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املقدمة: 	
 

    تتواصل المسيرة، ومع كل عام نلمس أن وزارة التربية والتعليم ماضية في مسيرتها، منتصرة للعملية باعتمادها 
خطة خمسية طموحة، لتظل اإلدارات العامة ومديريات التربية والمدارس ميدانا رحبا للعطاء يؤسس للنهوض بالواقع 

التربوي بشقيه اإلداري والفني.

  وانسجاما مع هذه الروح يأتي دليل العمل في المعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2012 ليعّبر عن حلقة جديدة 
من حلقات العمل الجاد والمتواصل لبناء القدرات في الوزارة على مختلف المستويات اإلدارية، ورفد متخذي القرار 
في الوزارة بما من شأنه تطوير السياسات، والتشبيك مع الشركاء المحليين والدوليين، ومواصلة مأسسة العمل وتوثيق 

البيانات التدريبية عبر نظام معلوماتي محوسب.
  

الكثير منها يشّكل    العام 2011 ألن  التي تحققت خالل  اإلنجازات  أبرز  الدليل  أن يتضمن   وقد حرصنا على 
أرضية يمكن البناء عليها والتوسع في بناء األنشطة وتطويرها وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية النوعية للفئات 
الوظيفية المختلفة، وتوّج المعهد جهوده وبتعاون طيب مع اإلدارات ذات العالقة– بإنجاز معظم إستراتيجية تدريب 
اإلداريين اعتمادا على دراسة متخصصة عمدت إلى تحديد االحتياجات التدريبية في ضوء الوصف الوظيفي، وهو 

ما سيعيد للتدرب قيمته ويؤطره في إطار مرتبط بتلبية االحتياجات الفعلية.
 

  ويعكس الدليل الذي بين أيدينا ما بات المعهد يحوزه من مقومات مادية ومرافق وخبرات بشرية قادرة على اإلسهام 
الخطة  أفرزتها  التي  الرزمية  البرامج  إطار  في  المنضوية  األنشطة  تنفيذ  يسّهل  وبما  النوعية  األنشطة  تنفيذ  في 
الخمسية عالوة على البدء في تنفيذ متطلبات إستراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم حيث سيضطلع المعهد بتأهيل 

معلمي الصفوف)1-4(، وهو جهد سيتطلب عمال على أكثر من صعيد .
  

   وكلنا أمل أن يكون الدليل سببًا في تسليط الضوء على األنشطة وتفريعاتها، فخطة المعهد للعام 2012 والتي يبرز 
الدليل أركانها الرئيسة تتطلب مساندة قيادة الوزارة واإلدارات العامة لها، ودعم الشركاء، لتنفيذ األنشطة والفعاليات 

وفق ما هو مخطط لها .

ذ نرفد جهد الوزارة لجعل الرؤى المتضمنة في استراتيجية اعداد المعلمين وتأهيلهم حقيقة    إننا في المعهد الوطني واإ
دامغة من خالل البدء الفعلي في برنامج تأهيل معلمي الصفوف )1-4( غير المؤهلين بشكل كاف، لنؤكد أن المعهد 
سيحرص على تنفيذ البرنامج بشكل يحقق األهداف المرجوة، وتزامن هذا مع اعتماد كفايات رئيسية سيتم االنطالق 

منها في تصميم المجمعات التدريبية .

   ويسعد المعهد أن يتلقى مالحظاتكم على أية تفريعات متضمنة، فوجهات نظركم موضع ترحيبنا ولطالما عكس 
دليل كل عام جديد حرصنا على اإلفادة من ملحوظاتكم.

                                                                                                                     
         

                                                                                                                 د.شهناز الفار
                                                                  مدير عام المعهد الوطني للتدرب التربوي        
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املعهد الوطين 

                 يف سطور ...

       أنشئ المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع لوزارة 
التربية والتعليم في فلسطين عام 2004م، وتم افتتاحه 
رسميًا في 13 /2 /2005 م بدعم من حكومة مملكة 
النرويج بناء على خطة طموحة ورؤية جديدة لوزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية. 

إحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير الموارد البشرية 
في جهاز التربية و التعليم في طليعة االهتمامات. 
وألن المعهد الوطني على اطالع باحتياجات الوطن 
من كوادر مؤهلة، وعلى دراية تامة بإمكانياته، جاءت 
رؤيته الطموحة التي انبثقت عنها رسالة تتضمن في 
للتحقيق، وفيما  القابلة  الكثير من األهداف  ثناياها 

يأتي وصف موجز لكل منها:
1. الرؤية:

مجال  في  مرجعية  مهنية  مؤسسة  المعهد  يكون  أن 
تنمية الموارد البشرية في القطاع التربوي على مستوى 

الوطن.
2. الرسالة:

التغيير  قيادة  على  القادرة  التربوية  القيادات  إعداد 
النوعي على مستوى المدخالت العملية التربوية كافة 

في فلسطين.
3. األهداف االسرتاتيجية: اإلسهام يف:

والفنية  اإلدارية  وقدراتهم  العاملين  أداء  تطوير    -
والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم العالي 

كافة.
- إحداث تغيير نوعي في عمليتي التعليم والتعلم.

-  تزويد متخذي القرار في الوزارة بالمعلومات التي 
تساعد على تطوير السياسات التربوية.

- تطوير النظام المؤسساتي وموارد المعهد. 

 

 

        أنشئ المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع 
لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عام 

 م 2005 /2 /13رسميًا في م، وتم افتتاحه2004
بناء على خطة بدعم من حكومة مملكة النرويج

العالي طموحة ورؤية جديدة لوزارة التربية والتعليم
 الفلسطينية. 

إحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير الموارد البشرية 
في جهاز التربية و التعليم العالي. وألن المعهد 

الوطني على اطالع باحتياجات الوطن من كوادر 
مؤهلة، وعلى دراية تامة بإمكانياته، جاءت رؤيته 

الطموحة التي انبثقت عنها رسالة تتضمن في ثناياها 
الكثير من األهداف القابلة للتحقيق، وفيما يأتي 

 وصف موجز لكل منها:
 الرؤية:.1

أن يكون المعهد مؤسسة مهنية مرجعية في مجال 
تنمية الموارد البشرية في القطاع التربوي على مستوى 

 .الوطن

: الرسالة.2
 التغيير قيادة القادرة على لتربويةإعداد القيادات ا

كافة مدخالت العملية التربوية ال وىالنوعي على مست
 .فلسطينفي 

 : اإلسهام في:األهداف االستراتيجية.3
 وقدراتهم اإلدارية والفنية العاملينتطوير أداء  -

والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم 
 . كافةالعالي

 في عمليتي التعليم والتعلم.نوعي  إحداث تغيير -
بالمعلومات التي  في الوزارة  تزويد متخذي القرار-

  تطوير السياسات التربوية.تساعد على
  المعهد.المؤسساتي ومواردتطوير النظام -

المعهد الوطني في سطور

 

 

        أنشئ المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع 
لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عام 

 م 2005 /2 /13رسميًا في م، وتم افتتاحه2004
بناء على خطة بدعم من حكومة مملكة النرويج

العالي طموحة ورؤية جديدة لوزارة التربية والتعليم
 الفلسطينية. 

إحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير الموارد البشرية 
في جهاز التربية و التعليم العالي. وألن المعهد 

الوطني على اطالع باحتياجات الوطن من كوادر 
مؤهلة، وعلى دراية تامة بإمكانياته، جاءت رؤيته 

الطموحة التي انبثقت عنها رسالة تتضمن في ثناياها 
الكثير من األهداف القابلة للتحقيق، وفيما يأتي 

 وصف موجز لكل منها:
 الرؤية:.1

أن يكون المعهد مؤسسة مهنية مرجعية في مجال 
تنمية الموارد البشرية في القطاع التربوي على مستوى 

 .الوطن

: الرسالة.2
 التغيير قيادة القادرة على لتربويةإعداد القيادات ا

كافة مدخالت العملية التربوية ال وىالنوعي على مست
 .فلسطينفي 

 : اإلسهام في:األهداف االستراتيجية.3
 وقدراتهم اإلدارية والفنية العاملينتطوير أداء  -

والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم 
 . كافةالعالي

 في عمليتي التعليم والتعلم.نوعي  إحداث تغيير -
بالمعلومات التي  في الوزارة  تزويد متخذي القرار-

  تطوير السياسات التربوية.تساعد على
  المعهد.المؤسساتي ومواردتطوير النظام -

المعهد الوطني في سطور

 

 

        أنشئ المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع 
لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عام 

 م 2005 /2 /13رسميًا في م، وتم افتتاحه2004
بناء على خطة بدعم من حكومة مملكة النرويج

العالي طموحة ورؤية جديدة لوزارة التربية والتعليم
 الفلسطينية. 

إحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير الموارد البشرية 
في جهاز التربية و التعليم العالي. وألن المعهد 

الوطني على اطالع باحتياجات الوطن من كوادر 
مؤهلة، وعلى دراية تامة بإمكانياته، جاءت رؤيته 

الطموحة التي انبثقت عنها رسالة تتضمن في ثناياها 
الكثير من األهداف القابلة للتحقيق، وفيما يأتي 

 وصف موجز لكل منها:
 الرؤية:.1

أن يكون المعهد مؤسسة مهنية مرجعية في مجال 
تنمية الموارد البشرية في القطاع التربوي على مستوى 

 .الوطن

: الرسالة.2
 التغيير قيادة القادرة على لتربويةإعداد القيادات ا

كافة مدخالت العملية التربوية ال وىالنوعي على مست
 .فلسطينفي 

 : اإلسهام في:األهداف االستراتيجية.3
 وقدراتهم اإلدارية والفنية العاملينتطوير أداء  -

والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم 
 . كافةالعالي

 في عمليتي التعليم والتعلم.نوعي  إحداث تغيير -
بالمعلومات التي  في الوزارة  تزويد متخذي القرار-

  تطوير السياسات التربوية.تساعد على
  المعهد.المؤسساتي ومواردتطوير النظام -

المعهد الوطني في سطور

 2012 المهام واألنشطة الرئيسة لعام.4
تمكين اإلداريين في مجال التخطيط واإلدارة -

عقد )4-1(تطوير قدرات معلمي الصفوف -
 ولقاءات تربوية. اتمؤتمر

 في الوزارة ورفدها بمعطيات السياساتدعم -
مساندة ومؤشرات نوعية. 

. الدبلوم المهني المتخصص-
 .التشبيك مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية-

 . المادية والبشريةلمعهد الوطنيا اتتطوير قدر-

توظيف تقنيات الحوسبة لصالح بناء نظام -

 MISمعلوماتي محوسب 

 استراتيجيات العمل في المعهد:.5

التنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة في -
مجال التدريب.

 دولياً .التواصل مع المؤسسات التربوية محليا و-
توظيف واسع للتقنيات الحديثة في العملية -

 .التربوية إداريا وفنيا وتربويا
في التدريب، طرق تربوية حديثة وفّعالة توظيف -

وتبادل الخبرات.
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4. املهام واألنشطة الرئيسة لعام 2012
- تمكين اإلداريين في مجالي التخطيط واإلدارة

- تطوير قدرات معلمي الصفوف )4-1(
- عقد مؤتمرات ولقاءات تربوية.

- دعم السياسات في الوزارة ورفدها بمعطيات مساندة 
ومؤشرات نوعية.

- الدبلوم المهني المتخصص في مجال القيادة المدرسية 
.

- التشبيك مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
- تطوير القدرات المادية والبشرية للمعهد الوطني .

- توظيف تقنيات الحوسبة لصالح بناء نظام معلوماتي 
. MIS محوسب

5. اسرتاتيجيات العمل يف املعهد:
- التنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة في مجال 

التدريب.
- التواصل مع المؤسسات التربوية محليا ودوليًا.

- توظيف واسع للتقنيات الحديثة في العملية التربوية 
إداريا وفنيا وتربويا.

التدريب،  في  وفّعالة  تربوية حديثة  توظيف طرق   -
وتبادل الخبرات.

- توظيف بيئة مودل في التدريب.
- تنفيذ تدريب ميداني على مستوى المدرسة والمديرية. 

6. آلية الرتشيح للربامج التدريبية:
- تتم دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين، وتراعى 
من  الدورات  في  المشاركين  اختيار  عند  عدة  أمور 

أهمها:
      • المستوى الوظيفي.

      • الخلفية العلمية والعملية.
      • المؤسسات واإلدارات العامة التي ينتمون إليها.

      • األعداد.
      • الرغبة.

- طرح دورات مرتبطة باالحتياجات التدريبية للفئات 
المستهدفة.

الصفحة  خالل:  من  الدورات  عن  اإلعالن   -
صدار  واإ الرسمية  والمراسالت  للمعهد،  اإللكترونية 
كتب رسمية لإلدارات العامة ومديريات التربية، ويحق 
لكل إدارة عامة أو مديرية إرسال ترشيحها إلى المعهد 
الشروط  مراعاة  مع  الخطة  في  المعلنة  للبرامج  وفقًا 
الخاصة بالترشيح لكل برنامج وفق نموذج الترشيح.  
ويحدد  موظف  من  أكثر  ترشيح  إدارة  لكل  يحق   -

العدد بناًء على طبيعة البرنامج وأهدافه.

 2012 المهام واألنشطة الرئيسة لعام.4
تمكين اإلداريين في مجال التخطيط واإلدارة -

عقد )4-1(تطوير قدرات معلمي الصفوف -
 ولقاءات تربوية. اتمؤتمر

 في الوزارة ورفدها بمعطيات السياساتدعم -
مساندة ومؤشرات نوعية. 

. الدبلوم المهني المتخصص-
 .التشبيك مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية-

 . المادية والبشريةلمعهد الوطنيا اتتطوير قدر-

توظيف تقنيات الحوسبة لصالح بناء نظام -

 MISمعلوماتي محوسب 

 استراتيجيات العمل في المعهد:.5

التنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة في -
مجال التدريب.

 دولياً .التواصل مع المؤسسات التربوية محليا و-
توظيف واسع للتقنيات الحديثة في العملية -

 .التربوية إداريا وفنيا وتربويا
في التدريب، طرق تربوية حديثة وفّعالة توظيف -

وتبادل الخبرات.

 2012 المهام واألنشطة الرئيسة لعام.4
تمكين اإلداريين في مجال التخطيط واإلدارة -

عقد )4-1(تطوير قدرات معلمي الصفوف -
 ولقاءات تربوية. اتمؤتمر

 في الوزارة ورفدها بمعطيات السياساتدعم -
مساندة ومؤشرات نوعية. 

. الدبلوم المهني المتخصص-
 .التشبيك مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية-

 . المادية والبشريةلمعهد الوطنيا اتتطوير قدر-

توظيف تقنيات الحوسبة لصالح بناء نظام -

 MISمعلوماتي محوسب 

 استراتيجيات العمل في المعهد:.5

التنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة في -
مجال التدريب.

 دولياً .التواصل مع المؤسسات التربوية محليا و-
توظيف واسع للتقنيات الحديثة في العملية -

 .التربوية إداريا وفنيا وتربويا
في التدريب، طرق تربوية حديثة وفّعالة توظيف -

وتبادل الخبرات.

 

 آلية الترشيح للبرامج التدريبية:. 6
تتم دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين، -

 المشاركين في عند اختيار  أمور عدةوتراعى
 من أهمها:الدورات

المستوى الوظيفي.•
الخلفية العلمية والعملية.•
التي واإلدارات العامة المؤسسات •

ينتمون إليها.
األعداد.•
الرغبة.•

طرح دورات مرتبطة باالحتياجات التدريبية للفئات -
المستهدفة.

اإلعالن عن الدورات من خالل: الصفحة -
ر ااإللكترونية للمعهد، والمراسالت الرسمية، إصد
، كتب رسمية لإلدارات العامة ومديريات التربية

ويحق لكل إدارة عامة أو مديرية إرسال ترشيحها 
إلى المعهد وفقًا للبرامج المعلنة في الخطة مع 
مراعاة الشروط الخاصة بالترشيح لكل برنامج 

 وفق نموذج الترشيح.  
يحق لكل إدارة ترشيح أكثر من موظف ويحدد -

وأهدافه. العدد بناًء على طبيعة البرنامج

 

 آلية الترشيح للبرامج التدريبية:. 6
تتم دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين، -

 المشاركين في عند اختيار  أمور عدةوتراعى
 من أهمها:الدورات

المستوى الوظيفي.•
الخلفية العلمية والعملية.•
التي واإلدارات العامة المؤسسات •

ينتمون إليها.
األعداد.•
الرغبة.•

طرح دورات مرتبطة باالحتياجات التدريبية للفئات -
المستهدفة.

اإلعالن عن الدورات من خالل: الصفحة -
ر ااإللكترونية للمعهد، والمراسالت الرسمية، إصد
، كتب رسمية لإلدارات العامة ومديريات التربية

ويحق لكل إدارة عامة أو مديرية إرسال ترشيحها 
إلى المعهد وفقًا للبرامج المعلنة في الخطة مع 
مراعاة الشروط الخاصة بالترشيح لكل برنامج 

 وفق نموذج الترشيح.  
يحق لكل إدارة ترشيح أكثر من موظف ويحدد -

وأهدافه. العدد بناًء على طبيعة البرنامج
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التدريب وبناء القدرات

الدراسات واللقاءات التربوية

تأهيل املعلمني غير املؤهلني )4-1(

التشبيك

تطوير البرامج واعداد املواد التدريبية واالصدارات

أنشطة متفرقة

اجلزء الثاني
ملخص إجنازات املعهد الوطين للتدريب الرتبوي 

لعام 2011
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ملخص إجنازات املعهد الوطين
                   للتدريب الرتبوي لعام 2011 ...

أوال: يف جمال التدريب وبناء القدرات:  

المدرسية/عدد  القيادة  في  المتخصص  المهني  الدبلوم  برنامج  ضمن  مدارس  مديري  تدريب 
المجموعات)3( والمشاركين )63( مشاركا بمعدل )130( ساعة تدريب، والتدريب شمل محاور 
التخطيط المبني على التقييم الذاتي، العالقات، جودة عملية التعلم، إدارة الوقت، إدارة االجتماعات، 

عمل الفريق إدارة التغيير.
عقد )11( حلقة تعلم في مختلف المحافظات ضمن فعاليات ونشاطات برنامج الدبلوم المهني 

المتخصص في القيادة المدرسية.
تدريب مديري مدارس ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية بالشراكة مع 
االمديست MSN / عدد المجموعات) 3 (، والمشاركين)39( مشاركا بمعدل )130( ساعة تدريب، 
والتدريب شمل محاور التخطيط المبني على التقييم الذاتي، العالقات، جودة عملية التعلم والتعلم.

عقد )36( حلقة تعلم في المديريات الملتحقة بالمشروع MSN )جنين، نابلس، أريحا، رام اهلل، 
ضواحي القدس، بيت لحم، الخليل( بواقع حلقتي تعلم لكل مساق،  ضمن فعاليات ونشاطات 

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية بالشراكة مع االمديست.
 تدريب مديري مدارس ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية على بيئة 
موودل / عدد المجموعات )3( والمشاركين )63( بمعدل )25( ساعة تدريب، وشمل التدريب، 
بيئة  المتوفرة على  النشاطات  المشاركة في  فتح حساب،  التعليم،  بيئة مودل في  التعرف على 

مودل، منتديات حوار، دردشة، تصفح الواجبات، القراءات....الخ.
عدد   / التهيئة  برنامج  والمعلمات ضمن  المعلمين  من  مدرسة  مدير  لوظيفة  المتقدمين  تدريب 
المجموعات)11( والمشاركين )300( مشاركا، بمعدل )25( ساعة تدريب، والتدريب شمل محاور 

اإلدارة والقيادة، ادوار مدير المدرسة، المهارات الالزمة لمدير المدرسة، التقييم والمتابعة.
تدريب رؤساء أقسام وموظفين إداريين والسكرتاريا من اإلدارات العامة والمديريات على مهارات 
إدارية وقيادية، عدد المجموعات )6(، وعدد المشاركين )156( مشاركا بمعدل )100( ساعة 

تدريب والتدريب شمل محاور كتابة التقارير، االتصال والتواصل، بناء الفريق، المراسالت. 
تدريب رؤساء أقسام وموظفين إداريين ومشرفوا التكنولوجيا، وفنيون من اإلدارات العامة والمديريات 
على موضوعات مرتبطة بالحاسوب وتطبيقاته، عدد المجموعات )6(، وعدد المشاركين )100(، 
فالش،  االنترنت،  مهارات  محاور)استكشاف  شمل  والتدريب  تدريب،  ساعة   )174( بمعدل 

.)ICDL ،مايكروسوفت اكسل

اخلالصة: 
عدد اجملموعات ) 32 ( جمموعة،  وعدد املشاركني ) 721 ( مشاركا، بواقع ) 584 ( ساعة تدريب.
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ثانيا: يف جمال الدراسات واللقاءات الرتبوية:

إعداد دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي وزارة التربية والتعليم باالستناد إلى الوصف 
الوظيفي بالتعاون مع اإلدارة العامة للتخطيط.  

توزيع استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين غير المؤهلين بشكل كاف للصفوف من 
.)4-1(

تتعلق   )4-1( المعلمين  احتياجات  لقياس  بؤرية  مجموعات   10 ل  تربوية  لقاءات  تنظيم 
باستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.

تقارير دورية ومستمرة لتقييم الدورات التدريبية والبرامج التي تعقد في المعهد الوطني للتدريب 
التربوي.

تنفيذ دراسات مرتبطة بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد الوطني، واالستفادة من التوصيات 
في تطوير البرامج وفق معايير الجودة.

ثالثا: يف جمال تأهيل املعلمني غري املؤهلني)4-1(:

رابعا:يف جمال التشبيك: 

تحديد الكفايات الالزمة ومؤشراتها ومخرجات التعلم.
استكمال الدراسة الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية لحوالي 2500 معلم.

تدريب مدربي الجامعات من كليات التربية، والشروع في إعداد المجمعات التدريبية. 
 500 تدريب  لبدء  واألزهر  والقدس  والنجاح  زيت  وبير  الخليل  جامعات  مع  اتفاقيات  توقيع 

معلم/ة في المرحلة األولى.
تزويد المديريات والجامعات بأسماء المعلمين المرشحين للمشاركة في المرحلة األولى.

  ABU الخبراء من مؤسسة الجامعات وعقد ورش عمل بحضور  التربية في  لكليات  زيارات 
الدولية.

توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية القاسمي والملكة رانية في مجال تأهيل المعلمين.
التشبيك مع المؤسسة االستشارية األلمانية ABU بخصوص متابعة تنفيذ مشروع إعداد وتأهيل 

المعلمين.
التواصل مع معهد اديوكود الفنلندي ومعهد التخطيط التربوي )اليونسكو –باريس(.

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز اإلحصاء الفلسطيني .
تطوير مسودة اتفاقية مع مركز التعليم المستمر في جامعة القدس المفتوحة.

.GIZ المشاركة في اللجنة التوجيهية للملتقى اإلقليمي لالبتكار في التعليم من خالل مؤسسة
استضافة ورش تدريب لوزرات ومؤسسات مختلفة. 

تطوير مسودات تعاون مع جامعة فلسطين التقنية وكلية فلسطين/العروب.
LEARN ضمن برنامج ETF التخطيط والمشاركة في مشروع التعليم المهني والتقني

توقيع مسودة اتفاقية تعاون مع وزارة شؤون المرأة.
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خامسا. يف جمال تطوير الربامج وإعداد املواد التدريبية واإلصدارات: 

استكمال تطوير خطط برامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية، والتربية الخاصة،  
والمكتبات ورفعها لهيئة االعتماد والجودة.

 تطوير خطة دبلوم مهني متخصص في تدريب المدربين/ بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.
تطوير الخطوط المرجعية  لمشروع التعليم االلكتروني.

تطوير المواد التدريبية لدورات التهيئة والتمكين للمديرين.
صدارات في مجاالت عدة: خراج مواد تدريبية واإ إعداد وتصميم واإ

* أربع مساقات تدريبية لبرنامج دبلوم القيادة املدرسية بالشراكة ما بني املعهد الوطني واالمديست     	

                 ) التخطيط، العالقات، التعليم والتعلم، إدارة املوارد(.

* مواد تدريبية وأدلة )كتابة التقارير ، إدارة االجتماعات ، املراسالت ، عمل الفريق ، التقييم الذاتي في   

                 ضوء معايير املدرسة الفعالة، اكسل، أكشن سكريبت، استكشاف مهارات االنترنت(.

* مجموعة مساقات في برنامج التربية اخلاصة.  

* دليل املعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2011 باللغتني العربية واإلجنليزية.  

* خطط العمل للمعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2011 باللغتني العربية واإلجنليزية.  

* مطوية تعريفية مبحتويات املكتبة وخدماتها باللغتني العربية واإلجنليزية.  

* روزنامة خاصة باملعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2012 .  

* برشورات ملواد تدريبية وبرامج تدريب.  

سادسا: أنشطة متفرقة 

العمل بالنظام المحوسب لنظام البيلوغرافيا والفهرسة لمكتبة المعهد الوطني وتحديثه.
فهرسة وتصنيف 2000 كتاب على نظام المكتبة الحوسب وتفعيلها على الرف.

فتح  نافذة  تجريبية  ألوعية  المعلومات  االلكترونية على  بوابة  المعهد الوطني االلكترونية
. www.niet.ps

تفعيل نظام موودل ) التعليم المدمج( في التدريب ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في 
القيادة المدرسية، والتعليم المهني والتقني.

الفعالة في عدد من  الفلسطينية  المدرسة  معايير  المبني على  المدرسي  التحسين  ثقافة  نشر 
المدارس ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية.

تطوير مقترح لتطوير بيئة التعلم االفتراضي في المعهد بالتعاون مع اليونسكو. 
.MIS استكمال حوسبة البيانات الخاصة بالتدريب على نظام

ترجمة النصوص المتعلقة باستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين ووثائق الكفايات التعليمية.
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متكني اإلداريني في مجال التخطيط.

تطوير قدرات معلمي الصفوف)4-1(.

دعم السياسات في الوزارة ورفدها مبعطيات 

مساندة ومؤشرات نوعية.

الدبلوم املهني املتخصص.

التشبيك مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

تطوير قدرات املعهد الوطني.

توظيف تقنيات احلوسبة لصالح بناء نظام 

.MIS  معلوماتي محوسب

اجلزء الثالث
األنشطة االسرتاتيجية للمعهد لعام 2012
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األنشطة االسرتاتيجية للمعهد

                                  لعام 2012 ...            
أهداف عامة وغايات  تتضمنه من  بما  للوزارة  الخطة االستراتيجية  للمعهد من  األنشطة االستراتيجية  انبثقت 

جراءات لتحقيق نتائج ومخرجات. وفيما يأتي عرض موجز لها: واإ
أواًل:  متكني اإلداريني يف جمال التخطيط واإلدارة

ثانيًا: تطوير قدرات معلمي الصفوف )4-1(

- تطوير قدرات اإلداريين في التخطيط واإلدارة واستخدام األنظمة اإلدارية والمالية.الهدف العام

-تحسين نوعية التعليم والتعلم.الغاية

- تطوير قدرات اإلداريين في مجاالت القيادة واإلدارة بكافة محاورها.النتاجات
- تطوير نظم المعلومات وقواعد بيانات الخاصة بإدارة التدريب.

- تحديد مهارات الحاسوب الخاصة بكل فئة وظيفية في الوزارة.اإلجراءات
للتطوير  ومقياسًا  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  لبناء  أساسًا  لتكون  التدريب  جودة  معايير  تطوير   -

والتقويم.
.)Blended Learning( توظيف التدريب المدعم إلكترونيًا، أو ما يسمى بالتعلم المدمج -

- لتواصل مع المؤسسات والجامعات المحلية والعربية والدولية لإلفادة من خبراتها. 
- تحقيق االتصال مع قاعدة البيانات الشاملة للعاملين في الوزارة.

- تصميم برامج تدريبية تتوافق والمهام الوظيفية واالحتياجات التدريبية، تراعي الشمول للمستويات 
اإلدارية والفنية. 

- إتاحة الفرصة للعاملين في الوزارة للتدريب داخل الوطن وخارجه.

- تأهيل معلمي المرحلة األساسية تأهيال تربويا )أكاديميًا ومسلكيًا(.الهدف العام

- تحسين نوعية التعليم والتعلم.الغاية

- تعزيز كفايات طاقم التعليم وتطويرها.النتاجات
- تنفيذ متطلبات استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم كما وردت في االستراتيجية.

اإلجراءات
قليمية وفق معايير الجودة. - بناء برامج تأهيل تربوي للمعلمين بالتعاون مع مؤسسات محلية واإ

- استخدام نظام متابعة ودعم أثناء تنفيذ برامج التربية العملية. 
.)Blended Learning( توظيف التدريب المدعم إلكترونيًا -
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رابعًا: الدبلوم املهين املتخصص

خامسا: التشبيك مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية

- تطوير البرامج التدريبية إلى دبلوم مهني متخصص في: القيادة اإلدارية، والتربية الخاصة، الهدف العام
والمكتبات.

- تحسين نوعية التعليم والتعلم.الغاية

- تعزيز كفايات طاقم التعليم العام وتطويرها.النتاجات
- تحقيق إمكانية التطور المهني المستمر كل في مجال عمله.

- التنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة.اإلجراءات
- تطوير برامج الدبلوم المهني المتخصص.

- التعاون مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة في مجاالت الدبلوم، لتصميم برنامج الدبلوم 
.)AQAQ( المهني المتخصص بشكل يتوافق مع معايير هيئة االعتماد والجودة

- منح المتدربين شهادة دبلوم مهني متخصص تساعده في التقدم المهني داخل المدرسة.

- تنفيذ برامج مشتركة مع مؤسسات ذات خبرة في تطوير القدرات البشرية من خالل التشبيك الهدف العام
قليمية. مع مؤسسات محلية واإ

- تطوير جانبَي النوعية واإلدارة.الغاية

ثالثًا: دعم السياسات يف الوزارة ورفدها مبعطيات مساندة ومؤشرات نوعية

- تزويد متخذي القرارات بمؤشرات تسهم في رسم السياسات لتحسين النوعية.الهدف العام

- تطوير جانبي النوعية واإلدارة.الغاية

- مراجعة الهيكل التنظيمي للمعهد وتعديله.النتاجات
- تعديل األنظمة والتعليمات والمهام والوصف الوظيفي وفقًا لذلك.

اإلجراءات

- توفير تغذية راجعة مستمرة حول األثر المباشر وغير المباشر للتدريب في المعهد.
- إجراء دراسات وأبحاث كمية ونوعية، وبحوث إجرائية.

- عقد مؤتمرات، وحلقات نقاش تربوية، ومجموعات بؤرية....الخ
- تطوير معايير الجودة في المنظومة التربوية.
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سادسا: تطوير قدرات املعهد الوطين

- رفع قدرات العاملين والبنية التحتية في المعهد الوطني في الجانبين الفني واإلداري.الهدف العام

- تطوير جانبي النوعية واإلدارة.الغاية

النتاجات

- رفع نوعية وجودة كافة جوانب التدريب والبحث.
- االرتقاء بمستوى كفايات الكادر اإلداري على كافة المستويات في المعهد. 

- حوسبة المكتبة.
- أرشفة المصادر والموارد باللغتين:- العربية واإلنجليزية.

- حوسبة النظام المالي واإلداري.

اإلجراءات

- تبادل الخبرة مع معهد الملكة رانية، وأكاديمية القاسمي، ومؤسسات محلية ودولية.
- تطوير نظام مالي خاص بالمعهد.
- تطوير البوابة اإللكترونية للمعهد.

- بناء نظام محوسب للبيانات الخاصة بالمعهد.
- تطوير المصادر المادية بكافة أنواعها.

- تطوير طاقم المعهد مهنيًا بشكل مستمر بجانبيه اإلداري والفني.
- تحديث األنظمة والتقنيات الخاصة بالتعلم المدمج والتدريب عن بعد.

- تطوير برنامج تدريب معلمي المرحلة األساسية )5-9(.النتاجات
- تعزيز وتطوير كفايات طاقم التعليم العام.

- تحقيق إمكانية التطور المهني المستمر للمعلمين، واإلداريين بالتدريب وتبادل الخبرات.

- التنسيق مع المؤسسة المعنية حول إمكانيات التعاون ومجاالته من خالل الزيارات التبادلية.اإلجراءات
- معرفة التقاطعات بين المعهد والمؤسسة سواء كانت بشرية أم مادية.

- تحديد إطار للعمل مع المؤسسة بشكل ينسجم ورؤية الوزارة، واستراتيجيات التدريب في 
المعهد.

- تبادل الخبرات التخصصية سواء من خالل لقاءات العمل، أو تبادل الزيارات، أو اعتماد 
بعض البرامج الخاصة بالمؤسسات التي يتم التشبيك معها للتدريب عليها في المعهد أو العكس.

- الشراكة الكاملة في بناء البرنامج التدريبي بكافة جوانبه ومن مرحلة التخطيط إلى مرحلة 
التقويم مرورًا بمرحلة تنفيذ التدريب.

- تحليل نقاط الضعف والقوة في بيئة التواصل الداخلية، والفرص والتهديدات الموجودة خارج 
بيئة التواصل.

- الترويج للبرامج التدريبية للمعهد في الوزارة وخارجها.
- توسيع نشاطات المعهد لخدمة مؤسسات وطنية أخرى.
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MIS سابعا : توظيف تقنيات احلوسبة لصاحل بناء نظام معلوماتي حموسب

- زيادة الوعي بأهمية توظيف تقنيات الحوسبة في العمل اإلداري والمالي في الوزارة لصالح بناء الهدف العام
.MIS نظام معلوماتي محوسب

- تطوير جانبي اإلدارة والنوعيةالغاية

النتاجات

- واجهة تطبيق للنظام المحوسب على موقع المعهد.
- إدارة المهام اليومية للمعهد بشكل عصري ليتالءم والفروع المتوقع اتباعها.

- اعتماد نظام معلوماتي محوسب يتيح تدفق المعلومات وتبويبها.
- تكامل أنظمة المعهد مع أنظمة الوزارة المالية واإلدارية.

- أرشفة البيانات وتوظيفها حسب الحاجة.

اإلجراءات

- أرشفة بيانات التدريب على النظام المحوسب.
- عقد ورشة عمل للتعريف بالنظام المحوسب لإلدارات المعنية.

- تدريب طاقم المعهد وذوي العالقة من اإلدارات األخرى على استخدام النظام المحوسب.
- تطوير بيئة التعلم االلكتروني وبيئة موديول
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تأهيل معلمي )4-1(   

التعليم املّدعم إلكترونيا    

التطوير املهني املستمر لإلداريني    

برامج الدبلوم املهني املتخصص    

اجلزء الرابع
حمـــاور الــتدريب وبراجمه
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حماور التدريب
يركز المعهد الوطني في خطة عمله لعام 2011 المنبثقة من الخطة الخمسية للوزارة على أربعة محاور تدريبية تتمثل 
في برنامج تأهيل معلمي الصفوف )1-4(، والتعليم المّدعم إلكترونيا،  وبرامج التطوير المهني المستمر لإلداريين، 
وبرامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة التربوية، والمكتبات والتربية الخاصة والمتوقع أن تسهم في تطوير الكوادر 
البشرية العاملة في الوزارة وتحسين أدائها بشكل يتيح لهم القيام بأعبائهم الوظيفة على أكمل وجه، وعادة تمنح شهادات 
للمتدربين في نهاية كل برنامج أو دورة عندما يستكمل المتدربون معايير منح الشهادات وهي حضور البرنامج التدريبي 

أو الدورة، وأاّل يتعدى غياب المشارك عن الفعاليات ما نسبته 20%، وفيما يأتي تفصيل لهذه المحاور:
أوال: حمور تأهيل املعلمني من 4-1 

تأهيل معلمي الصفوف )1-4 (.اسم البرنامج
االرتقاء بكفايات ما يزيد عن 2500 من المعلمين غير المؤهلين للصفوف من )1-4(.الهدف العام

المعلمون غير المؤهلين للصفوف من )1-4(.الفئة المستهدفة
لم تحدد بعد.عدد الساعات

تتركز النشاطات هذا العام على التحضير للتدريب وتصميم البرامج والمساقات التدريبية المحتوى
وتطويرها.

- معلمون يمتلكون مهارات تتوافق مع احتياجاتهم.النتاجات
- فريق مؤهل من المدربين ومعدي المساقات التدريبية

- برنامج تدريبي متكامل يتوافق ومعايير مهنة التعليم. 
- مساقات تدريبية مطورة.

المناهج اإللكترونية في التعليم األساسي والثانوي في فلسطين )المشروع البلجيكي(.اسم البرنامج
رفع قدرات المعلمين في استخدام أدوات التكنولوجيا لتعليم موادهم من خالل بيئة تتمركز الهدف العام

حول المتعلم.
1000 معلم للمواد اآلتية: الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،التكنولوجيا.الفئة المستهدفة
130 ساعة تدريبية.عدد الساعات

- مدخل إلى التعلم الُمدعم إلكترونيا: نظريات التعلم.المحتوى
- تصميم وبناء محتوى التعلم الُمدعم إلكترونيًا.
- تصميم وبناء األنشطة التعلمية اإللكترونية.

- التقييم في بيئة التعلم اإللكترونية: األصيل واالعتيادي.
- مهارات التواصل  في التعلم الصفي وبيئة التعلم اإللكترونية.

- مشروع على التعلم المدعم إلكترونيًا.
- معلمون مدربون وخبراء في التعلم المدعم إلكترونيًا.النتاجات

- نماذج لوحدات مدعمة إلكترونيَا من المقررات الدراسية.
- مواد تدريبية محكمة للتعلم المدعم إلكترونيًا.

- أبحاث تتعلق بدور التعلم المدعم إلكترونيًا في التعليم والتعلم وأثره على اتجاهات 
المحيط.

ثانيا: التعليم املّدعم إلكرتونيا 
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يأتي هذا المحور استجابة لالحتياجات التدريبية التي توصلت إليها دراسات تحديد االحتياجات التدريبية التي 
خليل  أ.  الدولي  الخبير  بمساعدة  ُطّورت  التي  اإلداريين  قدرات  بناء  استراتيجية  مع  وانسجاما  المعهد  نفذها 

محشي، وشملت اإلداريين في الوزارة والمديريات وعلى المستويات كافة:

بناء قدرات اإلدارييناسم البرنامج

تنمية المهارات والقدرات الفنية واإلدارية لإلداريين في الوزارة والمديريات بمستوياتهم اإلدارية الهدف العام
المختلفة.

الفئة 
المستهدفة

المديرون العامون، مديرو التربية، مديرو الدوائر، رؤساء األقسام، الموظفون اإلداريون، 
السكرتاريا

كل مساق تدريبي يتكون من ما يعادل 25 ساعة .عدد الساعات

المحتوى

رسم السياسات، إدارة المشاريع، التخطيط االستراتيجي واإلجرائي، البحث اإلجرائي، مهارات 
القيادة اإلدارية، إدارة الوقت، تقييم األداء، إدارة االجتماعات، اللغة اإلنجليزية، المراسالت، 

مهارات الحاسوب، برامج حاسوب مختلفة، إدارة األفراد، عمل الفريق، االتصال و التواصل، 
حل المشكالت واتخاذ القرار، العالقات العامة، إعداد الموازنات، الرقابة الداخلية، اإلدارة 

المالية، اإلعالم.

اإلداريون بمستوياتهم المختلفة يمتلكون مهارات إدارية و قدرات فنية تساهم في إنجاز مهامهم النتاجات
بفاعلية.

ثالثا: التطور املهين املستمر لإلداريني

يهدف االهتمام بهذا المحور إلى االرتقاء بواقع التدريب المنّفذ في المعهد الوطني إلى برامج تدريب متكاملة، 
لرفع قدرات العاملين المهنية لتلبي احتياجات النظام من ناحية التأهيل واالختصاص، وسيقوم المعهد بتطوير 
مجموعة من البرامج المتطورة التي تدمج التأهيل النظري والعملي وتنفيذها، في القيادة التربوية، والمكتبات، 
والتربية الخاصة، بحيث يتكون كل برنامج من شّقين: نظري )30%( وعملي )70%( في سياق برنامج تدريبي 
أكاديمي معتمد يتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعات المحلية، وُيمنح المتدربون في نهايتها رخصة لمزاولة المهنة 

في المجال المحدد. 
وتم تضمين هذه البرامج كأنشطة استراتيجية للمعهد في الخطة الخمسية، وهذه البرامج هي:

رابعا: الدبلوم املهين املتخصص:
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برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية.اسم البرنامج

تلبية احتياجات مدارسنا من القيادات التربوية الفاعلة الواعية لدورها.الهدف العام

الفئة 
المستهدفة

جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذين يرغبون في تولي منصب مدير/ة 
مدرسة.

عدد الساعات
تتألف الخطة الدراسية للبرنامج من )334( ساعة تدريبية، الجانب النظري )100( ساعة 

تدريبية بنسبة 29% ويضم 11 بابا موزعة على 30 فصاًل، والجانب العملي )234( ساعة 
تتضمن نشاطات وتطبيقات عملية بنسبة  70,1 %. 

المحتوى

مدخل إلى اإلدارة المدرسية، اإلدارة التربوية، توجيه المدير الجديد، القيادة التربوية، اإلشراف 
التربوي، التوجيه واإلرشاد، التقويم، المدرسة الفعالة، مصادر التعلم، التفكير، المشاريع 

الريادية، واإلدارة الذاتية للمدارس، حل المشكالت اإلدارية، التخطيط االستراتيجي، والتحديات 
التي تواجه مدير المدرسة المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، البحث اإلجرائي.

زيادة عدد مديري المدارس القادرين على قيادة مدارسهم بفاعلية. النتاجات
زيادة عدد المديرين حاملي رخصة مزاولة مهنة القيادة المدرسية.

1- برنامج الدبلوم املهين املتخصص يف القيادة املدرسية

2. برنامج الدبلوم املهين املتخصص يف علم املكتبات واملعلومات

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في علم المكتبات والمعلومات.اسم البرنامج

تأهيل المعلم المكتبي في مجال المكتبات المدرسية وتعريفهم بالمتغيرات التكنولوجية التي الهدف العام
رافقت ثورة المعرفة والتي غيرت مفاهيم العمل في المكتبات المدرسية ونوعية الخدمات التي 

تقدمها.
الفئة 

المستهدفة
أمناء المكتبات في المدارس.

يتكون هذا البرنامج من 320 ساعة تدريبية موزعة على 12 مساقا تعليميا. ويتضمن الجزء عدد الساعات
العملي للبرنامج تدريبا ميدانيا في مكتبات متنوعة.

المعلومات المحتوى مصادر  المكتبية،  التربية  المدرسية،  المكتبات  والمعلومات،  المكتبات  علم  في  مقدمة 
في  التصنيف  مبادىء  المكتبية،  المجموعات  وبناء  التزود  وأنواعها،  المدرسية  المكتبة  في 
والتكشيف  الببليوغرافيا  األطفال،  أدب  والتعشيب،  والجرد  الصيانة   ، الفهرسة  المدرسية،  المكتبات 
المدرسية. المكتبات  حوسبة  المكتبات،  في  واألنشطة  الخدمات  المدرسية،  المكتبات  في 

زيادة عدد أمناء المكتبات القادرين على تفعيل مكتبات مدارسهم بشكل ينعكس على تحسين النتاجات
نوعية التعليم.
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3. برنامج الدبلوم املهين املتخصص يف الرتبية اخلاصة

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصةاسم البرنامج

تنمية اتجاهات ايجابية نحو التعليم الجامع ونحو صعوبات التعلم.الهدف العام

الفئة 
مرشدو التعليم الجامع ومعلمو مراكز المصادر.المستهدفة

يتكون البرنامج من ) 443( ساعة منها ) 125 ( ساعة نظرية و )318 ( ساعة تطبيق عدد الساعات
عملي.

رشادية، فئات ذوي االحتياجات الخاصة، المحتوى التعليم الجامع: السياسة والتطبيق، مهارات إدارية واإ
تقويم فئات ذوي االحتياجات الخاصة، التحصيل الدراسي، طرق التدخل.

مرشدون ومعلمون في التعليم الجامع قادرون على التعامل وبفاعلية مع فئات ذوي صعوبات النتاجات
التعلم كافة.
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   الدراسات

اللقاءات التربوية الشهرية   

املؤمترات التربوية   

التشبيك وبناء العالقات   

مشاريع وبرامج ريادية   

تطوير املعهد املستمر   

نظام املعلومات احملوسب   

ضبط اجلودة   

لقاءات تطويرية لطاقم املعهد   

اجلزء اخلامس
التطوير ودعم السياسات
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التطوير ودعم السياسات
        أوال: الدراسات

 تهدف إلى تزويد متخذي القرار في الوزارة بمؤشرات ومعلومات تساعد في تطوير السياسات التربوية بما يصب 
في تحسين النوعية ومنها:

الهدف من الدراسةعنوان الدراسةالرقم

1

فاعلية تنفيذ البرنامج التدريبي "التحسين 
في  المعايير"  على  المبني  المدرسي 
الرياضيات  في  الطلبة  أداء  تحسين 
وجهات  من  العربية،  واللغة  والعلوم 
نظر مديري المدارس والمعلمين والطلبة 

المشاركين في المشروع.

التزود بمؤشرات حول مدى فاعلية تنفيذ البرنامج في تحسين 
أداء الطلبة، واالستفادة من العبر عند تعميم التجربة.

2

اإلدارية  القيادة  برنامج  فاعلية  تقييم 
المدارس  مديري  نظر  وجهات  من 

المشاركين في البرنامج.

التّزود بمؤشرات حول مدى تلبية البرنامج التدريبي الحتياجات 
مديري المدارس، إضافة إلى التغذية الراجعة المتعلقة بتعديل 

البرامج وتطويرها بما يتناسب واحتياجات مديري المدارس.

3

الذي  اإلدارة  إلى  مدخل  برنامج  تقويم 
ينفذه المعهد الوطني لمديري المدارس 

وفق معايير الجودة.

لمعايير  التدريبية  المادة  مراعاة  مدى  حول  بمؤشرات  التزود 
الجودة والعمل على تطويرها بما ينسجم والمعايير واحتياجات 

الفئة المستهدفة.

4

المقدمة  التدريبية  البرامج  فعالية  تقييم 
التربية  وزارة  في  اإلداريين  للموظفين 

والتعليم من وجهات نظرهم.

التزود بمؤشرات حول مدى تلبية البرامج التدريبية الحتياجات 
الفئة المستهدفة، وتطويرها بما ينسجم واالحتياجات الحقيقية 

للفئة المستهدفة، واستراتيجية تدريب اإلداريين.

دراسات مرافقة للتدريب.5

التزود بمؤشرات حول:
- جودة البرامج التدريبية.

- مدى تلبيتها الحتياجات الفئة المستهدفة .
- سالمة الجوانب اإلدارية والفنية.

- توفير المستلزمات...الخ 
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        ثانيا: اللقاءات الرتبوية الشهرية

        لقاءات وحلقات نقاش دورية بمعدل أربع اجتماعات في العام، بالشراكة والتعاون مع نخبة من أساتذة 
ماجستير،  )رسائل  التربوية  الدراسات  لمناقشة  الجامعات 

وأبحاث تربوية( التي يتم ترشيحها من الجامعات.  
تصب  التي  الدراسات  أفضل  اختيار  اللقاءات:  من  الهدف 
)المناهج،  مختلفة  مواضيع  في  التعليم  نوعية  تحسين  في 

إستراتيجية التأهيل، التحصيل، تقييم األداء، تقييم برامج (.

        ثالثًا: حمور التشبيك وبناء العالقات
موضع  التوأمة  اتفاقية  لوضع  إجرائية  خطة  تطوير    
تنفيذ، ويشمل ذلك االتفاقيات مع أكاديمية القاسمي، ومعهد 

أيدكود الفنلندي، وأكاديمية الملكة رانية.
تحسين مستوى التعاون مع دوائر التدريب وتنمية الموارد في الوزارات والمؤسسات الوطنية. ومن أبرز    

النشاطات:
1. تطوير التعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء إلى اتفاقية تعاون.

2. ورشة عمل وطنية لدوائر التدريب في الوزارات.
3.  اجتماعات واتفاقيات مع دوائر التدريب في المنظمات غير 

الحكومية، وعقد ورشة عمل.
4.  الترويج للمعهد عبر:

   • استقطاب األنشطة والفعاليات الوطنية وعقدها في المعهد.
   • إصدار نشرات وثائق ترويجية.

5. إصدار تقارير شهرية عن عمل المعهد ونشر اإلنجازات. 
6. استضافة األنشطة والفعاليات المركزية للوزارة. 

7. عقد اتفاقيات تعاون مع مراكز التعليم المستمر في الجامعات.
8. تطوير اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط الدولي التابع لليونسكو 

في باريس.
www.niet.ps 9. تفعيل الموقع اإللكتروني للمعهد

 الشهريةاللقاءات التربوية ثانيا: 

 بالشراكة والتعاون مع نخبة العام،لقاءات وحلقات نقاش دورية بمعدل أربع اجتماعات في         

 تربوية) التي يتم ترشيحها ثماجستير، وأبحامن أساتذة الجامعات لمناقشة الدراسات التربوية (رسائل 

من قبل الجامعات والتي تصب في تحسين نوعية التعليم بمعدل ثالثة رسائل في كل لقاء واختيار 

   المؤتمر.أفضلها لعرضها في 

 اختيار أفضل الدراسات التي تصب في تحسين نوعية التعليم في مواضيع :اللقاءاتالهدف من 

 برامج )والتي تصب في تطوير ماألداء، تقيي م، التحصيل، تقيي التأهيلة، إستراتيجيمختلفة (المناهج

 العملية التربوية.

 

المؤتمرات التربوية: ثالثا: 

 العمل قفيه مناقشة وعرض، أورايتم ، 2011       عقد مؤتمر تربوي في الربع األخير من العام 

اللجنة. بمشاركة تربويون من طروحات التي تم تجميعها وٕاقرارها من قبل ألواألبحاث والرسائل وا

مؤسسات مختلفة كالجامعات والمعاهد 

والوزارة، يستثمر لتطوير العملية التربوية في 

 فلسطين.

 

 التشبيك وبناء العالقاتمحور رابعا: 

تطوير خطة إجرائية لوضع اتفاقية 

التوأمة موضع تنفيذ، ويشمل ذلك 

االتفاقيات مع أكاديمية القاسمي، ومعهد 

 أيدكود الفنلندي، وأكاديمية الملكة رانية.

تحسين مستوى التعاون مع دوائر التدريب وتنمية الموارد في الوزارات والمؤسسات الوطنية. ومن 

 أبرز النشاطات:

 . تطوير التعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء إلى اتفاقية تعاون.1
 . ورشة عمل وطنية لدوائر التدريب في الوزارات.2
 .  اجتماعات واتفاقيات مع دوائر التدريب في المنظمات غير الحكومية، وعقد ورشة عمل.3
 .  الترويج للمعهد عبر:4

 استقطاب األنشطة والفعاليات الوطنية وعقدها في المعهد.
 إصدار نشرات وثائق ترويج.

. إصدار تقارير شهرية عن عمل المعهد 5
 ونشر اإلنجازات.

. استضافة األنشطة والفعاليات المركزية 6
 للوزارة. 

. عقد اتفاقيات تعاون مع مراكز التعليم 7
 المستمر في الجامعات.

. تطوير اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط 8
 الدولي التابع لليونسكو في باريس.

 www.niet.ps. تفعيل الموقع اإللكتروني للمعهد 9
 خامسا: مشاريع وبرامج ريادية

 على نشر ثقافة المعايير واستخدامها في 2012 سيتركز الجهد في العام :المدرسة الفلسطينية الفعالة
التقييم الذاتي للمدرسة واالعتماد عليها في عملية التحسين المدرسي وصوال إلى مدرسة فلسطينية فاعلة، 

كما سيتم في هذا العام اختيار مجموعة ريادية من المدارس لتطبيق مشروع التحسين المدرسي المبني 
على المعايير بكل ما يتضمنه من أنشطة.

 
 سادسا: محور تطوير المعهد كمؤسسة

 تطوير قدرات العاملين في المعهد.
 تطوير األنظمة، وتفعيل موقع المعهد.

 تطوير المصادر المادية والبشرية .

 تطوير األنظمة والتعليمات والنظام المالي.

 . تطوير التعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء إلى اتفاقية تعاون.1
 . ورشة عمل وطنية لدوائر التدريب في الوزارات.2
 .  اجتماعات واتفاقيات مع دوائر التدريب في المنظمات غير الحكومية، وعقد ورشة عمل.3
 .  الترويج للمعهد عبر:4

 استقطاب األنشطة والفعاليات الوطنية وعقدها في المعهد.
 إصدار نشرات وثائق ترويج.

. إصدار تقارير شهرية عن عمل المعهد 5
 ونشر اإلنجازات.

. استضافة األنشطة والفعاليات المركزية 6
 للوزارة. 

. عقد اتفاقيات تعاون مع مراكز التعليم 7
 المستمر في الجامعات.

. تطوير اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط 8
 الدولي التابع لليونسكو في باريس.

 www.niet.ps. تفعيل الموقع اإللكتروني للمعهد 9
 خامسا: مشاريع وبرامج ريادية

 على نشر ثقافة المعايير واستخدامها في 2012 سيتركز الجهد في العام :المدرسة الفلسطينية الفعالة
التقييم الذاتي للمدرسة واالعتماد عليها في عملية التحسين المدرسي وصوال إلى مدرسة فلسطينية فاعلة، 

كما سيتم في هذا العام اختيار مجموعة ريادية من المدارس لتطبيق مشروع التحسين المدرسي المبني 
على المعايير بكل ما يتضمنه من أنشطة.

 
 سادسا: محور تطوير المعهد كمؤسسة

 تطوير قدرات العاملين في المعهد.
 تطوير األنظمة، وتفعيل موقع المعهد.

 تطوير المصادر المادية والبشرية .

 تطوير األنظمة والتعليمات والنظام المالي.
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        رابعًا: مشاريع وبرامج ريادية
المدرسة الفلسطينية الفعالة: سيتركز الجهد في العام 2012 على نشر ثقافة المعايير واستخدامها في   
التقييم الذاتي للمدرسة واالعتماد عليها في عملية التحسين المدرسي وصوال إلى مدرسة فلسطينية فاعلة، كما 
سيتم في هذا العام اختيار مجموعة ريادية من المدارس لتطبيق مشروع التحسين المدرسي المبني على المعايير 

بكل ما يتضمنه من أنشطة.

        خامسًا: حمور تطوير املعهد كمؤسسة ويشمل:
• تطوير قدرات العاملين في المعهد.    

• تطوير األنظمة،وتفعيل الموقع االلكتروني للمعهد.   
• تطوير المصادر المادية والبشرية .   

• تطوير األنظمة والتعليمات والنظام المالي.   
• معايير جودة العمل.   

       

 :MIS سادسًا: نظام املعلومات احملوسب 	
في إطار وضع تصور شامل وعميق الستثمار الدعم المتاح للوزارة على المستوى البعيد لعدة سنوات   
قادمة، ضَمن المعهد في خطته بندا خاصا بإعداد نظام معلومات محوسب؛ إلدارة المهام اليومية بشكل عصري 

وبما يتالءم والفروع التابعة للمعهد خارج رام اهلل في حال اعتمادها، وسيشمل هذا النظام البنود اآلتية:-

1. واجهة تطبيق على اإلنترنت )Web based application( بحيث تكون جميع التطبيقات مبنية عليها وأن 
يسهل النظام الجديد االتصال بين المتدربين بغض النظر عن مكان وجودهم.

2. األجزاء البرمجية للنظام: 
• جزء التدريب.   
• جزء الفندقة.    

• جزء إدارة المخزون.   
• جزء المالية.   
• جزء المكتبة.   

القدرة على التكامل مع األنظمة المحوسبة والموجودة 

في الوزارة ومنها نظام بيسان للمالية، ونظام الشؤون 

اإلدارية، بحيث يستورد بعض البيانات الشخصية للموظفين وبعض معامالتهم سواء المالية أو اإلدارية ويدمجها 
مع النظام المقترح.

 معايير جودة العمل.

 : MISسابعا: نظام المعلومات المحوسب 

لعدة سنوات  المتاح للوزارة على المستوى البعيد  شامل وعميق الستثمار الدعمفي إطار وضع تصور
 المهام اليومية ة نظام معلومات محوسب؛ إلدار ضَمن المعهد في خطته بندا خاصا بإعدادقادمة،

 االفروع التابعة للمعهد خارج رام اهللا في حال اعتمادها، وسيشمل هذوبشكل عصري وبما يتالءم 
 النظام البنود اآلتية:-

 بحيث تكون جميع التطبيقات (Web based application)واجهة تطبيق على اإلنترنت .1
مبنية عليها وأن يسهل النظام الجديد االتصال بين المتدربين بغض النظر عن مكان 

وجودهم.
 األجزاء البرمجية للنظام:.2

 جزء التدريب.

  جزء الفندقة.

 جزء إدارة المخزون.

 جزء المالية.

 جزء المكتبة.

القدرة على التكامل مع األنظمة المحوسبة والموجودة في الوزارة ومنها نظام بيسان للمالية، ونظام 
 الشخصية للموظفين وبعض معامالتهم سواء المالية تالشؤون اإلدارية، بحيث يستورد بعض البيانا

 .أو اإلدارية ويدمجها مع النظام المقترح
 

 ثامنا: ضبط الجودة 
يسعى المعهد الوطني للتدريب التربوي إلى تنفيذ مهامه بأفضل صورة ممكنة، ولهذا الغرض وضع 
في سلم أولوياته مصفوفة لتأكيد الجودة متعلقة بالدائرتين اإلدارية والفنية. وسيتم هذا العام تطوير 

 وتجريب كّل من:
 معايير جودة المادة التدريبية.

 معايير جودة أداء منسق التدريب.
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        سابعًا: ضبط اجلودة 
يسعى المعهد الوطني للتدريب التربوي إلى تنفيذ مهامه بأفضل صورة ممكنة، ولهذا الغرض وضع في سلم 

أولوياته مصفوفة لتأكيد الجودة متعلقة بالدائرتين اإلدارية والفنية. وسيتم هذا العام تطوير وتجريب كّل من:

• معايير جودة المادة التدريبية.   
• معايير جودة أداء منسق التدريب.   

• معايير جودة المتدربين.   
• معايير جودة التدريب.   
• معايير جودة المدرب.   

• معايير جودة تقرير التدريب.   
• معايير جودة المعامالت المالية واإلدارية للدائرة اإلدارية.   

• معايير جودة البرنامج التدريبي.   
• معايير جودة برنامج دبلوم مهني متخصص.   

        
ثامنًا: لقاءات تطويرية لطاقم املعهد  	

تهدف هذه اللقاءات إلى تطوير قدرات طاقم المعهد في المجاالت المختلفة، حيث يتعرض الموظفون في المعهد 
لتدريبات متعددة وعلى طول العام كل حسب اختصاصه، وتهدف اللقاءات إلى نقل الخبرات المكتسبة لبقية طاقم 

المعهد ممن لم يشاركوا في التدريب عن طريق عقد ورش العمل.
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ملحق رقم )1( جدول خالصة الدورات     

            التدريبية لعام 2012

ملحق رقم )2( مرافق املعهد   

ملحق رقم )3( نشاطات املعهد في صور  

اجلزء السادس
املالحق
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ملحق رقم )1(
      جدول خالصة الدورات التدريبية لعام 2012 ...

الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

1

تدريب  استكمال 
من  مديرا   )40(
المدارس  شبكة 
النموذجية ضمن 
القيادة  برنامج 

المدرسية.

تدريب القيادة 
المدرسية

مديرو 
أيار35440من المعهدالمدارس

2

استكمال تدريب 
) 60 ( مديرا 
ضمن  برنامج 
القيادة المدرسية.

تدريب القيادة 
المدرسية

مديرو 
45360من المعهدالمدارس

كانون ثان
 

 آب

3

تدريب )50( 
مدير مدرسة 
ضمن برنامج 
القيادة المدرسية.

القيادة 
المدرسية

مديرو 
55248من المعهدالمدارس

كانون ثان
  

كانون أول

تهيئة المديرين 4
الجدد.

تدريب مديرين 
جدد

مديرون 
جدد

من المعهد 
حزيران 306120والمديريات

2012

تمكين المديرين 5
الجدد.

تمكين المديرين 
الجدد

مديرون 
جدد

من المعهد 
تشرين ثان306120والمديريات
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الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

6

تدريب المديرين 
على مهارة 
تفويض 

الصالحيات.

تفويض 
الصالحيات

مديرو 
التربية 
ومديرو 
اإلدارات 
العامة 
والدوائر

25365خارجي
حزيران

أيلول

7

تدريب المديرين 
على مهارة حل 

المشكالت 
واتخاذ القرار.

مهارة حل 
المشكالت

مديرو 
التربية 
ومديرو 
اإلدارات 
العامة 
والدوائر

25365خارجي
تموز

تشرين أول

8

تدريب المديرين 
العامين ونوابهم 

على رسم 
السياسات.

أيلول25122خارجيمدير عامرسم السياسات

9

تدريب المديرين 
العامين ونوابهم 
على مهارة بناء 

الفريق.

حزيران25122خارجيمدير عامبناء الفريق

10

تدريب المديرين 
العامين ونوابهم 
على مهارات 
االتصال 
والتواصل.

االتصال 
تموز25122خارجيمدير عاموالتواصل

11

تدريب المديرين 
العامين ونوابهم 

على إدارة 
الموارد البشرية.

إدارة الموارد 
آب وأيلول25122خارجيمدير عامالبشرية

12

تدريب مديري 
التربية على إدارة 
المشاريع )كتابة 
مقترحات، آليات 
المتابعة والتقييم، 
كتابة التقارير(.

إدارة المشاريع
مدير تربية 
ومديرون 
عامون

حزيران25122خارجي
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الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

13
تدريب مديري 

التربية في اللغة 
اإلنجليزية.

مديرو اللغة اإلنجليزية
25116خارجيالتربية

حزيران

آب

14

تنمية مهارات 
مديري التربية 
في اإلدارة 

المالية.

اإلدارة المالية

مديرو 
التربية 

ومديرون 
عامون

أيلول16-25125خارجي

15
تدريب مديري 
التربية على 
تقويم األداء.

تقويم األداء

مديرو 
التربية 

ومديرون 
عامون

تشرين ثان16-16125-25خارجي

16

تنمية مهارات 
مديري الدوائر 
في بناء الفريق 
دارة األفراد. واإ

بناء الفريق 
دارة األفراد واإ

مديرو 
مديرو 252الدوائر

تشرين ثانالدوائر

17
تنمية مهارات 
مديري الدوائر 
في تقييم األداء.

مهارات تقييم 
األداء

مديرو 
مديرو 252الدوائر

الدوائر

تشرين أول

تشرين ثان

18

تنمية مهارات 
مديري الدوائر 

في مجال 
التخطيط   

)االستراتيجي و 
التطويري ، و 
اإلجرائي ( .

التخطيط 
)االستراتيجي 
والتطويري، 
واإلجرائي(

مديري 
تشرين أول25250الدوائر

19

تنمية مهارات 
مديري الدوائر 

في إدارة 
المشاريع.

مديرو إدارة المشاريع
تشرين أول25250الدوائر
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الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

20

تنمية مهارات 
مديري الدوائر 
اإلدارية و 

القيادية )إدارة 
االجتماعات، 

حل المشكالت، 
االتصال 

والتواصل ، بناء 
الفريق.......(

مهارات إدارية 
وقيادية

مديرو 
تشرين أول25250الدوائر

21

تنمية مهارات 
مديري الدوائر 

في اللغة 
اإلنجليزية.

مهارات في 
اللغة اإلنجليزية

مديرو 
تشرين أول25150الدوائر

22

تدريب رؤساء 
األقسام على 

مهارات 
التخطيط 
اإلجرائي.

رؤساء تخطيط إجرائي
كانون أول25250أقسام

23

تدريب رؤساء 
األقسام على 
إدارة المشاريع 

)كتابة 
مقترحات، آليات 
المتابعة، كتابة 

التقارير(.

رؤساء إدارة المشاريع
أيار25125أقسام

24
تطوير مهارة 

إدارة المعلومات 
لرؤساء األقسام.

إدارة 
المعلومات

رؤساء 
أيلول25125أقسام

25
تطوير مهارة 
تقييم األداء 

لرؤساء األقسام.
رؤساء تقييم األداء

كانون أول25250أقسام

26

تدريب رؤساء 
األقسام على 

مهارات 
التدريب.

مهارات 
التدريب

رؤساء 
حزيران25125أقسام



33

�Ìäán€a@›Ó€á€a

2012

الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

27

تنفيذ دورة في 
اإلعالم لرؤساء 
أقسام العالقات 

العامة.

دورة في 
اإلعالم

رؤساء 
آب25125أقسام

28

تدريب الموظفين 
اإلداريين 

والسكرتاريا على 
البروتوكول 
والعالقات 

العامة.

البروتوكول 
والعالقات 

العامة

إداريين و
تموز25375سكرتاريون

29

تطوير مهارة 
المراسالت 
لإلداريين 
والسكرتاريا.

مهارات 
لإلداريين 
مراسالت

إداريين و
25250سكرتاريون

نيسان

تموز

30

تطوير مهارات 
األرشفة والتوثيق 

لإلداريين 
والسكرتاريا.

مهارات 
األرشفة 
االلكترونية

25375سكرتاريون
أيار

حزيران

31
تأهيل طاقم 

المعهد الوطني 
للتدريب التربوي.

تأهيل طاقم 
المعهد

طاقم 
حزيران25222المعهد

32

تدريب مرشدي 
التعليم الجامع 
في الجانبين 

النظري والعملي.

مرشدون التعليم الجامع
أيار25120تربويون

زيارت ميدانية 33
للمديريات كافة.

برنامج القيادة 
المدرسية

مديرو 
خالل العام18المدارس

34
تأهيل 400 
معلم لصفوف 
من 1-4 في

تحدد الحقًا40020400الجامعاتمعلمونتأهيل معلمين

إعداد 50 مادة 35
تدريبية.

تصميم مواد 
تدريبية

المحاور 
متعددة

لمختلف 
الفئات

من 
المعهد

موظفي 
على مدار 50القسم

العام
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الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

36

تنفيذ 4 دورات 
حول مهارات 

استعمال 
الحاسوب 
والتحضير 

لها مع الدائرة 
اإلدارية.

مهارات 
استعمال 
الحاسوب

موظفي 
آب30480وزارة التربية

37

تنفيذ دورة 
)فالش( ودورة 
فوتوشوب( 
والتحضير 

لها مع الدائرة 
اإلدارية.

موظفي مهارات فالش
حزيران60240من المعهدوزارة التربية

38

تنفيذ دورة 
برمجيات 

قواعد البيانات 
والتحضير 

لها مع الدائرة 
اإلدارية.

برمجيات قواعد 
بيانات

موظفي 
أيار303020من المعهدوزارة التربية

39

تنفيذ دورتي 
A+ ودورتي 
 MCDST
والتحضير 

لها مع الدائرة 
اإلدارية.

MCDST موظفي
حزيران30250من الوزارةوالمشرفين

40

تنفيذ دورة "دريم 
ويفر" ودورة" لغة 
asp "والتحضير 
لها مع الدائرة 

اإلدارية.

 Dream
weaverأيلول30240من الوزارةمشرفين

تنفيذ دورة تحليل 41
البيانات المالية.

تحليل بيانات 
مالية

موظفون 
تموز120من الوزارةإداريون

42
تنفيذ دورة في 
تحليل البيانات 

اإلحصائية.
تحليل البيانات

موظفون 
إداريون في 
وزارة التربية 

والتعليم

أيار30120من المعهد
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الرقم
النشاطات 
الرئيسية

المحور
الفئة 

المستهدفة
المدربون

عدد 
الساعات

عدد 
المجموعات

عدد 
المشاركين

التاريخ 
المتوقع 
للتنفيذ

43
تنفيذ دورة في 
أرشفة الملفات 

اإللكترونية.
أرشفة الملفات

موظفون 
إداريون في 
وزارة التربية

حزيران30120

44
تنفيذ دورة في 
كتابة التقارير 
اإللكترونية.

كتابة التقارير

موظفون 
من وزارة 
التربية 
والتعليم

حزيران30120

45

تنفيذ دورة في 
دارة  تشغيل واإ
نظام الويندوز 
7 والبرامج 
حاسوبية 

المرتبطة بها.

موظفون برامج حاسوبية
أب30120من المعهدإداريون

46

تنفيذ دورة 
لمرشدي التربية 
الخاصة على 
استخدام بيئة 
موودل في 

التعليم المدمج.

بيئة مودل
موظفو 
التربية 
الخاصة

من المعهد 
أيلول30120الوطني

47

تنفيذ دورة 
لمديري المدارس 
حول استخدام 

بيئة مودل.

معلمو بيئة مودل
تشرين 3041001من المعهدالمدارس

48

تنفيذ دورة ألمناء 
المكتبات حول 
استخدام بيئة 

مودل.

أمناء مودل
تشرين 301251من المعهدالمكتبات

49

تنفيذ دورة 
لموظفي 

المؤسسات 
المحلية والدولية 
حول استخدام 
بيئة موودل.

بيئة مودل

موظفون 
من وزارة 
التربية 
والتعليم

أيلول30360من المعهد
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ملحق رقم )2(
               مرافق املعهد ...

قاعة للمؤمترات: 
تحتوي  حديثًا  تجهيزًا  مّجهزة  ( شخصًا،   250( لــ  تتسع 
على غرفة ترجمة فورية، ونظام لقاءات مرئية )كونفرانس( 
وشاشات عرض، ونظام صوت، وخط اتصال باإلنترنت، 
واألنشطة  األغراض  لمختلف  ترتيبها  في  مرونة  ويوجد 

الثقافية.

أربع قاعات تدريب: 
منها ثالث تتسع كل منها لـ )40( متدربا، وتتسع الرابعة 
لـ )70( متدربًا مزودة بكل الوسائل الالزمة للتدريب من 
 DVDو تلفاز،  أجهزة  وشاشات،  مرئية  عرض  أجهزة 

. L.CD ، LAPTOP

خمتربا حاسوب: 
متدربا،   )25( لـ  والثاني  متدربا،   )24( لـ  األول  يتسع 
والمختبران مزودان بأجهزة حديثة، وأنظمة عرض مرئية 

ألغراض التدريب.

مكتبة:
 تحوي ما يقارب )11000( كتاب بين مصدر ومرجع تخدم 
مختلف  في  الوطني  المعهد  يقدمها  التي  التدريبية  البرامج 
بها  ويتوافر  محوسب،  بنظام  مربوطة  والمكتبة  المجاالت، 
)8( أجهزة كمبيوتر تستخدم للبحث اإللكتروني عبر الشبكة، 
ولالستفادة من أوعية المعلومات المنشورة على موقع المكتبة 

اإللكتروني. 

قاعة اجتماعات حديثة: 
حيث  من  كامال  تجهيزا  مّجهزة  شخصا،   )24( لـ  تتسع 
 SMART مرئي،  عرض  بجهاز  ومزودة  األثاث، 

.BORD

جناح فندقي: 
المرافق  إلى  إضافة  للمبيت،  شخصا   )20( لـ  يتسع 
واسعة  جلوس  وصالة  ومطبخ  حمامات  من  الخدماتية 

مزودة بتلفزيون وهاتف عمومي.

كافترييا:
 تتسع لـ)150( شخصَا مّجهزة تجهيزا كامال بما يلزم من 

أدوات لتقديم الضيافة.

.1

.3

.2

.4

.5

.6

.7

 

 
 

 تجهيزاً  مجهزة ،شخصاً  ) 250: تتسع لـــ(لمؤتمراتل قاعة-1
 مرئية لقاءات ونظام فورية، ترجمة تحتوي: غرفة حديثاً 

 اتصال وخط ،صوت ونظام عرض، وشاشات (كونفرانس)
 األغراض لمختلف ترتيبها ويوجد مرونة في ،باإلنترنت
الثقافية. واألنشطة

) 40: منها ثالث تتسع كل منها لـ (أربع قاعات تدريب-2
) متدربًا مزودة بكل الوسائل 70متدربا، وتتسع الرابعة لـ (

 ة للتدريب من أجهزة عرض مرئية وشاشات، أجهزةالالزم
 .DVD، L.CD ، LAPTOPتلفاز، و

) متدربا، والثاني لـ 24: يتسع األول لـ ( حاسوبامختبر-3
 ة) متدربا، والمختبران مزودان بأجهزة حديثة، وأنظم25(

عرض مرئية ألغراض التدريب.
) كتاب بين مصدر 11000: تحوي ما يقارب (مكتبة-4

ومرجع تخدم البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد الوطني 
في مختلف المجاالت، والمكتبة مربوطة بنظام محوسب، 

) أجهزة كمبيوتر تستخدم للبحث اإللكتروني 8ويتوفر بها (
عبر الشبكة، ولالستفادة من أوعية المعلومات المنشورة 

المكتبة اإللكتروني. على موقع 

) شخصا، مجهزة 24: تتسع لـ (قاعة اجتماعات حديثة-5
 عرض زتجهيزا كامال من حيث األثاث، ومزودة بجها

.SMART BORDمرئي، 
ق         ف

       
    

        
    

مرافق المعهد
) 2ملحق رقم (
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06
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ملحق رقم )3(
              نشاطات املعهد يف صور ...

التهيئة للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة.

دورات تدريب مدربين .

تدريـب مديري المدارس

تـدريـب مديري الـمدارس على بيئة مودل

استضافة ورش تدريب لوزارات ومؤسسات  مختلفة .

دورات حاسوب لالداريين .

تنفيذ نشـاطات للمعهد بالتعـاون مع التعليم العام .

تخريج مشاركين من التدريب . 
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التهيئة للمتقدمني لوظيفة 
مدير مدرسة ...
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دورات تدريب مدربني ...
2012
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مــديــري  تــدريـب 
الـمدارس ...
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مــديــري  تــدريـب 

الـمدارس على بيئة 

مودل ... 
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استضافة ورش تدريب تدريب موظفني اداريني...
لوزارات ومؤســـســـات 

خمتلفة ...



43

�Ìäán€a@›Ó€á€a

2012

دورات حاسوب
                لالداريني...
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تنفيذ نشاطات للمعهد بالتعاون 
مع التعليم العام ...
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ب...
ني من التدري

ختريج مشارك
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المعهد الوطني للتدريب التربوي
جبل الطويل / البيرة

بجانب مدرسة الهاشمية

Telephone: 02 2409840/2/3 : تلفون
Fax: 02 2409841 : فاكس

 Email: info@niet.ps : بريد الكتروني

National Institute of Educational Training
Albireh, Jabal Attawil
Near Alhashemieh School


