مجل ةتم نشر دراس -21

J. F 

 

 التربـوي التخطـيط نوعيـة تحسـين  .6

، الـوزارة فـي المجـاالت كافـة فـي

ات التعـــــاون مـــــع وتفعيـــــل اتفاقيـــــ
القاســــمي  المؤسســــات الشــــريكة:

  .وأكاديمية الملكة رانية

 المؤسسـات مـع والشـراكة التشـبيك 

  .والدولية واإلقليمية المحلية

  ودولية.  وٕاقليميةاتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية  3وقع المعهد  -22
فـي  )ايـديكود(المنفذ بالتعـاون مـع معهـد  القيادة اإلداريةجتازوا متطلبات برنامج ا ومديرة مدرسة امدير  50 -23

  فنلندا.
(ندوة أكاديمية، مؤتمر، تدريب مشترك، ...الخ) بين الـوزارة ومؤسسـات  اً مشترك اً تربوي اً نشاط 15تم تنفيذ  -24

 ودولية.  وٕاقليميةمحلية 

 ودولية.  وٕاقليميةاتفاقيات تعاون جديدة على األقل مع مؤسسات محلية  3تم توقيع  -25 

 وٕاقليميـةيـة علمية ومهنية متبادلـة مـع مؤسسـات محل راتزيا 5قام طاقم العمل في المعهد بما ال يقل عن  -26
  ودولية لتبادل الخبرات والتجارب والتدريب.        

  برنامج تدريبي مشترك مع أكاديمية القاسمي. - 27
  مواد تدريبية تم تطويرها بالتعاون مع المعهد. 6 - 27
                      منفذة من خالل المعهد. "مدرستي فلسطين"األنشطة التدريبية المنضوية في إطار -28
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  )2011للعام( يةللبرامج التدريب األهداف الخاصة والمخرجات - 4
  التربوية لمديري المدارس برنامج القيادة :أوال

  .تنمية المهارات والقدرات الفنية واإلدارية لمديري المدارس الهدف:
  .مدرسته بفاعليةعلى تنظيم العمل في  ادرسة جديد قادر مدير م 120 :1المخرج 
  مدرسته بفاعلية على توجيه العمل في  ادير مدرسة قادر م 120 :2المخرج 
  على إدارة فريق العمل في مدرسته. امدير مدرسة قادر  50 :3المخرج 
  بتفويض الصالحيات ويمارسها. اؤمنمدير مدرسة م 50 :4المخرج

  يجابية مع المشكالت التي يتعرض لها يوميا.على التعامل بإ امدير مدرسة قادر  50 :5المخرج 
  على إدارة اجتماعاته بفاعلية. امدير مدرسة قادر  50 :6المخرج
  على بناء خطط تطويرية وتشغيلية لمدرسته. امدير مدرسة قادر  250 :7المخرج
  على تقييم أداء موظفيه بناء على معايير واضحة. امدير مدرسة قادر  50 :8المخرج

  .تنفيذ البحوث اإلجرائية على امدير مدرسة قادر  50 :9المخرج 
  تدريبية.مهارات  امتلكمدير مدرسة م 25 :10المخرج

  

  لإلدارة العليا لقيادة التربويةتدريبي ل امجنبر ثانيا: 

  .تنمية المهارات والقدرات الفنية واإلدارية للمدراء العامين ومدراء التربية ونوابهم ومديري الدوائر الهدف:
  ونوابهم يشاركون في رسم السياسات على مستوى الوزارة. اعام امدير  22: 1المخرج 

  ون على إدارة فرق العمل في إداراتهم بفعالية.ونوابهم قادر  مديرا عاما 22: 2المخرج 
  يمتلكون مهارات اتصال وتواصل. ونوابهم مديرا عاما 22: 3المخرج 
  و نوابهم قادرون على إدارة الموارد البشرية في إداراتهم بفاعلية. مديرا عاما 22: 4المخرج

  مديرياتهم بفعالية.ن على إدارة المشاريع في قادرو  ونائب مديرمدير تربية  25 :5المخرج 
  يمتلكون مهارة المحادثة في اللغة اإلنجليزية. ونائب مديرمدير تربية  25 :6المخرج
  قادرون على إدارة الموارد المالية بمديرياتهم بفعالية. ونائب مدير مدير تربية 25 :7المخرج
  م بناء على معايير واضحةمديرياتهفي قادرون على تقييم أداء الموظفين  مدير  مدير تربية  25 :8المخرج
  مدير دائرة قادر على إدارة فرق العمل في دوائرهم بفعالية. 50 :9المخرج
  مدير دائرة قادر على تقييم أداء موظفيه وفق معايير واضحة. 50 :10المخرج
  على بناء الخطط التطويرية لدائرته. امدير دائرة قادر  50 :11المخرج
  لى إعداد موازنة لدائرته على أسس علمية.ع امدير دائرة قادر  50 :12المخرج
  مدير تربية يقودون إداراتهم بفعالية.مدير دائرة و  75: 13المخرج
  مدير دائرة يمتلكون مهارات المحادثة في اللغة اإلنجليزية.  18: 14المخرج



  لإلدارة الوسطى لقيادة التربويةل تدريبي امجنبر  ثالثا:

  الفنية واإلدارية لرؤساء األقسام.القدرات تنمية المهارات و  الهدف:
  رئيس قسم قادر على بناء وٕادارة فرق العمل. 125: 1المخرج 
  رئيس قسم قادر على بناء خطط إجرائية لقسمه. 225 :2المخرج 
  رئيس قسم قادر على تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع. 125 :3المخرج
  رئيس قسم قادر على إدارة المعلومات بفعالية. 75 :4المخرج
  رئيس قسم قادر على تقييم أداء موظفيه وفق معايير واضحة. 300 :5المخرج
  رئيس قسم يمتلك مهارات في التدريب. 25 :6المخرج
  رئيس قسم يمتلك مهارة إعداد الموازنات وفق أسس علمية. 25 :7المخرج
  رئيس قسم يمتلك قدرات و مهارات إبداعية في اإلعالم والعالقات العامة. 25 :8المخرج

  

  نوالتطور المهني المستمر/ إداريبرامج  رابعا:

  تنمية المهارات والقدرات الفنية واإلدارية للموظفين اإلداريين والسكرتاريا. :األولالهدف 
  العامة والبروتوكول.موظف إداري يمتلكون مهارات في العالقات  100: 1المخرج
  على إتمام المراسالت الرسمية بصورة صحيحة. اً قادر  اً موظف 150: 2المخرج
  موظف إداري قدر على أرشفة وتوثيق ملفاته بطريقة صحيحة. 300: 3المخرج
   سكرتاريا يمتلك مهارات في االتصال والتواصل. اً موظف 75: 4المخرج

  ظفين في الرقابة الداخلية والمعهد.: تطوير قدرات ومهارات المو الثانيالهدف 
  في الرقابة الداخلية يمتلكون مهارات في التحكم والمتابعة الداخلية. اً موظف 25: 1المخرج
  من المعهد يمتلكون مهارات فنية وٕادارية عالية. اً موظف 20: 2المخرج

 70لمدة  ،الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب فيمن موظفي وزارة التربية والتعليم  60رفع قدرات : الثالثالهدف 

  2011ساعة تدريبية خالل العام 

  .على استعمال الحاسوب بمهارة عالية ونمن وزارة التربية قادر  اً موظف 60: 1المخرج 

من الوزارة والمديريات على حزمة التصميم الجرافيكي والبرمجة وقواعد  اً مبرمج 20الهدف الرابع: رفع قدرات 

  .2011البيانات خالل العام 

  .ساعة تدريبية على برمجيات التصميم الجرافيكي 60تدربوا لمدة  اً مبرمج 40: 1المخرج 
  .ساعة تدريبية على برمجيات قواعد البيانات 30تدربوا لمدة  اً مبرمج 40: 2 المخرج

توظيف تكنولوجيا المعلومات في العمل  في من موظفي وزارة التربية والتعليم  100الهدف الخامس: رفع قدرات 
  .2011ساعة تدريبية خالل العام  120اإلداري لمدة 

  .من وزارة التربية قادر على تحليل البيانات المالية ومعالجتها حاسوبيا اً إداري اً موظف 20: 1المخرج 
  .من وزارة التربية قادر على تحليل البيانات اإلحصائية ورفدها لصانع القرار اً إداري اً موظف 20: 2 المخرج



  .لكترونياالتربية قادر على أرشفة الملفات إمن وزارة  اً إداري اً موظف 20: 3 المخرج
  الحاسوبية.من وزارة التربية قادر على كتابة التقرير بناء على نتائج البرامج  اً إداري اً موظف 20: 4 المخرج
المرتبطة  .حاسوبيةالوالبرامج  7من وزارة التربية قادر على تشغيل وٕادارة نظام الويندوز  اً إداري اً موظف 20: 5 المخرج

  .بها

ساعة تدريبية خالل العام  90لمدمج بواقعاالتعليم  اإلداريين على نموظفيالمن  120الهدف السادس: رفع قدرات 

2011.  

  .من التربية الخاصة قادر على استخدام بيئة موودل في التعليم المدمج اً موظف 20: 1 المخرج
  .مدير مدرسة قادر على استخدام بيئة موودل في التعليم المدمج 25: 2 المخرج
  .مرشد مكتبة قادر على استخدام بيئة موودل في التعليم المدمج 25: 3 المخرج
  .من المؤسسات المحلية والدولية قادر على استخدام بيئة موودل في التعليم المدمج اً موظف 60: 4 المخرج

  

  نامج التطور المهني المستمر/ معلموبرنخامسا: 

محور صيانة  فيرفع قدرات مشرفين ومعلمين من وزارة التربية والتعلم العالي والمديريات التابعة لها : األولالهدف 

  .2011نترنت خالل العام لحاسوب والشبكات وتصميم صفحات اإل ا

  والشبكات.ساعة تدريبية على صيانة الحاسوب  30لمدة  اتدربو  اً ومعلم اً مشرف 80: 1المخرج 
  .نترنتساعة تدريبية على تصميم صفحات اإل 30لمدة  اوفني حاسوب تدربو  اً مشرف 40: 2المخرج 

نترنت خالل العام مدارس على االستخدام التربوي للحاسوب واإل 10: رفع قدرات ال الثانيالهدف 
2011.  

  .نترنتمدراس مرتبطة بخط اإل 10: 1المخرج 

  .توظيف التكنولوجيا في الحصة المدرسيةقادرون على من المديريات المسؤولة عن هذه المدارس  اومشرف امعلم 40: 2المخرج 

   .زيارات متابعة للمدارس المشاركة 5: 3المخرج 

  .الهدف الثالث: االرتقاء بمستوى كفايات معلمي التعليم غير النظامي

  وتواصل عالية.من معلمي مراكز محو األمية يمتلكون مهارات اتصال  50: 1المخرج

  ن على إنتاج وسائل تعليمية.علمي مراكز محو األمية قادرو من م 50: 2المخرج
  .من معلمي مراكز محو األمية يمتلكون مهارات في أساليب تعليم الكبار 50: 3المخرج

  
  
  
  

  )4- 1( برنامج تأهيل المعلمين: سادسا



   الفنلندي. –النرويجي  - األلماني –الدعم الفنلندي  المالية:مشروع وزارة  )4- 1 (تأهيل معلمي الصفوفالهدف: 

  برامج تأهيل معتمدة وجاهزة للتنفيذ من قبل الجامعات المشاركة في المشروع. 5: 1المخرج
  ورشات عمل لمناقشة البرامج المقترحة. 4: 2المخرج
  التدريب العملي. فيهازيارة ميدانية للجامعات والمدارس التي سينفذ  12: 3المخرج
  .)4-1(معلم مؤهل للصفوف  300: 4المخرج
  .: التقرير النهائي للمرحلة األولى من المشروع جاهز5المخرج

  

  برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصةسابعا: 
  .(معارف، اتجاهات، مهارات) لدى مرشدي التعليم الجامع تحقيق تطور مهني الهدف:

  جاهزة.وحدة تدريبية  21: 1المخرج
  النظري والعملي. :التدريب بشقيه انهو أمن مرشدي التعليم الجامع  اً متدرب 20: 2المخرج
  زيارة ميدانية نفذت. 18: 3المخرج
  جلسات تقييم نفذت على مدار مدة تنفيذ البرنامج. 6: 4المخرج
   .مجلدات تشمل تقارير وأبحاث طلبة الدبلوم 6: 5المخرج

  

  المهني للمكتبيينبرنامج الدبلوم  ثامنا:
  : تطوير برامج الدبلوما (المكتبات) وفق معايير الجودة ومالحظات هيئة االعتماد والجودة.األولالهدف 

  : خطة برامج الدبلوم المهني المتخصص في المكتبات المدرسية مصدقة من هيئة االعتماد والجودة.1 المخرج
لمساقات برنامج دبلوم المكتبات تراعي معايير الجودة، جاهزة لالستخدام في مجال  امعد اتدريبي دليال 12: 2 المخرج

  التدريب.
  ة في مكتبة المعهد كمتطلبات لتنفيذ برنامج دبلوم المكتبات.امن المصادر والمراجع متوفر  20: 3 المخرج

  القدرات.: التنسيق لبرامج تدريبية لغاية اعتماد استراتيجية تطوير الثانيالهدف 

مهارات تدريب في تفعيل  ااجتازو ) من أمناء المكتبات (المعلم المكتبي) الجدد في المدارس الحكومية 25: (1 المخرج
  المكتبات المدرسية في العملية التعليمية.

 مهارات تدريب في الرخصة ااجتازو ) في المدارس الحكومية المعلم المكتبي( ) من أمناء المكتبات50: (2 المخرج
  الدولية في قيادة الحاسوب.

ملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني  %) من أمناء المكتبات (المعلم المكتبي في المدارس الحكومية)30: (3 المخرج
  المتخصص في المكتبات.

  برنامج التحسين المدرسي المبني على المعايير الفلسطينية الفعالة تاسعا:

  انطالقا من التطور الذاتي وفي ضوء معايير المدرسة الفعالة.: تحقيق مدارس فعالة األولالهدف 



  مدرسة مدربة على تشخيص واقع المدرسة وفق المعايير. 12: الهيئات التدريسية في 1المخرج
  : دراسة تشخيصية جاهزة للمدارس المشاركة في المشروع.2المخرج
  : المدارس المشاركة مزودة بالمصادر الالزمة.3المخرج
   .تقرير التقييم جاهز :4المخرج

  .: إعداد وتطوير مواد تدريبية في مجاالت مختلفةالثانيالهدف 
  مادة مرجعية جاهزة. 20: 1المخرج 
   .اجاهز  اتدريبي دليال 20 :2المخرج

  

  دعم السياسات وصانعي القرار عاشرا:
السياسات التربوية من خالل إجراء : تزويد متخذي القرار في الوزارة بالمعلومات التي تساعد على تطوير الهدف

  .الدراسات المرافقة للتدريب بمعدل دراستين سنويا

  %.100المخرج : دليل المعايير باللغتين العربية واإلنجليزية جاهز لالستخدام بنسبة 
دارس لكترونيا على تحصيل الطلبة في عشر محى التعلم المدعم إثر منأنجز المعهد دراسة حول (تقييم أ: 1 المخرج

)ICT ( المشروع بين الواقع والمأمول).والمعلمين في المدارس المشاركة في  من وجهة نظر المديرين  
سي المبني على لتحسين المدر دارس المشاركة بنظام المواكبة لأنجز المعهد دراسة حول (تشخيص واقع الم: 2 المخرج

  وبعد تنفيذ المشروع وفق المعايير الفلسطينية للمدرسة الفعالة). قبلالمعايير 
  واألبحاث.تم فيه مناقشة آخر المستجدات التربوية في مجال الدراسات التربوية لقاء تربوي موثق : 3 المخرج

  

  في حوسبة البيانات MISالحادي عشر: برنامج 

  .MIS   ي محوسبتوظيف تقنيات الحوسبة لصالح بناء نظام معلوماتالهدف: 

  .: اعتماد نظام معلوماتي محوسب يتيح تدفق المعلومات وتبويبها1المخرج 
  .: تكامل أنظمة المعهد مع أنظمة الوزارة2 المخرج

  

  لمكتبة ل المحوسببرنامج الالثاني عشر: 
  لمكتبة المعهد.الهدف األول: تبويب وفرز وتصنيف المصادر والمراجع الواردة من مكتبة التقنيات في الوزارة 

   .مصنفة ومبوبة ومختومة بختم المعهد ...، ومجلة ،ومرجع ،) مصدر7500: (1 المخرج
 )باركود(مدخلة على نظام المكتبة المحوسب وملصق عليها  ...،  ومجلة ،ومرجع ،) مصدر7500: (2 المخرج

  ليسهل إعارتها.
  .ام الجديد للمكتبةأوعية المعلومات مصنفة ومرتبة ومحوسبة على النظ: 3 المخرج

  إثراء مركز المصادر والموارد باإلصدارات الحديثة بأنواعها، التي تخدم برامج المعهد التدريبية. الهدف الثاني:



  نسخ من الدراسات واألبحاث والمجالت المحكمة المتخصصة متوفرة في المكتبة. : 1المخرج 
  التدريب وبرامج الدبلوما. إصدارات حديثة في مركز المصادر متخصصة في: 2المخرج 

  .لمية على النظام المحوسب للمكتبةروابط وارتباطات لمكتبات عا :3المخرج 

  الهدف الثالث: تفعيل مكتبة المعهد الوطني على مستوى الوزارة والتدريب والمدربين والباحثين.

  : خطة إجرائية لتفعيل مكتبة المعهد مع نهاية األسبوع الثاني من كانون ثاني.1 المخرج
: مطويات تعريفية بخدمات المكتبة موزعة على اإلدارات العامة في الوزارة مع نهاية الشهر األول من العام 2 المخرج
2011.  
  .والمدربين والمتدربين والباحثينخدمات حديثة في مجال الخدمة المكتبية لطاقم المعهد والوزارة  :3 المخرج

  الهدف الرابع: متابعة تحرير وتصميم وٕاخراج المواد التدريبية والمطبوعات والدراسات.

  : مواد تدريبية محررة ومدققة لغويا.1المخرج
  : مواد تدريبية مصصمة ومخرجة وفق معايير الجودة.2 المخرج
  لكترونيا وورقيا في مكتبة المعهد.إ ةرشفمؤ و المعهد  د تدريبية معدة من: موا3 المخرج
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الفئة   المحور  عنوان الدورة  الرقم
عدد   المدربون  المستهدفة

  الساعات
عدد 

  للتنفيذ المتوقع التاريخ  عدد المشاركين  المجموعات

 ،رؤساء أقسام  التطوير المستمر  إعداد مدربين  1

  ومديرو مدارس

  كانون ثان  27- 17  84  3  30  خارجي/المعهد

  تشرين أول 19  -9
  تشرين ثان  1-16

لكتروني المدمج  التعليم اإل   2
Blended Learning  

رؤساء أقسام   التطوير المستمر

 ومديرو مدارس
)1(  

معلمو 

  )8مدارس(

  كانون ثان  31- 19  250  10  30  المعهد/خارجي

  نيسان  4-13
  حزيران 21- 12

  تموز 27- 18

  آب 23- 16

  يلولأ 1-18
  أولتشرين   5-26

  تشرين ثان   1-30

  أولكانون  28- 13

برنامج دبلوم مهني   إدارة الوقت  3

متخصص في 
  اإلدارة المدرسية 

  كانون ثان 27- 25  50  2  15  المعهد  مديرو مدارس

  تشرين ثان 24- 10

  كانون ثان 30 -1  48  2  20  المعهد  مديرو مدارس  التطوير المستمر  التقييم الذاتي للمدرسة  4
موظفون   التطوير المستمر  مراسالت  5

 ،إداريون

  وسكرتاريا

  كانون ثان 27- 24  150  6  15  المعهد

  شباط 17- 13

  أيار 19- 17
  اب 31- 29

  أولتشرين  4-6
  أولكانون 27 - 25



 

 

الرخصة الدولية لقيادة حاسوب   6
ICDL 

موظفون   التطوير المستمر

إداريون 
 وسكرتاريا،

  مكتبات أمناء

  

  كانون ثان  30- 15  175  7  30  المعهد

  شباط  1-28
  آذار 29- 20

  نيسان 27- 18

  أيار 26- 17

  حزيران 22 - 13
  أيلول 25- 10

 مديرو دوائر،  التطوير المستمر  إدارة مشاريع  7
 مديرو تربية،

  أقسامرؤساء 

  8  35  المعهد
  

  شباط 28 - 10  193
  شباط 28 - 15
  اذار  1-14
  نيسان 26 - 11
  حزيران  6-22
  آب 1-16
  تشرين ثان  1-30
  أولكانون   6-21

مديرو   التطوير المستمر  البحث اإلجرائي  8
دوائر،مديرو 

  مدارس

  شباط 15-1  50  2  25  المعهد/خارجي
  آب 25- 17

  شباط  28- 20  25  1  20  المعهد/خارجي  مديرو دوائر  التطوير المستمر  إدارة األفراد  9
رؤساء أقسام،   المستمرالتطوير   عمل الفريق  10

 مديرو مدارس،
  مديرو دوائر

  شباط  15-6  75  3  20  المعهد
  آذار 29- 21
  تموز 4-12

  شباط  7-1  175  7  15  الوزارة/المعهد  رؤساء أقسام  التطوير المستمر  التخطيط اإلجرائي  11
  أيار  3-5
  حزيران 16- 14
  تموز  3-11
  أيلول  5-24
  أولتشرين  12  -4
  تشرين ثان  8-22

 Electronicلكترونية أرشفة إ  12

Archiving  
رؤساء أقسام،   التطوير المستمر

موظفون 
 إداريون،
  وسكرتاريا

  شباط 28- 15  200  8  30  خارجي
  شباط   7-28
  آذار   6-15
  أيار   3-12
  حزيران   1-16



 

 

  آب   7-16
  أولتشرين   3-23
  تشرين ثان  6-21

مديرو مدارس،   التطوير المستمر  التخطيط االستراتيجي  13
  أقسامرؤساء 

  شباط 28- 15  75  3  30  المعهد
  آذار  7-15
  نيسان  3-12

مشرفو   التطوير المستمر SPSS اإلحصائيالتحليل   14
تكنولوجيا من 

  المديريات

  شباط 25-1  25  1  30  خارجي

  اذار 17  - 15  50  2  15  خارجي  رؤساء أقسام  التطوير المستمر  إدارة المعلومات  15
  أيلول  13- 11

برنامج دبلوم مهني   إدارة االجتماعات  16
متخصص في 

  اإلدارة المدرسية 

  آذار  14 -1 25 1  20  المعهد  مديرو مدارس

موظفون  التطوير المستمر  االتصال والتواصل  17

إداريون 

 وسكرتاريا

  آذار  31- 23 75 3  20  المعهد
  تموز  28- 20
  تشرين ثان  31- 23

محاسبون من  التطوير المستمر Excelتحليل مالي باستخدام   18
الوزارة 

  والمديريات

  آذار  24- 15 25 1  30  خارجي

  آذار  10  -1 25 1  30  خارجي  معلمو حاسوب التطوير المستمر  Flashفالش   19

  آذار  10 -1 25 1  30  خارجي  معلمو حاسوب التطوير المستمر  Photoshopفوتشوب   20

المديرون   التطوير المستمر  رسم السياسات  21
  العامون

  نيسان   5-4  22  1  6  خارجي
  آب   4-8

مديرو تربية،   التطوير المستمر  تقييم األداء  22
  رؤساء أقسام

  نيسان  16  - 14  218  9  20  المعهد/ خارجي
  نيسان   28- 20
  نيسان   6-14
  أيار      9-17
  حزيران    28- 20
  تموز   11  -3
  آب     3-11
  أيلول 22  - 14
  تشرين أول    4-12



 

 

  نيسان  21- 13 25 1  20  المعهد  رؤساء أقسام التطوير المستمر  بناء الفريق  23

برنامج دبلوم مهني   حل المشكالت واتخاذ القرار  24

متخصص في 

  اإلدارة المدرسية 

  نيسان   27- 18 25 1  25  خارجي/المعهد  مديرو مدارس

  أيار    10 -2 25 2  20  خارجي  دوائرمديرو   التطوير المستمر  مهارات القيادة اإلدارية  25
  تشرين ثاني  2-10

موظفون  التطوير المستمر  البرتوكول والعالقات العامة  26
إداريون  

 وسكرتريا

  أيار 26- 18 50 4  20  خارجي
  كانون أول 27- 19

استكمال التدريب في برنامج   27
  المكتبات

برنامج دبلوم مهني 
في  متخصص

  المكتبات

أمناء مكتبات 
  المدارسمن 

  أيار   25- 16 200 8  30  خارجي
  حزيران   31- 21
  تموز     3-31
  آب   18 -8
  أيلول     4-19
  تشرين أول     3-31
  تشرين ثاني    3-24
  كانون أول   26- 11

مديرو تربية،   التطوير المستمر  لغة إنجليزية  28
  مديرو تربية

  حزيران 16-1 18 4  35  المعهد/خارجي
  آب 1-30
  آب 1-29
  تموز 3-19

29  Windows 7  موظفون  التطوير المستمر
إداريون 
  وسكرتاريا

  حزيران 14-5 25 1  30  المعهد/خارجي

معلمو حاسوب  التطوير المستمر  Aصيانة الحاسوب +  30
  من المدارس

  حزيران 28- 19 25 1  30  خارجي

  حزيران  30- 15 25 1  30  خارجي  معلمو مدارس التطوير المستمر  Dream weaverدريم ويفر   31

استكمال التدريب في برنامج   32
  التربية الخاصة

برنامج دبلوم مهني 
متخصص في 
  التربية الخاصة

مرشدو التعليم 
  الجامع

  تموز  27-5 150 6  30  خارجي
  آب  31- 25
  أيلول 8-17
  تشرين أول  4-25
  تشرين ثان  24- 15
  كانون أول  29- 20



 

 

برنامج دبلوم مهني   مدخل إلى اإلدارة المدرسية  33

متخصص في 
  اإلدارة المدرسية 

معلمو تم 
اختيارهم لشغل 
منصب مدير /ة 

  مدرسة

المعهد/الوزارة/خ
  ارجي

  آب 8-16  110  4  35

المديرون   التطوير المستمر  إدارة الموارد البشرية  34
  العامون

  أيلول 30-1  22  1  20  المعهد/خارجي

  أيلول 21-6 25 1  30  خارجي  أقسامرؤساء  التطوير المستمر  إعداد موازنات  35

رؤساء أقسام  التطوير المستمر  رقابة داخلية  36
من الوزارة 
  والمديريات

  أيلول 19- 14 25 1  20  خارجي

37  MICROSOFT 

DISKTOP SUPPORT 

TECHNICIAN  

معلمو حاسوب  التطوير المستمر
  من المدارس

  أيلول 31- 19 25 1  30  خارجي

  تشرين أول 15- 13  18  1  15  خارجي  مديرو تربية  المستمرالتطوير   إدارة مالية  38
برنامج دبلوم مهني   توجيه المدير الجديد  39

متخصص في 
  اإلدارة المدرسية 

المعهد/   مديرو مدارس
  الوزارة/خارجي

  تشرين أول 5-20  110  4  30

40  WEP 

PROGRAMMING 

VSING ASP  

مبرمجو  التطوير المستمر
ومهندسو 

حاسوب في 
الوزارة 

  والمديريات

  تشرين أول 27- 16 25 1  30  خارجي

  كانون أول  19-4 25 1  30  خارجي  مديرو دوائر التطوير المستمر  إدارة مالية وٕاعداد موازنات  41

رؤساء أقسام  التطوير المستمر  إعالم  42
  العالقات

  كانون أول  27- 19  20  1  20  خارجي
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