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عملية السالم التي انطلقت منلما يسمى بتشكلت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية كنتاج

الحكم الذاتي المؤقت والتي عرفت باتفاقية أوسـلو  ترتيبات، واتفاق إعالن المبادئ حول 1991مؤتمر مدريد في تشرين األول عام 
وما تمخض عنها مـن نقـل الصـالحيات    واالحتالل اإلسرائيلي،،  والتي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية 13/9/1993في 

إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التعليم والصحة والثقافة والخدمات االجتماعيـة والسـياحة   المدنية من السلطة اإلسرائيلية 
.  والضرائب وغيرها

وزارة التربيـة  يعتبر قطاع التعليم من أكبر قطاعات الخدمات التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلـة فـي   هذا و
علـى  إشرافا غير مباشرمسؤولية إدارة وتمويل المدارس الحكومية وتشرفالعاليوالتعليموتتحمل وزارة التربية، والتعليم العالي

مدارسوبصفة عامة، تشرف الوزارة إشرافا مباشرا على ال. )االونروا(وكالة الغوث الدولية والمدارس التي يديرها القطاع الخاص
وكالة الغوث الدوليـة وتشرف. ال تزال تحت االحتالل اإلسرائيليالضفة الغربية وقطاع غزة عدا مدينة القدس التي الحكومية في

على مدارس الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وتتواجد معظمها في المخيمات الفلسطينية فـي الضـفة   
.الخاصةعلى المدارس الهيئات والجمعيات الخيرية والطوائف الدينية واألفراد، بينما تشرف والقطاع

إن المتتبع لألوضاع التعليمية في األراضي الفلسطينية يجد أن القطاع التعليمي عانى خالل السنوات السابقة من اجراءات 
مختلفة أثرت على نوعيته وكفاءة مخرجاته، فخالل اإلنتفاضة األولى كان القطاع التعليمي مستهدفا بشكل واضح من خالل عمليات 

التي كانت تمتد أحيانا ألعوام دراسية كاملة، ومع بداية السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ هذا القطاع يتعـافى،  اقتحام واغالق المدارس 
إال ان التحدي األكبر في تلك المرحلة كان يتمثل بترميم ما دمرته اجراءات االحتالل، وقد استطاعت وزارة التربية والتعليم خـالل  

اء المدارس وتحسين نوعية التعليم ورفع معدالت االلتحاق وتحسين األنظمة اإلدارية والماليـة  تلك الفترة تحقيق انجازات عظيمة كبن
المتبعة، ثم جاءت انتفاضة األقصى لتمثل تحديا كبيرا آخر امام وزارة التربية والتعليم من خالل ما شهدته من اسـتهداف واضـح   

رد البشرية من معلمين وطلبة، وال يخفى على أحد االنتكاسة التي تعرض للمنظومة التعليمية وقد كانت التركيز هذه المرة على الموا
م، ثـم ازدادت  2006لها القطاع التعليمي بفعل الحصار الصهيوني الغاشم بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشـريعية عـام   

م وما خلفتـه  2008طاع غزة نهاية العام الهجمة شراسة من خالل الحرب الشاملة والوحشية التي شنتها آلة الغدر الصهيونية على ق
.تلك الحرب من تدمير واسع للعديد من المدارس في قطاع غزة

برغم ما سقناه من تحديات سابقة، لم يكن التخطيط السليم غائبا عن أي مرحلة من تلك المراحل، فقد اعتمـدت الـوزارة   
سليم للواقع التربوي على اختالف معطياته وتغيراته، ولعل اهم طوال تلك الفترة على الخطط االستراتيجية التي تعتمد على تشخيص

:خمسة مبادئ أساسية قامت عليها مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ هيما يميز التخطيط في الفترة السابقة  أنه اعتمد على 
لجميع األطفال ف، نيمجاالحق في الحصول على تعليم أساسي عاما16-6إن لجميع األطفال بين سن : التعليم حق إنساني.1

.الحقوق المتساوية في االستفادة من الخدمات التربوية
يتوقع أن تصبح المدرسة بالتعاون مع العائلة، والمجتمع المحلي األداة الرئيسة في بناء شخصـية  : التعليم أساس للمواطنة.2

ووجبـاتهم حقوقهم اج الفلسطيني،خالل المنهاألطفال من خالل نظام تربوي موحد ومن يتعلمالمواطن الفلسطيني، حيث 
.المدنية، في إطار من الحرية والمسؤولية االجتماعية
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النظام التربوي في تلبية المتطلبات والحاجات االجتماعية والسياسـية  سيساهم: التعليم أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.3
دم واإلبداع  وإثارة دافعية الناشئة، للمشاركة بالتقـدم  التربية على دعم التقستعملواالقتصادية للمجتمع الفلسطيني، حيث 

.التكنولوجي والعلمي والثقافي
اهتماما كبيرا للقيم واألخالقالتربية األداة لبناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي يولي ستشكل:التعليم أساس للقيم والديمقراطية.4

لتوازن ما بين إعالء القيم الوطنية، وبين االنفتـاح علـى   والمبادئ االجتماعية الراقية، وسوف تبذل الجهود للحفاظ على ا
.الثقافات العالمية، من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من المساهمة الفعالة في تطوير الحضارة اإلنسانية

التربية هي عملية مستمرة مدى الحياة تتخطـى حـدود المدرسـة وتتغـذى     : التعليم عملية مستمرة ومتجددة ومشتركة.5
، الن بقنوات عديدة من االتصاالت، والعالقات والفعاليات المجتمعية والمصادر المتعددة مـن وسـائل اإلعـالم   باستمرار

ذات نوعية جيدة هي مسؤولية المجتمع بأكمله وليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، ولـذلك فـان   تحقيق تربية
.لجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية إلعداد وتنفيذ الخطةالوزارة قد تبنت أسلوب العمل الجماعي والتعاوني مع ا

م هـو توقـف تمويـل    2007لعل من أهم االنعكاسات السلبية لحالة االنقسام الفلسطيني والتي جاءت نتيجة ألحداث العام 
حول الواقع التربوي لـم  البرامج المتعلقة بقطاع غزة في الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وجود معطيات جديدة

تؤخذ بعين االعتبار في تشخيص الواقع التربوي في حينه جعلت من العديد من برامج الخطة الخمسية غير واقعية وبالتـالي غيـر   
قابلة للتنفيذ، وهذا الواقع فرض علينا في قطاع غزة واقعا جديدا يحتاج إلى خطة تطويرية واقعية وطموحة في نفس الوقت تعتمـد  

وقـد صـيغت   ، يتالئم مع الواقع التربوي الجديـد م بحيث تأخذ منها ما يمكن تنفيذ وما 2012-2008ا على الخطة الخمسية أساس
:األهداف العامة التالية كإطار عمل للخطة

)االلتحاق. (لجميع الطلبة في النظام التعليمي، وتحسين قدرة النظام على االحتفاظ بهمتوفير فرصة االلتحاق.1
)النوعية.(التعلمية التعليم وتحسين نوع.2
)اإلدارة.(وتطوير األنظمة اإلدارية والمالية واستخدامهاالتخطيطودرة على اإلدارةقتطوير ال.3
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الفصل األول
املنهجية ومراجعة اإلجنازات 

 
مج الخطـة  بسبب توقف مشـاريع وبـرا  2012-2011باشرت وزارة التربية والتعليم بإعداد الخطة التطويرية 

اإلدارةإلـى المهمـة هـذه أوكلتوقدوالتي أدت إلى حالة اإلنقسام بين شطري الوطن،2007الخمسية بعد أحداث عام 
وقد تم لجميع تلبي احتياجات كافة القطاعات التربوية،واحدةخطةإلعدادالعاليوالتعليمالتربيةوزارةفيللتخطيطالعامة

المعلومـات السـتخراج والتقارير التي تم استصدارها مـؤخرا  الدراساتعدة مصادر كاالعتماد في إعداد الخطة على
المطلوبة والتي تخدم منهجية الخطة، كما تم االعتماد على الخطتين الخمسيتين األولى والثانية كنماذج محاكاة فـي تحديـد   

ة عامة تم االعتماد علـى المنهجيـة   محاور العمل مع إجراء تعديالت جوهرية على كثير من البرامج والمشاريع، وبصف
:التالية في إعداد الخطة

التربيةوزارةلعملكإطارعليهااالعتمادفياالستمرارجدوىلتقييم2012-2008الخمسيةالخطةمراجعة•
ىإلالخمسيةالخطةتقييمنتائجخلصتوقدالفلسطينية،الساحةعلىالمتسارعةاألحداثبعدغزةقطاعفيوالتعليم

العلياللمستوياتتوصيةرفعتموقدالحالية،الظروففيللوزارةكخطةعليهااالعتمادفياالستمرارجدوىعدم
للوزارةخطةبناءفيبالبدءقرارباستصدارالوزارةفيالعلياالجهاتقامتوبالتاليسبق،بماتفيدالوزارةفي

.م2012-2011الحكوميةالتنميةخطةمعوتتزامنللوزارةالخمسيةالخطةنهايةمعتنتهيبحيثعامانمدتها
تمهيداالعليا،المستوياتمعومناقشتهالخطةبناءمنهجيةحولمقترحتصوربوضعللتخطيطالعامةاإلدارةقامت•

.للخطةالفنيالفريقمعلمناقشته
تصنيفحسباألولىالفئةضمنعونيقالموظفينجميعيتضمنبحيثالخطةإلعدادالموسعالفنيالفريقتشكيلتم•

فيوالمديرياتالعامةاإلداراتمسئولييتضمنالذيالخطةإدارةفريقتحديدتمكماالمدنية،الخدمةقانون
.الوزارة

وسياساتوغاياتورؤيةرسالةفيالنظربإعادةالعملمباشرةوتمتالفني،الفريقمنالخطةمنهجيةإقرارتم•
يلزمماواجراءالتطويريةالخمسيةالخطةوسياساتوغاياتورؤيةرسالةمناالنطالقتمحيثالمقترحة،الخطة

.عليهاتعديلمن
الخطتينبرامجتنفيذخاللمنالمكتسبةالخبرةمنالتعلمأجلمنتشخيصإجراءتمالخطةإعدادفيأولىكخطوه•

عمليةفي.الحاليالوطنيالسياقإطارفيالتعليمقطاعتواجهيالتالرئيسةالتحدياتوتحديدوالثانيةاألولىالخمسيتين
بخطةوالمتعلقةبالفعلإنجازهاتمالتيوالدراساتوالمراجعاتالتحليالتمناالستفادةتمالتربويالقطاعمراجعة
عملورشاتتنظيمتمكمالأللفية،اإلنمائيةواألهدافللجميعالتعليموخطة،)االجتماعيالقطاع(الحكوميةالتنمية

والتيتحديدهاتمالتيالخطةوغاياتمحاورضمنالمراجعةعمليةوتمت،المناطقمختلففيالعالقةألصحاب



8

واقعهابتشخيصلتقوماختصاصهاحسبعامةإدارةلكلالمهامتوزيعتمحيثواإلدارة،والنوعيةبااللتحاقتمثلت
عامةإدارةكلقامتحيث) التهديداتالفرص،الضعف،نقاطالقوة،قاطن(SWOTمنهجيةعلىباالعتمادالتربوي

.والشركاءالمحليوالمجتمعوالمدارسالمديرياتمعالتواصلخاللمنالواقعتشخيصبتنفيذ
الخطةبناءاجراءاتكافةانهاءثمومناإلجرائية،والبرامجالفرعيةاألهدافوضعتمالواقع،تشخيصمنانطالقا•

.والتقويمللمتابعةنظاموموازنةزمنيوإطارومؤشراتأنشطةمن
:التاليةالرئيسةالمبادئالتطويريةالتربويةالخمسيةالخطةإعدادفيالمتبعةالمنهجيةوجسدت 

.الواقعوتشخيصمراجعةونتائجاألدلةإلىاستناداًوالغاياتواألهدافالسياساتتحديد•
المانحةالجهاتمعوكذلكالمستويات،جميععلىالعالقةأصحابمعالقرارصنعوالتخطيطفيالشراكةتعزيز•

.التنميةمجالفيالدوليينالشركاءمنوغيرها

القدرةوتعزيزبالملكيةإحساسلخلقالعاليوالتعليمالتربيةوزارةداخلالخمسيةالخطةإعدادفيالشراكةعمليةإتباع•
.التربيةومديرياتالعامةاإلداراتمستوىعلىوالتخطيطاساتالسيووضعالقطاع،مراجعةعلى

.التربويالتخطيطمجالفيواالتجاهاتاألساليبأحدثوإتباعالتعليمتخطيطفيالدوليةالخبراتمنالتعلم•

 
 

ـ  االت سيعتمد عرض إنجازات وزارة التربية والتعليم بشكل أساسي على تصنيف اإلنجازات حسب مج
:العمل على النحو التالي

:والتعلمالتعليمجودةلتحسينكمدخلالتدريب.1
يشكل التدريب عنصراً أساسيـاً من عناصر تحسين نوعية التعليم والتعلم من خالل تطوير كفاءات العاملين فـي  

ناء معارفهم وتعميـق المفـاهيم   الوزارة من إداريين ومعلمين مهنياً واالهتمام بالتدريب المستـمر أثناء الخدمة، بهدف إغ
لديهم، وصقل اتجاهاتهـم وإكسابهم المهارات الجديدة والتوجيهات اإليجابية في تطـوير قـدراتهم، وتطبيـق األسـاليب     

وتنميـة روح البحـث والتجريب، بحيـث يغـدون   , التربويـة واألنماط الجيدة لإلدارة الصفية الناجحة بأفضل نوعيـة
.ة التعليميةعناصر فاعلة في العملي

فعلى صعيد تدريب المعلمين، تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية كالتعلم من خالل اللعـب وأسـاليب التـدريب    
.الحديثة وتنمية مهارات التفكير العليا وتأهيل المعلم الجديد والمواطنة واستكشاف القانون الدولي اإلنساني

ين التربويين فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية أما على صعيد تدريب مدراء المدارس والمشرف
كبرامج التهيئة للمدراء والمشرفين الجدد، وبرامج التمكين للمدراء الذين مر على تعيينهم أكثر من عام، كما نفذت الوزارة 

إلجرائي وتحليـل المحتـوى وإعـداد    العديد من البرامج التدريبية المتعلقة بتنمية مهارات المشرفين في مجاالت البحث ا
.االختبارات

وعلى صعيد تدريب اإلداريين والفنيين، نفذت الوزارة العديد من البرامج المتعلقة بتنميـة المهـارات اإلداريـة    
والفنية للموظفين كإدارة المشاريع واللغة اإلنجليزية ومهارات االتصال والتواصل وكتابة التقارير، كما نفذت العديـد مـن   
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والدورات المتعلقة بتمكين المـوظفين  ICDLالبرامج التي تناولت تنمية مهارات الموظفين في مجال الحاسوب كدورات 
.GISمن التعامل مع برنامج اإلدارة المدرسية، والبرنامج التدريبي في نظم المعلومات الجغرافية 

:للتنميةوأداةللتعلموسيلةالفلسطينيةالمناهج.2
ربية والتعليم ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية لتحقيـق طموحـات الشـعب    رأت وزارة الت

الفلسطيني، حيث يأخذ مكانة بين الشعوب، فبناء منهاج فلسطيني يعد أساساً مهماً  لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسـطيني  
.ة التي رسختها مبادئ الخطة الخمسيةوأساس القيم الديمقراطيـة وهو حق إنسانـي وأداة تنمية الموارد البشري

وتكمن أهمية المنهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتعليم التي من خاللها تحقق أهداف المجتمع؛ لذا تـولي الـوزارة   
عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر المنهاج؛ ألنه المصدر الوسيط للتعلم، واألداة األولى بيـد المعلـم والطالـب    

، ومـا زالـت   )كاإلعـالم واالنترنت والحاسوب والثقافة المحلية والتعلم األسري وغيرهـا (غيره من وسائل إضافة إلى 
...).حق العودة و–القدس (الـوزارة عاكفـة على تطـوير هـذا المنهـاج وتحسينـه، وتغريز القيم من خالله مثل 

يراعي خصائص التالميذ وقـدراتهم والـذي   كما تسعى الوزارة نحو تطوير المنهاج المحوسب االلكتروني الذي 
. يصب في إطار الحوسبة الكاملة للتعليم الفلسطيني الذي يعتبر من أهم األهداف اإلستراتيجية للوزارة

:أحداًيستثنيالتعليمالكبار،وتعليموالخاصالجامعالتعليم.3
لتعليم العام حيث تم دمج عدد من الطلبـة  بدأ التفكير بدمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في ا) 1996(في عام 

م بالتعاون مع اليونسكو وبـدعم مـن مؤسسـة    1996بشكل فردي ثم بدأ التخطيط لبرنامج التعليم الجامع في نهايـة عام 
. ناد السويدية / دياكونيا

ـ  99-97بدأ العمل بالمشروع كمرحلة تجريبية مدتها ثالث سنوات من  ية مـن  مستهدفاً طلبة المرحلـة األساس
ويهدف المشروع بصورة عامة إلى تطوير سياسة تنمو باتجاه التعليم للجميع ، وذلك , الصف األول وحتى الرابع األساسي

على صعيدي الوزارة والمديريات، وبناء قدرات مديريات التربية والتعليم على تطوير مفهوم االحتياجات الخاصـة فـي   
ن بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات األخرى لمسـاعدة ودعـم األطفـال    المدارس التابعة لها ، وإرساء أسس التعاو

.والشباب ذوي االحتياجات الخاصة وتحقيق مبـدأ تكافؤ الفرص من خالل المدرسة الجامعة لكل فئات الطلبة 
ـ   نوات وقد اتخذت الوزارة هذا االتجاه نحو دعم التعليم الجامع والخاص نهجاً عامـاً استمرت بتنفيذه طـوال الس

خالل السنوات الالحقة قناعة منها ألهمية هذا البرنامج وحفاظا على ما تم تحقيقه مـن  -بإذن اهللا–الماضية وستستمر به 
.انجازات كبيرة في إطاره

:جديدةلمدارسوبناءالمتضررة،المدارسترميم-المدرسيةاألبنية.4
ز الكثير من المشاريع في مجال األبنية المدرسية، بعضها ما لقد تم منذ بداية عهد السلطة الوطنية الفلسطينية إنجا

مدرسة جديدة باإلضافة إلى مئات من مشـاريع التوسـعة   ) 400(يزال قيد التنفيذ أو التخطيط، حيث تم إنجاز بناء حوالي 
واء في المـدارس  والصيانة لتحسين وتطوير البيئة التربوية المدرسية حيث تم إضافة اآلالف من الغرف الصفية الجديدة س
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، ....)مختبرات علـوم، حاسـوب، مكتبـات،   (الجديدة أو القائمة باإلضافة إلى اآلالف من الغرف التخصصية واإلدارية 
.باإلضافة إلى إنشـاء مبانٍ جديدة للوزارة في الضفة وغزة

اد الطلبـة الجـدد   وقد بذلت وزارة التربية جهوداً جبارة في التغلب على مشكلة نقص المدارس؛ بسبب تزايد أعد
وبسبب ما تركه العدوان األخير على غزة من أضرار كلية أو جزئية في مدارس القطـاع حيـث بلـغ عـدد المـدارس      

مدرسة، منها مدرستان تم تدميرهما بشكل كامل، وقد تمكنت مـن التغلـب   ) 172(المتضررة جزئياً أو كلياً خالل الحرب 
ل االستعانة بالنايلون لألبواب والنوافذ المحطمة، إضافةً إلى توزيع بعض على هذه المشكلة في حينه بشكل مؤقت من خال

المدارس على المدارس المجاورة، وقد تم رصد العديد من مشاريع الترميم للمدارس المتضـررة مـن مصـادر تمويـل     
والتعليم فـي السـنة   مختلفة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو عربي أو دولي، وعلى هذا الصعيد استطاعت وزارة التربية 

األخيرة وعلى الرغم من ظروف الحرب والحصار الصعبة للغاية استطاعت الوزارة تحقيق العديد من االنجازات المتعلقة 
بإصالح أجزاء كبيرة من المدارس المتضررة خالل الحرب، كما قامت ببناء أجنحة كاملة أزيلت من مـدارس تضـررت   

استقطاع العديد من األرضي من دائـرة األراضي تمهيـداً السـتثمارها لخدمـة   بشكل كبير، وقـد نجحـت الوزارة في 
.التعليم

:والفنيينبالمهرةالمجتمعتزويدوالتقنيالمهنيالتعليم.5
تسعى الوزارة نحو زيادة االهتمام بالتعليم المهني في المجتمع الفلسطيني على اعتبار أن التعلـيم المهنـي يمثـل    

رة والفنيين، كما سعت دوما نحو تطوير التعليم المهني وإمداده باإلمكانيات والطاقات البشرية الالزمة، الرافد األساسي للمه
بما يتواءم مع التسارع المعرفي والتكنولوجي في شتى المجاالت، إال أن ظروف الحصار حالت دون توفير العديـد مـن   

مج التدريبية الخارجية التي كان يتم من خاللها االسـتفادة  المستلزمات واإلمكانات المادية، كما عطلت تلك الظروف البرا
من الخبرات العربية والدولية في مجال التعليم المهني والتقني، ومع ذلك تسعى الوزارة إلى تطوير التعليم المهني بشـتى  

ـ   ز التعلـيم  السبل والوسائل من خالل حمالت التوعية، وتقديم كل من تستطيعه من تسهيالت لكليات ومؤسسـات ومراك
المهني والتقني، كما تقوم الوزارة بتطوير التعليم المهني والتقني واالرتقاء به إلى أقصى حد ممكن وفق خطـط تنفيذيـة   
مرحلية منسجمة مع الخطة اإلستراتيجية التي تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسات ذات العالقة، وتهدف من 

القوى العاملة الماهرة وبالفنيين والتقنيين المؤهلين القادرين على المساهمـة في تطـوير  وراء ذلك إلى تزويـد المجتمع ب
القطاعات المهنية وغير المهنية المختلفة باإلضافة إلى مواجهة التغيـيرات الحاصلة في سوق العمـل والناتجــة عـن    

.م المستمرالتقلبات االقتصاديـة وذلك من خـالل برامج التدريب الخاصة وبرامج التعلي

:التربويةللعمليةوإثراءتطويرالتعليميةالتقنيات.6
تساهم التقنيات التربوية الحديثة في إنجاز وتطوير وإثراء وتحسين العملية التربوية، وتعمل على ربط الـوزارة،  

التي تحققـت مـن   بما يستجد من تقنيات المعلومات وتوفيرها، ورغم الظروف الصعبة إال أن هناك العديد من اإلنجازات
:مجاالت مختلفة

:الوسائل التعليمية
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.إنتاج برامج تعليمية مرئية ومسموعة•
.مراكز لمصادر التعلم في مديريات التربية، مهمتها إنتاج وتوفير مواد تعليمية مختلفة للطلبة والمعلمين•
.المدارس بأسعار رمزية وبجودة عاليةهناك ثالثة مراكز لإلنتاج مهمتها إنتاج أجهزة ومواد تعليمية يتم توزيعها على •

:الحاسوب
خطيط، التدريب، المالية، الشئون اإلدارية، الت(يتم حوسبة النظام اإلداري في وزارة التربية التعليم بجميع مجاالته •

.....)اللوازم
امالت الورقية والمكاتبات تم تفعيل وتطوير خدمة البريد االلكتروني الداخلي، وقد أسهم ذلك في التخفيف كثيراً من المع•

الرسمية، وشكل سهولة ويسر في انسياب المعلومات بين المدارس والمديريات والوزارة، ويتم السعي حاليا نحو ربط 
.البريد الداخلي بالبريد الخارجي

.تم تفعيل الحكومة اإللكترونية في وزارة التربية ومديرياتها ومدارسها•
.لمساعدة الطلبة في التعلم) CD(ام تم إنتاج برامج تعليمية باستخد•
.تم تفعيل وتطوير موقع الوزارة الجديد؛ لخلق التواصل مع الجمهور•
.جاري العمل على تفعيل وتزويد موقع الوزارة بالمواد اإلثرائية واالمتحانات•

:التعليم العالجي التمكيني فرصة إضافية لمساعدة الطلبة في الظروف الصعبة.7
ضع الراهن، وما تالقيه المسيرة التعليمية في جميع أنحاء الوطن من صعوبات كبيرة أدت لقد فرضت ظروف الو

إلى عدم تمكن العديد من الطلبة من المهارات األساسية، هذه الظروف فرضت التفكير باستخدام طرق مسـاندة ومسـاعدة   
يتمكنوا منها، لذا فقد تبنت الـوزارة هـذا   يمكن بواسطتها التعويض على الطلبة ما فاتهم والتركيز على المهارات التي لم 

المشروع الذي يعد خطوة فنية متقدمة تسير بها إلى األمام،  لذلك كانـت مشروعـات التعليم العالجـي وأخرهـا تقـديم    
:دروس مراجعة للثانوية العامة والتعليم العالجي التمكيني لطلبة الثانوية العامة ومن ذلك أيضاً

اللغة العربية والرياضيـات والعلـوم واللغة اإلنجليزية : ، أوراق عمل في المواد األساسيةإعـداد ملفـات، حقائب•
.لصفوف المرحلة األساسية من األول وحتى السادس األساسي

.إعداد ثماني عشر حلقة تعليمية على أشرطة فيديو توزع على المدارس•
.تطبيق برنامج تعميم التجارب أو النماذج الناجحة•
.مائتي مدرسة بقرطاسية وأدوات تعليميةتزويد ال•
وباستخدام أوراق العمل بعد انتهاء الدوام ) حصص شهرية8(إعطاء طالب بعض المدارس حصصاً إضافية بمعدل •

.الرسمي

.لهومكمالًمساعداًلتكونعليهبنيتبلالمقرر،الكتابعنبديالًليستالملفاتوهذه
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:اإليجابيالطلبةسلوكوتعزيزأفضلحياةالتربويواإلرشادالمدرسيةالصحة.8
تشكل صحة الطلبة بمفهومها الشمولي الجسدي والنفسي واالجتماعي والبيئي أحد أهـم األسـس التـي تعمــل     
الوزارة على ترجمتها من خالل برامج وخطـط تهـدف إلى النهوض بصحـة الطلبـة والعمـل على إيجــاد البيئـة   

.الداعمة للعمليـة التعليمـيةالصفيـة والمدرسية المالئمة و
إن األوضاع السياسية الراهنة وتداعياتها باإلضافة إلى الحرب األخيرة على غزة  أثرت علـى مجمـل نـواحي    
الحياة في فلسطين بما فيها الوضع الصحي، متمثالً في سقوط العديد من الطلبة ما بين شهداء وجرحى وأسرى، عدا عـن  

.ن الحصار والقصف العشوائي للمدارس والمنازل، وبخاصة أثناء الحربالتأثيرات النفسية الناتجة ع
كل ذلك دفع الوزارة نحو تبني العديد من البرامج الصحية وبرامج الدعم النفسي في محاولة للتخلص من تداعيات 

ـ  ن المؤسسـات  الحرب على نفسية الطالب، وانعكاسها سلبا على سلوكهم وتحصيلهم، وقد تم ذلك بمشاركة ودعم العديد م
المحلية والدولية المهتمة بالجوانب الصحية والنفسية، وفي هذا اإلطار كذلك عملت الـوزارة علـى تـوفير المسـتلزمات     
الصحية للطلبة من مياه صحية وتطعيمات ووجبات صحية، كما قامت بعقد العديد من الورش والدورات وتوزيع النشرات 

من التحديدات الكبيرة التي واجهتهـا الـوزارة   ) H1N1(أنفلونزا الخنازير التوعوية بالمستجدات الصحية، وكان مرض 
نظراً للتصعيد اإلعالمي واإلشاعات المغرضة التي روجت حول انتشار هذا المرض، وقد نجحت الوزارة إلى حد كبيـر  

.في الخروج من هذه األزمة بما لم يؤثر إطالقاً على سير العملية التعليمية
د التربوي قامت الوزارة بتوفير مرشدين تربويين كبدالء ألولئك الذين استنكفوا عـن العمـل   وعلى صعيد االرشا

بداية العام الماضي، وها هم يقومون بدورهم في تقديم الدعم النفسي والسلوكي واالجتماعي للطلبة، كما تم تحقيق العديـد  
ث توفير األدوات والمناهج والبرامج المناسـبة  من االنجازات على صعيد برامج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من حي

.لهم

:للتعبيروفرصةللهويةإبرازالطالبيةاألنشطة.9
منهجية يحتل الصدارة وفي صلب اهتمامات الوزارة، بهـدف إبـراز هويـة    ظل موضوع األنشطة الطالبية الال

الطلبة داخل المدارس والمرافقة للمنهـاج  الطلبة واكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم من خالل التخطيط للنشاطات التي يمارسها
النشاط الثقافي، والنشاط العلمي، والنشاط الفني، والنشاط االجتماعي، والنشاط الرياضي، والنشاط :  التعليمي والمتمثلة في

.الكشفي، ومتابعة تنفيذ هذه النشاطات
م المنهاج التعليمي، وإخراج المعارف لقد هدفت الوزارة من إدخال هذه النشاطات إلى مدارسها وتطويرها إلى دع

والمعلومات التي يتضمنها من إطارها النظري المجرد إلى اإلطار العملي بإشراف معلميهم، هذا من جهة، كمـا هـدفت   
الوزارة إلى إبراز الهوية الوطنية للطالب، وإلى إتاحة الفرصة له للتعبير عما يجول في ذهنه من أفكار وعما يختزن فـي  

طاقات وإبداعات، وربطه بالواقع الحياتي الذي يعيشه وبما يدور حوله في عالم أصبحت األمم تتنافس فيـه فـي   نفسه من 
إن األنشطة الطالبية الال منهجية التـي  .  مواكبة االنفجار المعرفي الذي أصبح إحدى السمات الرئيسة له من جهة أخرى

الطالب بجوانبها المعرفية والوجدانية والجسـمية، وتعمـل   تمارس في المدارس إنما هي وسيلة تسهم في تشكيل شخصية
إن الطالب وهو محور العملية التربوية التعليمية يشكل بؤرة اهتمام وزارة التربية والتعليم .  على ترسيخ الهوية الوطنية له
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بية تتوازى فيهـا هـذه   العالي، من حيث صقل شخصيته وتنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية فيها، وتربيته تر
.الجوانب، لتشكل منه لبنة تسهم في بناء مجتمعه ووطنه

وضمن هذا التوجه قامت الوزارة بالعديد من برامج النشاط الطالبي من خالل اإلدارة العامـة لألنشـطة، مـن    
المميـزة، وبـرامج   ضمنها إعداد القيادات الرياضية والكشفية من خالل الدورات، وتنفيذ العديد من العروض المسـرحية  

التعلم باللعب، وتعزيز مكانة القدس وحق العودة في نفوس الطلبة، وتأهيل القيادات الطالبية، كما أدخلت الـوزارة العديـد   
. من أوجه النشاط اإلسالمي كدورات التالوة، ومسابقات حفظ القرآن الكريم وبرامج الثقافة اإلسالمية

:التغيرلقياسفرصةوالتقويم،القياس.10
إن الوقوف على الوضع التعليمي ينبغي أن يقوم على أسس سليمة لتقويم األداء، تستطيع الـوزارة مـن خاللهـا    
التعرف على مكامن القوة والضعف في تحصيل الطلبة، ولقد عكست النتائج األخيرة خـالل السـنوات الخمـس السـابقة     

.ى ضرورة تدارك الخطر قبل أن يعمانخفاضا واضحا في التحصيل، مما دق ناقوس خطر عظيم ينبهنا إل
لقد أعطت االختبارات الوطنية والدولية والموحدة مؤشرات دقيقة عن أداء الطلبة في كافة المباحـث والصـفوف   
والمراحل، وهذا األمر ساهم في توفير قاعدة بيانات شاملة تحدد مواطن القوة والضعف، وتربط بين العوامل المختلفة التي 

ر بالتحصيل، ومن هذا المنطلق كانت برامج التقويم الوطني تلقى اهتماما واسعا لكونها رافدا لصناع القرار قد تؤثر أو تتأث
.حول سياساتهم وبرامجهم وقراراتهم

وفي هذا اإلطار تنفذ الوزارة العديد من حلقات وبرامج التقويم التربوي منها ما هو ثابـت كامتحانـات الثانويـة    
.وحدة، ومنها ما هو دوري كل سنتين أو أربع كاالختبارات الوطنية والدوليةالعامة واالمتحانات الم

:للمستقبلواستشرافللواقعدراسةالتخطيط،
قيل سابقا أن سوء التخطيط أو عدمه هو تخطيط للفشل، ولكي تنأى الوزارة بنفسها عن ذلـك، ركـزت بشـكل    

ـ  ذ بعـين االعتبـار المتغيـرات السياسـية واالجتماعيـة      أساسي وجوهري على التخطيط الواقعي والمنطقي، الذي يأخ
، والربعيـة، ولمـا   )التشغيلية(واالقتصادية والتربوية على الصعيدين المحلي والدولي، فكانت الخطط الخمسية، والسنوية 

التربـوي،  تأزم الوضع الداخلي للنظام التربوي كنتيجة لالنقسام، تم حجب التمويل والبرامج واستنكف العاملين في الحقل
.واشتد الحصار، فكان البد من العمل بخطة الطوارئ المعدة سلفاً

إن التخطيط في مثل تلك الظروف واجه تحديا كبيرا فاق التوقعات، وكان كفيال بإسقاط أعتى الخطط والبـرامج،  
أسـفله، أن األمـر   فحين صيغت خطة الطوارئ الملحقة بالخطة الخمسية لم يصل إلى أذهان واضعيها في أعلى السلم أو 

سيصل إلى تلك المرحلة، فال موارد مادية، وال موارد بشرية، وال ظروف سياسية وال اجتماعية مواتية، مع ذلـك كلـه   
استطاعت الوزارة الوقوف والصمود وقامت بإعداد الخطط البديلة الطارئة، وهي تعكف حاليا إلى إعـداد خطـط لسـنة    

.واثنتين لمواجهة الظروف الراهنة
د استطاعت الوزارة من خالل اإلدارة العامة للتخطيط توفير العديد من قواعد البيانات اإلحصائية والتي تمثـل  ولق

رافدا مهما للتخطيط، كما استطاعت رصد العديد من االنجازات المهمة كبرامج تنظيم البحث التربوي والعلمي، وبرنـامج  
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، وتوفير قواعد بيانـات شـاملة   GISقنية نظم المعلومات الجغرافية تطوير قدرات الطلبة المعلمين قبل الخدمة، وإدخال ت
.Computerizes Student Profileومحوسبة للطلبة 
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الفصل الثاني
تشخيص واقع النظام التعليمي يف قطاع غزة

تعتبر عملية تشخيص الواقع هي إحدى أهم مراحل التخطيط، سواء طويل المدى أو متوسط المدى، حيث تشـكل  
المنبع الرئيس لفهم ودراسة معطيات الواقع، ومن ثم تحديد أولويات المرحلة القادمة، وهي الخطوة األكثر علميـة باتجـاه   

ومن هذا المنطلق جـاءت  . بناء الخطة المبتغاة بما يرتبط باحتياجات الواقع ومشكالته قريبة المدى والبعيدة في آن واحد،
وشاملة، حيث استخدمت أكثر من مصدر وأسلوب في جمـع المعلومـات التـي    مرحلة التشخيص للواقع التربوي مركزة 

استخدمت في عملية التشخيص، وقد شكلت في مجموعها بنكاً للمعلومات لتحليل الواقع التربوي، ومن ثم تحديد التحـديات  
لتنمية الشاملة، لما لـه مـن   المستقبلية أمام ذلك القطاع والذي يعتبر من أهم القطاعات المرتبطة ببناء المستقبل وتحقيق ا

.ارتباطات مباشرة بالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي محليا ودوليا
 

إن عملية تشخيص وتحليل الواقع المتعلقة بالطلبة تتناول دراسة وتحليل أعداد الطلبة في المدارس الحكومية فـي  
:السابقة بحسب البيانات المتاحةالسنوات 

:الطلبة الكليعدد
طالباً وطالبـة فـي العـام    173532ارتفع عدد الطلبة الكلي في المدارس الحكومية في قطاع غزة من 

، %35.2، وقد بلغ معدل الزيادة السنوية للفترة المذكورة 2009/2010طالباً وطالبة في العام 234667إلى1999/2000
واستمرت هـذه  % 7.4حوالي 2000/2001نسبة الزيادة السنوية متناقصة حيث بلغت نسبة الزيادة في العام بينما كانت 

فقـد  2010حتى مايو 2005، اما خالل األعوام 2004/2005في العام % 5.1النسبة في االنخفاض إلى أن وصلت إلى 
ثـم بـدأ   241000إلى 2007-2006د في العام شهد عدد الطلبة في المدارس الحكومية تذبذبا واضحا، حيث ارتفع العد

.2010-2009في العام 234000بالتناقص حتى بلغ حوالي 
)1(جدول رقم 

2009/2010–2005/2006في قطاع غزة لألعوام توزيع الطلبة في المدارس الفلسطينية
طلبة المدارس الحكومية

السنة
نسبة الزيادة العدد

2.48 234751 2006/2005
2.63 240933 2007/2006
-0.30 240199 2008/2007
0.31 240953 2009/2008
-2.61 234667 2010/2009

.قاعدة البيانات التربوية لسنوات مختلفة-اإلدارة العامة للتخطيط-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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:طلبة المرحلة األساسية
طالبا وطالبة في المدارس الحكومية، وقد بلغ معدل 147333اسيةبلغ عدد الطلبة الكلي في مدارس المرحلة األس
ومن الجدير ذكره أن معدل الزيادة السنوية في عدد طلبـة  %. 2.4الزيادة السنوية في عدد طلبة المرحلة األساسية الكلي 

.المرحلة األساسية الكلي في المدارس الحكومية يزداد بمعدالت متناقصة
طلبة المرحلة الثانوية

يختلف الحال عند تحليل واقع الطلبة في المرحلة الثانوية عنه في طلبة الصف األول األساسي وطلبـة المرحلـة   
بلـغ  2004/2005–1999/2000األساسية، فمن جهة نجد أن معدل الزيادة السنوية في طلبة المرحلة الثانوية للفتـرة  

.ساسيةوهو يعادل ثالثة أضعاف الزيادة في طلبة المرحلة األ% 9.2
ومن جهة أخرى نجد أن الزيادة السنوية في عدد طلبة المرحلة الثانوية متزايدة وليست متناقصة كما هو الحـال  

طالباً وطالبـة فـي   93468في المرحلة األساسية وكما يظهر من الجدول فقد بلغ عدد الطلبة الكلي في المرحلة الثانوية 
وتعزى هذه الزيـادة إلـى   % 93.4في المدارس الحكومية بنسبة مقدارها طالباً وطالبة87334منهم 2009/2010العام 

عدم وجود مدارس ثانوية تابعة لوكالة الغوث، والتحسن الملحوظ في معدالت الكفاءة الداخلية والتحسـن  : أمور عدة منها
.المستمر في معدالت االنتقال من المرحلة األساسية إلى الثانوية

:م2010-2009ور أعداد الطلبة خالل العام الدراسي الجداول التالية توضح تط
)2(جدول 

أعداد الطلبة في محافظات غزة بحسب السلطة المشرفة

السلطة المشرفة
الطلبة

%عدد
23466751.8المدارس الحكومية

20568345.4مدارس وكالة الغوث
129082.8المدارس الخاصة

453258100.0اإلجمالي

)3(جدول 
عداد الطلبة في محافظات غزة بحسب جنس المدرسةأ

جنس المدرسة
الطلبة

%عدد
19060642.1مدارس ذكور
14686532.4مدارس إناث

11578725.5مدارس مختلطة
453258100.0اإلجمالي
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)4(جدول 
أعداد الطلبة في محافظات غزة بحسب نوع المدرسة

نوع المدرسة
الطلبة

%عدد
35979079.4أساسيةمدارس

9346820.6مدارس ثانوية
453258100.0اإلجمالي

)5(جدول 
أعداد الطلبة في محافظات غزة بحسب المديرية

المديرية
الطلبة

%عدد
8504118.8شمال غزة
8533218.8خان يونس

5450612.0رفح
6893115.2الوسطى

7496916.5شرق غزة
8447918.6غرب غزة
453258100.0اإلجمالي

)6(جدول 
أعداد الطلبة في محافظات غزة بحسب فترة الدوام

فترة الدوام
الطلبة

%عدد
8806219.4فترة واحدة
5167511.4صباحي دائم/فترتين بإدارتين مستقلتين
390848.6مسائي دائم/فترتين بإدارتين مستقلتين

13873930.6صباحي /فترتين بإدارتين مستقلتين
13569829.9مسائي /فترتين بإدارتين مستقلتين

453258100.0اإلجمالي
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:تطور عدد الشعب. 1

شـعبة  288بزيادة مقدارها 2010/ 2009شعبة في العام 12228بلغ عدد الشعب الكلي في المدارس الحكومية 
. ، وترجع تلك الزيادة إلى توجه الوزارة نحو تخفيض معدالت الكثافة الصفية2008/2009ام عن الع

:م2010-2009الجداول التالية توضح أعداد الشعب خالل العام الدراسي 
)7(جدول 

أعداد الشعب في محافظات غزة بحسب السلطة المشرفة

السلطة المشرفة
الشعب

%عدد
618150.5المدارس الحكومية

545344.6مدارس وكالة الغوث
5944.9المدارس الخاصة

12228100.0اإلجمالي

)8(جدول 
أعداد الشعب في محافظات غزة بحسب جنس المدرسة

جنس المدرسة
الشعب

%عدد
518842.4مدارس ذكور
372330.4مدارس إناث

331727.1مدارس مختلطة
12228100.0اإلجمالي

)9(ل جدو
أعداد الشعب في محافظات غزة بحسب نوع المدرسة

نوع المدرسة
الشعب

%عدد
975079.7مدارس أساسية
247820.3مدارس ثانوية

12228100.0اإلجمالي
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)10(جدول 
أعداد الشعب في محافظات غزة بحسب المديرية

المديرية
الشعب

%عدد
225418.4شمال غزة
232319.0خان يونس

145811.9رفح
190915.6الوسطى

198316.2شرق غزة
230118.8غرب غزة
12228100.0اإلجمالي

)11(جدول 
أعداد الشعب في محافظات غزة بحسب فترة الدوام

فترة الدوام
الشعب

%عدد
259721.2فترة واحدة
131310.7صباحي دائم/فترتين بإدارتين مستقلتين

10038.2مسائي دائم/بإدارتين مستقلتينفترتين
366029.9صباحي /فترتين بإدارتين مستقلتين
365529.9مسائي /فترتين بإدارتين مستقلتين

12228100.0اإلجمالي

):شعبة/طالب(الكثافة الصفيةمعدالت . 2
نوات التـي تلـت تسـلم وزارة    اتجهت معدالت الكثافة الصفية في قطاع غزة بشكل عام إلى االنخفاض في الس

2000/1999طالب للشعبة للمدارس الحكوميـة فـي العـام   42التربية مسؤولية التعليم حيث كان معدل الكثافة الصفية 

، وشـهدت  2009/2010شـعبة فـي العـام    /طالبا37.1ً، ثم إلى 2004/2005شعبة في العام /طالبا41ًوانخفض إلى 
طالباً لكل شعبة خالل نفـس  38.0إلى 42.0فاضا في معدالت الكثافة الصفية من المدارس الحكومية في قطاع غزة انخ

. الفترة
، ويختلف أيضـاً مـن مديريـة إلـى     )أساسي وثانوي(ويختلف معدل االزدحام أيضاً باختالف المرحلة التعليمية 

لحجم االزدحام في الغـرف  حيث ال يوجد سياسة محددة بالنسبة. أخرى، ومن منطقة إلى منطقة، ومن مدرسة إلى مدرسة
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الصفية، إذ إن الواقع هو الذي يفرض حجم االزدحام في المدارس فالمناطق التي يوجد فيها جذب طالبـي وعـدم تـوفر    
اإلمكانية لبناء مدارس جديدة لعدم توفر األرض أو ألسباب أخرى، ترتفع فيها معدالت االزدحام، وهذه المناطق تتركز في 

وبشـكل  . ين، أما المناطق الريفية حيث توفر إمكانية بناء مدارس فتنخفض فيها معدالت االزدحـام المدن ومخيمات الالجئ
عام فإن سياسة الوزارة تهدف إلى تقليص معدالت االزدحام من خالل فتح صفوف جديدة في حالة تـوفر اإلمكانـات أو   

.الزدحام في الصفوفالمحافظة على ثبات معدالت االزدحام عند مستوى معين وعدم تفاقم ظاهرة ا
)12(جدول 

معدالت الكثافة الصفية بحسب السلطة المشرفة

متوسط عدد الطلبة في الشعبةالسلطة المشرفة

38.0المدارس الحكومية
37.7مدارس وكالة الغوث
21.7المدارس الخاصة

37.1اإلجمالي

)13(جدول 
معدالت الكثافة الصفية بحسب جنس المدرسة

متوسط عدد الطلبة في الشعبةمدرسةجنس ال

36.7مدارس ذكور
39.4مدارس إناث

34.9مدارس مختلطة
37.1اإلجمالي

)14(جدول 
معدالت الكثافة الصفية بحسب نوع المدرسة

متوسط عدد الطلبة في الشعبةنوع المدرسة

36.9أساسية
37.7ثانوية

37.1اإلجمالي
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)15(جدول 
الكثافة الصفية بحسب المنطقة التعليميةمعدالت

متوسط عدد الطلبة في الشعبةالمديرية

37.7شمال غزة
36.7خان يونس

37.4رفح
36.1الوسطى

37.8شرق غزة
36.7غرب غزة
37.1اإلجمالي

)16(جدول 
معدالت الكثافة الصفية بحسب فترة الدوام

الشعبةمتوسط عدد الطلبة فيفترة الدوام

33.9فترة واحدة
39.4صباحي دائم/فترتين بإدارتين مستقلتين
39.0مسائي دائم/فترتين بإدارتين مستقلتين

37.9صباحي /فترتين بإدارتين مستقلتين
37.1مسائي /فترتين بإدارتين مستقلتين

37.1اإلجمالي

طالبـا فـي   36فة الصفية في جميع المديريات أعلى مـن  وبالنظر الى الجداول السابقة يالحظ بأن معدالت الكثا
37الشعبة الواحدة، في حين يالحظ بأن مديريات شرق وشمال غزة ورفح كانت معدالت الكثافة الصفية فيها أعلى مـن  

سـية  طالبا في الشعبة الواحدة، كما يتضح أن معدالت الكثافة الصفية في المدارس الثانوية أعلى منها في المـدارس األسا 
ويعود ذلك لعد وجود التعليم الثانوي ضمن منظومة التعليم في وكالة الغوث، ويالحظ أيضا أن أعلـى معـدالت للكثافـة    
الصفية توجد في مدارس اإلناث ثم الذكور ثم المختلطة، كما وتتقارب تلك المعدالت في المـدارس الحكوميـة ومـدارس    

خاصة، وأخيرا فإن معدالت الكثافة الصفية منخفضـة فـي مـدارس    وكالة الغوث في حين تنخفض كثيرا في المدارس ال
.الفترة الواحدة ومرتفعة في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين
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:تطور عدد المراكز التعليمية واإلدارية. 1

مركـزا فـي المـدارس    9713منهـا  2009/2010مركزاً في العام 18646لكلية بلغ عدد المراكز التعليمية ا
مركزا في المدارس الخاصة، والجدير ذكره أنه ارتفع عدد المراكـز  976مركزا في وكالة الغوث، و7958الحكومية، و 

داريـة فقـد بلـغ    ، أما المراكـز اإل %42بنسبة بلغت حوالي 2009إلى 2000التعليمية في قطاع غزة خالل الفترة من 
.مركزا2351)فنيون، مستخدمون، أذنة(مركزاً في حين بلغ عدد المراكز األخرى 1936عددها

)17(جدول 
2010–2009المراكز التعليمية واإلدارية خالل العام الدراسي 

طبيعة العمل
اإلجماليخاصةوكالةحكومة

مجموعنثىأذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر
591553114432829962780861669999381936إداري
46015112971331584800795833763997680961055118646معلم
1181022205666122202343194191385فني

3162734335641982111944954503مستخدم
68721390033314047348429010683951463آذن

 
:معدالت التسرب من المدارس الحكومية

.فيما يلي نسب التسرب الطالبي للذكور واإلناث خالل األعوام الخمسة األخيرة في المدارس الحكومية
)18(جدول رقم 

معدالت التسرب في المدارس الحكومية خالل السنوات الخمس األخيرة
النسبة العامة للتسربإناثذكورالعام الدراسي

2005/20062.05%0.92%1.47%
2006/20071.83%1.05%1.43%
2007/20081.85%1.08%1.45%
2008/20092.22%1.24%1.71%
2009/20103.48%1.72%2.57%

:ل الجدول السابق نالحظ ما يلي من خال
.رب لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث أن نسبة التس.1
ثم بدأت في االرتفاع في العامين األخيرين لتصل في العام % 1.45أن النسبة العامة للتسرب كانت في معدالت متقاربة حوالي .2

.وهذه النسبة مرتفعة إلى حد كبير % 2.57م نسبة التسرب إلى 2009/2010الدراسي 
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وهذه نسبة كبيـرة ويرجـع   % 3.48ازدادت بشكل ملحوظ في العامين األخيرين لتصل إلى أن نسبة التسرب لدى الذكور قد .3
-:السبب في ارتفاعها إلى عدة أسباب من أهمها 

الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة دفع الكثيرين من الشباب إلى ترك مقاعد الدراسة والبحث عن مصدر رزق لهم •
.ولعائالتهم 

شباب في اإلقبال على التعليم بسبب تزايد أعداد الخريجين الجامعيين الذين ال يجدون عمالً بعد التخرج مـن  قلة الحافز لدى ال•
.الجامعات والمعاهد ولد نوع من اإلحباط لدى الشباب 

) 70( عن المدرسة مدة تزيد عنوالتي تقضي بفصل الطالب المتغيبتطبيق األنظمة والقوانين الخاصة باالنضباط المدرسي•
.يوم بدون إذن ) 35( يوماً بإذن أو تزيد عن

.المبكرالزواجهيللفتياتبالنسبةالتسربأسبابأهمأنحيثبسيطةبنسبتزيداإلناثلدىالتسربنسبة•

فقد بلغت النسبة العامة للتسرب فـي  2009/2010أما فيما يتعلق يالتسرب الطالبي خالل العام الدراسي األخير 
علماً بأنها وصلت في العام الدراسي من العام الماضي ,)2.57 %) (ذكور وإناث( كومية في محافظات غزة بالمدارس الح

،وبلغت نسبة التسـرب لـدى   %) 1.48(أي أن نسبة التسرب ارتفعت في العام الدراسي للعام الحالي بمقدار ) % 1.09(
.طالبة 2090بواقع %) 1.72(اث طالبا، بينما بلغت النسبة لدى اإلن3935بواقع) %3.48(الذكور  

 
: عدد المدارستطور

مدرسة في العام 387إلى 1999/2000مدرسة في العام 282ارتفع عدد المدارس الحكومية في قطاع غزة من 
.مدرسة105، وعليه فان عدد المدارس خالل تلك الفترة قد زاد بمقدار 2009/2010

)19(قم جدول ر
عدد المدارس الحكومية حسب المنطقة

مدارس حكوميةالمجموع العامالمرحلةالعام الدراسي

2003/2002
385193أساسية
9489ثانوية

479282المجموع

2004/2003
398202أساسية
107102ثانوية

505304المجموع

2005/2004
409209أساسية
116110ثانوية

525319المجموع

2006/2005
434228أساسية
124115ثانوية

558343المجموع
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مدارس حكوميةالمجموع العامالمرحلةالعام الدراسي

2007/2006
446231أساسية
132122ثانوية

578353المجموع

2008/2007
489253أساسية
129117ثانوية

618370المجموع

2009/2008
501259أساسية
136124ثانوية

637383المجموع

2010/2009
516255أساسية
144132ثانوية

660387المجموع

:حجم المدارس الحكومية
، أمـا فـي العـام    2004/2005طالبا وطالبة في العام 439بلغ متوسط عدد الطلبة للمدرسة الحكومية الواحدة 

أي مدرسة منذ أربـع سـنوات بسـبب    ويعود ذلك لعدم قدرة الوزارة على بناء 606فقد بلغ هذا المتوسط 2009/2010
..الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة

)20(جدول 
معدالت حجم المدرسة بحسب السلطة المشرفة

متوسط عدد الشعب في المدرسةمتوسط عدد الطلبة في المدرسةالسلطة المشرفة

606.416.0المدارس الحكومية
902.123.9مدارس وكالة الغوث

286.813.2دارس الخاصةالم
686.818.5اإلجمالي

:الغرف الصفية في المدارس الحكومية
شكلت الغرف الصفية محوراً رئيساً من محاور االلتحاق في خطط الوزارة السابقة والتي كان من افتراضاتها في 

:هذا المجال
.بناء الغرف الصفية الستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلبة.1
.افظة على نسبة الغرف المسائية كما هي في سنة األساسالمح.2
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وتـأتي  . ولم يتم التطرق في تلك الخطط إلى موضوع االكتظاظ في الصفوف والمدارس أو الغرف اآليلة للسقوط
من مجموع التكـاليف الرأسـمالية   % 85أهمية دراسة ومناقشة الغرف الصفية من التكلفة العالية التي تحتاجها، حيث إن 

2009/2010غرفة صفية في العام 4401بلغ عدد الغرف الصفية في المدارس الحكومية . ص لبناء الغرف الصفيةتخص

كما يظهـر  % 7.9حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه الفترة 2005/2004غرفة صفية فقط عن العام324بزيادة مقدارها 
، بزيـادة  2009/2010غرفة صـفيةفي العـام   2793ا ، أما على صعيد الغرف المسائية فقد بلغ عدده)31(من الجداول 

، ويعود ذلك أساسا لعدم قدرة الوزارة على بنـاء  2004/2005عن العام % 100غرفة بنسبة زيادة بلغت 1397مقدارها 
أي مدارس جديدة منذ أربع سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مما اضطرها إلى تشغيل المدارس بنظـام  

.الفترتين

)21(جدول رقم 
توزيع الغرف الصفية في المدارس الحكومية في قطاع غزة 

عدد الغرف الكليالسنة
الغرف المسائية

النسبةعددها
2002/20033419154445.2%
2004/20054077139634.2%
2009/20104401279363.5%

:األبنية المدرسية الحكومية
مدرسة حكومية ليسـت فـي   97، كان يوجد في قطاع غزة 1994قطاع غزة في سنة بعد اندحار االحتالل عن

أحسـن حال، حيث كان الكثير متهالكاً وليس بها أدنى مقومات المدرسة الحديثة من مالعب وساحات ومختبرات علميـة  
ودة بمرافـق  مبنى مدرسي مـز 230ومختبرات حاسوب ومكتبات وخالفه، حتى تاريخه أصبح عدد المدارس الحكومية 

.جيدة مما سبق ذكره
حيث أن معظم المدارس التي ُأستلمت من االحتالل تم إزالتها وإحالل مدارس جديدة محلها، بشكل أساسـي يـتم   

جدة، المشروع األلمـاني، اإلتحـاد األوروبـي،    /البنك اإلسالمي(بناء المرافق المدرسية من خالل المانحين وعلى األكثر 
نحين آخرين أقل أهمية باإلضافة إلى التبرعات الوطنية، أما  دور السلطة الفلسطينية فقـد اقتصـر   وما) النرويج، اليابان

دائماً على الترويج وعرض مشكلة نقص المدارس على المانحين وكان مشاركتها المالية في بناء المدارس علـى أضـيق   
.نطاق

يعة والغير طبيعية في أعداد الطالب، واإلنتهاء وتهدف الوزارة من خالل بناء المدارس إلى استيعاب الزيادة الطب
من دوام الفترتين، وتخفيف اإلكتظاظ إلى الوضع األمثل، وبناء مرافق مدرسية في المناطق النائية، وتوفير بيئة مدرسـية  

.مثالية على كافة الصعد
وبعد الحرب وتضرر توقف بناء المدارس بسبب الحصار وانقطاع مواد البناء من األسواق، 14/06/2007ومنذ 

مدرسة تضررت بِأشكال متفاوتـة مـن   179عدد كبير من المدارس تتم اآلن ومنذ عام ونصف عملية صيانة شاملة لعدد 
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الحرب، وبعد االنتهاء من صيانة جميع المدارس سيتم الشروع في بناء مدارس جديدة وبالتحديد المدارس الممولـة مـن   
، وفي حالة تخفيف القيود على دخول مواد البناء وعد األلمان في أكثر مـن مناسـبة   البنك اإلسالمي والمتبرعين الوطنيين

.kFW9 + kFW8بالشروع في تنفيذ المشروعين 
مبنى فـي  230إلى 2002/2001مبنى في العام 167وبصفة عامة، ارتفع عدد األبنية المدرسية الحكومية من 

تعود إلـى قسـمة   2007/2008الزيادة في اعداد المدارس منذ العام ، والجدير بالذكر أن 37.7بنسبة 2010/2009العام 
.مباني موجودة إلى مبنيين وليس بسبب بناء مدارس جديدة

)22(جدول رقم 
تطور أعداد األبنية في المدارس الحكومية في محافظات غزة

نسبة الزيادة في عدد األبنيةالعام الدراسي
%عدد األبنية 

الزيادة عدد المدارس
السنوية في 
عدد المدارس

نسبة عدد األبنية إلى 
%عدد المدارس 

متوسط عدد 
المدارس في 
المبنى الواحد المجموعثانويةأساسية

2002/20011675.03%181702518.19%66.53%1.50
2003/200218410.18%1938928212.35%65.25%1.53
2004/20031977.07%2021023047.80%64.80%1.54
2005/20042075.08%2091103194.93%64.89%1.54
2006/20052195.80%2281153437.52%63.85%1.57
2007/20062252.74%2311223532.92%63.74%1.57
2008/2007227*0.89%2531173704.82%61.35%1.63
2009/2008230*1.32%2591243833.51%60.05%1.67
2010/2009230*0.00%2551323871.04%59.43%1.68

قسمة مبنى موجود إلى مبنيين مدرسيين، وليست ناتجة عن بناء مدارس مباني جديدة، حيث أن لم يتم بناء أي مبنى الزيادة في أعداد المباني ناتجة عن(*) 
. بسبب الحصار2006جديد منذ العام 

)23(جدول
المديرياتحسبموزعةالمدارسعددإلىاألبنيةعددنسبة

نسبة عدد األبنية إلى عدد األبنيةارسعدد المدالمديريةم
%عدد المدارس 

معدل عدد المدارس 
في المبنى الواحد

1.89%723852.8شمال غزة1
1.80%834655.4شرق غزة2
1.45%805568.8غرب غزة3
1.71%412458.5الوسطى4
1.57%774963.6خان يونس5
1.89%341852.9رفح6
1.68%38723059.4جموعالم7
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:يتضح من الجداول ما يلي
.في األعوام الثالثة األخيرة% 0نسبة الزيادة في عدد األبنية المدرسية الجديدة في تناقص مستمر، وبلغت •
نسبة الزيادة في عدد المدارس تتناقص بسبب ضعف قدرة الوزارة على فتح مدارس جديدة، وعدم وجود مدارس تعمل بنظام •

.رة الواحدة في بعض المناطق، ويترتب على ذلك زيادة معدالت الكثافة الطالبية في المدارس والشعبالفت
.نسبة عدد األبنية إلى عدد المدارس في تناقص مستمر نتيجة عدم القدرة على بناء مدارس جديدة•
.ع المدارس تعمل بنظام الفترتينمتوسط عدد المدارس في المبنى الواحد في تزايد مستمر، والوضع يقترب من أن تصبح جمي•

 
ما زال توفير الكتب المدرسية يحتل في عمل الوزارة جانبا مهما ، وتعمل الوزارة على تزويد رزمة من الكتـب  

هنية باالضافه المقررة حسب الصف لكل طالب من الصف األول األساسي إلى الثاني الثانوي بكافة فروعه األكاديمية والم
والوزارة تـنجح فـي   . إلى كتب محو األمية وتعليم الكبار، وأدلة المعلمين، وكتب المكفوفين المطبوعة على طريقة بريل 

.كل عام في تخطي المشكالت الكثيرة وتوفير الكتب في الوقت المناسب
افة مديريات التربية والتعليم ويعد وجود مستودعات للكتب والمطبوعات التربوية مملوكه وليست مستأجرة في ك

بمحافظات غزة من أهم نقاط القوة في مجال الكتب المدرسية، كم تتوفر إمكانيـة التمويـل لطباعـة الكتـب المدرسـية      
والمطبوعات التربوية من العديد من الدول المانحة منها فنلندا وايرلندا والبنك الدولي  وبنك التنمية اإلسالمي وغيرهـا ،  

لتعاون مع وزارة المالية من خالل  طرحها لعطاءات الكتب المدرسية والمطبوعات التربوية لمحافظات غـزة  ويتم ذلك با
.مليون دوالر سنوياً) 5–4(وتتراوح  التكلفة المالية السنوية مابين 

الحكوميـة  ووفقاً لسياسة الوزارة بإلزامية ومجانية التعليم الفلسطيني،توزع الكتب المدرسية على طلبة المـدارس  
-200(ويتراوح عدد عناويين الكتب المدرسية التي تطبع سنوياً ما بـين  ) 12–1(ووكالة الغوث الدولية مجاناً للصفوف 

. مليون نسخة سنويا) 7-6(عنواناً وذلك وفقا لالحتياجات السنوية ، كما يتم طباعة ما يقارب ) 250
عنـوان ) 213(40/2010م وفقا للعطاء 2010/2011قادم ولقد بلغ عدد عناوين الكتب الجاري طباعتها للعام ال

.دوالر) 000 400 4(نسخة بتكلفة مالية تقدر) 6972789(ابعد 
وتوزع مجانـاً علـيهم   ) بريل(كما تقوم الوزارة بتلبية احتياجات  الطلبة المكفوفين لتوفير كتب مدرسية بطريقة 

. لتعليم الكبار بالكتب الخاصة ببرنامج محو األمية ، وتقوم كذلك بتزويد مراكز محو األمية)12-1(للصفوف 
في المقابل تعاني الوزارة من عدم وجود مصدر تمويل دائم ومستمر لطباعة الكتـب المدرسـية والمطبوعـات    

وتحول سياسة . التربوية، وعدم توفر المنافسة الحقيقية بين المطابع الفلسطينية في محافظات غزة لطباعة الكتب المدرسية
الحتالل اإلسرائيلي والحصار واإلغالق المتكرر للمعابر دون وصول العديد من الكتب المدرسية التي تطبع في محافظات ا

، كما يشكل عدم التزام وزارة المالية بتسديد المسـتحقات الماليـة   )كتب التعليم المهني ، أدلة المعلم( الضفة الغربية ومنها 
.م دخول المطابع في عطاءات الكتب المدرسيةعن العام الماضي للمطابع عائقا أما

:وهناك بعض المعوقات األخرى التي تتمثل في
) . لرياض األطفال(عدم طباعة كتب منهجية موحدة خاصة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية •
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. عدم وجود كتاب دليل معلم مصاحب لكل كتاب مدرسي •
. عدد الحصص المقررة في الخطة الدراسية عدم تناسب بعض موضوعات الكتاب المدرسي مع•
. عدم احتواء الكتاب المدرسي على اختبارات عامة لقياس التحصيل الدراسي •
. عدم وجود مستودع مركزي للوزارة خاص بالكتب المدرسية والمطبوعات التربوية•
.كلفة طباعة الكتب المدرسية سنوياًالتزايد المستمر في أعداد الطلبة مع ارتفاع أسعار الورق عالمياً مما يزيد ت-10•

:في ضوء المعطيات السابقة فإن الوزارة بحاجة لما يلي في مجال الكتب المدرسية
. استكمال أعداد وطباعة كتب أدلة المعلم للمباحث المختلفة •
.استمرارية التواصل بين جناحي الوطن لتأمين طباعة الكتب المدرسية وتمويلها •
الخاص في مجال صناعة الكتب المدرسية لتحقيق المنافسة والجودة الفائقة في طباعة الكتـب المدرسـية   تشجيع دخول القطاع •

. والمطبوعات التربوية 
مديري مدارس -معلمين( إرفاق أداة تقويم للكتاب المدرسي في أخر صفحة للكتاب مما يعطي فرصة سانحة لجمهور أكبر من •

. لتقويم الكتب وتحسينها ) طلبة -أولياء أمور -إشراف تربوي-
 

 
تسعى الوزارة إلى مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكـن وتحقيـق   

ـ  ية لهـم ، واقتـراح   شخصيتهم ومساعدتهم على التكيف واالنخراط في المجتمع المدرسي، وتأمين حاجات التعلم األساس
:برامج أساسية4البرامج التربوية التي تعمل على دمج هؤالء الطلبة في المدرسة أسوة بأقرانهم،  وتشرف الوزارة على 

:برنامج التعليم الجامع.1
م يقوم على تطبيق سياسة الوزارة القائمة على المدرسة للجميع ومدرسـة ال  1997وهو برنامج بدأ العمل به منذ 

مشرفي تربية خاصة ومرشد تعليم جامع ومنسقة البرنامج وهم عملياً الذراع الفني 6أحداً ويقوم على هذا البرنامج تستثني 
لقسم اإلرشاد والتربية الخاصة في المديريات فيما يخص التربية الخاصة، حيث يقومون بزيارة المدارس والتنسـيق مـع   

خاصة في المدارس الحكومية باإلضافة للدورات المتخصصـة التـي   المؤسسات لتقديم خدمات للطلبة ذوي االحتياجات ال
يدربون خاللها المعلمين والمرشدين التربويين حول التربية الخاصة دورها في خدمة أبنائنا الطلبة ونشر الـوعي حـول   

مثـل المعينـات   اإلعاقة، وعمل اإلحصاءات السنوية التي من خاللها يتم تقديم الخدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
.السمعية والبصرية والحركية ومواءمة المدارس 

:برنامج مشروع مركز المصادر.2
م بالتعاون مع المؤسسة السويدية لإلغاثة الفرديـة بهـدف تقـديم    2005وهو وحدة تشخيصية عالجية أسس في 

التربية الخاصـة، أخصـائي   أخصائي(برامج التأهيل المناسبة بذوي االحتياجات الخاصة وعمل فيه خمسة أخصائيين هم 
وقـد قـدموا خـدماتهم التشخيصـية     ) عالج طبيعي، أخصائية عالج وظيفي، أخصائي عالج نطق، أخصائية اجتماعية

سنوات متواصلة لكافة المدارسة األساسية في كل مديريات التربية في قطاع غزة باإلضـافة  3والتأهيلية والعالجية خالل 
.لتقديم الخدمات والمعينات للطلبة  ذوي االحتياجات الخاصةللتنسيق مع المؤسسات األهلية 
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:برنامج غرف المصادر.3
غرفة المصادر هي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث 

جات الخاصة الذين يعانون من مناسب ويعمل فيها معلم تربية خاصة، مدرب تدريباً خاصاً للعمل على الطلبة ذوي االحتيا
غرف تجهيزاً تاماً في مديرية غزة وخان يـونس،  4مديريات تم تجهيز 5غرف مصادر في 10صعوبات التعلم، ويوجد 

، وهي تعمل حالياً وتقدم الخدمة )رفح، الوسطى، شمال غزة(غرف مجهزة تجهيزاً جزئياً وهي في مديريات 6بينما هناك 
.ي صعوبات التعلمألبنائنا الطلبة من ذو

:برنامج المعلمين المنتدبين.4
من سياسة الوزارة المتبعة حسب قانون المعاقين أن تقوم بشراء الخدمة في حال عدم توفرها في الوزارة وعليـه  
فقد كانت الوزارة تقوم سنويا بانتداب مجموعة من المعلمين العاملين في المؤسسات الخاصة حيث يبقون في المؤسسـات  

قوم الحكومة بدفع رواتبهم خاصة في مؤسسات الصم والمكفوفين والمعـاقين حركيـاً ومتعـددي اإلعاقـات وهـم      فيما ت
.يخضعون فنياً وإدارياً إلشراف مديريات التعليم على أن يلتزموا كذلك بسياسة المؤسسة العاملين فيها

)24(جدول 
ياتأعداد العاملين في مجال التربية الخاصة في المدارس والمدير

معلمون منتدبون مشرفو تربية خاصةمعلمون بدون غرف/ غرف مصادرالمديريةم
3)مكلف(31شمال غزة.1
119شرق غزة.2
317غرب غزة.3
03)عقد(1+3)مثبت(الوسطى.4
5مرشد تعليم جامع+منسقة+31خان يونس.5
6)مكلف(11رفح.6

33دمرش+المنسقة+145المجموع

:وتعاني الوزارة على صعيد التربية الخاصة مما يلي
.قلة أعداد معلمي غرف المصادر مقارنة بالحاجة الشديدة•
.عدم إمكانية تأثيث غرف مصادر جديدة خاصة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة•
.عدم كفاية أعداد مشرفي التربية الموجودة في المديريات•
.المصادر من األخصائيينعدم اكتمال عدد أفراد مركز •
.توقف العمل  بنظام انتداب معلمين في مؤسسات التربية الخاصة•
.قلة  الوعي بأهمية التربية الخاصة لدي بعض مدراء المدرسة•
.عدم تعيين أخصائيين عالج نطق في المديريات•
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:مدارس الحكوميةالتقنيات التعليمية في ال.1

تعتبر التقنيات التربوية من المحاور الرئيسة التي يمكن دراستها في كل من االلتحاق وجودة التعلـيم، حيـث إن   
. مقدار ومدى توافر هذه التقنيات من األمور التي تؤثر في االلتحاق

قسـم الـى ثـالث فئـات،     إن التشخيص المعمق لواقع المدارس من حيث التقنيات التربوية، يجد أن المدارس تن
المدارس األساسية فقط، المدارس الثانوية فقط، وأخيرا المدارس التي تحتوي صفوفاً من المرحلة األساسية وصفوفاً مـن  

ومن جانـب آخـر   . باإلضافة إلى أنه البد من التمييز في المدارس الثانوية بين الفرعين العلمي واألدبي. المرحلة الثانوية
فلسطينية الجديدة تقسيم المدارس الى مدارس التهيئة والتي تضم الصفوف األربعة األولـى ومـدارس   افترضت المناهج ال

ولكل مرحلة من هذه المراحل متطلبات خاصـة بهـا،   . التمكين، وأخيرا مدارس مرحلة االنطالق وهي المرحلة الثانوية
.اج الى قاعة متعدد النشاطاتفمثال مرحلة التهيئة ال تحتاج الى مختبرات علوم أو حاسوب، وإنما تحت

والمنطلق األخير الذي ال يجب إهماله هو التمييز بين المدارس القائمة والمدارس التي سيتم بناؤها حيث يفتـرض  
اما بالنسبة لألبنية المدرسية القائمة فال . أن األبنية المدرسية يجب أن تكون محددة المستوى لتزويدها بالغرف التخصصية

.ة توافر غرفة تصلح وتالئم المتطلبات والمعايير للغرف التخصصيةبد من بإمكاني
:مختبرات الحاسوب.2

مـن المـدارس فـي العـام     % 60ارتفعت نسبة المدارس الحكومية التي يتوفر فيها مختبرات حاسـوب مـن   
ـ   % 11.3بنسبة زيادة 2009/2010من المدارس في العام % 71.3إلى 2004/2005 ب خالل هذه الفتـرة، أمـا حس

المديرية فإننا نجد أقل نسبة هي في مديرية شرق غزة، وأعلى نسبة في مديريتي الوسطى ورفـح، غيـر أن مـا يجـب     
توضيحه هو التنويه أن العديد من المدارس التي تحتوي على مختبرات حاسوب تحتوي على حواسيب متهالكة وقديمـة ال  

.تالئم العديد من البرمجيات المطلوبة في المنهاج
)25(جدول

أعداد المختبرات وأجهزة الحاسوب في المدارس الحكومية بقطاع غزة

عدد عدد المبانيالمديرية
%النسبة المختبرات

حالة األجهزة

486P1P2P3P4المجموع

07127110246454%382668.4شمال غزة

4410838114353657%493673.5خانيونس

0303810206284%181583.3رفح

8745577216430%242083.3الوسطى

0663594238433%462452.2شرق غزة

2014219229469879%554378.2غرب غزة

7249121263417283137%23016471.3المجموع
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:المختبرات العلمية.3
معلم مؤهل يحمل شهادة بكالوريوس علـى األقـل فـي احـد     383إن وجودأما على صعيد المختبرات العلمية ف

يسهم في تفعيل المختبر العلمي في المدرسة، كمـا يخـدم   "  حصص تفريغ 5معلم علوم مخصص له ”تخصصات العلوم 
لتربـويين  ذلك وجود مشرف للمختبرات العلمية في كل مديرية يقوم بمتابعة تفعيل المختبرات العلمية، ويقوم المشـرفين ا 

بمتابعة تفعيل معلمي العلوم للمختبر العلميكذلك، ويدعم هـؤالء  " أحياء –كيمياء –فيزياء " للعلوم في المباحث المختلفة  
توفر خريجين لدبلوم فني مختبر علوم يمكن أن يكونوا نواه لإلشراف على المختبرات العلمية و ذلك وفق خطـة منظمـة   

.إدارة المختبر العلميلتعينهم و االستفادة منهم في 
مبنى مدرسي بها مختبر علمي كامل، مع توفر االدوات واالجهزة العلمية فـي نسـبة كبيـرة مـن     163وهناك

المدارس مما يتيح إمكانية إعادة توزيع هذه االدوات واالجهزة على المدارس التي تفتقر إليها، وقد تم عقـد العديـد مـن    
لتدرب على استخدام األجهزة المخبرية، كما تم إعداد نشـرات فنيـة فـي مجـال     الدورات التدريبية وورش العمل على ا

.المختبرات، وحصر احتياجات المدارس من األدوات واألثاث المخبري
من السلفة المدرسية خاصة بالمختبر المدرسي، وألزمت وجود تقارير إداريـة  % 5وقد قامت الوزارة بتخصيص 

.وتوفر لوحة إرشادات خاصة باألمن والسالمة داخل المختبر المدرسيخاصة بمتابعة العمل داخل المختبر،
:أما على صعيد المعيقات في مجال المختبرات العلمية فيمكن إجمالها في النقاط التالية

ل عدد يص( و ال إجراء التجارب بأنفسهم كثرة أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة فال يتيح لهم متابعة المدرس عند إجراء التجربة•
.) طالب 60طالب الفصل 

.ضعف نسبة كبيرة من معلمي العلوم  في استخدام األجهزة واألدوات المخبرية•
عدم توفر الرغبة للمدرس في إجراء التجارب تحسبا الستهالك المواد وخوفا من عطب األجهزة المخبرية و رغبة من المعلم •

.في إنهاء المنهاج لتكدس الجوانب النظرية 
.الجانب النظري لعدم تخصيص درجة للجانب العمليالمدرس علىاعتماد •
مما يؤثر على نشاطات قيم المختبر تجاه المختبر) حصص 5( بالنسبة لقيم المختبر العلمي حصص التفريغ له قليلة •
.عدم وجود فني مختبر مختص في كل مدرسة لإلشراف على المختبر بدال من معلم العلوم•
.الكيميائية الالزمة إلجراء التجارب في مبحث الكيمياء عبر المعابرمنع إدخال المواد •
عدم توفر األصناف المخبرية لجميع المدارس بنفس النسب ، فكثيرا ما نراها في المدارس الكبيرة وبخاصة األصناف التي •

ة في بعض المختبرات المدرسية ذات تراكم العديد من المواد الكيميائيووهناك مشكلة األجهزة التالفة . تخدم المنهاج القديم 
.الصالحية المنتهية

عدم وجود نظام تصنيفي معتمد لألدوات المخبرية•
مبنى مدرسي بدون مختبر علوم و ال غرفة صفية تقوم 33(عدم وجود قاعة مخصصة للعمل المخبري في بعض المدارس•

.يمما يؤدي إلى ضعف توظيف العمل المخبر) مبنى 230بالغرض   من أصل 
مبنى المختبر عبارة عن غرف صفية 35مدارس تحتوي على مختبر بدون غرفة تحضير ( ضيق المساحة المخصصة للمختبر•

.مما يعيق العمل المخبري) 
جهاز إنذار دخان وحرائقمة واألمن طفاية حريق شفاط هواء عدم توفر متطلبات السال•
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.عجز في االثاث المخبري بنسبة كبيرة •
.تياجات التدريبية للمشرفين والمعلمين لها عالقة بالمختبر المدرسيعدم تحديد االح•

)26(جدول 
أعداد المختبرات العلمية في المدارس الحكومية بقطاع غزة

:المكتبات المدرسية.4
الخدمات التي تقدمها إلى األنشطة ولقد شهدت المكتبات المدرسية خالل األعوام الثالث الماضية تطورا واضحا في 

، كما رية باإلضافة إلى البيئة المحيطةمع المدرسي بشرائحه المختلفة الطالب والمدرسين والهيئة اإلداالمترددين عليها من المجت
ظهر هذا التطور واضحا أيضا في توحيد النظم واإلجراءات اإلدارية المتبعة في المكتبات على مستوى قطاع غزة وذلك بعد إصدار 

بات المدرسية حيث اشتمل على الكثير من  اللوائح والتعليمات التي تفيد وتساعد الدليل الخاص باإلجراءات اإلدارية والفنية للمكت
. يقدمها األمين لكل فئة من الطالبأمين المكتبة على انجاز عمله وكذلك المهارات واألنشطة التي 

جمهور الطالب مكتبات جاهزة لتقديم الخدمات لوجود ويمكن القول أن األسباب التي كانت وراء ذلك التطور تكمن في 
دة بالكتب واألثاث وبعض األجهزة، مكتبة مدرسية جاهزة مزو) 110(القول ان هناك ما يقارب من يمكن كما والمجتمع المدرسي 

،من حملة البكالوريوس والدبلومأمين مكتبة متخصص ) 43(تم تعينحيثلمتخصص رغم قلة العدد كما ان هناك كادر بشري 
مشرفي الثانية والنصف ظهرا، إلى جانب استبدال 2.30وحتى صباحا8.30م الفترتين  من الساعة ويعمل كل أمين مكتبة بنظا

ات مشرفين من حملة البكالوريوس في المكتب)4(المكتبات في المديريات بمشرفين متخصصين في مجال المكتبات، حيث أن هناك
المكتبات، درسية الذي ساهم في توحيد وتبسيط المهام ألمناءإصدار دليل المكتبات الموقد تم . تخصص لغة عربية وإسالمية) 2(و

ورش عمل لشرح كيفية 6تنفيذ العديد من ورش العمل ألمناء المكتبات المتخصصين وغير المتخصصين، حيث تم تنفيذكما تم 
.وأنشطة المكتباتوخدمات التعامل واالستفادة من الدليل
أولوية ضرورية  التي بحاجة إلى إيجاد الحلول لها وتعتبر ذاتالعديد من األمور هناك إال انه التزال ذلكوعلى الرغم من 

:وهي
100عدم توفر العدد الكافي من الكادر البشري المتخصص رغم حاجة المكتبات لذلك، فهناك حاجة فورية وفعلية اآلن  إلى •

.الشي الضعف القائم في هذا الجانبمتخصص  لتغطية العجز الموجود ولت

%النسبة عدد المختبرات العلميةعدد المبانيالمديرية

%382976.3شمال غزة
%493367.3خانيونس

%181372.2رفح
%242083.3الوسطى

%462656.5شرق غزة
%554276.4غرب غزة
%23016370.9المجموع
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جهاز حاسوب في )20( توفر أجهزة في المكتبات وخاصة الحاسوب وملحقاته، حيث أن الموجود من أجهزة الحاسوب هوعدم•
.الخ ...التلفاز وجهاز عرض الصوروأجهزةالمكتبات إلى الطابعات وتفتقر) LCDجهاز 16( المكتبات ككل و

أثاثها ممتاز و )  مكتبة30( ما يقرب من فهناك فقطقرائية جذابة، عدم توفر األثاث المناسب الذي يسهم في إيجاد بيئة مكتبية •
.مطابق للمواصفات والباقي بحاجة إلى تجديد األثاث 

.ضعف مجموعات المكتبات من أوعية المعلومات  فهي بحاجة إلى تزويد بالجديد من الكتب•
مدرسة 26فر المساحة الكافية لبعض المكتبات، فهناك عدم توفر الميزانية الكافية للمكتبات المدرسية بشكل مستمر، وعدم تو•

. في غرفة المعلمين او جزء من الدرج أو ال يوجد مكان من أصلهنظرا لكون المكتبةبحاجة إلى مكتبة مدرسية 
.ال توجد مكتبات مركزية ويفترض في كل مديرية أن تكون مكتبة مركزية نموذجية بحيث تلبي احتياجات المدارس والمديرية•

)27(جدول 
أعداد المكتبات المدرسية في المدارس الحكومية بقطاع غزة

:مراكز مصادر التعلم والوسائل التعليمية.5
وقد ارتكز المشروع . وخان يونسغزةفي منطقتي غربإنشاء مراكز إلنتاج الوسائل التعليمية يننفذت الوزارة مشروع

لوسائل التعليمية، تدريب المعلمين على التعلم النشط المرتكز على اتحسين البيئة التعليمية، توفير وتصنيع: محاور هيةثعلى ثال
.مراكز مصادر التعلم

:األثاث المدرسي.6
، حيث تم التركيز فقط على تأثيث المـدارس الجديـدة   الهتمام الكافي في الخطط السابقةلم يلق األثاث واللوازم المدرسية ا

لفة تأثيث هذه الغرف ضمن تكلفة الغرفة الصفية الواحدة ولم يتم التطرق إلـى  من خالل الدول المانحة، وقد جاءت تكأنشئتوالتي 
الى أن هناك المعلوماتكما أشارت . تأثيث الغرف الصفية التي يقوم المجتمع المحلي او تأثيث عمليات التوسعة في المدارس القائمة

:سنويا تشمل الجوانب التالية% 2يات صيانة لألثاث بنسبة عمل
.بنية المدرسية الجديدة وعمليات اإلضافة والتوسعةتأثيث األ.1
.االستجابة لمتطلبات الزيادة الصفية في التشكيالت المدرسية.2
.إحالل األثاث التالف.3

%النسبة عدد المكتبات المدرسيةعدد المبانيالمديرية

%382155.3شمال غزة
%491020.4خانيونس

%18844.4رفح
%24833.3الوسطى

%462554.3شرق غزة
%552545.5غرب غزة
%2309742.2المجموع
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سنة وبالتالي فانه يلزم استبدال األثاث التالف بنسبة تعادل حوالي 15–10يعتبر العمر االفتراضي لألثاث المدرسي من و
من خالل شراء األثاث التبديلي  أو صيانة ما يمكن صيانته 2006/2007لك خالل األعوام التي سبقت العام سنويا وقد تم ذ% 2

. من األثاث من خالل استبدال بعض القطع مثل أوجه وقواعد الكراسي والطاوالت
الذاتية بسبب عـدم  اقتصر العمل على تغيير قطع وصيانة األثاث الموجود باالعتماد على الجهود2006/2007بعد العام 

.إمكانية شراء أو إدخال األثاث إلى قطاع غزة بسبب الحصار 
ال يتوافر في اإلدارة العامة للوازم معلومات مفصلة أو دقيقة حول طبيعة التأثيث سواء كان ألبنية جديـدة أو نـاتج عـن    

األبنية المدرسـية  أنومهمات إلدارات أخرى، إذن عمل هذه اإلدارة يعتمد ويرتبط بنشاطات إعمليات التوسعة واإلضافة، وعليه ف
التي تم إضـافتها لمـدارس   ةالتي يتم تنفيذها من قبل الوزارة تشتمل مشاريعها على تأثيث كامل للمدارس الجديدة و للغرف الصفي

ارجية ال تشتمل علـى ية المدرسية التي يتم تنفيذها من قبل جهات خبنقائمة ضمن مشاريع التوسعة، في حين فان معظم مشاريع األ
ن هذه اإلدارة تحتاج إلى بيانات واضحة ودقيقة عن األبنية المدرسـية  إومن هنا فو الغرف الصفية المضافةأاألثاث لتلك المدارس 

.الجديدة والمدارس التي تمت فيها عملية اإلضافة أو التوسعة لتتمكن من صياغة خطتها بشكل واضح ودقيق
:التحديات

.ا من األثاث والقرطاسية والمعداتعلى القطاع وما سببه من انقطاع إمداد اإلدارة من ما يلزمهالحصار المفروض•
.عدم توفر موازنة كافية لألثاث، والحاجة إلى تطوير نوعية األثاث•
.الحاجة إلى توفير مستودعات لتخزين األثاث من اجل التغلب على التأخر في عمليات التوريد•
.لموجودة في رام اهللا بسبب الحصارت اإلدارة من اللوازم اعدم إمكانية نقل مخصصا•
.هناك التعامل مع اإلدارة بأي شكلعدم وجود تنسيق مع الشطر األخر من الوطن لرفض القائمين •
.سلبا على أداء اإلدارةعدم احترام التسلسل اإلداري يؤثر•
.نقص واضح في برامج الحوسبة الالزمة لإلدارة •


مشكلة وجود منهاجين تعليميين مختلفين في كل من 1994واجهت وزارة التربية والتعليم عند تسلمها مسؤولية التعليم عام 

واللذان لم يكونا منسجمين مع تطلعات ) المنهاج األردني في الضفة الغربية والمنهاج المصري في غزة(الضفة الغربية وقطاع غزة 
ولوياتها بناء المنهاج الفلسطيني الذي يعبر عـن احتياجـات الطلبـة    أسطيني واحتياجاته؛  لذا وضعت الوزارة في سلم الشعب الفل

الفلسطينيين ومتطلبات مجتمعهم ويوحد النظام التعليمي الفلسطيني ويحل مسالة االزدواجية في الضفة وغزة، حيث باشرت بوضـع  
بالرغم من الظروف الصعبة التـي  .  1998أقرتها من قبل المجلس التشريعي في عام وأنجزتها و1995خطة هذا المنهاج في عام 

واجهت بناء وتطوير المنهاج الفلسطيني سواء على المستوى األمني أو على مستوى التمويل إال ان الوزارة قد نجحت فـي إعـداد   
ب تربوية فان إعداده وتطبيقه كان على مراحل بمعـدل  المنهاج الفلسطيني ألول مرة بأيد فلسطينية خالل مدة زمنية قياسية؛ وألسبا

صفين في كل عام؛ بمعنى ان يطبق المنهاج األردني والمصري بشكل مؤقت في الصفوف التي لم يعد لها منهاج فلسـطيني لحـين   
وانتهـي مـن   ، )2005-2000(خالل فترة الخطة الخمسية األولى ) 11-1(وقد تم إعداد وتطبيق مناهج الصفوف . االنتهاء منه

.2006/2007، وبدأ تطبيقه في بداية شهر أيلول من العام  2006في منتصف العام )  12(منهاج الصف 
:منهامن تنفيذ مشاريع ريادية خاصة بالمناهج غزة خالل العام األخير في قطاعوقد تمكنت الوزارة

مراكز لكل منطقة 4(ليم مديريات التربية و التعمركزا في24تحديد حيث تم مؤسسة شارك بالتعاون معالتعليم التمكيني•
.حصص يوميا يوم بعد يوم) 3(بمعدلمركزطالبا في كل 250يستفيد منها ) تعليمية
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( مباحث القسم العلمي   في ثاني عشرالصف في الطالب 3200بالتعاون مع الكتلة اإلسالمية، ويستفيد منهالتعليم المساند •
رياضيات –اللغة اإلنجليزية –عربي (العلوم اإلنسانيةمباحث و) فيزياء –كيمياء –اإلنجليزية اللغة–رياضيات –عربي 

..(
لمواد االجتماعية التربية اإلسالمية و اللغة العربية وا( مباحث من المنهاج ) 3(القدس في المناهج الفلسطينية في تعزيز حضور •

.(
–المواد االجتماعية –اللغة العربية –التربية اإلسالمية (لفلسطيني في مباحث تعزيز حضور حق العودة في مباحث المنهاج ا•

)قضايا معاصرة –التربية الفنية 
وجود فريق ذي كفاءة في تحليل المناهج وتقييمها وإثرائها في المباحث التربية واإلسالمية و اللغة العربية  ويدعم ذلك كله 

دارة واقتصاد وثقافة علمية و تربية فنية من الصف األول حتى الحادي عشر ضمن مشروع ، مواد اجتماعية ، قضايا معاصرة ، إ
)دليل  معلم 101( تحسين المنهاج الفلسطيني و مقترح أدلة المنهاج 

:قضایا تستحق التحلیل في المناھج الفلسطینیة

المنهاج بالنسبة للمعلمين وعـدم تـوفر البيئـة    بأن هناك عدم وضوح لفلسفة الدراسات واألبحاثذكرت غالبية : تنفيذ المنهاج•
المدرسية المناسبة لتنفيذ هذه المناهج، وغياب المعلم المختص خاصة في المواد العلمية والتكنولوجية، ونقص األدلة المسـاعدة  

صرح غالبيـة  وقدالعاشر والحادي عشر، ينللمعلم، وعدم تمكن المعلمين من إنهاء المنهاج في الوقت المحدد خاصة في الصف
الطلبة وأولياء األمور من المدارس الخاصة والحكومية بان المنهاج صعب وطويل وأعلى مـن مسـتوى الطلبـة،    كبيرة من

.  والمباحث غير متكاملة في المراحل التعليمية
دراسـة تقيـيم   "لكـن  نه تم تدريب عدد كبير من المعلمين على المنهاج وأمن المؤكد : تأهيل المعلمين على المنهاج الفلسطيني•

قد أكدت على نقص التطبيق العملي للمواد التدريبية في الغرفة الصفية، هذا باإلضافة إلى مشكلة 2006،"التدريب أثناء الخدمة
التي أكد عليها المعلمون ومديرو المـدارس  -غير المدروسة للمعلمين المدربين على المنهاج لبعض الصفوف-تشكيالت النقل

. لفي ورشات العم
ن محتوى المنهاج به أخطاء علمية وإمالئية ومطبعيـة، وهـذا   أعمل على الوأوراق بعض األبحاث والدراساتأجمعت نتائج •

.بحاجة الى دراسة علمية شاملة لكل المناهج في خطة تعديل المناهج
.مستوى استجابة المنهاج ألهداف المرحلة ومدى التزام المعلمين بأهداف المنهاج•
مـن بعـض معلمـي    اًن هناك تذمرأأفادت ورشات العمل مع المعلمين ب:  ات المعلمين مع احتياجات المنهاجتناسب تخصص•

وهذا مـا أكدتـه   التكنولوجيا بأنها تحتاج إلى مهارات رياضية وهندسية واستخدام الحاسوب وهي غير متوفرة في معلم واحد،
.دراسة العمليات الصفية بهدف تقويم المنهاج

:التحديات
تطوير خطة متكاملة لتقييم المناهج ودراسة أثرها على الطلبة وقياس مدى تناسبها مع المراحل التعليميـة والعمريـة وعـدد    •

.استنادا الى اإلجراءات التالية... الحصص األسبوعية 
. تشكيل فريق متخصص في القضايا التربوية وتحليل المحتوى.1
)النتاجات(مية دراسة مدى التزام المناهج بالكفايات التعلي.2
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إجراء اختبارات تحصيلية للطلبة في المرحلة األساسية لقياس اثر المنهاج على نوعية التعليم وتدريب المعلمين على إجراء .3
.االختبارات التحصيلية والوطنية وتأهيلهم

.تطوير خطة متكاملة لتعديل المنهاج وفق نتائج التقييم في البند األول•
.دارة واالقتصادل المباحث خاصة المواد العلمية والتكنولوجية واإلتعيين معلمين مؤهلين لك•
بناء نظام موحد للتشكيالت المدرسية السنوية لضبط عملية التنقالت للمعلمين المؤهلين أثناء  هذه التشكيالت المدرسية  ضـمن  •

. إطار سياسة تتناسب مع احتياجات المناهج و مخرجات التدريب
.توفير االحتياجات من التخصصات العلمية الداعمة للمنهاجالتنسيق مع الجامعات ل•
. إعداد األدلة المساعدة للمعلمين لدعمهم في عملية التطبيق•
.العمل على تطبيق منهاج الصف الثاني عشر•
إقرار حصص جميع المباحث المدرسية من الصف األول حتى الصف الثاني عشر الن بعض حصص المباحث قد تتحول الى •

.احث أخرى أثناء التشكيالت المدرسية مثل حصص النشاط الحر التي تتحول الى حصص للغة اإلنجليزيةحصص لمب

 
، وتبنـت  )المديرين، والمعلمين والمشـرفين التربـويين  (أولت الوزارة اهتماما ملحوظا بتدريب القوى البشرية أثناء الخدمة 

اتيجيات التكاملية التي تجمع بين النظري والعملي في هذا المجال، وبما ينسجم مع سياسات المراحل التعليمية التي تتضـمن  االستر
للمواد العلمية واألدبية،  ومعلم ) 4-3(، ومعلمين اثنين لكل من الصفين)2-1(ين وجود معلم صف يدرس المباحث جميعها في الصف

كما يتم تدريب المديرين لتأهيلهم كمشرفين مقيمين فـي المدرسـة  واهـم    ." لعلمي واألدبيبفرعيهما ا) 12-5(متخصص للصفوف
:البرامج التي تقدمها الوزارة للتدريب أثناء الخدمة

:برامج تدريب مديري المدارس.1
االهتمـام برفـع   يشكل مدير المدرسة أهم المصادر البشرية في قيادة العملية التعليمية وتطوير نوعية التعلم، لذا ال بد من"

منها ما هو إجباري او اختياري، ولتحقيق ذلك فـان  تمساقامجموعة من المستواه اإلداري والفني والتربوي من خالل تدريبه على
:الوزارة قد تبنت برامج تدريبية تهدف إلى

تحسين عمليتي التعليم والتعلم من خالل المدير باعتباره مشرف مقيم•
.ناجحةوفنية خلق أنماط قيادية تربوية•
.مساعدة المدير على تحليل المناخ المدرسي وبناء ثقافة مدرسية موحدة•
تطوير آليات إلدارة الصراع•
.تأهيل المدير كمشرف مقيم لدعم المعلم بالتعاون مع المشرف•
.تعزيز الالمركزية الفنية بمنح المدير صالحيات واسعة في مجال التدريب•
حليتعزيز العالقة مع المجتمع الم•
:تدريب المعلمين أثناء الخدمةالبرامج .2

).12-11(و ) 10-8(و ) 7-5(و) 4-1: (تتبنى الوزارة إستراتيجيات التدريب للمعلمين وفق احتياجات المراحل التالية"
:تيتهدف برامج تدريب المعلمين التي تبنتها وزارة التربية أثناء الخدمة إلى تطوير جودة التعليم وذلك على النحو اآلو
.تطور كفاءة المعلمين في أساليب التدريس والتخصص ومحتوى المنهاج الفلسطيني•
.تأهيل المعلمين للتعامل مع األزمات والظروف الطارئة•
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.إكساب المعلمين المهارات اإلدارية والحياتية والتعامل مع الحاسب وتكنولوجيا المعلومات•
. ئل التقييم والتشخيصتأهيل المعلمين على كيفية بناء االختبارات ووسا•

:التحديات
).خان يونس–الوسطى –شرق غزة (مديريات هي ) 3(عدم وجود أماكن تدريب في •
.عدم وجود مكتبة خاصة للدوريات التربوية والمراجع الحديثة للدائرة•
).معلمين ومديرين وغيرهم(االتجاهات السلبية نحو التدريب من المتدربين •
.الوزارةالمركزية اإلدارية في •
.LCDأجهزة Lap Top ،7أجهزة 7والمطلوب ) Lap Top . LCD(عدم وجود أجهزة كافية •
.عدم وجود وسيلة نقل متاحة بشكل دائم، والمطلوب توفير سيارة خاصة لإلدارة•
.بين اإلدارات العامة في الوزارةفي صالحيات التدريبالتداخل•
.واحدآنفيدوراتبعدةالمدربينانشغال•

 
:برامج اإلشراف التربوي

العملية المخططة والمنظمة الهادفة إلـى مسـاعدة   " يعرف اإلشراف التربوي التي تبنته وزارة التربية والتعليم العالي بأنه
، فهي خدمة فنية متخصصـة تقـدم الـى    "التربويةالمديرين والمعلمين على امتالك مهارات تنظيم التعليم لتحقيق األهداف التعليمية

خبير يقدم العون والدعم للمعلم والمدير لتجريـب  بمثابة المشرف التربوي ف. الهيئات التدريسية بقصد تحسين عملية التعلم والتعليم 
.فكار اإلبداعية معا وبشكل متكاملاأل

:مهام المشرف التربوي
ة لمبحثه على مستوى المديرية والمدرسة ومتابعـة تنفيـذها، واالحتفـاظ    تتلخص مهام المشرف في وضع خطة تطويري

وكتابة التقارير اإلشـرافية،  وتقـديم   ،، وتقييم عمل المعلمين فنيا)الجدد، والمستجدون، والقدامى( بسجالت لمعلمي مبحث إشرافه
علمين وإبداء الرأي في تعيينهم، والمشاركة في إثـراء  التغذية الراجعة للمعلمين، وتدريبهم، و تقديم التغذية الراجعة حول تنقالت الم

ضافة و المستجد، باإلأو الجديد أالمنهاج، وتحديد احتياجات المدارس من التخصصات، والقدرة على التعامل مع المعلم سواء الخبير 
.الى مشاركة االقسام األخرى في المديرية في تنفيذ أنشطتها

التحليل البيئي لإلشراف التربوي 
:داعمة نقاط 
. من المشرفين ذوو كفاءة وخبرة عاليتين% 1.70
.من المشرفين يستخدمون الحاسوب والمواقع اإللكترونية والبريد اإللكتروني للتواصل والتقنيات الحديثة كافة% 2.60
.شيوع العمل بروح الفريق بين المشرفين وتعاونهم على إنجاز المهام.3
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يتم تحديد الشواغر في الوزارة والمديريات، واإلعالن عن وظيفة مشرف تربوي آليات اختيار المشرفين مناسبة حيث•
بشروط ومواصفات معينة، ومن ثم إعداد اختبار تحريري وتنفيذه وتصحيحه، وإجراء المقابلة الشخصـية بمشـاركة   

ختيار ذات جدوى كبيـرة  ديوان الموظفين العام وترتيب المتقدمين واختيار األول ثم الثاني وهكذا، وهذه اآللية في اال
.حيث يتم اختيار األفضل وفق المواصفات السابقة

التدريب على أهم المهارات اإلشرافية، والتدريب على األساليب : البرامج التدريبية المكثفة التي يتلقاها المشرفون مثل•
.البحث العلمي–مهارات متقدمة في التدريب –التدريسية، إضافة إلى دورات متميزة في نظريات التعلم 

:التحديات في مجال اإلشراف التربوي
.للتخفيف من العبء الملقى على المشرف التربوي)معلم/مشرف(خفض معدل •
.المعلمإقرار وتطبيق مبدأ المتابعة الشاملة للمدرسة الذي يستند على اإلشراف الفني واإلداري في تقييم •
.المعلمينصالحيات المشرف التربوي فيما يتعلق بتنقلضعف•
انظر جدول (زيادة نصاب المشرف من المعلمين في بعض المباحث وكثرة أعبائه مما يعيقه عن تنفيذ عمله اإلشرافي•

27(.
.صعوبة تنقل المشرفين بين مدارس المديرية•
.صعوبة تنقل موظفي اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بالوزارة بين المديريات•
.بأساليب التفتيشتمسك بعض المشرفين•
.قلة التنسيق بين اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي واإلدارات العامة بالوزارة•
.نقص في الغرف الالزمة للمشرفين في بعض المديريات•
.قلة التنسيق مع الجامعات في إشراف المشرفين على طلبة الجامعات•

 
تحاول وزارة التربية والتعليم العالي تطوير آليات موضوعية لتقويم النظام التربـوي الفلسـطيني بعناصـره؛ مدخالتـه،     
وعملياته، ومخرجاته، منطلقاً في ذلك من تصور عام بأن الغرض األهم من التقويم هو التطوير، ولتحقيق ذلكنفذت الوزارة دراسات 

ل على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، كما تحاول القيام بدراسات تقويمية أخرى في إطار تقويم البرامج تقويمية لقياس التحصي
التربوية، بهدف تقديم مؤشرات نوعية لمستويات صنع القرار التربوي عن نوعية النظام التربوي الفلسطيني لتحسين هذه النوعيـة،  

:مثل 
.ل طلبة فلسطين في إطارها الوطنيتقديم مؤشرات تحصيلية عن مستوى تحصي.1
.تقديم مؤشرات تحصيلية تساعد في تقويم مخرجات المنهاج الوطني الفلسطيني.2

نفذت الدائرة العديد من اختبارات التحصيل الوطنية على عينات ممثلة من طلبة فلسطين لصـفوف محوريـة ولمباحـث    
.جمع بيانات عن متغيرات تربوية على عالقة بالتحصيلأساسية، وقد أرفق بهذه االختبارات أدوات بحثية أخرى بهدف

:وفيما يلي مؤشرات بعض االختبارات التحصيلية التي نفذتها الوزارة في السياقين الوطني والدولي
المؤشرات الوطنية: أوالً
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مؤشرات الصف الرابع.1
، في %)33.3(وفي العلوم %) 19.6(، وفي الرياضيات %)62.5(بلغت نسبة النجاح للصف الرابع في اللغة العربية •

%.39، وفي العلوم %33، وفي الرياضيات %56حين بلغ متوسط أداء الطلبة في اللغة العربية 
، وفـي  %)61(وفي مدارس  اإلنـاث  %) 48(بلغ متوسط تحصيل الطالب في مدارس الذكور في اللغة العربية بلغ •

، أما %)33(وفي مدارس اإلناث %) 29(دارس الذكور ، أما في الرياضيات فكانت في م%)59(المدارس المختلطة 
، وفي مدارس اإلنـاث  %)33(، وفي العلوم كان متوسط األداء في مدارس الذكور %)37(المدارس المختلطة فكانت 

%).43(، أما المدارس المختلطة فكانت متوسط األداء في العلوم %)42(
، وفـي  %)63(وفي مدارس  الوكالـة  %) 52(الحكومة بلغ بلغمتوسط تحصيل الطالب في اللغة العربية في مدارس •

وفي %) 36(وفي مدارس الوكالة %) 30(، أما في الرياضيات فكانت في مدارس الحكومة %)70(المدارس الخاصة 
ومتوسـط مـدارس الوكالـة    %) 37(، وفي العلوم كان متوسط مدارس الحكومـة  %)46(المدارس الخاصة فكانت 

%).49(صة فكان أما المدارس الخا%) 40(

مؤشرات الصف العاشر.2
، في حين بلغ متوسـط أداء  %)18(وفي العلوم %) 4(، وفي الرياضيات %)34(بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية •

%.27، وفي العلوم %22، وفي الرياضيات %44الطلبة في اللغة العربية 
، وفـي  %)48(وفي مـدارس  اإلنـاث   %) 36(لغ بلغمتوسط تحصيل الطالب في مدارس الذكور في اللغة العربية ب•

، أما %)24(وفي مدارس اإلناث %) 19(، أما في الرياضيات فكانت في مدارس الذكور %)47(المدارس المختلطة 
، وفي مدارس اإلنـاث  %)33(، وفي العلوم كان متوسط األداء في مدارس الذكور %)24(المدارس المختلطة فكانت 

%).38(تلطة فكانت متوسط األداء في العلوم ، أما المدارس المخ%)40(
، أمـا  %)53(وفي  المدارس الخاصة %) 43(بلغ متوسط تحصيل الطالب في اللغة العربية في مدارس الحكومة بلغ •

، وفي العلوم كان متوسـط  %)28(وفي المدارس الخاصة فكانت %) 22(في الرياضيات فكانت في مدارس الحكومة 
%).44(توسط المدارس الخاصة فكان وم%) 37(مدارس الحكومة 

المؤشرات الدولية: ثانياً
:فيمكن إجمالها على النحو التالي) TIMSSدراسات (أما فيما يتعلق بمؤشرات السياق الدولي 

)28(جدول 
المؤشرات العامة في الرياضيات

الفرق في التحصيل2003نتائج 2007نتائج المؤشر
23-367390متوسط التحصيل
-دولة مشاركة47من بين 39دولة مشاركة49من بين 43الترتيب العالمي
-دول عربية8من بين 6دولة عربية13من بين 9الترتيب العربي
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)29(جدول 
المؤشرات العامة في العلوم

الفرق في التحصيل2003نتائج 2007نتائج المؤشر
31-404435متوسط التحصيل 

-دولة 47من بين 35دولة 49من بين 43لميالترتيب العا
-دول عربية 8من بين 3دولة عربية 13من بين 10الترتيب العربي

التحديات
.البحث في األسباب الكامنة وراء تدني التحصيل التي قد تتمثل في ضعف العمليات التعليمية في غرفة الصف.1
.ات والمكتبات وقاعات األنشطة والمالعبتزويد المدارس بالمرافق الرئيسة كالمختبر.2
.توجيه الجهود نحو تحسين تحصيل الطلبة على المهارات والمجاالت التي كان التحصيل فيها متدنيا.3
التنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي حول إمكانية طرح تخصصات ومواد تساعد في تحسين نوعية التعليم .4

.والتعلم
. األسباب والعوامل التي تؤثر في التحصيلإجراء دراسات تبحث في.5
.تدريب المعلمين على طرق تدريس متنوعة وتدريبهم على استراتيجيات تدريس مختلفة.6

   
مكـن  العالقة بين الصحة والتعليم هي عالقة تكاملية تتمثل في تحقيق مستوى تحصيل أفضل لدى الطـالب، بالتـالي ال ي  

الفصل بينهما عند دراسة أواويات القطاع التعليمي أو قطاع الصحة الن كل منهما تتداخل ضمن الرؤيا المستقبلية المتعلقة ببناء جيل 
منتج وفاعل في المجتمع فاألطفال األصحاء هم طالب أصحاء اقدر على التعلم واالستيعاب والتكيف مع معطيات الواقـع اليـومي   

جزء ال يتجزأ من المفهوم الواسع للمدرسة صديقة للطفل، حيث تشير معظم الدراسات الى االرتباط القوي بين وبالتالي الصحة هي 
.الوضع الصحي، السلوكي واالجتماعي لدى الطلبة ومؤشرات التحصيل والتسرب

:                     الخدمات الصحية
الفحوص الضرورية ومتابعة عالج الحاالت المرضية وتقديم يهدف هذا المحور إلى تحصين الطلبة من األمراض وإجراء 

متابعة تغطية الطلبة بالتطعيم وفحوص التقصي بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات غيـر الحكوميـة   : الدعم الالزم لها،ويشمل
مرضية ومتابعة التحـويالت  رصد اإلصابات والحاالت ال. اإلغاثة الطبية واتحاد لجان العمل الصحي والهالل األحمر وغيرها: مثل

.للعالج، وتقديم األدوات المساندة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

:التغذية والمقاصف المدرسية
تعتبر التغذية السليمة والمتوازنة للطلبة أولوية صحية وتعليمية وذلك لتأثيرها على النمو الجسماني والعقالنـي ولتأثيرهـا   

للطلبة، حيث اثبتت الدراسات ان نقص التغذية يؤثر سلبا على قدرة الطلبة على االستيعاب واالنتباه المباشر على التحصيل الدراسي
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ولذلك تهدف الوزارة  الى تحسين الوضع التغذوي لطلبة المدارس وبناء سـلوك تغـذوي   . والتعلم كما يقلل من دافعبتهم نحو التعلم
المقدمة للطلبة، متابعة مدى مطابقة والتزام المقاصـف المدرسـية للمعـايير    تحسين الوعي التغذوي ونوعية األغذية : سليم ويشمل

الصحية، وتحسين الوضعين الصحي والتغذوي للطلبة من خالل تزويدهم بـالمواد المدعمـة بالفيتامينـات والعناصـر المعدنيـة      
.الضرورية، واجراء دراسات تقييمية للوضع الصحي لدى الطلبة

: البيئة المدرسية
د وزارة التربية والتعليم العالي تعريف البيئة المدرسية على انها تداخل العوامل الطبيعية، والبيولوجية، واالجتماعيـة  تعتم

وهي غير مقصورة فقط على األبنية والمالعب والساحات، بل تشمل العوامل البيولوجية مـن نباتـات فـي المدرسـة،     . للمدرسة
معلمين والطلبة والعاملين اآلخرين في المدرسة، ويمكن أن تمتد إلى عالقة مع المجتمع المحلي والعالقات االجتماعية بين اإلدارة وال

:وال بد ان  تتضمن البيئة الصحية للمدرسة ما يلي. والمؤسسات الموجودة
خاللها من استغالل البيئة البدنية والنفسية واالجتماعية المالئمة التي تراعي الفئات العمرية المختلفة، والتي يتمكن الطالب من•

.طاقاتهم الكامنة
.البيئة التنظيمية الصحية داخل المدرسة•
.التفاعل المثمر بين المدرسة ومجتمعها المحلي التي هي جزء منه•

:التثقيف والتعزيز الصحي
من خالل تعزيـز  يهدف هذا المحور الى بناء مهارات تمكن الطلبة من التعامل بفاعلية وإيجابية مع تحديات الحياة اليومية

المعارف والتوجهات والسلوكيات الصحية لدى الطلبة والمعلمين من خالل المناهج والبرامج واألنشطة الالصفية الداعمـة والتـي   
تتضمن التدريب المستمر للفئات المستهدفة، الى جانب تفعيل دور اللجان الصحية المدرسية والمكونة من الطلبة والمعلمين واألهالي 

وقد تركز العمل في هذا المجال خالل الخمسـة أعـوام   . االحتياجات ووضع األولويات وبناء خطة سنوية للصحة المدرسيةلتحديد 
الـى  . الماضية على تدريب الطلبة والمعلمين في مجال اإلسعاف األولى، اإلخالء واإلطفاء، السالمة على الطرق، الصحة اإلنجابية

فل الذي سنتحدث عنه الحقا، تزويد المدارس بحقائب اإلسعاف األولى، وطفايات الحريـق،  جانب تنفيذ مشروع المدرسة صديقة الط
وقـد أشـارت   . تشكيل فرق السالمة على لطرق وغيرها من محاضرات وندوات حول الصحة وذلك بالتعاون مع وزارة الصـحة 

في المدارس الحكومية الى انه طرأ تحسـن  طلبة الصف الثالث، السابع والعشر لدىدراسة حول المعارف والسلوكيات والتوجهات
.واضح بالنسبة للمعرفة والسلوكيات الصحية اإليجابية لدى الطلبة

:التحديات
.المدارسفيالصحيةللظروفالميدانيةللمتابعةالالزمالبشريالكادرفينقص•
).لديهاالعاملةالكوادرعددةقلالسببيكونماغالبا(والتطعيمالطبيبالفحصتقومالتيالجهاتإمكانيةضعف•
.والدوليةاإلقليميةللمشاركةالسفرإمكانيةوكذلكعامبشكلالموادإدخالمنعفيوأثرهالحصار•
.االجتماعاتوحضورالطبيةللتحويالتاالستجابةومنهاقضاياعدةفياألمورألولياءالفاعلالدوروجودعدم•
.األحوالجميعفيالصحيبالتأمينالطالبتغطيةعدم•
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.المدرسيةالصحةمنسقيوخاصةالمدرسينتنقالت•
.والمرافقالمدرسةبنظافةيتعلقفيماوخاصةالمطلوببالشكلإليهمالموكلةالمهامبتنفيذاألذنةالتزامعدم•
.واحدمبنىفيالمشتركتينالمدرستينإدارتيبينالتعاونقلة•
.الفصولعددزيادةفيتتمثلأخرىأجنحةةإضاففيالمدرسيةالساحاتعلىالتعدي•
.التغذويةالمشاريعفيالمدرسةمديرعلىالمقاصفضامنيضغوطات•

 
المـدارس فيالتربويةالعمليةبهاتتمتعالتيالكيفيةتحسينفيلدورهعاليباهتمامفلسطينفيالتربوياالرشاديحظى

واألكاديميـة النفسـية الجوانـب علـى تعمـل التربويةالخدماتمنمجموعةهوالتربويفاإلرشاد. للطلبةاآلمنةالبيئةوتعزيز
تحقيقفيواستغاللهاوالبيئيةالذاتيةوإمكانياتهوقدراتهنفسهفهمعلىمساعدتهإلىتهدفبحيثالطالب،لدىوالمهنيةواالجتماعية

). والبيئيةالذاتية(مكانياتاإلهذهمعيتفقوبماأهدافه

:التحديات 
.لإلرشادالطلبةلحاجةمدرسةلكلتربويمرشدتوافريجب•
.أخرىونشاطاتاجتماعاتمناحتياجاتهالتغطيةالتربويلإلرشادميزانيةوجودعدم•
.الستالمديرياتمستوىعلىمشرفين) 4(تواجدحيثالمهنياإلشراففيعجز•
.والمديرياتاإلدارةفيوظيفيةلتخصصاتدارةاإلاحتياج•
.المدرسةفيالتربويالمرشدلعملالمدارسمدراءبعضتفهمعدم•
.المرشدمعاألهاليتعاونعدم•
.للطلبةالمعلمينمعاملةسوءبسببمرحلةكلواحتياجاتالنمولمراحلالمعلمينتفهمعدم•
.دياإلرشاالعملفيالمرشدينبعضجديةعدم•
.المرشدينبعضكفاءةعدم•
.والمرشدينالمدراءبعضقبلمنبتنفيذهاواالهتمامالبرامجمتابعةعدم•
.المدارسمنكثيرفيينللمرشدخاصةغرفتوفرعدم•
.اإلرشاديللعملمحوسبنظاموجودعدم•
.المدرسيالبرنامجفيلإلرشادحصةوجودعدم•
 

 
إفسـاح إلـى يمتدبلالمدرسي،المنهاجكتبفيالواردةوالمعلوماتالمعارفالطلبةتعليمعلىالمدرسةدوريقتصرال

الطلبـة علـى النشاطاتتقتصروال. واالجتماعيةوالكشفيةوالرياضيةوالفنيةوالعلميةالثقافيةالنشاطاتلممارسةأمامهمالمجال
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المتوقـع منالتيللنشاطاتخطةهناكأنكماالنشاط،نوععلىهذاويعتمدالخاصةاالحتياجاتذويلبةالطتشملوإنماالعاديين
والمـدارس والتعليمالتربيةمديرياتبالتنسيقمعالطالبيةللنشاطاتالعامةاإلدارةفيإعدادهايتمولكنالدراسيالعامخاللتنفيذها
.تنفيذهموعدوأتنفيذهسيتمالذيالنشاطنوعفيسواء

:النشاطات الكشفية
المسـيرات الطوعيـة، األعمـال والـرحالت، الزيـارات المخيمات،(المدارسفياإلرشاديةالكشفيةالنشاطاتوتشمل
والتوعيـة الجـيش ومخلفاتاأللغاممخاطرمنالتوعيةحمالتالثقافية،الندواتالمسابقات،والدورات،الدراساتوالمهرجانات،

المدرسـة مسـتويات علـى والمناسباتالفعالياتجميعفيوالدائمةالمستمرةمشاركاتهموتنظيم) والمخدراتواإلدمانةالمروري
.والوزارةوالمديرية

:الصعوبات في مجال النشاطات الكشفية
:أهمهاالصعوبات،منعدداًالكشفيةالنشاطاتتواجه

.المديرياتعضبفيكشفياًتأهيالًالمؤهلينالقادةفيالنقص•
.الكشفيبالنشاطالخاصةاألدواتقلة•
.اإلرشاديالكشفيالنشاطألهميةالمسؤولينبعضتفهمصعوبة•
.دراسيعامكلنهايةفيالكشفيةالفرقوقائداتقادةوالمعلماتللمعلمينالسنويةالتنقالت•
) .الوزارة،المديرية،المدرسة( مستوىعلىاإلرشاديالكشفيبالنشاطالخاصةالميزانياتقلة•
) .الدائمةالمخيمات( للتخييماآلمنةاألماكنتوفرعدم•
).االشرافيالتقرير( مثالالمديريةفيالكشفيالمشرفبيدسلطةوجودعدم•
التشـكيالت فـي المقررةحصصالثالثتخفيضعدمبسبباإلرشاديالكشفيالنشاطاستالمعنالمعلمينعزوف•

.المدارسبعضلالمدرسية
.منهاالماليةوخاصةللقادةالمقدمةالماديةالحوافزقلة•

:النشاطات الرياضية
وتشـمل ورغبـاتهم، ميـولهم وفـق الرياضةلممارسةالجنسينكالمنللطلبةالفرصةإتاحةإلىالنشاطاتهذهتهدف

:الرياضيةالنشاطات
.ةالرياضيوالمعارضوالمهرجاناتالمختلفة،المسابقات•
كـرة السـلة، كـرة القدم،كرة: تشملوالتيوالمديرياتالمدارسمستوىعلىوالفرديةالجماعيةاأللعابمسابقات•

الدراجات،سباق،الطائرة،الريشةالطاولة،كرةالضاحية،سباق،)وفرديةجماعية(القوىألعاباليد،كرةالطائرة،
).وللجنسين(الشطرنج

.وللجنسينأعالهذكرهاتمالتياأللعابلجميعوالفرديةالجماعيةاأللعابفيفظاتالمحامستوىعلىمسابقات•
.العربيالمستوىعلىسنويةمشاركات•
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.الرياضيةالنشاطاتفيوالمبدعينالمتفوقينتكريم•
لطـائرة اوالريشـة واليدوالطائرةالسلةكرة: النشاطاتمختلففيالرياضيةالتربيةلمعلميوتدريبتحكيمدورات•

.الخ...
.المديرياتمستوىعلىرياضيةومعارضرياضيةمهرجانات•
.النشاطاتأقسامورؤساءالرياضيةالتربيةومشرفاتمشرفيمعدوريةاجتماعات•

:الصعوبات في مجال النشاطات الرياضية
:منهاتواجه النشاطات الرياضية عدداً من الصعوبات 

.رياضيةصاالتوجودعدم•
.عليهاالرياضيةالنشاطاتلممارسةالمدرسةداخلصالحةمالعبقلة•
.والعربيةالمركزيةالرياضيةللنشاطاتميزانياتوجودقلة•
.الوطنيةاللجنةقبلمنالمدعومةالصيفيةاألنديةفيالمشاركةعنالعزوف•
.الرياضيةاألجهزةتوفرقلة•
.الرياضيالنشاطفيالطالباتمشاركةضعف•
.المدرسيةالرحالتأثناءميدانياًالطلبةةمتابعصعوبة•

:النشاطات الثقافية
، النشاط العلمي، النشاط الثقـافي، النشـاط   ...)حفظ قرآن، حفظ حديث، (وتشمل اإلذاعة المدرسية، المسابقات اإلسالمية 

.الفني

:الصعوبات في مجال النشاطات الثقافية
:ت، أهمهاتواجه النشاطات الثقافية عدداً من الصعوبا

.النشاطات الثقافية في المدارس والمديريات والوزارة) قاعات(النقص في مرافق •
.عدم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذ األنشطة الثقافية•
.انخفاض المشاركة في المسابقات التربوية بشكل خاص والنشاطات بشكل عام•
.نقص األدوات الموسيقية في المدارس•
.س موضوع األنشطة األهمية الكافيةعدم إيالء مديري المدار•
.ضآلة حجم التدريب الخاص بمنهاج التربية الموسيقية من الصف األول وإلى السادس األساسي•
.انخفاض مشاركة الطلبة في النشاط الموسيقي•
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الفصل الثالث

اإلطار االسرتاتيجي للقطاع التعليمي

:
جميع علىالفلسطينيوالتعليمتطوير التربيةعنالمسئولةالرسميةالجهةهيالعاليوالتعليمتربيةالوزارة

والتعليموالتقني،المهنيوالتدريبالنظامي،العام النظامي، والتعليم غيروالتعليماألطفال،رياض:ذلكفيبماالمستويات
وتلكالخاصة،التعليميةالمؤسساتعلىواإلشرافالحكومية،عليميةالتالمؤسساتإدارةعنكما انها المسئولةالعالي،

.والجنوبيةالشماليةالمحافظاتفيالغوثوكالةالتي تديرها
من أجلومعاييرهنوعيتهللجميع، وتحسينالتعليمتوفيرضمانفيالعاليوالتعليمالتربيةوزارةرسالةتتمثل

بيئةوتوفيراإلسالمي،بالدينفهمهمالعصر، وذلك من خالل تقويةهذامتطلباتمعللتكيفالمتعلميناحتياجاتتلبية
العربية واإلسالميةبكفاءة، واالنفتاح على المجتمعاتالواجباتوأداءالوطنيةالحقوقللدفاع عنتؤهلوسليمةمتوازنة
.والدولية

 
للمعرفةمجتمعه، ويسعىنهضةفيويسهمة والعربية،اإلسالميوثقافتهووطنهبدينهيعتزفلسطينيإنسانتهيئة

والعملية؛العلميةفي المجاالتالمنافسةعلىوقادروالتكنولوجي،العلميالتطورمتطلباتمعبايجابيةويتفاعلواإلبداع،
وتحقيق والتسامح،على المساواةقيمي يقوممجتمعبناءعلىوقادروالعالمية،اإلقليميةواألسواقالثقافاتعلىومنفتح

".الجودة في نظام التعليم العالي

: 
:التربويةاإلستراتيجيةالتطويريةللخطةاآلتيةالرئيسةالغاياتتحديدتم

.)االلتحاق(بهم،االحتفاظعلىالنظامقدرةوتحسينالتعليمسنفياألطفالالتحاقفرصزيادة)1(الغاية 
.)النوعية(والتعلمعليمالتنوعيةتحسين)2(الغاية 
.)اإلدارة(واستخدامهاوالماليةاإلداريةاألنظمةوتحسينواإلدارةالتخطيطفيالقدراتتطوير)3(الغاية 
والذي يضمنالطلب،نحوالتوجهإلىالعرضنحوالتوجهمنالعاليالتعليملقطاعالتدريجيالتحولتحقيق)4(الغاية 
فيهبماالعاليبالنسبة للتعليموخاصة،)االرتباطية(السوق واحتياجاتالعاليالتعليمرجاتمخبيناالنسجاممنالمزيد
والتقنيالمهنيالتعليم
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:
المدرسة ذكوراًسنفياألطفاللجميعالجيدالتعليمبتوفيرملتزمةالعاليوالتعليمالتربيةوزارة:للجميعالتعليم•

المهني وكذلكالتعليمومتضمناًالعاليالتعليممثلالمستوياتلمختلفالجيدالتعليمفيااللتحاقوزيادةوإناثاً
وذلك لزيادةجديدةحكوميةمؤسساتوإنشاءالعاليالتعليممؤسساتتوسيعسيتمكماالنظامي،غيرالتعليم
لزيادة االستثمارالحكوميةغيروالمنظماتالخاصالقطاعوتشجيعالثانوية،المرحلةلخريجيااللتحاقفرص

كما ستوسعالحكومية،األطفالرياضمنالمزيدوإنشاءااللتحاق،زيادةأجلمنالمدرسيقبلالتعليمفي
اهتماماً خاصاًوستوليكذلك،الحكوميةغيرالمنظماتوستشجعالنظاميغيرالتعليمبرامجوتزيدالوزارة
.النظاميغيرلتعليملالمناهجلتطوير

تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بسياسات تتواءم مع الدين اإلسالمي باعتباره الدين الرسمي :  القيم اإلسالمية•
للدولة بحسب بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، وبذلك فإن الوزارة تنبذ كل ما يتنافى مع اإلسالم من ممارسات 

.تربوية أو مناهج أو فعاليات
حاجةهناكفإنالمجال،هذافيالوزارةأحرزتهالذيالملحوظاإلنجازمنالرغمعلى:االجتماعيالنوع•

علىالمراحلإنهاءمعدالتفيوالذكوراإلناثبينالمتبقيةالفجواتلجسراتخاذهاالواجبمنلتدابير إضافية
تشجيع وسيتموالتقني،المهنيوالتدريبالتعليمفياإلناثمشاركةوخاصةالتعلمأنواعولجميعجميع المستويات

.القرارلصنعالعلياالمناصبفيسيماوالالمستوياتجميعوعلىالتعليممجالفياإلناثمنأكبرعددتوظيف
غير النظاميللتعليموبرامجومدارسشعبإنشاءوسيتمللفقراء،خاصاًاهتماماًالخطةستولي:الفقرمنالحد•

اإلجراءات بسببمعزولونسكانه أنأوفيهاالفقرمعدليرتفعالتيالجغرافيةوالمواقععاتالتجمفي
.العاليالتعليممؤسساتفيالفقراءوتوجيهها للطلبةللطلبةوالقروضالدراسيةالمنحوزيادةاإلسرائيلية،

في الخاصةاالحتياجاتذويالطلبةبدمجالعاليوالتعليمالتربيةوزارةبدأت:الخاصةاالحتياجاتذووالطلبة•
في هذاإضافيةجهودستبذل.األولىالخمسيةالخطةتنفيذفترةخاللالمستوياتجميععلىالتعليميةالمؤسسات

هذه توفيرأجلمنالعاليالتعليمومؤسساتوالمدارساألطفاللرياضاألفضلالتجهيزفيوخاصةالصدد
.الطلبةهؤالءالحتياجاتةواالستجابأفضلنحوعلىالخدمات

تبذل وزارة التربية والتعليم العالي جهوداً مضينة؛ لمحاربة األمية :  محاربة األمية والتسرب المدرسي•
.والمحافظة على الدوام المدرسي بعيداً عن تسرب الطالب وهروبهم من خالل أساليب متنوعة ووسائل مختلفة

التعليم نوعيةأنإالااللتحاقمعدالتفيتحققتالتيالكبرىجازاتاإلنمنالرغمعلى:النوعيةعلىالتركيز•
وتنفيذ التعليم،نوعيةعلىالمقبلةالفترةفيالتركيزسيتمحيثكافية،غيرتزالالالمستوياتجميععلى

وكذلك امالعالتعليممناهجوتطويرومراجعة،)بالتدريبالحوافزربط(المعلمينلتأهيلالوطنيةاإلستراتيجية
قامت كما،)تحقيقهاتمالتياإلنجازاتمناعتبرقدإعدادهامناالنتهاءأنمنالرغمعلى(المدرسيةالكتب

التعليم نوعيةلتحسينجهودبذلوسيتمدوريةوبصورةالوحداتأساسعلىالمبنيةالمناهجبتطويرالوزارة
.العلميالبحثتشجيعذلكفيبماالعالي
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التعليم بعدمامرحلةفيوخاصةالتعليمربطعلىالتركيزسيتم:واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةمعالعالقة•
.المجتمعواحتياجاتالعملسوقمعالثانوي

استخدام تكنولوجيالتوسيعخاصاًاهتماماًالخطةوستوليوالتكنولوجياالعلومتعليمتحسين:والتكنولوجياالعلوم•
نسبة الطلبةوزيادةبالحاسوب،المرتبطةوالدراساتالمستوياتجميععلىالتعليمفيتواالتصاالالمعلومات

المدارس زيادةفيالعلوممختبراتمنواالستفادةالمستويات،جميععلىوالتكنولوجياالعلوميدرسونالذين
.العالقةذاتوثالبحوتشجيعالعاليالتعليمفيوالتكنولوجياللعلومسياسةتطويرسيتمكماعددها،

جميع فيالمستوياتجميععلىالتعليمفياالستثمارعلىالخاصللقطاعالوزارةتشجيع:الخاصالقطاعدور•
مشاركة إنالجودة،لضمانالخاصةالتعليميةالمؤسساتعلىاإلشرافتحسيننفسهالوقتوفيالتعليمأنواع

العالي، وتشجيعالتعليمفيخاصةالمشورةتقديمخاللمنعالقطافياالستراتيجيةالمشاركةفيالخاصالقطاع
.والتقنيالمهنيوالتدريبالتعليمفيخاصةوالمجالساللجانفيالخاصالقطاعمشاركة

سينصب التركيز على تحسين نوعية ومخرجات التعليم العالي، على اعتبار أن التعليم العالي رافد : التعليم العالي•
ام والعكس صحيح، وستحاول الوزارة الوصول إلى معايير دقيقة وثابتة للعرض والطلب بين أساسي للتعليم الع

التعليم العام والتعليم العالي بما يضمن تغذية كل منهما لآلخر دون ترهل أو عجز، كما سينصب االهتمام نحو 
محاولة تذليل العقبات التي المنح الدراسية الداخلية والخارجية للطلبة المتفوقين وذوي االحتياجات الخاصة، و

تعترض مسيرة التعليم العالي، وتحاول الوزارة النوء بالتعليم العالي بعيدا عن المفهوم التجاري الربحي، وتركيز 
.الجهود للتوجه نحو النوعية

والشركاءالخاصوالقطاعالحكوميةغيروالمنظماتالغوثوكالةمعوالتعاونالتنسيقتعزيز:الشراكةتحسين•
والمراجعة والمتابعةوالتنفيذوالتخطيطالسياساتبشأنالحوارفيالشركاءجميعومشاركةالتنمية،فيالدوليين
هذه لتحسينإطاراًالتربويةاإلستراتيجيةالتطويريةالخطةوستكونالخطط،تنفيذفيالمحرزللتقدمالدورية
.الخطةهذهإطارخارجاالستثمارورفضالشراكة

تطوير سيتمكماالتربوية،الخطةوإدارةوتنفيذتخطيطعلىالقدرةتطوير:والتنظيمالتخطيطعلىالقدرة•
اتخاذ لدعمتطويروسيتمللمتدربين،الحوافزوربطوتنفيذووضعالصلة،ذاتالمجاالتفيللتدريبإستراتيجية

مسئولتين العلميوالبحثللتطويرالعامةواإلدارةللتخطيطالعامةاإلدارةستكونحيثالتطويرومواصلةالقرار
المركزيةالوزارةفيالوحداتمختلفعملإناألدلة،علىبناءالقراراتخاذتشجيعوسيتم.ذلكعن

فيالصلةذاتالبرامجتنفيذفيالمحرزالتقدمإلىاستناداًسيتمالعاليالتعليمومؤسساتوالمديريات والمدارس
.الخطة التربوية

تم التيالخبراتعلىبناءالالمركزية،نحوللتوجهمنهجيةوضعسيتم:الوزارةهيكليةوإعادةركزيةالالم•
التحدياتلمواجهةقراراتالتخاذصالحياتلديهاالمديرياتكانتعندماالطوارئفترةخاللاكتسابها

والمؤسساتالمستوياتجميعشامالًللوزارةالتنظيميالهيكلمراجعةسيتمموازٍوبشكلوالمشاكل الناشئة
.لهاالوظيفيالوصفوكذلكالوحداتبمختلفالخاصةوالتعليماتوكذلك األنظمة
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مجمع سكانيلكلاألقلعلىواحدةمدرسةتوفيروسيتمالقدس،فيبالتعليمخاصاًاهتماماًالخطةستولي:القدس•
منرواتب الموظفينزيادةسيتمكماالمتزايدة،اجاتلالحتيلالستجابةالمستأجرةواألبنيةالصفيةالغرفوزيادة

فيالطلبة المحتاجينتزويدوسيتممجاناالمدرسيةالكتبتوفيروكذلكالمؤهلين،المعلمينعلىاإلبقاءاجل
فيالتعليماالستثمار فيعلىالمانحينحثوأيضاالتعليميةالقروضلمنحالعاليالتعليممؤسساتفيالقدس
.القدس

غزة؛ قطاعالعاليوالتعليمالتربيةوزارةتهملفلنغزة،قطاعفيالراهنللوضعتبعاً: ةالجغرافيلوحدةا•
.)القدسذلكفيبما(الغربيةالضفةفيالحالهوكماغزةقطاعواحتياجاتمتطلباتجميعبتوفيرفستقوم
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الفصل الرابع

2012-2011اخلطة التطويرية للتعليم 

ائج املتوقعة، الربامج اإلجرائيةالغايات، النت
 

على خطة استراتيجية مشتركة بين شطري 2007–2003عملت وزارة التربية والتعليم خالل الفترة من 
إلعداد خطة استراتيجية جديدة لمدة 2007الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم بدأ العمل المشترك خالل العام 

انتهى العمل على إعداد الخطة حتى حدثت القطيعة بين الضفة الغربية وقطاع ، وما إن2012–2008خمس سنوات 
غزة بعد الحسم مباشرة، وترتب على ذلك توقف الجهات المانحة عن التمويل، وامتناع الوزارة في رام اهللا عن تحويل 

.مخصصات الوزارة من المشاريع الواردة في الخطة االستراتيجية
على الخطط المرحلية الطارئة قصيرة المدى، ثم بدأت 2009–2008الفترة من وقد اعتمدت الوزارة خالل

من خالل تحليل الخطط االستراتيجية السابقة ودراسة الواقع ) سنتين(في إعداد خطة تطويرية متوسطة المدى 2010في 
طيني ليتم تحقيقها خالل الفترة من الحالي للتعليم الفلسطيني، وفي ضوء ذلك تم تحديد أهداف واقعية وطموحة للتعليم الفلس

:، وتتمركز الخطة في ثالثة غايات رئيسية هي2012–2011
زيادة فرص التحاق األطفال في سن التعليم والطلبة في جميع مراحل التعليم وتحسين مقدرة النظام على االحتفاظ :ىاألولالغاية

)(بالطلبة 
). (م والتعلمتحسين نوعية التعلي:ةالثانيالغاية
). (تطوير القدرات في التخطيط واإلدارة وتحسين األنظمة المالية واإلدارية واستخدامها:ةالثالثالغاية

والتي ستسهم في تحقيق مؤشراته، كما ) النتائج(وقد تضمنت كل غاية مجموعة من األهداف الفرعية المنتمية له 
لبرامج واألنشطة المطلوب تحقيقها، وسنسوق فيما يلي النتائج المتوقعة المنتمية لكل أن كل هدف فرعي يتضمن عددا من ا

:غاية
 


 

1 
.إنشاء روضة أطفال حكومية.1
.مدرسة سنويا17مدرسة جديدة بمعدل 34إنشاء .2
% ).5( رفع نسبة الملتحقين الجدد في الصف األول األساسي في المدارس الحكومية بنسبة .3
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.سنوياً% 10زيادة عدد غرف المصادر للتربية الخاصة بنسبة .4
2 

. استبدال و اضافة غرف صفية.1
.من إجمالي الغرف الصفية سنويا% 5صيانة الغرف الصفية بنسبة .2
بناء مستودعات مناطقية لألثاث بمعدل مستودع واحد سنوياً .3
، )في المدارس الحكومية10-1مجانا للصفوف(برزمة الكتب المدرسية ) 12-1(تزويد كل طالب في الصفوف .4

إضافة إلى المطبوعات التربوية الالزمة للمديريات
مدرسة سنويا 20تطوير المرافق الرياضية في .5
إنشاء مركز لألنشطة الكشفية.6
.تأهيل المدارس فيزيقيا الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة.7
.إلى المرحلة الثانويةرفع نسبة االلتحاق الخاصة بالطلبة من المرحلة األساسية.8
.طفل لكل مربية) 15( طفل إلى ) 18( خفض معدل عدد األطفال في رياض األطفال من .9

.سنوياً% 5زيادة عدد الرياض المرخصة بنسبة .10
مع نهاية %) 1(إلى 2010-2009في العام الدراسي %) 2.57(خفض معدل التسرب في المدارس الحكومية من .11

الخطة
للطلبة ذ وح خ) تكبير الكتب( ات السمعية والبصرية واألكاديمية توفير المعين.12
معلم تربية خاصة لمتابعة الطلبة ذ ح خ سنويا24تعيين .13

3


.عدل مركز واحد سنوياً في كل مديريةمحو األمية وتعليم الكبار بمزيادة عدد مراكز.1
.زيادة عدد مراكز التعليم الموازي  مركزاً واحد في مديرية خان يونس.2
.تزويد الدارسين في برامج محو األمية وتعليم الكبار برزمة من الكتب التعليمية.3
 


1



.ساعة تدريبية في المجاالت التربوية والتخصصية60تدريب جميع المعلمين الجدد بمعدل .1
.لمساعة تدريبية في المجاالت التربوية والتخصصية حسب حاجة كل مع20معلم قديم مدة 4000تدريب .2
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تطوير  اداء معلمي المدارس االخاصة.3
سنوياً) ساعة30( تدريب المعلمين العاملين في مراكز محو األمية وتعليم الكبار .4
تدريب معلمي العلوم المسئولين عن المختبر العلمي  على تفعيل المختبر و صيانته .5
تطوير االداء المكتبي المناء المكتبات .6
.ن في مدارس التربية الخاصةتدريب المعلمين المنتدبي.7
.دورة العداد حكام من معلمي التربية الرياضية في االلعاب الرياضية المختلفة.8
تدريب مجموعة من المعلمين وتأهيلهم  لقيادة العمل الكشفى وتنفيذ نشاطات كشفية داخل كل من مديريات التربية .9

قائد كشفي) 200(والتعليم والمدارس 
خشبيةدورة تمهيدي شارة .10
 

2
.ساعة تدريبية) 60(تدريب المشرفين التربويين الجدد بمعدل .1
.ساعة لكل مشرف سنويا30ًمن المشرفين القدامى بمعدل %) 40(تدريب .2

3
تدريب جميع مديري المدارس ونوابهم الجدد على المهام افدارية والفنية.1
تدريب مديري المدارس القدامى.2
%5تفعيل مشروع المدارس المدارة ذاتياً وزيادة عددها بنسبة .3

4112
.المنهاج الفلسطيني تعزيز حضور القدس في .1
.تحسين جودة المنهاج الفلسطيني.2
حضور حق العودة في المنهاج الفلسطيني .3
.حل مشكالت مبحث اإلقتصاد المنزلي.4
تطوير منهاج الطوارئ.5
.إنجاز القسم الثاني من القاموس األكاديمي اإلرشادي لمنهاج الصم.6
ليوائم الطلبة الصممراجعة وتعديل منهاج الصفين األول والثاني الثانوي.7

5         


تطوير و صيانة المختبرات العلمية القائمة.1
)مختبر جديد36انشاء ( ي القائمة  زيادة عدد المختبرات العلمية في المبان.2
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مكتبة مدرسية 150زيادة عدد المكتبات المدرسية إلى .3
تطوير المكتبات المدرسية .4
)6عدد (إنشاء مكتبة نموذجية مركزية .5
)مراكز5(إنشاء مراكز مصادر تربية خاصة جديدة في المديريات .6
توسيع مشروع المدرسة صديقة الطفل.7
ياه صالحة للشربتزويد المدارس بم.8
 

6
واستخدام ICDLتدريب جميع المعلمين ومدراء المدارس والمشرفين على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .1

.التكنولوجيا في التعليم والتعلم

7
. تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قدرات المرشدين التربويين  في المدارس.1
تنفيذ برنامج الدعم النفسي واالجتماعي العالجي   .2
سنوياً%) 20(الحاصلين على دورات اإلسعاف األولي بمعدل ) منسقي الصحة المدرسية(زيادة نسبة المعلمين .3
عامة والنظافة الشخصيةتطوير سلوكيات النظافة ال.4
.رفع مستوى صحة الفم واالسنان لدى الطلبة.5
).500(إلى ) 678(تربوي من ) طالب لكل مرشد(خفض نسبة .6
.تطوير معايير وطنية للتدخل اإلرشادي لضبط المؤسسات التي تقدم الخدمات اإلرشادية في المدارس.7
سنويا%) 10(زيادة نسبة المدارس التي يتوفر فيها غرف إرشاد بنسبة.8

8
تطوير المواهب والقدرات الثقافية والفنية لدى الطلبة.1
تطوير المهارات والقدرات الكشفية.2
تطوير المهارات والقدرات الرياضية.3

9
تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة.1
.إنشاء بنك أسئلة يخدم االختبارات المدرسية الموحدة وغير الموحدة في مختلف المواد الدراسية.2
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1

تطوير القدرات اإلدارية للموظفين .1
تدريب رؤساء أقسام ومديرو مدارس ومشرف التكنولوجيا من كل مديرية على برنامج االدارة االلكترونية.2
لتعامل مع مفاهيم قانون الخدمة المدنية الفلسطينيتدريب جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم على ا.3
تنفيذ مسح شامل لالحتياجات التدريبية اإلدارية والحاسوبية للموظفين.4

2


اللكترونية وتعميمه علي كافة المدارس تطوير نظام اإلدارة ا.1
إنشاء نظام شبكة داخلية تربط المدارس مع المديريات والوزارة.2
حوسبة نظام الرقابة اإلدارية والمالية بالوزارة.3
.حوسبة نظام االمتحانات الخاصة بالتوظيف للوظائف اإلدارية والفنية .4
حوسبة نظام التخطيط السنوي واإلداري والمالي.5
.EMISسبة الملف التراكمي للطالب ضمن مشروع حو.6
تدريب مجموعة من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط.7

تنفيذ مجموعة من الدراسات المسحية والبحوث الميدانية تتعلق بالمشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة.8
لتقارير التي تخدم تطوير المؤشرات اإلحصائية وتعديل السياساتإعداد مجموعة من ا.9

تطوير دليل المصطلحات التربوية.10

3
تطوير هيكل تنظيمي لجميع الوظائف يراعي االحتياجات وينظم العالقة بين اإلدارات.1
مستوى الوزارة والمديريات والمدارستطوير وصف وظيفي لجميع الوظائف على.2
.إصدار وثيقة األنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.3
.تطوير أدوات تقييم المؤسسات التربوية والبرامج والموظفين العاملين بها.4
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4

شركائها وخاصة وكالة الغوث، والمؤسسات غير الحكومية والشركاء الدوليون التعاون والتنسيق ما بين الوزارة و.1
التطويريون

تعزيز ثقة أولياء األمور والجمهور والموظفين بوزارة التربية والتعليم وأسلوب من أساليب حل المشكالت.2
.عقد لقاء سنوي على األقل بين القطاع الحكومي وغير الحكومي بهدف تطوير آليات التكامل.3
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اخلامسالفصل

والتمويلاملوازنة،
تم حساب التكلفة التقديرية لبرامج الخطة من خالل تحليل البرامج اإلجرائية إلى نشاطات تفصيلية فرعية، 
وتسهيال الحتساب الكلف التقديرية تم االعتماد على محاكاة الكلفة في مشاريع وبرامج مماثلة مع األخذ بعين االعتبار 

تي طرأت على األسعار والجور كنتيجة للوضع الحالي، كما تم اقتراح بنود للنفقات حسب نوعية النشاط الذي التغييرات ال
سيتم تنفيذه، حيث تفاوتت نوعية تلك البنود باختالف طبيعة البرنامج، فعلى سبيل المثال تم اعتماد بنود تتعلق بتكاليف 

لتحديد الكلفة التقديرية في البرامج االنشائية كبناء المدارس وتوسعتها التصميم واالستشارات ومواد البناء األساسية كأساس 
وإضافة الغرف وانشاء المستودعات، وتم اعتماد بنود كأجور التدريب والقرطاسية والضيافة وأجور المواصالت لتقدير 

.تكلفة البرامج التدريبية المختلفة

امج اإلجرائية في الخطة التطويرية على التمييز بين تلك لقد اعتمدت اإلدارة العامة للتخطيط عند تنظيم البر
المشاريع والبرامج التطويرية المنتمية لخطة التنمية ضمن القطاع اإلجتماعي، والمشاريع اإلضافية األخرى المنتمية 

87لي م حوا2012-2011للخطة التطويرية للوزارة، وبصفة عامة بلغ إجمالي الموازنة التقديرية للخطة التطويرية 
:مليون دوالر موزعة على النحو التالي

).االلتحاق(للخطةاألولىالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرمليون68•
).النوعية(للخطةالثانيةالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرمليون18•
).اإلدارة(للخطةالثالثةالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرمليون1•

مليون دوالر 78من ناحية أخرى فقد بلغت الموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع المتعلقة بخطة التنمية حوالي 
:من إجمالي الموازنة الكلية، وهي موزعة على النحو التالي% 90بنسبة بلغت 

مـن % 89حـوالي بلغـت بنسـبة ) االلتحاق(للخطةاألولىالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرمليون60•
.االلتحاقلبندالكليةالموازنة

الموازنةمن% 93حواليبلغتبنسبة) النوعية(للخطةالثانيةالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرمليون17•
.االلتحاقلبندالكلية

الموازنةمن% 92حواليبلغتبنسبة) ةاإلدار(للخطةالثالثةالغايةتحقيقلصالحتقديريةكموازنةدوالرألف880•
.اإلدارةلبندالكلية
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.والجدول التالي يوضح خالصة توزيع الموازنة التقديرية على برامج الخطة التطويرية وبرامج خطة التنمية الحكومية
)30(جدول 

توزيع الموازنة التقديرية على برامج الخطة التطويرية وبرامج خطة التنمية الحكومية

البندلمحورا
مشاريع خطة التنمية)تطوير+تنمية(إجمالي المشاريع 

الموازنة )$(
اإلجمالية للبند

النسبة المئوية من 
الموازنة العامة

موازنة مشاريع )$(
خطة التنمية

النسبة المئوية من 
الموازنة اإلجمالية للبند

زيادة فرص التحاق 
األطفال في سن التعليم 

والطلبة في جميع 
احل التعليم وتحسين مر

مقدرة النظام على 
.االحتفاظ بالطلبة

زيادة معدالت التحاق الطلبة بما فيهم 
ذوي االحتياجات الخاصة الجسدية 

.والنفسية
3723050042.89%3066250082.36%

زيادة مقدرة النظام على االحتفاظ 
.بالطلبة

3090063035.60%2970875096.14%

م غير النظامي توفير فرص للتعلي
وتوفير فرص استكمالية لمن تخرج 

.من التعليم غير النظامي
542250.06%3822570.49%

%6040947588.60%6818535578.55المجموع

تحسين نوعية التعليم 
والتعلم

تدريب جميع المعلمين في جميع 
مراحل التعليم وأنواعه من خالل 

فيذ االستراتيجية الوطنية لتأهيل تن
.معلمي المدارس

3144200.36%314420100.00%

تطوير نوعية اإلشراف التربوي في 
المدارس الحكومية

54000.01%5400100.00%

تطوير المهارات اإلدارية والفنية 
لمدراء المدارس

1013900.12%7650075.45%

تطوير ومراجعة المناهج والكتب
) 12-1( المدرسية للصفوف 
.وتعديلها

12490001.44%117900094.40%

تحسين المرافق التعليمية بما فيها 
األبنية المدرسية : البنية التحتية

واألثاث والمعدات والمواد التعليمية 
والمختبرات والمكتبات في جميع 

.المستويات

1487247017.13%1464197098.45%

ولوجيا المعلومات استخدام تكن
واالتصاالت في التعليم والتعلم

1000000.12%100000100.00%

تحسين الخدمات اإلرشادية والصحية 
في المدارس

9126001.05%800008.77%

تحسين الخدمات واألنشطة الطالبية 
%21500100.00%215000.02.في جميع مستويات التعليم
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البندلمحورا
مشاريع خطة التنمية)تطوير+تنمية(إجمالي المشاريع 

الموازنة )$(
اإلجمالية للبند

النسبة المئوية من 
الموازنة العامة

موازنة مشاريع )$(
خطة التنمية

النسبة المئوية من 
الموازنة اإلجمالية للبند

ختبارات تحسين نتائج الطلبة في اال
.الوطنية والدولية

862800.10%86280100.00%

%1650507093.44%1766306020.35المجموع

تطوير القدرات في 
التخطيط واإلدارة 
وتحسين األنظمة 
المالية واإلدارية 

.واستخدامها

تطوير مهارات استخدام الحاسوب 
التصال والقدرات اإلدارية وا

.والتواصل لدى الموظفين
523000.06%52300100.00%

تطوير نظم معلومات وقواعد بيانات 
مالية في الوزارة، متصلة وذات صلة 
مع الوزارات األخرى وخاصة وزارة 

.المالية

8506750.98%82517597.00%

مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي 
.للوزارة

193100.02%00.00%

يز التعاون والتنسيق مابين تعز
.الوزارة وشركائها

319000.04%00.00%

%87747591.96%9541851.10المجموع

%7779202089.62%86802600100.00اإلجمالي الكلي

:النحو التاليأما حول توزيع الموازنة التقديرية بحسب مصدر التمويل المطلوب فهي موزعة على
.الحكوميالتمويلخاللمندوالرمليون3•
.الدوليةالمشاريعتمويلخاللمندوالرمليون84•
.خاصتمويلخاللمندوالرألف130•

الجدول التالي يوضح خالصة توزيع الموازنة التقديرية على برامج الخطة التطويرية تبعا لمصدر التمويل 
.المطلوب

)31(جدول
المطلوبالتمويللمصدرتبعاالتطويريةالخطةبرامجعلىالتقديريةموازنةالتوزيع

)$(نوع التمويل البندالمحور
خاصدوليحكومي

زيادة فرص التحاق 
األطفال في سن التعليم 

والطلبة في جميع 
مراحل التعليم وتحسين 

مقدرة النظام على 
.االحتفاظ بالطلبة

بما فيهم ذوي زيادة معدالت التحاق الطلبة 
.االحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية

037,230,5000

981,83029,918,8000.زيادة مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة

توفير فرص للتعليم غير النظامي وتوفير فرص 
38,22516,0000.استكمالية لمن تخرج من التعليم غير النظامي

1,020,05567,165,3000المجموع
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)$(نوع التمويل البندالمحور
خاصدوليحكومي

تحسين نوعية التعليم 
والتعلم

تدريب جميع المعلمين في جميع مراحل التعليم 
وأنواعه من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتأهيل 

.معلمي المدارس
90,300221,1203,000

تطوير نوعية اإلشراف التربوي في المدارس 
الحكومية

5,40000

20,27861,20019,912ة لمدراء المدارستطوير المهارات اإلدارية والفني

تطوير ومراجعة المناهج والكتب المدرسية للصفوف 
.وتعديلها) 1-12( 

253,500990,5005,000

: تحسين المرافق التعليمية بما فيها البنية التحتية
األبنية المدرسية واألثاث والمعدات والمواد التعليمية 

.ميع المستوياتوالمختبرات والمكتبات في ج
50,00014,822,4700

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
التعليم والتعلم

00100,000

735,000177,6000تحسين الخدمات اإلرشادية والصحية في المدارس

تحسين الخدمات واألنشطة الطالبية في جميع 
.مستويات التعليم

21,50000

طلبة في االختبارات الوطنية تحسين نتائج ال
.والدولية

19,28067,0000

1,195,25816,339,890127,912المجموع

تطوير القدرات في 
التخطيط واإلدارة 
وتحسين األنظمة 
المالية واإلدارية 

.واستخدامها

تطوير مهارات استخدام الحاسوب والقدرات 
.اإلدارية واالتصال والتواصل لدى الموظفين

11,90038,4002,000

تطوير نظم معلومات وقواعد بيانات مالية في 
الوزارة، متصلة وذات صلة مع الوزارات األخرى 

.وخاصة وزارة المالية
752,92597,7500

11,3108,0000.مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة

1,60028,7001,600.تعزيز التعاون والتنسيق مابين الوزارة وشركائها

777,735172,8503,600المجموع

2,993,04883,678,040131,512اإلجمالي الكلي

86,802,600اإلجمالي الكلي للخطة
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السادسالفصل
واملتابعة والتقويمالتنفيذ،

الخطةتنفيذعمليةأنإلىالتربوياالستراتيجيبالتخطيطالصلةذاتالتي تم االطالع عليها تشير األدبيات
صعبةعمليةأنها2012-2011التربويةالتطويريةللخطةالتحضيرعمليةعملية إعدادها، وأثبتتمنأصعبعملية

لمالتربية والتعليملوزارةاإلستراتيجيةإن التجارب السابقة في مجال التخطيط االستراتيجي أثبتت أن الخطةوطويلة،جدا
الوزارة فياإلداراتقبلمنومنتظموثيقالتزامهناكيكنكما لمالتنمية،فيوالشركاءاإلداراتمختلفبهاتلتزم

.بتنفيذ برامج وأهداف الخطةوالمديريات
صعوبة إلىيرجعالقصورهذاكانوانواضحة،غيروالخطةالسنويةالموازنةإعدادعمليةبينماالربطإن

.كليهماأوالتنفيذترتيباتمنكافقدروجودعدمببسبأوالتنفيذفترةخاللفلسطينفيالعامالوضع

:
المحدد الرئيسي للخططستكونبدورهاوالتيسنوية،تشغيليةخططإلىالتطويريةالخطةترجمةينبغي أن تتم 

إدارة عامة ومديرية بإعداد الخطة الوزارة،حيث ستقوم كل فيلمختلف المديريات واإلدارات العامةالسنويةالتشغيلية
اإلدارة العامة خاللمنتشغيلية واحدةالخطط التشغيلية في خطةهذهإدماجسيتمثمومنالتشغيلية الخاصة بها،

للتنفيذعملية التخطيطإنالسنة،لنفسالتشغيليةالخطةعلىبناءالتعليملقطاعالسنويةالموازنةإعدادللتخطيط، وسيتم
علىبناءالتشغيليةالخططفيلزم تعديلالحكومة،قبلمنالموازنةعلىالموافقةوبعدالموازنةإعدادعمليةتقويأنيجب

.التربية والتعليموزارةمن قبلالمقترحةتلكعنتختلفقدوالتيالموازنةفيإقرارهاتمالتياألرقام

:
مدير التربيةوسيرأسهاأفراد5منمكونةالعامالتعليملقطاعرياتالمديفيالخططلتنفيذلجانتشكيلسيتم

وستكون.الماليةقسم الشؤونورئيسالتخطيطقسمورئيسوالفنياإلداريالتربيةمديرنائبيمنكلوبعضويةوالتعليم
الخططتنفيذالتنفيذ، متابعةمنلكلالتحضيراتوإعدادللمديريةالسنويةالتشغيليةالخطةإعدادعنمسئولةاللجنةهذه

الوزارةحددتهاالتيالمعايير والصيغأساسعلىمرحليةتقاريرخاللومنوغيرها،والسنويةالربعيةالتقاريروإعداد
المستوىعلىأماالخطة،إلغراض تنفيذوذلكالمدارسمديريمعالتربيةمديرخاللومناللجنةهذهوستتصل
اإلدارة العامة بمساعدةإلدارتهخطة تشغيليةإعدادعنمسئولونالوزارةفيالعامونونالمديرفسيكونالمركزي
التقاريروإنتاجالتشغيليةالخطةتنفيذعنمسئولةاإلدارة العامةهذهالمديريات، فستكونفيالحالهووكماللتخطيط،
.المرحلية

مع بالتعاونالتطويريةالخطةتنفيذعلىباإلشرافطيطللتخالعامةاإلدارةستقومالعامالتعليملقطاعبالنسبة
إعداد الخططعلىسيشرفونوهؤالءالمركزي،المستوىعلىعامةإدارةكلعنممثلمنيتكونوالذيالفنيالفريق
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تقاريرادوإعدعملية التنفيذمراقبةوالمديريات،المركزيالمستويينعلىلتنفيذهاالترتيباتوتنظيمالسنويةالتشغيلية
اإلدارةوستقومالتربوية االستراتيجيةالتطويريةالخطةحددتهاونماذجمعاييرعلىباالعتماد)وأخرى(وسنويةربعية
.النهائيللتقريرالتحليلبإعدادللتخطيطالعامة


مع الحفاظالخطةتنفيذسيرتقدملضمانأدائهفيوفعالموثوقمراقبةنظاميتطلبالتطويريةالخطةتنفيذإن

:من معرفةالقرارصانعيسيمكنقويينوتقويممراقبةنظاموجودإن.التنفيذفيالعاليةالنوعيةعلى
.لذلكمخططهوماوفقتنفيذهايتمالخطةكانتإذافيما.1

.اآلخرتلوالواحدتحقيقهايتمالخطةأهدافكانتإذافيما.2
.لهالتخطيطتموقائمهومابينالتنفيذفياختالفأورافانحهناككانإذافيما.3

مرحلة مبكرةفيحلها،يلزمالتيالقضاياأوالمشاكلتحديدعلىيساعدسوفوالتقويمالمراقبةنظامفانولذلك
المبكراإلنذارقديمتوظيفتهاعمليةأداةبمثابةيعتبروالتقويمالمراقبةنظامفإنولذلك.تصحيحهافيالوقتيفوتأنقبل
استقصاءوالتعليمالتربيةوزارةواجبمنأصبحفانهولهذا.تنفيذهايجرلمأوخطرفيالمؤشراتبعضكونحال

.طارئةأمورأوتدخالتوجودحالالمناسبالوقتفيالمسارتعديلثمومنالممكنةاألسباب
إدارة فيالعاليوالتعليمالتربيةلوزارةداعماًدوراًنهكوفيوالتقويمالمراقبةلنظاماألساسيالدورويتلخص

األسسجميعيمسوالتقويمالمراقبةنظامعملإطارفإنإدارية،التعليمية، وكأداةوالسياساتيتفقبماوذلكالخطة،
الخطةتنفيذعندالراجعةالتغذيةعمليةمنكذلكجزءاًويعدالخطةاألخرى الالزمة النجازالقياسوأدواتاإلجرائية

وهووتطوير االستراتيجياتالمستقبليللتخطيطأساسايشكلولهذاتحسينه،وكيفيةاألداءحولالنقاشأسسثم تقدمومن
المتغيرةالظروففيإلى ذلكوماالمحركدفعوقوةارتفاعهاتجاهه،تحديدالطيارتساعدالتياألدواتمجموعةيشبه

حذفتأنهاأوصحيح،غيراألمور بشكلقاستقدالقياسلوحاتمنلوحةأيةأنحالوفي.ةالجويالمراقبةوتعليمات
هذهوالحالةفإنهامتواصل،التحذيرات بشكلتطلقحيثاللزومعنزيادةحساسةكانتأنهاأوجداًهامةمعلومات

يؤديضعيفمراقبةنظاموجودفإنالمثل،وبآمن بشكلالطائرةطيرانفيمساعداًًعامالًتكونأنبدالًعائقاًتصبح
.ضعيفوتخطيطبشكل سليمموجهةغيرإستراتيجيةوإلىخاطئة،إشاراتإطالقإلى

في االحتياجاتاإلسهامفيالنظامهذاقيامضمانفييساعدمحكممتجانسوتقويممراقبةنظامفإنوختاماً،
التخطيطأنحيث.لالحتياجات التعليميةاالستجابةفيالمعنيةالمختلفةالجماعاتينالتواصلعلىويشجعالوطنية

بينالتعاونمنويزيدالقطاع،مستوىالجهود علىبرمجةفيالتقاطعاتتقليلإلىيؤديالتحليلالتنفيذ،والمشترك،
.العزلةبدالً منسوياًفاعلبشكلمنهاالعديديعملحيثالمختلفة،الجماعات
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املالحق



خطة الوزارة .م2011-2012

التقدیریةاتھازناووصف المشاریع وم البرامج
المشاریعو



(1)اليدؼ العاـ 
( 1 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

إنشاء روضة أطفاؿ حكومية

دونـ وانشاء  (1)توفير قطعة أرض ال تقؿ مساحتيا عف 
غرؼ صفية مساحة الغرفة الواحدة  ( 6)مبنى يتكوف مف 

متر عمى شكؿ مستطيؿ  باإلضافة إلى  ( 40 - 35مف )
دورات  (7) غرؼ إدارة وقاعة اجتماعات وكافتيريا و3 

.صحية، 

MOHED101012مقترح62500سنتاف

 17 مدرسة جديدة بمعدؿ 34إنشاء 
مدرسة سنويا

 غرفة صفية 800 مدرسة جديدة بواقع 34سيتـ إنشاء 
 طالب إليجاد بيئة تربوية جاذبة 32,000إلستيعاب 

يمارس فييا الطالب األنشطة الصفية والالصفية بشغؼ 
.وتقديـ خدمات تعميمية في بيئة مناسبة

MOHED101021مقترح30600000سنتاف

رفع نسبة الممتحقيف الجدد في الصؼ 
األوؿ األساسي في المدارس الحكومية 

.(% 5 )بنسبة 

المشروع عبارة عف تحسيف مقدرة النظاـ التعميمي عمى 

المتوقعة لمطمبة الجدد الممتحقيف  ( % 5 )استيعاب نسبة 

 ( 125 )بالصؼ األوؿ األساسي وذلؾ عف طريؽ بناء 

غرفة صفية  ( 50 )غرفة صفية سنويًا ، وصيانة عدد 

مدارس سنويًأ لتناسب الطمبة  ( 3 )وتييئة عدد , سنويًأ 

معمـ  ( 180 )ذوي االحتياجات الخاصة ، وتوظيؼ عدد 

سنويًأ ، وتزويد المدارس بما تحتاجو مف أثات وكتب 

.دراسية ووسائؿ تعميمية

MOHEM101031مقترح6,400,000سنة ونصؼ

زيادة عدد غرؼ المصادر لمتربية 
 12)سنويًا % 10الخاصة بنسبة 

سنويًا

 غرفة صفية في مدارس أساسية 12يتـ اختييار 

بحيث يتـ تجييز ىذه الغرؼ  (مدرستاف في كؿ مديرية)

وتأثيثيا الستقباؿ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ المتواجديف 

في المدرسة ويقـو مدرس متخصص بتدريسيـ بنظاـ 

حسب برنامج , التعميـ الفردي والخطة التربوية الفردية

معيف يضعو المعمـ بحيث يتواجد ىؤالء الطمبة في 

المصادر حسب الجدوؿ المعد , فصوليـ ويحضروف لغرفة

.والمتفؽ عميو مع المعمـ

MOHEM101041مقترح168,000سنة

037,230,5000المجموع

( 2 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

استبداؿ و اضافة غرؼ صفية
فصوؿ دراسية لحؿ مشكمة النقص  (203)سيتـ إضافة 

في عدد الغرؼ الصفية بحيث يشمؿ ىذا العدد استبداؿ 
. غرفة صفية آيمة لمسقوط20

MOHED102011مقترح4100000سنتاف

 ـ2012 - 2011برامج خطة الوزارة 

األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 
المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 

.زٌادة فرص التحاق األطفال فً سن التعلٌم والطلبة فً جمٌع مراحل التعلٌم وتحسٌن مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة

.زٌادة معدالت التحاق الطلبة بما فٌهم ذوي االحتٌاجات الخاصة الجسدٌة والنفسٌة

مالحظات
الفترة 
بالسنوات

الحالة

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 

.زٌادة مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
الحالة

األولوية الفترة 
بالسنوات

مالحظات

رقـ المشروع
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

مف % 5صيانة الغرؼ الصفية بنسبة 
إجمالي الغرؼ الصفية سنويا

سيتـ عمؿ صيانة لمعظـ المدارس المتضررة 
مف آثار الحرب وال زاؿ العمؿ جاريًا عمى  (مدرسة170)

.صيانة المدارسة المتبقية لتوفير البيئة المناسبة لمدراسة
MOHED102021مقترح13500000سنتاف

بناء مستودعات مناطقية لألثاث 
بمعدؿ مستودع واحد سنويًا

 دونـ لعدـ وجود 1سيتـ بناء مستودعيف لألثاث بمساحة 
أماكف ومستودعات مركزية لتخزيف األثاث المدرسي 

والمكتبي
MOHED102032مقترح1800000سنتاف

-1)تزويد كؿ طالب في الصفوؼ 
مجانا )برزمة الكتب المدرسية  (12

 في المدارس 10 - 1لمصفوؼ 
، إضافة إلى المطبوعات (الحكومية

التربوية الالزمة لممديريات

 280سيتـ تزويد جميع الطمبة في كؿ المراحؿ بػحوالي 
 طالب 240,000عنواف لكتاب مدرسي بحيث توزع عمى 

 أصناؼ 10وطالبة في مختمؼ المراحؿ، كما سيتـ طباعة 
مف المطبوعات التربوية

MOHED102041مستمر2875010000000سنتاف

 20تطوير المرافؽ الرياضية في 
مدرسة سنويا

مدرسة 20سيتـ اصالح وتطوير المرافؽ الرياضية في 
سنويا مف مدارس الوزارة مف أجؿ تحسيف الرياضة 

المدرسية في جميع مستويات التعميـ ، مف خالؿ اعادة 
وكذلؾ  (التي بيا حفر  )تاىيؿ المالعب المرصوفة 

عوارض المالعب ، وأبراج كرة السمة ، لممارسة االلعاب 
الرياضية بشكؿ سميـ مع المحافظة عمى سالمة الطمبة 

.وزيادة عدد الطمبة الممارسيف لالنشطة الرياضية 

MOHED102052مستمر10000سنة واحدة

إنشاء مركز لألنشطة الكشفية

:يقسـ تنفيذ المشروع إلى أربعة مراحؿ تتمخص فيما يمي
مرحمة اإلعداد لممشروع- 

مرحمة مباشرة األنشطة الممكنة - 
مرحمة البناء - 
مرحمة التقييـ- 

MOHED102063مستمر120000سنتاف

تأىيؿ المدارس فيزيقيا الستقباؿ ذوي 
.االحتياجات الخاصة

يعتبر ىذا المشروع مف أىـ المشاريع ذات المردود 
االيجابي عمى الطمبة ذوى االحتياجات الخاصة ذلؾ  أنو 
يسيؿ عمييـ عممية االلتحاؽ واالندماج في المدرسة أسوة 

بزمالئيـ العادييف وعبر ىذا المشروع سيتـ  تجييز 
حمامات خاصة ومنحدرات وممرات تساعد وتسيؿ عمى 
الطمبة المعاقيف التواجد داخؿ المدرسة واالنتفاع بالمرافؽ 

.الميمة فييا

MOHED102071مقترح150000سنة واحدة

رفع نسبة االلتحاؽ الخاصة بالطمبة 
مف المرحمة األساسية إلى المرحمة 

.الثانوية

المشروع عبارة عف رفع نسبة االلتحاؽ الصافي مف 
 (% 3 )المرحمة األساسية إلى المرحمة الثانوية بنسبة 

عف طريؽ رفع مستوى التحصيؿ الطالبي ، ومكافحة 
ظاىرة التسرب ، والتعاوف مع المؤسسات ذات العالقة 
لمكافحة ظاىرة عمالةاألطفاؿ ، وتوعيةأولياء األمور 

بأىمية في المرحمة الثانوية ، وتحسيف البيئة المدرسية 
.لتصبح أكثر جذبًا لمطالب

MOHEM102082مستمر58000سنتاف
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

خفض معدؿ عدد األطفاؿ في رياض 
 ( 15 )طفؿ إلى  ( 18 )األطفاؿ مف 

.طفؿ لكؿ مربية

المشروع عبارة عف تعديؿ تعميمات ترخيص رياض األطفاؿ 
طفؿ لكؿ مربية في الشعبة وفي  ( 15 )وتحديد عدد 

طفؿ يستعاف لمشعبة بمربية  ( 20 )حالة زيادة العدد عف 
أطفاؿ أخرى ، ويسعى المشروع إلى تفعيؿ العالقة 

والتنسيؽ بيف وزارة التربية والتعميـ العالي والمؤسسات 
.الخاصة ذات العالفة برياض األطفاؿ

MOHEM102091مقترح126000سنة ونصؼ

زيادة عدد الرياض المرخصة بنسبة 
. سنويًا5%

يشمؿ المشروع تشجيع أصحاب رياض األطفاؿ عمى 
الترخيص مف خالؿ برامج الدعـ التي تقدميا الدوؿ 

مثؿ صيانة بعض رياض , المانحة عف طريؽ الوزارة
وتوظيؼ وسائؿ , وتدريب المربيات والمديرات , األطفاؿ 

.االعالـ البراز أىمية برامج الطفولة المبكرة

MOHEM102102مقترح325000سنة

خفض معدؿ التسرب في المدارس 
في العاـ  (%2.57)الحكومية مف 

 (%1) إلى 2010-2009الدراسي 
مع نياية الخطة

تعمؿ الوزارة عمى خفض نسبة التسرب في المدارس  مف 
جعؿ المدرسة بيئة محببة  لمطالب وحماية الطمبة مف 
العنؼ سواء بالعنؼ او التمييز واف يكوف التركيز عمى 
العمؿ متحمور حوؿ الطالب وعمى بناء قدرات جميع 
المحيطيف  بو مف مدرسة واسرة  والطالب نفسو مع 
التركيز عمى المرشد التروي كمخطط ومصمـ ومنفض 

لالنشطة في المدارس بحيث عمى كؿ مرشد تشكيؿ فريؽ 
مف الطمبة والمعميمف واالىالي لممساعدة في انجاح 

.المشروع

MOHEM102111مقترح9800سنة وشيريف

توفير المعينات السمعية والبصرية 
لمطمبة ذ  (تكبير الكتب )واألكاديمية 

وح خ

يوجد أعداد كبيرة مف الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 
مدموجيف في مدارس التعميـ العاـ وىؤالء الطمبة بحاجة 
لمعينات تساعدىـ في التكيؼ وتسييؿ اندماجيـ في 

العممية وحيث إف ىذه المعينات أثمانيا غالية فيي بحاجة 
لتوفيرىا ليؤالء الطمبة بحيث يتـ توفير معينات بصرية 

لمطمبة ذوي االعاقة البصرية ولمعينات سمعية لمطمبة ذوي 
االحتياجات السمعية ومعينات حركية لمطمبة المعاقيف 

.حركيًا وتكيبر كتب لمطمبة صغاؼ البصر

MOHEM102121مقترح385080سنة وشير

 معمـ تربية خاصة لمتابعة 24تعييف 
الطمبة ذ ح خ سنويا

 معممًا ومعممة تربية خالؿ عاميف بحيث 24تعييف 
صعوبات التعمـ بشكؿ  )يقوموف بتدريس الطمبة ذ ح خ 

في المدارس األساسية بحيث يتـ استخداـ  (أساسي 
الخطة التربوية الفردية في غرؼ مصادر خاصة أو غرؼ 
صفية حيث يوجد العديد مف الطمبة الذيف يعانوف مف 

صعوبات التعمـ في المدارس وىـ بحاجة لخطط فردية يقـو 
عمييا معمموف متخصصوف باالضافة لمتابعة الطمبة ذ ح 

.خ اآلخروف الموجودوف في المدارس

MOHEM102131مقترح288000سنة ونصؼ
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

981,83029,918,8000المجموع

( 3 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

زيادة عدد مراكزمحو األمية وتعميـ 
الكبار بمعدؿ مركز واحد سنويًا في كؿ 

.مديرية

المشروع عبارة عف فتح مراكز جديدة لمحو األمية وتعميـ 
الكبار بواقع مركز واحد في كؿ مديرية وذلؾ مف أجؿ 

مواجية الطمب المتزايد عمى االلتحاؽ بمراكز محو األمية 
وتعميـ الكبار، وكذلؾ فتح المراكز الجديدة في المناطؽ 
النائية البعيدة عف مراكز المدف ، ومف المتوقع أف يؤدي 
ىذا المشروع إلى خفض معدالت األمية في المجتمع 

.الفمسطيني

MOHED103012مقترح30675عاـ دراسي

زيادة عدد مراكز التعميـ الموازي  مركزًا 
.واحد في مديرية خاف يونس

المشروع عبارة عف فتح مركز جديدة لبرنامج التعميـ 
الموازي في مديرية خاف يونس وذلؾ مف أجؿ مواجية 
الطمب المتزايد عمى االلتحاؽ بمركز التعميـ الموازي ، 
وكذلؾ إتاحة الفرصة أماـ المتسربيف مف الطمبة والذيف 
يحمموف شيادة الصؼ الخامس األساسي فأكثر وبمغت 

عامًا الستكماؿ دراستيـ الثانوية  ( 35 ػ 15 )أعمارىـ 
والجامعية بعد حصوليـ عمى مصدقة نجاح في امتحاف 
االجتياز لبرنامج التعميـ الموازي والذي تعقده الوزارة سنويًا 

.

MOHED103021مقترح7550عاـ دراسي

تزويد الدارسيف في برامج محو األمية 
وتعميـ الكبار برزمة مف الكتب 

.التعميمية

نتيجًة لمحصار الظالـ المفروض عمى قطاع غزة أصبح مف 
الصعب وصوؿ الكتب التعميمية مف الوزارة براـ اهلل مما 
استدعى البحث عف حموؿ لتوفير الكتب التعميمية ومف 
ىذا المنطمؽ جاء ىذا المشروع حيث سيتـ إعادة طباعة 
الكتب التعميمية الخاصة ببرنامج محو األمية وتعميـ الكبار 

.وبرنامج التعميـ الموازي في غزة 

MOHEM103031مقترح16000سنة

38,22516,0000المجموع

11,020,05567,165,3000المجموع  للهدف العام 

(2)اليدؼ العاـ 
( 1 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تدريب جميع المعمميف الجدد بمعدؿ 
 ساعة تدريبية في المجاالت 60

.التربوية والتخصصية

 ) معمـ جديد في جميع التخصصات 400 سيتـ تدريب 
 ساعة تدريبية موزعة 60مدة  ( معمـ في كؿ عاـ 200
 لقاء بواقع ساعتيف لكؿ لقاء خارج أوقات الدواـ 30في 

، 2010الرسمي، خالؿ الفترة الواقعة مف شير أكتوبر 
.2012وحتى نياية شير مارس 

MOHED201011مقترح1218048720سنتاف

 20 معمـ قديـ مدة 4000تدريب 
ساعة تدريبية في المجاالت التربوية 
.والتخصصية حسب حاجة كؿ معمـ

 معمـ قديـ موزعيف عمى المباحث 4000سيتـ تدريب 
 ساعة تدريبية، بواقع حمقة دراسية 20المختمفة مدة 

شيريا، خارج أوقات الدواـ الرسمي خالؿ الفترة الواقعة مف 
سيقـو . 2012 وحتى نياية مارس 2010مطمع نوفمبر 

بالتدريب المشرفوف التربويوف ومف المتوقع أف يسيـ 
المشروع في تحسيف أداء المعمميف

MOHED201021مقترح38100152400سنتاف

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 

المشروع/ البرنامج 
(دوالر  )الموازنة المطموبة 

الفترة 
بالسنوات

تحسٌن نوعٌة التعلٌم والتعلم

الحالة
األولوية

.توفٌر فرص للتعلٌم غٌر النظامً وتوفٌر فرص استكمالٌة لمن تخرج من التعلٌم غٌر النظامً

مالحظات

الفترة 
بالسنوات

المشروع/ ماىية البرنامج 

الحالة
األولوية

مالحظات

.تدرٌب جمٌع المعلمٌن فً جمٌع مراحل التعلٌم وأنواعه من خالل تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة لتأهٌل معلمً المدارس

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

تطوير  اداء معممي المدارس االخاصة
دورات تدريبية لتطوير الوسائؿ التعميمية وطرؽ التدريس 

دار الصؼ والتنمية البشرية وا 
MOHED201031مقترح2500سنتاف

تدريب المعمميف العامميف في مراكز 
 30 )محو األمية وتعميـ الكبار 

سنويًا (ساعة

تصميـ برنامج : أواًل : المشروع يتكوف مف مرحمتيف ىما 
عقد ورشة عمؿ تدريبية لتأىيؿ معممي :ثانيًا , تدريبي  

محو األمية واعدادىـ بشكؿ جيد عمى استراتيجيات تعميـ 
توفر : الكبار ، أما عف اآلثار المتوقعة لممشروع فيي 

.معمـ محو أميو جيد ، وخفض نسب األمية في فمسطيف

MOHED201043مقترح1900ثالثة أشير

تدريب معممي العمـو المسئوليف عف 
المختبر العممي  عمى تفعيؿ المختبر 

و صيانتو

"  معمـ عمـو 360نتوقع بعد نياية المشروع اتقاف 
كيفية تشغيؿ و استخداـ "  مسئوؿ عف المختبر العممي 

االجيزة و االدوات المخبرية و اجراء االنشطة و التجارب 
  مجموعة موزعة 18المختمفة عمييا و ذلؾ مف خالؿ 

 معمـ 20عمى مديريات التربية و التعميـ و كؿ مجموع  
 5مسئوؿ عف المختبر ، و يتـ تدريب كؿ مجموعة  

. ساعات كؿ اسبوع لممجموعة الواحدة 6أسابيع بواقع  

MOHED201051مقترح20000ستة شيور

تطوير االداء المكتبي المناء المكتبات

  )يحتاج المعمموف الذيف يعمموف كامناء مكتبات وعددىـ 
الى دورات تدريبية لمدة   (أميف وامينة مكتبة 100 

حوؿ توظيؼ  (ساعة تدريبية 30)اسبوعيف بمعدؿ 
المكتبة في خدمة المنيج والطالب وكذلؾ طرائؽ تفعيؿ 
المكتبة داخؿ المجتمع المدرسي وغرس وتنشيط عادة  
القراءة عند الطالب باالضافة الى تدريبيـ عمى كيفية 
استخداـ برنامج اليسيروالمكائز الخاصة بالمكتبات 

المدرسية

MOHED201061مقترح3000ثالثة شيور

تدريب المعمميف المنتدبيف في مدارس 
.التربية الخاصة

يتـ تدريب مجموعة مف المعمميف المنتدبيف في مدارس 
التربية الخاصة عمى أحدث النظريات والمناىج المستخدمة 

 30وطرؽ التدريس الحديثة حيث تكوف مدة التدريب 
ساعة تدريبية سنويا يخرج بعدىا المعمموف وقد اكتسبوا 

الميارات الالزمة  ليـ والمعرفة العممية المناسبة 
 )لالستمرار في العمؿ مع الطمبة ذوى االحتياجات الخاصة 

اإلعاقات الشديدة

MOHED201072مقترح6000سنة وحدة

دورة العداد حكاـ مف معممي التربية 
الرياضية في االلعاب الرياضية 

.المختمفة

 معمـ ومعممة مف مديريات وزارة التربية 200سيتـ تدريب 
 ساعة تدريبية في مدة 40والتعميـ العالي الست ، بواقع 

اسبوعيف لكؿ دورة واالستعانة بكفاءات خارجية مف أجؿ 
توفير كادر مؤىؿ مف معممي ومعممات التربية الرياضية 

.لتحقيؽ االستقالؿ الذاتي الدارة االنشطة الرياضية

MOHED201082مستمر8220شير
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

تدريب مجموعة مف المعمميف 
وتأىيميـ  لقيادة العمؿ الكشفى وتنفيذ 
نشاطات كشفية داخؿ كؿ مف مديريات 

قائد  (200)التربية والتعميـ والمدارس 
كشفي

 قائد كشفي لحضور 35تتولى كؿ مديرية ترشيح عدد 
الدورة الكشفية، حيث يخضع ىؤالء القادة لبرنامج تدريبي 
مبرمج ومعد يساعدىـ عمى تولي زماـ األمور في العمؿ 
الكشفي بما يتضمنو مف معمومات كشفية وتدريبية في 

قيادة الفرقة ووضع برامجيا

MOHED201092مقترح9200اربعة اياـ

دورة تمييدي شارة خشبية

تخدـ ىذه الدورة القائدات المنتسبات إلى الحركة الكشفية 
والحاصالت عمى دورة إعداد قادة وسترشح الوزارة 

المعممات القائدات المشاركات في ىذه الدورة وكذلؾ القادة 
المدربيف في ىذه الدورة والمشرفيف عمييا وستقـو اإلدارة 
العامة لألنشطة التربوية بوضع المادة العممية والجدوؿ 

الزمني لمفعاليات التي ستجري لمدة خمسة أياـ

MOHEM201101مقترح12200خمسة أياـ

90,300221,1203,000المجموع

( 2 )اليدؼ الفرعي 

تدريب المشرفيف التربوييف الجدد 
.ساعة تدريبية (60)بمعدؿ 

سيتـ تدريب المشرفيف التربوييف حديثي التعييف لمدة 
ستيف ساعة عمى مدار عشرة أياـ وذلؾ بعد تعيينيـ 

المتوقع أف يكوف في شير أكتوبر و النتاج المتوقع مف 
ىذه الدورة مشرفوف تربويوف قادروف عمى تنفيذ البحث 

اإلجرائي

MOHED202011مستمر2100شير واحد

مف المشرفيف  ( %40)تدريب 
 ساعة لكؿ مشرؼ 30القدامى بمعدؿ 

.سنويًا

مف المشرفيف القدامى عمى موضوع  % 40سيتـ تدريب 
نظريات التعمـ وذلؾ لمدة ثالثيف ساعة بواقع ست ساعات 
يوميًا عمى مدار خمسة أياـ مع التركيز عمى التطبيقات 
التربوية الميدانية ليذه النظريات والتي ستنعكس عمى 

القائموف عمى    .شكؿ ممارسات في العمؿ اإلشرافي
التدريب في ىذه الدورة مدير دائرة اإلشراؼ التربوي 

.ورئيس قسـ إشراؼ المباحث

MOHED202021مستمر3300شير واحد

5,40000المجموع

( 3 )اليدؼ الفرعي 

تدريب جميع مديري المدارس ونوابيـ 
الجدد عمى المياـ افدارية والفنية

 نائب مدير مدرسة 250مدير مدرسة و40تدريب حوالي 
 5 يـو  بواقع 12لمدة  ( ساعة تدريبية 60 )جديد 

ساعات يوميًا مف خالؿ مدربيف مف الوزارة وىـ رؤساء 
أقساـ اإلدارات المدرسية وبعض المشرفيف التربوييف 

وسيتـ متابعة أثر ىذا التدريب عمى المتدربيف في الميداف 
.أي داخؿ المدارس

MOHED203011مقترح930037200سنتاف

تدريب مديري المدارس القدامى

وبواقع  ( ساعة تدريبية 60 ) مدير مدرسة 300تدريب 
 ساعات يوميًا  ويكوف عمى شكؿ لقاء واحد أسبوعيًا 3

مف خالؿ مدربيف مف الوزارة وىـ رؤساء أقساـ اإلدارات 
المدرسية وبعض المشرفيف التربوييف وسيتـ المتابعة أثر 
ىذا التدريب عمى المتدربيف في الميداف أي داخؿ المدارس 

.( مدير مدرسة كؿ عاـ 150 )

MOHED203021مقترح600024000سنتاف

تطوٌر نوعٌة اإلشراف التربوي فً المدارس الحكومٌة

تطوٌر المهارات اإلدارٌة والفنٌة لمدراء المدارس
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

تفعيؿ مشروع المدارس المدارة ذاتيًا 
%5وزيادة عددىا بنسبة 

 تنشيط عممية ممارسة اإلدارة الذاتية في المدارس المنفذ 
بيا ىذا المشروع سابقًا، وتقييـ مشروع المدارس المدارة 
ذاتيًا  في المدارس المنفذ بيا ىذا المشروع سابقا، تدريب 
رؤساء أقساـ اإلدارات المدرسية ومديري المدارس المدارة 
ذاتيًا، وتوسيع المشروع ليتضمف جيؿ جديد مف المدارس 

.باالضافة الى الجيميف السابقيف

MOHEM203032مستمر497819912سنتيف

20,27861,20019,912المجموع

( 4 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تعزيز حضور القدس في المنياج 
.الفمسطيني 

يعمؿ المشروع عمى االىتماـ بمنظومة القيـ والثوابت 
الفمسطينية في مباحث المنياج الفمسطيني ومنيا حضور 
القدس عف طريؽ تقييـ واقع حضور القدس في المناىج 

وتوفير المادة العممية لتعزيز ىذا الحضور

MOHED204011مقترح21008500سنتاف

.تحسيف جودة المنياج الفمسطيني

يعمؿ مشروع تحسيف المنياج الفمسطيني لموقوؼ عمى 
مدى تحقيؽ المنياج لألىداؼ المنوطة مف حيث تخفيؼ 
طوؿ المنياج و تذليؿ الصعوبات و تنقيتو مف الشوائب ثـ 
تعزيز القيـ و الثوابت الفمسطينية الدينية و األخالقية و 
االجتماعية في جميع المراحؿ التعميمية مف الصؼ األوؿ 

.حتى الصؼ الحادي عشر

MOHED204021مستمر232000929000سنتاف

 حضور حؽ العودة في المنياج 
الفمسطيني

يعمؿ المشروع عمى االىتماـ بمنظومة القيـ والثوابت 
الفمسطينية وتوفيرىا في مباحث المنياج الفمسطيني 

عداد العناويف والمادة التي تعزز حضور ىذه  المختمفة وا 
القيـ ومنيا حؽ العودة في الذكرة الفمسطينية

MOHED204031مقترح14006000سنتاف

.حؿ مشكالت مبحث اإلقتصاد المنزلي

تـ التوافؽ عمى مراجعة مادة الصحة والبيئة في حياتنا 
 في ظؿ استبداليا بمبحث 10-9-8-7لمصفوؼ 

االقتصاد المنزلي السابقة وما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ 
 )مراعاة لخصوصية مبحث االقتصاد المنزلي خاصة 

في موضوعات كالطيي والتطريز وأعماؿ المنزلي  (لمطالبات
وكذلؾ إصغاؼ القيمة العالية لمموضوعات التراثية مما 
يؤدي إلى طمس التراث الفمسطيني وما يتسبب عف ذلؾ 
مف مخاطر وطنية ومجتمعية وعمى ذلؾ تـ عرض 

المشكمة عمى مشرفات االقتصاد المنزلي حكومة ووكالة 
وكمية فمسطيف وجامعة األقصى لمتقييـ واستخالص 

.التوصيات

MOHEM20404100070001سنة

الحالة

.وتعدٌلها ( 12 - 1 )تطوٌر ومراجعة المناهج والكتب المدرسٌة للصفوف 

مالحظات
األولوية (دوالر  )الموازنة المطموبة 

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

منياج الطوارئ

انبثقت فكر المشروع مف الظروؼ الصعبة التي تعاني 
منيا منطقتنا والتي أصبحت أولوية لدى وزراة التربية 
والتعميـ في غزة لمحفاظ عمىديمومة العممية التعميمية 
. التعممية في أصعب الظروؼ وتحت طائمة أي حوادث 

منياج الطوارئ ىو عبارة عف مادة تعميمية منيجية مقننة 
لمواجية الظروؼ الصعبة ومساعدة الطالب والمعمـ وولي 
األمر في تحقيؽ تفاعؿ ذاتي ضمف آليات ووسائؿ تتناسب 

.مع الظروؼ الطارئة

MOHEM204051مقترح700030000سنة ونصؼ

إنجاز القسـ الثاني مف القاموس 
.األكاديمي اإلرشادي لمنياج الصـ

المنياج الفمسطيني المستخدـ مع الطمبة الصـ بو العديد 
مف المفردات الجديدة عمى لمطالب األصـ والمعمـ وقد تـ 
إنجاز القسـ األوؿ مف القاموس اإلشاري األكاديمي 
لممنياج وسيتـ إنجاز القسـ الثاني بحيث توزع 

االسطوانات عمى الطمبة والمعمميف

MOHEM204062مقترح20005000شيريف

مراجعة وتعديؿ منياج الصفيف األوؿ 
والثاني الثانوي ليوائـ الطمبة الصـ

لقد تـ افتتاح مدرسة الرافعي الثانوية لمصـ وىي األولى 
عمى مستوى فمسطيف وتـ تعديؿ مواءمة منياج الصؼ 
العاشر ليناسب قدرات وخصائص الطمبة الصـ بحيث يتـ 

تدريسو لمطمبة خالؿ العاـ الدراسي ونظرًا ألف ىذه 
المدرسة معنية باألساس بالطمبة الصـ لمدراسة الثانوية 
فإنو يجب توفير منياج مناسب ليـ في الصفيف األوؿ 
والثاني الثانوي بحيث يتـ تأىيميـ لمتقدـ لشيادة الثانوية 
العامة وعميو يتـ تشكيؿ فرؽ مف المعمميف والمشرفيف 
.التربوييف وأخصائييف التربية الخاصة إلعداد ىذه المناىج

MOHEM204071مقترح800010000شيور4سنة و

253,500990,5005,000المجموع

( 5 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تطوير و صيانة المختبرات العممية 
القائمة

 15 مختبر عمـو قائـ و ذلؾ بمعدؿ 30صيانة و تطوير 
مختبر عمـو لمعاـ الواحد ، و ذلؾ مف حيث صيانة 

الطاوالت الرخامية الموجودة أو استبداليا و صيانة شبكة 
*  المياه و الصرؼ الصحي و شبكة الغاز و الكيرباء 

تزويد المختبر باالدوات و االجيزة العممية الناقصة و التي 
تجعؿ المعمـ غير قادر عمى تفعيؿ المختبر العممي و كذلؾ 

.تزويد المختبر بالنواقص مف المواد الكيميائية 

MOHED205011مقترح600000سنتاف

المشروع/ البرنامج 

.األبنٌة المدرسٌة واألثاث والمعدات والمواد التعلٌمٌة والمختبرات والمكتبات فً جمٌع المستوٌات: تحسٌن المرافق التعلٌمٌة بما فٌها البنٌة التحتٌة

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
مالحظاتالحالةالمشروع/ ماىية البرنامج 

األولوية الفترة 
بالسنوات
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

زيادة عدد المختبرات العممية في 
 مختبر 36انشاء  )المباني القائمة  

(جديد

   مختبر  عمـو جديد  36في نياية الخطة نتوقع انشاء 
   مختبر عمـو جديد لمعاـ الواحد ، و 18و ذلؾ بمعدؿ 

مزودة بكامؿ االثاث و االجيزة و المعدات العممية 
تعمؿ ىذه المختبرات .  المختمفة وفؽ المنياج الجديد  

عمى ربط النظريات العممية باالداء العممي و التطبيؽ و 
تزيد مف التحصيؿ و الدافعية لدى الطالب و تسيؿ عممية 

 3و يتـ ذلؾ مف خالؿ انشاء  .تعميـ العمـو في المدارس 
انشاء . مختبرات جديدة في كؿ مديرية في العاـ الواحد 

مع عمؿ البنية " لمتحضير " غرفة المختبر و غرفة ممحقة 
التحتية الالزمة مف مياه و صرؼ صحي و كيرباء و غاز 

 36 )  مبنى في العاـ الواحد  18لممختبر ، و ذلؾ بواقع 
( مختبر جديد خالؿ الخطة 

MOHED205021مقترح12780000سنتاف

زيادة عدد المكتبات المدرسية إلى 
 مكتبة مدرسية150

 مكتبة 150 زيادة عدد المكتبات المدرسية القائمة الى 
 مكتبة مدرسية مزودة باالثاث المكتبي 53أي توفير عدد

مطابؽ لممواصفات باالضافة الى اوعية المعمومات واجيزة 
 وتمفاز LCDالحاسوب والطابعات وجياز عرض البيانات 

وفيديو ومسجؿ مع راديو باالضافة الى مكتب الميف 
المكتبة  وذلؾ حتى نياية الخطة

MOHED205031مقترح942810خمسة أشير

تطوير المكتبات المدرسية

في  ( مكتبة 15 )تطوير المكتبات المدرسية وعددىا 
المديريات بتزويده باوعية معمومات مختمفة باالضافة الى 

مف االرفؼ المفتوحة وعدد  ( 8 )تزويد كؿ مكتبة عدد  
طاوت  ( 8 )مف االرفؼ المائمة بالضافة الى عدد  (2)

طاولة دائرة لمقراءة وعدد  (2)مستطيمة لمقراءة وعدد 
مقعد باالضافة الى مكتب لالميف وكرسي وجياز  (60)

LCDحاسوب وطابعة وجياز قارْى لمبيانات 

MOHED205041مقترح135600شيراف

(6عدد )إنشاء مكتبة نموذجية مركزية 

ايجاد مكتبة مدرسية نموذجية متطورة مركزية بحيث تخدـ 
جميع الطالب في المجتمع المدرسي وكذلؾ طالب 
المدارس االخرى في المديرية ، مزودة باثاث مكتبى 

مطابؽ لممواصفات العالمية   واجيزة كالحاسوب والتمفاز 
وجياز فيديو ، وخزانات لحفظ الممفات وجياز عرض 

  وراديو مسجؿ وكاميرا فيديو LCDعرض البيانات 
ومكتب الميف المكتبة باالضافة الى مجموعة مف اوعية 

.المعمومات 

MOHED205052مقترح133560ثالثة أشير
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

إنشاء مراكز مصادر تربية خاصة 
( مراكز5)جديدة في المديريات 

يتـ اختيار مكاف في كؿ مديرية جزء مف مدرسة يتكوف 
مف عدة غرؼ ويكوف مستقاًل عف المكاف المجاور لو ويتـ 

طاوالت وكراسي وأجيزة )تجييز المكاف بأثاث مناسب 
ويتـ تعييف خمسة  (....حاسوب وطابعة وماكينة تصوير 

أخصائييف كما ىو مبيف في مقدمة المشروع بحيث 
يتحركوف عمى مدارس المديرية الكتشاؼ وعالج وتحويؿ 
الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة لتمقي الخدمة المناسبة 
بحيث يكوف وجود ىؤالء الطمبة في المدرسة مريحًا ليـ 

.ولمبيئة المدرسية

MOHED205061مقترح50000سنة واحدة

المدرسة صديقة الطفؿ

تتبنى وزارة التربية والتعميـ العالي مفيـو الصحة المدرسية 
الشاممة ، ضمف إستراتيجيتيا التربوية اليادفة إلى إيجاد 
جيؿ واعي يمتمؾ المعرفة والميارات الحياتية التي تمكنو 
بداع مع متطمبات  مف القدرة عمى التعامؿ بفاعمية وا 
العصر الحالي ، ولتعزيز قدرة الطالب عمى اتخاذ القرار 
الصحي السميـ فيما يخص صحتو بشكؿ عاـ وبيئتو 
المدرسية بشكؿ خاص حيث أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف 
األوضاع الصحية والبيئية ومدى تأثير اإلنساف في البيئة 
.المحيطة  وتأثير تمؾ البيئة  عمى صحة وسالمة اإلنساف 

MOHEM2050731مستمر92500شيور

تزويد المدارس بمياه صالحة لمشرب

 ساعات يوميًا في 5يقضي طمبة المدارس أكثر مف 
المدارس فيـ في حاجة ماسة لتوفير مياه صالحة لمشرب 
ليتمتع الطمبة بيذا الحؽ الذي يضمف ليـ السالمة العامة 
والحماية مف األمراض مع ضرورة توعيتيـ بطرؽ ترشيد 

.استيالؾ المياه والمحافظة عمييا

MOHEM205081مستمر138000سنتيف

50,00014,822,4700المجموع

( 6 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تدريب جميع المعمميف ومدراء 
المدارس والمشرفيف عمى الرخصة 

 ICDLالدولية لقيادة الحاسوب 
واستخداـ التكنولوجيا في التعميـ والتعمـ

يستطيع كؿ مدرس استخداـ التكنولوجيا في توضيح 
الدروس لمطمبة متابعة النواحي اإلدارية مف قبؿ مدراء 
المدارس ومتابعة المراسالت استخداـ الكمبيوتر في 

المراسالت مف قبؿ سكرتير المدرسة استخداـ الكمبيوتر 
مف قبؿ مدراء الدوائر في متابعة األعماؿ اليومية 

وتسجيميا عمى الكمبيوتر  انجاز األعماؿ الكتابية بسرعة 
.ودقة مع توفير الوقت والجيد

MOHED206012مقترح100000سنة واحدة

استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
األولوية (دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالحالة
الفترة 
بالسنوات
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

00100,000المجموع

( 7 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تنفيذ برنامج متكامؿ لتطوير قدرات 
.المرشديف التربوييف  في المدارس

ة مف المدارس الحكومية بواقع / مرشد 100 تدريب 
 يـو مف خالؿ مدربيف 25 ساعة تدريب لمدة 100

.مختصيف وسيتـ متابعة المتدربيف لما تدربوا عميو 
MOHED207011مقترح 55000سنة واحدة

الدعـ النفسي واالجتماعي العالجي

مرشد مف المدارس الحكومية  (60)سيتـ تدريب عدد 
 اياـ مف خالؿ مدربيف  5 ساعة تدريبية ولمدة 25بواقع 

متخصصيف  وسيتـ التنفيذ في المدارس بحيث ال تؤثر 
عمة العممية التعميمية  وعمؿ المرشد بالمدرسة  والعمؿ 

مع المرشد ومعمـ  مساند مف قبؿ المشروع

MOHED207022مقترح25000سنة واحدة

منسقي الصحة )زيادة نسبة المعمميف 
الحاصميف عمى دورات  (المدرسية

سنويًا (%20)اإلسعاؼ األولي بمعدؿ 

 منسؽ صحة 80سيتـ مف خالؿ ىذا المشروع تدريب 
 ( دورات4)مشارؾ في كؿ دورة 20مدرسية بواقع 

ويقـو منسقي  (نظري و عممي )وسيشمؿ التدريب  
الصحة بدورىـ بتدريب الطمبة أعضاء المجاف الصحية في 

وبذلؾ نضمف وجودج فريؽ مدرب  ( مدرسة80 )المدارس 
 مدرسة مستيدفة، وسيتـ تزويد المدارس 80في 

المشاركة بما يمـز مف مواد إسعافية تساعدىـ عمى تنفيذ 
المياـ الممقاة عمى عاتقيـ بما يخص صحة وسالمة 

.الطمبة

MOHED207033 1مقترح36600شيور

النظافة العامة والنظافة الشخصية

تسعى وزارة التربية والتعميـ العالي إلى إيجاد بيئة آمنة 
وصحية يتمتع بيا الطمبة وذلؾ مف خالؿ تعزيز مفاىيـ 
وسموكيات صحية ينتيجيا خالؿ حياتو اليومية مف نظافة 
الجسد و الممبس وتجسيد ذلؾ مف خالؿ سموكياتو اليومية 
داخؿ وخارج إطار المدرسة مما يؤدي إلى تقميؿ نسبة 
انتشار األمراض المعدية بيف صفوؼ الطمبة وبالتالي 

انخفاض في نسبة الغياب المدرسي بيف الطمبة إف ما يتـ 
غرسو اليـو مف مفاىيـ و عادات صحية يجنى منيا 
صحة متميزة تشمؿ قطاعات أوسع مف المجتمع وكذلؾ 
عادات صحية ليا فرصة أكبر في البقاء واالنتشار حيث 

يؤدي ذلؾ لتحصيؿ عممي أفضؿ حاليًا ومستقباًل

MOHEM2070431مستمر41000شيور

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 

تحسٌن الخدمات اإلرشادٌة والصحٌة فً المدارس

األولوية
مالحظات

الفترة 
بالسنوات

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
الحالة
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

صحة الفـ واالسناف

تتبنى وزارة التربية والتعميـ مفيـو الصحة المدرسية 
الشاممة ضمف استراتيجيتيا التربوية اليادفة الى ايجاد 
جيؿ فمسطيني يمتمؾ المعرفة والميارات الحياتية التي 
تمكنو مف القدرة  عمى التعامؿ بفاعمية وابداع مع 

ارىاصات العصر الحالي ولتعزيز قدرة الطالب عمى اتخاذ 
القرار السميـ فيما يخص صحتو بشكؿ عاـ والصحة 

السنية والفموية بشكؿ خاص

MOHEM207052مستمر100000سنة

تربوي  (طالب لكؿ مرشد)خفض نسبة 
.(500)إلى  (678)مف 

ة وذلؾ بتعييف مرشديف / طالب 500توفير مرشد لكؿ 
تربوييف جدد  ، ونظرا لمظروؼ الي يمر بيا شعبنا مف 
سياسية واقتصادية واجتماعية وتقدـ تكنولوجي وجب 

 طالب حتى 500ضررورة وجود مرشد متفرغ لعدد 
يستطيع التعامؿ مع الطالب في ظؿ الظروؼ التي يمر بيا 
مف ضغوطات نفسية وازمات نفسية وجبت التدخؿ فييا

MOHEM207063مستمر600000سنتيف

تطوير معايير وطنية لمتدخؿ اإلرشادي 
لضبط المؤسسات التي تقدـ الخدمات 

.اإلرشادية في المدارس

يسعى المشروع لتعزيز دور المؤسسات الغير حكومية 
ودورىا في المدارس بحيث تتفؽ مع سياسة الوزارة  
واحتياجات الطمبة في المدارس حيث تتوافؽ مع معايير 
وطنية لمتدخؿ االرشادي داخؿ المدارس لذي تعمؿ االدارة 
عمى القياـ ببرامج توعوية لممرشديف مف ورش عمؿ 

لتوضيح دور المؤسسة بالتعاوف مع المرشد في المدرسة 
.لخدمة الطمبة 

MOHEM207073مقترح5000سنتيف

زيادة نسبة المدارس التي يتوفر فييا 
سنويا (%10)غرؼ إرشاد بنسبة 

تسعى الوزارة جاىدة لتوفير غرفة مرشد تربوي وذلؾ نظرا 
الىمية دوره في المدرسة وحساسية  العمؿ االرشادي فقد 
عممت االدارة عمى حصر احتياجات المديريات مف غرؼ 

 (100)مرشد فتبيف لنا اف المدارس تحتاج الى عدد 
غرفة مرشد موزعة عمى المديريات الست في الوقت 

ومف مبررات المشروع ضرورة وجود غرفة . الحالي 
لممرشد لمتابعة مشاكؿ الطمبة ودراسة الحاالت الفردية 

.ومعالجتيا 

MOHEM207082مقترح50000سنة
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

735,000177,6000المجموع

( 8 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تطوير المواىب والقدرات الثقافية 
والفنية لدى الطمبة

دورة في - دورة في الخط العربي - دورة في فف التطريز 
تنظيـ - دورة في المحاكمة األدبية - نظـ الشعر 

- انشاء صالوف أدبي - ميرجانات ومعارض فنية مركزية 
تنظيـ مراكز بعنواف - دورة ألعضاء البرلماف الطالبي  

تنظيـ يـو عمؿ تطوعي- صمود رغـ الحصار 

MOHED20801125001سنتاف

تطوير الميارات والقدرات الكشفية
تشكيؿ فرقة الوزارة الكشفية - دورة إلعداد عرفاء الطالئع 

تنظيـ مسابقة - تنظيـ مسابقة التفوؽ الكشفي - 
-الصيحات الكشفية 

MOHED2080250001سنتاف

تطوير الميارات والقدرات الرياضية

تنظيـ بطولة كرة قدـ - احياء يـو الرياضي الفمسطيني 
- تزويد المدارس باألدوات الالزمة - لمبنيف وطائرة لمبنات 

تكويف نادي رياضي - تطوير القدرات في تحكيـ كرة سمة 
لمطالبات وآخر لمطمبة

MOHED2080340001سنتاف

21,50000المجموع

( 9 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تطوير نظاـ امتحانات الثانوية العامة

سيتـ تصميـ برنامج محوسب عمى الويب لتنسيب 
المرشحيف لمعمؿ في امتحانات الثانوية العامة مف خالؿ 

مبرمج لمدائرة ، والعمؿ عمى تدريب  ( 2 )انتداب عدد    
رؤساء أقساـ االمتحانات لكيفية التعامؿ مع البرنامج بواقع 

. أياـ 4 ساعة تدريبية ولمدة 12

MOHED20901192801سنتاف

إنشاء بنؾ أسئمة يخدـ االختبارات 
المدرسية الموحدة وغير الموحدة في 

.مختمؼ المواد الدراسية

برنامج محوسب يتـ تغذيتو بالفقرات المقننة ليقـو بدور 
بإخراج اختبار نموذجي ذو دقة قياس عالية

MOHED20902670001سنتاف

19,28067,0000المجموع

21,195,25816,339,890127,912المجموع  للهدف العام 

المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

المشروع/ ماىية البرنامج 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

(دوالر  )الموازنة المطموبة 

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
الحالة

األولوية

الحالة

.تحسٌن نتائج الطلبة فً االختبارات الوطنٌة والدولٌة

مالحظات

األولوية

.تحسٌن الخدمات واألنشطة الطالبٌة فً جمٌع مستوٌات التعلٌم
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

(3)اليدؼ العاـ 
( 1 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

 تطوير القدرات اإلدارية لمموظفيف

دورة ) مف موظفي الوزارة والمديريات 40يتـ تدريب 
 100 ساعة تدريبية يتـ تدريب 60بواقع  (مركزية

شخص موزعة عمى ثالث مجموعات تدريبية مف اإلدارييف 
 ) ساعة تدريبية حسب  جدوؿ تعده المديرية 60بواقع 

يتـ . (مدراء المدارس ، رؤساء أقساـ ، سكرتيري المدارس
مف قبؿ  )متابعة ننفيذ الدورات المعدة في المديريات 

 .(المعيد الوطني لمتدريب 

MOHED3010110 2مقترح10000شيور

تدريب رؤساء أقساـ ومديرو مدارس 
ومشرؼ التكنولوجيا مف كؿ مديرية 
عمى برنامج االدارة االلكترونية

تدريب جميع موظفي وزارة التربية والتعميـ العالي وموظفي 
المديريات والمدارس عمى برنامج اإلدارة اإللكترونية بحيث 
تستطيع كؿ مدرسة مف التعامؿ بيذا البرنامج بسيولة 

ويسر مما يوفر الوقت والجيد عمى أولياء األمور لمتواصؿ 
مع مستوى أبنائيـ مما يزيد دافعيـ لمتواصؿ مع المدرسة 

.لرفع مستوى أبنائنا الطالب

MOHED301026 1مقترح2000شيور

تدريب جميع العامميف في وزارة التربية 
والتعميـ عمى التعامؿ مع مفاىيـ 
قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني

سيتـ تدريب الفئة المستيدفة مف موظفي الوزارة وعددىا 
 ساعة لمدة شيريف خالؿ ورش عمؿ 32 بواقع 25-30

ينظميا موظؼ مف ديواف الموظفيف ويكوف التدريب نظري 
وتطبيقي مما يعكس اثر التدريب عمى الفئة المستيدفة 

بالتعامؿ السميـ مع قانوف الخدمة المدنية االمر الذي يقمؿ 
مف وقوع االخطاء االدارية لمموظؼ االداري المسئوؿ

MOHED301031مقترح1900شيريف

تنفيذ مسح شامؿ لالحتياجات 
التدريبية اإلدارية والحاسوبية لمموظفيف

يتضمف المشروع تصميـ دراسة مسحية شاممة 
لالحتياجات التدريبية تعتمد عمى تحميؿ الوصؼ الوظيفي 
واستطالع آراء الرؤساء والمرؤوسيف وتحديد المسار 

الوظيفي، وذلؾ بيدؼ توجيو القدرات واإلمكانيات المتاحة 
نحو الوظائؼ المناسبة والعمؿ عمى تطوير قدراتيـ مف 

خالؿ التدريب المستمر

MOHEM30104101مقترح38400شيور

11,90038,4002,000المجموع

( 2 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تطوير نظاـ اإلدارة االلكترونية 
وتعميمو عمي كافة المدارس

  تزويد دائرة الحاسوب بالتقارير والنماذج الموجود 
والمتداولة بيف المدرسة ومؤسسات الوزارة وتحميؿ ىذه 
النماذج وتصميـ النظاـ وفؽ متطمبات واحتياجات اإلدارة 
العامة ذات العالقة والمديريات والمدارس التابعة ليا وبعد 
ذلؾ اختيار النظاـ وتطبيؽ بعد عممية التدريب ومتابعتو 
والعمؿ عمي تطويره بما يتناسب مع سياسة واحتياجات 

.الوزارة 

MOHED302011مستمر15000سنة واحدة

الحالة
األولوية

(دوالر  )الموازنة المطموبة 

.تطوٌر القدرات فً التخطٌط واإلدارة وتحسٌن األنظمة المالٌة واإلدارٌة واستخدامها

مالحظات المشروع/ البرنامج 
(دوالر  )الموازنة المطموبة 

.تطوٌر نظم معلومات وقواعد بٌانات مالٌة فً الوزارة، متصلة وذات صلة مع الوزارات األخرى وخاصة وزارة المالٌة

الحالة
األولوية الفترة 

بالسنوات

المشروع/ ماىية البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

.تطوٌر مهارات استخدام الحاسوب والقدرات اإلدارٌة واالتصال والتواصل لدى الموظفٌن

مالحظات المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

إنشاء نظاـ شبكة داخمية تربط 
المدارس مع المديريات والوزارة

  تربط بيف وزارة التربية و التعميـ  wimax  بناء شبكة 
والمديريات والمدارس التابعة ليا بحيث تكوف   جميعا 

.تحت شبكة خاصة ومستقمة 
MOHED302021مستمر672250سنة واحدة

حوسبة نظاـ الرقابة اإلدارية والمالية 
بالوزارة

  تزويد اإلدارة العامة لمتقنيات بالتقارير والنماذج المطموبة 
التي يرى فريؽ الرقابة ضرورة وجودىا في البرنامج 

قياـ اإلدارة - المحوسب                              
العامة لمتقنيات بتحميؿ وبرمجة واختبار وتطبيؽ نظاـ 

.الرقابة المالية واإلدارية بالوزارة
جياز + أجيزة حاسوب وممحقاتيا  (5)توفير عدد - 

لإلدارة العامة لمرقابة الداخمية  (الب توب)حاسوب محموؿ 
.بالوزارة

أجيزة حاسوب وممحقاتيا لرؤساء  (6)توفير عدد - 
.أقساـ الرقابة الداخمية بالمديريات

موظؼ في مجاؿ العمؿ الرقابي  (20)تدريب عدد - 
بالوزارة والمديريات عمى البرنامج المحوسب لمرقابة 

ساعة تدريبية مف خالؿ  (30)اإلدارية والمالية بواقع 
.اإلدارة العامة لمتقنيات بالوزارة

 

MOHED302036 2مقترح16975شيور

حوسبة نظاـ االمتحانات الخاصة 
.بالتوظيؼ لموظائؼ اإلدارية والفنية 

سيتـ تصميـ البرنامج المحوسب مف خالؿ اإلدارة العامة 
لمتقنيات التربوية وبمشاركة اإلدارة العامة لمشئوف اإلدارية 

-25 )، ثـ يتـ تدريب الفئة المستيدفة وعددىا تقريبًا 
في ( جميع العامميف في الشئوف اإلدارية ) متدربًا  ( 30

 )المديريات ووزارة التربية والتعميـ العالي ، وذلؾ بواقع 
 لقاء كؿ 2) ساعة تدريبية لمدة أربعة أشير  ( 60
، وذلؾ مف خالؿ ورش عمؿ ينفذىا مدربوف مف  (أسبوع 

اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية واإلدارة العامة لمشئوف 
مع مراعاة أف يكوف التدريب نظري وتطبيقي – اإلدارية 

وذلؾ مف خالؿ التطبيؽ العممي لمبرنامج ، واالستفادة مف 
.التغذية الراجعة لممشاركيف في تطوير البرنامج لألفضؿ 

MOHED302042مقترح15000سنة واحدة

حوسبة نظاـ التخطيط السنوي 
واإلداري والمالي

ييدؼ المشروع إلى تكويف قواعد بيانات تسيؿ وصوؿ 
المعمومات ويستمـز المشروع قدرات بشرية عالية في 
البرمجة وقواعد البيانات، كما يستمـز بعض التجييزات 

اليامة كالشبكات وأجيزة الحاسوب

MOHED302051مقترح8200سنتاف
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

حوسبة الممؼ التراكمي لمطالب ضمف 

.EMISمشروع 

قيااـ الوزارة بإعداد برنامج محوسب عبر الويب يتـ مف 
خاللو ادخاؿ البيانات المتوفرة في ممؼ الطالب بما يوفر 
لممعمميف واإلدارة المدرسية وأولياء األمور والوزارة بيانات 
كاممة حوؿ األوضاع األكاديمية والصحية واالجتماعية 

.والنفسية لمطمبة

MOHED302061مستمر88950سنتاف

تدريب مجموعة مف موظفي وزارة 
التربية والتعميـ العالي عمى استخداـ 
نظـ المعمومات الجغرافية في التخطيط

 80 مف موظفي الوزارة والمديريات بواقع 20سيتـ تدريب 
 يـو مف خالؿ مدرب خارجي 27ساعة تدريبية لمدة 

 كما سيتـ متابعة تطبيؽ المتدربيف لما GISمختص في 
.تدربوا عميو

MOHED302073 1مستمر8800شيور

تنفيذ مجموعة مف الدراسات المسحية 
والبحوث الميدانية تتعمؽ بالمشاكؿ 

والتحديات التي تواجو الوزارة

دراسة الفاقد التربوي والمالي نتيجة انتقاؿ المعمميف لمعمؿ 
دراسة واقع التدريب الميداني في - في وكالة الغوث 
دراسة مسحية لممرافؽ الصحية في -  المدارس الحكومية 

دراسة مسحية لواقع النشاط الطالبي في - المدارس 
دراسة تقيمية لبرنامج إدارة المعمومات - المدارس 

المدرسية المحوسب

MOHED30208150001مستمر

إعداد مجموعة مف التقارير التي تخدـ 
تطوير المؤشرات اإلحصائية وتعديؿ 

السياسات

تقرير التشكيالت المدرسية المقترحة لمعاـ الدراسي 
تقرير التسرب الطالبي لمفصؿ الثاني  - 2011/2012
تقرير التسرب الطالبي لمعاـ الدراسي  -  2010/2011

تقرير إحصائيات التدريب الميداني   - 2011/2012
تقرير  - 2010/2011لمفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

احصائيات مقارنة لتعداد الطمبة لنياية العاـ الدراسي 
تقرير الكتاب اإلحصائي لمعاـ الدراسي  -  2011/2012

 بحسب االحصاء األولي  وغيرىا مف 2011/2012
التقارير

MOHED302091مستمر10000سنتاف

قرارهتطوير دليؿ المصطمحات التربوية 1مستمر500شيور MOHED302104إعداد الدليؿ بصيغتو األولية ثـ مراجعة الدليؿ وا 

752,92597,7500المجموع

( 3 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

تطوير ىيكؿ تنظيمي لجميع الوظائؼ 
يراعي االحتياجات وينظـ العالقة بيف 

اإلدارات

يتضمف المشروع مراجعة شاممة لييكمية وزارة التربية 
والتعميـ في ضوء االحتياجات الحالية، وسيتـ ذلؾ عمى 
أساس الضـ والتفريغ واالستحداث لإلدارات العامة والدوائر 

واألقساـ المختمفة

MOHEM30301101مقترح300شيور

.مراجعة وتعدٌل الهٌكل التنظٌمً للوزارة

الفترة 
بالسنوات

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
الحالة

األولوية
مالحظات المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

تطوير وصؼ وظيفي لجميع الوظائؼ 
عمى مستوى الوزارة والمديريات 

والمدارس

يتضمف المشروع مراجعة شاممة لموصؼ الوظيفي الحالي 
لجميع الوظائؼ في ضوء المستجدات، وستتـ تمؾ 
المراجعة مف خالؿ تقميؿ نسبة التداخؿ بيف الوظائؼ 

المختمفة ألدنى حد ممكف لما سيتـ تطوير وصؼ وظيفي 
لموظائؼ المستحدثة

MOHEM30302101مقترح500شيور

إصدار وثيقة األنظمة والتعميمات 
.المتعمقة بالوزارة

المشروع عبارة عف تحديث الكتاب الصادر عف وزارة 
 والذي يضـ كافة األنظمة 2000التربية والتعميـ عاـ 

والتعميمات التربوية الصادرة عف الوزارة في كافة المجاالت 
اإلدارية والمالية والتربوية وذلؾ بتحديث تمؾ التعميمات 

ثـ , واألنظمة باضافة الجديد وحذؼ القديـ الممغى منيا 
طباعة الكتاب الجديد المحدث وتوزيعو عمى كافة اإلدارات 

.بالوزارة وعمى كافة المديريات والمدارس التابعة ليا

MOHEM303031مقترح8000سنة

تطوير أدوات تقييـ المؤسسات 
التربوية والبرامج والموظفيف العامميف 

بيا

بناء وتوظيؼ أدوات مقننة لقياس أداء المدارس والبرامج 
التربوية وأداء العامميف في الميداف التربوي مف مشرفيف 
ومديريف ومعمميف وغيرىـ في ضوء معايير محددة ألجؿ 
تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور وبما يحقؽ 
تحسيف وتطوير األداء وصواًل لمجودة الشاممة ويمر 

إعداد أدوات التقويـ    : األولى: المشروع بثالث مراحؿ
: الثالثة    (مقيمييف ومستيدفيف)تدريب العامميف : الثانية

تنفيذ التقييـ وتقييمو

MOHEM303042مقترح10510سنتاف
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123خاصدوليحكومي
األولوية(دوالر  )الموازنة المطموبة 

مالحظاتالمشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

الحالة رقـ المشروع

11,3108,0000المجموع

( 4 )اليدؼ الفرعي 

123خاصدوليحكومي

التعاوف والتنسيؽ ما بيف الوزارة 
وشركائيا وخاصة وكالة الغوث، 

والمؤسسات غير الحكومية والشركاء 
الدوليوف التطويريوف

 تقـو االدارة العامة لمعالقات الدولية والعامة وبالتعاوف مع 
االدارة العامة لمتعميـ العاـ بتعزيز االتصاؿ والتواصؿ مع 
المجتمع المحمي والمدني والمؤسسات العامة والخاصة 

والمؤسسات الدولية إلشراكيـ في تطوير العممية التعميمية 
.والتربوية

MOHEM304011مستمر12400سنتيف

تعزيز ثقة أولياء األمور والجميور 
والموظفيف بوزارة التربية والتعميـ 
وأسموب مف أساليب حؿ المشكالت

تقـو اإلدارة العامة لمعالقات الدولية والعامة بتعزيز الثقة 
بالوزارة لدى أولياء األمور وموظفييا مف خالؿ عدد مف 
الفعاليات واألنشطة التي تساىـ في تحقيؽ التعزيز 

والتنسيؽ المرجويف

MOHEM304021مستمر16300سنتيف

عقد لقاء سنوي عمى األقؿ بيف 
القطاع الحكومي وغير الحكومي 

.بيدؼ تطوير آليات التكامؿ

 تقـو االدارة العامة لمعالقات الدولية والعامة بعقد لقائيف 
منفصميف مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لعرض 
واقع الوزارة، وتقديـ مشاريعيا بيدؼ االستفادة مف تجارب 
وعالقات الجيات المشاركة لمحصوؿ عمى تمويؿ ليا، 
وبيدؼ تعزيز االتصاؿ والتواصؿ مع ىذه الجيات 

والمجتمع المحمي والمدني والمؤسسات العامة والخاصة 
والمؤسسات الدولية ووضعيـ في صورة واقع الوزارة 
شراكيـ في تطوير العممية التعميمية والتربوية .الفعمي وا 

MOHEM304031مقترح16001600خمسة اياـ

1,60028,7001,600المجموع

3777,735172,8503,600المجموع للهدف العام 

2,993,04883,678,040131,512

مالحظات

.تعزٌز التعاون والتنسٌق مابٌن الوزارة وشركائها

المشروع/ ماىية البرنامج المشروع/ البرنامج 
الفترة 
بالسنوات

(دوالر  )الموازنة المطموبة 
الحالة

األولوية

دوالرأمرٌك86,802,600ًالمجموع الكلً للخطة

المجموع حسب جهة التموٌل
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خطة الوزارة .م2011-2012

الجدول الزمنياألنشطة و البرامج
المشاریعو



(1)اليدف العام 
( 1 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تحديد المستوى والجنس والمكان من التخطيط

عداد وثائق العطاء الحصول عمى قطعة أرض مناسبة وا 

أخذ موافقة المانح عمى الطرح والتعاقد

التعاقد- الترسية - الطرح 

التنفيذ

االستالم اإلبتدائي والنيائي

تحديد المستوى والجنس والمكان من التخطيط

عداد وثائق العطاء الحصول عمى قطعة أرض مناسبة وا 

أخذ موافقة المانح عمى الطرح والتعاقد

التعاقد- الترسية - الطرح 

التنفيذ

االستالم اإلبتدائي والنيائي

 غرفة صفية سنويًا125بناء 

 غرفة صفية سنويًا50صيانة عدد 
 مدارس سنويًا لتناسب ذوي االحتياجات 3تييئة عدد 

الخاصة
 معمم سنويًا180توظيف عدد 

تزويد المدارس باألثاث والكتب والوسائل التعميمية

تخصيص غرف لمعممي التربية الخاصة
تأثيث الغرف الني تم اختيارىا

توفير معممين جدد لمعمل في الغرف

( 2 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
عداد وثائق العطاء وا 

أخذ موافقة المانح عمى الطرح والتعاقد
التعاقد- الترسية - الطرح 

التنفيذ
االستالم اإلبتدائي والنيائي

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

مالحظاتالمشروع/ البرنامج  2011

رفع نسبة الممتحقين الجدد في الصف 
األول األساسي في المدارس 

.(% 5 )الحكومية بنسبة 

+ التعميم العام 
التخطيط

زيادة عدد غرف المصادر لمتربية 
 12)سنويًا % 10الخاصة بنسبة 

سنويًا

التربية + األبنية 
الخاصة

استبدال و اضافة غرف صفية
+ األبنية 

التخطيط

 17 مدرسة جديدة بمعدل 34إنشاء 
مدرسة سنويا

األبنية

الجية المعنية
الفترة الزمنية

أنشطة المشروع

الفترة الزمنية
2012 2011

.زٌادة مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة

2012

.زٌادة فرص التحاق األطفال فً سن التعلٌم والطلبة فً جمٌع مراحل التعلٌم وتحسٌن مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة

.زٌادة معدالت التحاق الطلبة بما فٌهم ذوي االحتٌاجات الخاصة الجسدٌة والنفسٌة

مالحظات

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

MOHED10102

MOHEM10103

MOHEM10104

رقم المشروع

MOHED10201
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

عداد وثائق العطاء وا 
أخذ موافقة المانح عمى الطرح والتعاقد

التعاقد- الترسية - الطرح 
التنفيذ

االستالم اإلبتدائي والنيائي

ايجاد قطع األراضي الالزمة
اعداد المخططات اليندسية

ايجاد تمويل مالي
طرح عطاءات لممقاولين

التنفيذ

تحديد االحتياجات من الكتب المدرسية
طرح وترسية عطاء ا لكتب المدرسية
تنفيد عطاء طباعة الكتب المدرسية

توزيع الكتب المدرسية عمى المستودعات والمدارس 
والطمبة

تحديد المدارس المستيدفة من خالل التواصل مع 
المديريات

زيارة المدارس لوضع تصور حول تأىيل المرافق 
.بالتنسيق مع األبنية

اعداد وتجييز المكان
بناء السور والمرافق

تجييز المكان بالمعدات
تخصيص مكان لالدارة

حصر المدارس التي ال يوجد بيا مواءمة
حصر المدارس التي بحاجة لمواءمة عاجمة

توضيح نوع االحتياج من المواءمة
تنفيذ المواءمة

تنفيذ دروس تقوية لمطمبة ضعاف التحصيل

عقد ندوات توعية ألولياء األمور حول أخطار التسرب 
المدرسي

التعاون مع المؤسسات ذات العالقة لمكافحة ظاىرة 
عمالة األطفال

عقد ندوات توعية ألولياء األمور حول أىمية التعميم 
الثانوي األكاديمي والميني

تحسين البيئة المدرسية باالىتمام بالحدائق والمالعب 
والساحات والمرافق

إنشاء مركز لألنشطة الكشفية
+ األبنية 

األنشطة

-1)تزويد كل طالب في الصفوف 
مجانا )برزمة الكتب المدرسية  (12

 في المدارس 10 - 1لمصفوف 
، إضافة إلى المطبوعات (الحكومية

التربوية الالزمة لممديريات

الكتب 
والمطبوعات

+ األبنية 
األنشطة

من % 5صيانة الغرف الصفية بنسبة 
إجمالي الغرف الصفية سنويا

+ األبنية 
التخطيط

رفع نسبة االلتحاق الخاصة بالطمبة 
من المرحمة األساسية إلى المرحمة 

.الثانوية

+ التعميم العام 
التخطيط

 20تطوير المرافق الرياضية في 
مدرسة سنويا

بناء مستودعات مناطقية لألثاث 
بمعدل مستودع واحد سنويًا

الموازم+ األبنية 

MOHED10205

تأىيل المدارس فيزيقيا الستقبال ذوي 
.االحتياجات الخاصة

التربية + األبنية 
الخاصة

MOHED10207

MOHED10204

MOHED10203

MOHED10202

MOHED10208

MOHED10206
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

عقد ندوات لألميات لمتعريف بأىمية برامج الطفولة 
المبكرة

 مربية رياض أطفال جديدة200عقد ورش عمل لعدد 

 روضة أطفال20الساىمة في صيانة وتأىيل عدد 

 روضة أطفال20صيانة عدد 

 مربية في موضوع 100 دورات تدريبية لعدد 5عقد عدد 
األلعاب التربوية

 روضة أطفال بالمكتبات والزوايا التعميمية20تزويد عدد 

تطوير منيجية أكثر دقة لرصد الطمبة المتسربين

تحديث معمومات رصد المتسربين عمى نظام إدارة 
.المعمومات المدرسية

حصر أعداد الطمبة الذين يحتاجون لممعينات
اجراء الفحوصات الالزمة لممحتاجين

طباعة الكتب
توزيع المعينات والكتب
اجراء االختبارات الالزمة

اجراء المقابالت
اختيار المدارس المستيدفة
التوزيع عمى المدارس

( 3 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
فتح مراكز جديدة لمحو األمية بواقع مركز واحد في كل 

مديرية سنويًأ

تزويد المراكز الجديدة بالكتب والقرطاسية

صرف مكافآت العاممين في مراكز محو األمية
فتح مركز جديد لمتعميم الموازي في مديرية خان يونس
تزويد مركز التعميم الموازي الجديد بالكتب والقرطاسية
صرف مكافآت العاممين في مركزي التعميم الموازي

تزويد الدارسين في برامج محو األمية 
وتعميم الكبار برزمة من الكتب 

.التعميمية

توفير احتياجات مراكز محو األمية وتعميم الكبار من رزم 
الكتب التعميمية

MOHEM10303التعميم العام

مالحظات 20112012 الجية المعنية
الفترة الزمنية

زيادة عدد مراكزمحو األمية وتعميم 
الكبار بمعدل مركز واحد سنويًا في 

.كل مديرية
التعميم العام

MOHED10302

التربية الخاصة
 معمم تربية خاصة لمتابعة 24تعيين 

الطمبة ذ ح خ سنويا

أنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

MOHED10301

MOHEM10213

MOHEM10212

خفض معدل التسرب في المدارس 
في العام  (%2.57)الحكومية من 

 (%1) إلى 2010-2009الدراسي 
مع نياية الخطة

+ التخطيط 
التعميم العام

التعميم العام

التربية الخاصة

رقم المشروع

خفض معدل عدد األطفال في رياض 
 ( 15 )طفل إلى  ( 18 )األطفال من 

.طفل لكل مربية
التعميم العام

زيادة عدد الرياض المرخصة بنسبة 
. سنويًا5%

التعميم العام

.توفٌر فرص للتعلٌم غٌر النظامً وتوفٌر فرص استكمالٌة لمن تخرج من التعلٌم غٌر النظامً

زيادة عدد مراكز التعميم الموازي  
.مركزًا واحد في مديرية خان يونس

توفير المعينات السمعية والبصرية 
لمطمبة ذ  (تكبير الكتب )واألكاديمية 

وح خ

MOHEM10211

MOHEM10209

MOHEM10210

3 of 15



Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

(2)اليدف العام 
( 1 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
.تطوير المواد التدريبية وطباعتيا

حصر المعممين وتشكيل المجموعات التدريبية وحوسبتيا

.تنفيذ التدريب الموائي
.متابعة التدريب وتقويمو 

.تقويم المتدربين

تحديد االحتياجات التدريبية حسب التخصص

اعداد مواد تدريبية وفق االحتياجات
تشكيل المجموعات التدريبية حسب االحتياج

تنفيذ التدريب
.متابعة التدريب وتقويمو 

دورات تدريبية لتطوير الوسائل التعميمية

تدورة تدريبية في طرق التدريس

دورة تدريبية في ادارة الصف

دورة تدريبية في التنمية البشرية

تصميم برنامج ندريبي العداد المعممين

 معمم محو أمية بواقع 25عقد ورشة عمل تدريبية لعدد 
 ساعة تدريبية30

و تحديد الفئة المستيدفة/ إعداد المادة التدريبية 
و تجييز مستمزمات الدورات و - طباعة المادة التدريبية 

توفيرىا من خالل عطاءات
البدء في تدريب المجموعة االولى

تدريب المجموعة الثانية
و غجراء عممية تقييم / تدريب المجموعة الثالثة 

لممشروع
دورة في تفعيل المكتبات المدرسية

دورة في ادب االطفال
دورة في الرخصة الدولية

دورة في فن التواصل وكتابة التقارير
دورة في برنامج اليسير والمكانز

تطوير  اداء معممي المدارس االخاصة
التعميم العام 
واإلشراف 

والتأىيل التربوي

تدريب معممي العموم المسئولين عن 
المختبر العممي  عمى تفعيل المختبر 

و صيانتو
التقنيات التربوية

التقنيات التربويةتطوير االداء المكتبي المناء المكتبات

اإلشراف والتأىيل 
التربوي

+ التعميم العام 
اإلشراف والتأىيل 

التربوي

مالحظات2012 2011

تحسٌن نوعٌة التعلٌم والتعلم

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 
الفترة الزمنية

رقم المشروع

.تدرٌب جمٌع المعلمٌن فً جمٌع مراحل التعلٌم وأنواعه من خالل تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة لتأهٌل معلمً المدارس

اإلشراف والتأىيل 
التربوي

تدريب جميع المعممين الجدد بمعدل 
 ساعة تدريبية في المجاالت 60

.التربوية والتخصصية

 20 معمم قديم مدة 4000تدريب 
ساعة تدريبية في المجاالت التربوية 
.والتخصصية حسب حاجة كل معمم

تدريب المعممين العاممين في مراكز 
 30 )محو األمية وتعميم الكبار 

سنويًا (ساعة

MOHED20106

MOHED20105

MOHED20104

MOHED20103

MOHED20102

MOHED20101
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تحديد االحتياجات التدريبية
توفير الفرطاسية والضيافة

تحديد المدريبن
بدء التدريب

التواصل مع االتحادات الفمسطينية لأللعاب
إعداد المادة التدريبية

التواصل مع المديريات لترشيح معممين
إعداد المكان ثم إعداد الدورة
توزيع المكافآت والمواصالت

اعداد المادة التدريبية
تشكيل قادة التدريب

 وضع االنشطة واالدوات
اعداد وتجييز المكان

توزيع المشاركين لمجموعات
اعداد المادة التدريبية
تشكيل قادة التدريب

 وضع االنشطة واالدوات
اعداد وتجييز المكان

( 2 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تحديد المشرفين التربويين الجدد

مراجعة المادة التدريبية
تنفيذ التدريب

اختيار عدد من المشرفين التربويين
مراجعة المادة التدريبية

تنفيذ التدريب
( 3 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تحديد االحتياجات التدريبية
إعداد المواد التدريبية

تنفيذ التدريب
تقويم المشاركين في الدورة

المتابعة والتقويم

تطوٌر المهارات اإلدارٌة والفنٌة لمدراء المدارس

تطوٌر نوعٌة اإلشراف التربوي فً المدارس الحكومٌة

تدريب جميع مديري المدارس ونوابيم 
الجدد عمى الميام اإلدارية والفنية

اإلشراف والتأىيل 
اإلدارات + 

التربوية
MOHED20301

مالحظات

من المشرفين  ( %40)تدريب 
 ساعة لكل مشرف 30القدامى بمعدل 

.سنويًا

اإلشراف والتأىيل 
التربوي

اإلشراف والتأىيل 
التربوي

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الجية المعنيةأنشطة المشروع
الفترة الزمنية

الفترة الزمنية
20112012

مالحظات2012 2011

األنشطةدورة تمييدي شارة خشبية

األنشطة

المشروع/ البرنامج 

تدريب المعممين المنتدبين في مدارس 
.التربية الخاصة

التربية الخاصة 
اإلشراف + 

والتأىيل التربوي

دورة العداد حكام من معممي التربية 
الرياضية في االلعاب الرياضية 

.المختمفة

تدريب مجموعة من المعممين 
وتأىيميم  لقيادة العمل الكشفى 

وتنفيذ نشاطات كشفية داخل كل من 
مديريات التربية والتعميم والمدارس 

قائد كشفي (200)

األنشطة

تدريب المشرفين التربويين الجدد 
.ساعة تدريبية (60)بمعدل 

رقم المشروع

رقم المشروع

MOHED20202

MOHED20201

MOHEM20110

MOHED20109

MOHED20108

MOHED20107
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تحديد االحتياجات التدريبية
إعداد المواد التدريبية

تنفيذ التدريب
متابعة التدريب وتقويمو
اعداد مادة تدريبية

دورة تدريبية بمشروع المدارس المدارة ذاتيًا
شراء أجيزة
زيارات متابعة
زيارات تقويم

( 4 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تشكيل فرق من مشرفين ومعممين لدراسة واقع حضور 

.القدس في المنياج
إدخال المادة ضمن أدلة المعممين في مختمف المباحث 

.السابقة

".القدس والمنياج الفمسطيني: "إعداد كتاب بعنوان

القيام بورش عمل لتحديد مدى طول المنياج في جميع 
المباحث

.حذف بعض الموضوعات شديدة الصعوبة وغير المالئمة

تحويل بعض الموضوعات إلى أنشطة مدرسية أو 
مجتمعية

التربية  )إعداد مرشد المعمم لممباحث الرئيسية 
.... اإلسالمية، المغة العربية، الرياضيات، العموم العامة، 

(إلخ

دليأًل (88)إعداد دليل لممعمم في جميع المباحث بواقع 

الجية المعنيةأنشطة المشروع
الفترة الزمنية

مالحظات 20112012

تعزيز حضور القدس في المنياج 
.الفمسطيني 

المناىج.تحسين جودة المنياج الفمسطيني

المشروع/ البرنامج 

وحدة + المناىج 
القدس

تدريب مديري المدارس القدامى
اإلشراف والتأىيل 

اإلدارات + 
التربوية

تفعيل مشروع المدارس المدارة ذاتيًا 
%5وزيادة عددىا بنسبة 

اإلدارات التربوية

.وتعدٌلها ( 12 - 1 )تطوٌر ومراجعة المناهج والكتب المدرسٌة للصفوف 

رقم المشروع

MOHED20402

MOHED20401

MOHEM20303

MOHED20302
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تنفيذ ورش عمل مع المشرفين والمعممين المتميزين 
إلعداد مادة في حق العودة ضمن المناىج المختمفة مثل 
التربية اإلسالمية والمغة العربية والمواد االجتماعية 

والتربية الفنية

توفير مادة عممية لحق العودة والالجئين في المنياج 
وتثبيت حق العودة في الذاكرة الفمسطينية بواسطة 

موضوعات ومباحث المنياج الفمسطيني

عصام .خالد الخالدي، د.تقييم المادة من لجان مختصة د
عدوان

 c.dإدخال المادة ضمن أدلة المعممين حيث تم توفير 
وتوزيعو عمى مديريات التربية والتعميم

عمل مادة توافقية لمبحث االقتصاد المنزلي والصحة 
والبيئة من خالل الموضوعات المطروحة

عمل ورشة لتقييم منياج الصحة والبيئة في حياتنا

 دعوة المؤسسات والجامعات ذات العالقة   بالمادة 
ومعرفة آرائيم

توثيق المالحظات واألخذ بالتوصيات وورشات العمل

.لممباحث األربعة– إعداد فريق 

.تكميفيم بتحميل المناىج وتحديد الميارات

ترتيب الميارات حسب األولوية وطباعتيا وتحكيميا

اعتماد المادة لتنفيذىا حسب الظروف الصعبة

تحديد المفردات الصعبة في المنياج

تشكيل لجنة لغة االشارة

تأايف االشارات الجديدة

تصوير االشارات

طباعة االسطوانات وتوزيعيا عمى الطمبة

 حضور حق العودة في المنياج 
الفمسطيني

المناىج

إنجاز القسم الثاني من القاموس 
.األكاديمي اإلرشادي لمنياج الصم

التربية +المناىج
الخاصة

المناىجإعداد منياج الطوارئ

المناىج.حل مشكالت مبحث اإلقتصاد المنزلي MOHEM20404

MOHED20403

MOHEM20406

MOHEM20405
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تشكيل لجنة مراجعة المنياج

العمل عمى تكييف المنياج

طباعة التعديالت المقترحة

توزيع الدليل عمى المعنيين

( 5 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
إجراء عممية مسح ميداني لممختبرات العممية القائمة و 

التي تحتاج لعممية تطوير

تحديد االحتياجات و عمل قوائم باالجيزة و االثاث و 
المواد لالزمة لعممية التطوير

طرح المناقصات و العطاءات االزمة
البدء في عممية الصيانة لمبنية التحتية
توريد االجيزة و االدوات و االثاث الالزم

تحديد المدارس التي ال تحتوي عمى مختبر عممي

عمل المخططات االنشائية و قوائم االجيزة و االدوات و 
المعدات و االثاث

طرح المناقصات و العطاءات االزمة
البدء في عممية االنشاء و التجييز لمبنية التحتية

البدء في عممية التجييز و التأثيث

تحديد المكتبات المراد انشاؤىا وتوسعتيا
اعداد قوائم بالكتب  واالثاث المراد تزويدىا
عمل عطاء ات بالكتب متابعة التنفيذ
التنسيق مع االبنية لمتابعة التنفيذ

متابعة االجراءات والعطاءات المعمنة والتنفيذ

تحديد المكتبات المراد انتطويرىا
اعداد قوائم باالثاث والكتب واالجيزة
متابعة التنفيذ مع الجيات المانحة

تحديد  مكتبات المدارس المراد  انشائيا
اعداد قوائم الكتب واالثاث واالجيزة

تحديد المواصفات الخاصة باالثاث واالجيزة ومتابعتيا
متابعة االجراءات والعطاءات المعمنة والتنفيذ

متابعة  فتح المظاريف وتسميم القوائم وتنفيذ المشروع

عدد )إنشاء مكتبة نموذجية مركزية 
6)

التقنيات

زيادة عدد المكتبات المدرسية إلى 
 مكتبة مدرسية150

التقنيات

التقنيات

MOHED20505

MOHED20504

MOHED20503

.األبنٌة المدرسٌة واألثاث والمعدات والمواد التعلٌمٌة والمختبرات والمكتبات فً جمٌع المستوٌات: تحسٌن المرافق التعلٌمٌة بما فٌها البنٌة التحتٌة

تطوير و صيانة المختبرات العممية 
القائمة

+ األبنية 
التقنيات

مراجعة وتعديل منياج الصفين األول 
والثاني الثانوي ليوائم الطمبة الصم

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

التربية +المناىج
الخاصة

مالحظات 20112012
الفترة الزمنية

زيادة عدد المختبرات العممية في 
 مختبر 36انشاء  )المباني القائمة  

(جديد

التقنياتتطوير المكتبات المدرسية

رقم المشروع

MOHED20502

MOHED20501

MOHEM20407
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تحديد األماكن المناسبة الفتتاح المركز
تييأة المراكز

تعيين االخصائيين

اختبار قبمي وبعدي عن االتجاه المعرفي والتوجو 
والسموك لدى الطمبة

تدريب

عمل دورات توعوية حول ترشيد استيالك المياه
تزويد المدارس بمياه صالحة لمشرب

فحوصات دورية لصحة المياه
عمل نشرات حول ترشيد استيالك المياه

( 6 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
اعداد مدربين من رؤساء أقسام التقنيات في - 1

المديريات ومشرفي التكنولوجيا لمقيام بتدريب المعممين 
.في المديريات 

.تدريب مدراء المدارس والمشرفين التربويين - 2
.تدريب جميع المعممين في جميع المديريات - 3

( 7 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تنفيذ دورات تدريبية

تنفيذ دورة تطوير الذات
تنفيذ دورات تدريبية الوحدات العالجية

الجمسات االشرافية

ة/ مرشد 60تدريب 
ة/ طالب 720تدريب 

ة/ طالب 720 المجموعة الثانية تدريب 

دورات لمطمبة و المدرسين حول االسعاف االولي
توزيع حقائب اسعافات اولية

اعداد دليل لالسعافات

دورات وندوات لممدرسين والطمبة و اولياء االمور
توزيع ادوات نظافة

عمل بوسترات ونشرات
اعداد دليل  لمتوعية بالنضافة

منسقي الصحة )زيادة نسبة المعممين 
الحاصمين عمى دورات  (المدرسية

سنويًا (%20)اإلسعاف األولي بمعدل 
الصحة المدرسية

2012

الصحة المدرسيةالنظافة العامة والنظافة الشخصية

اإلرشاد الدعم النفسي واالجتماعي العالجي

تدريب جميع المعممين ومدراء 
المدارس والمشرفين عمى الرخصة 

 ICDLالدولية لقيادة الحاسوب 
واستخدام التكنولوجيا في التعميم 

والتعمم

المعيد الوطني 
لمتدريب

الصحة المدرسيةتزويد المدارس بمياه صالحة لمشرب

2011 المشروع/ البرنامج 

مالحظات

استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم

الفترة الزمنية
2012 2011

التربية الخاصة

التوسع في مشروع المدرسة صديقة 
الطفل

+ التعميم العام 
الصحة المدرسية

تحسٌن الخدمات اإلرشادٌة والصحٌة فً المدارس

أنشطة المشروع

تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قدرات 
.المرشدين التربويين  في المدارس

اإلرشاد

الفترة الزمنية
مالحظات

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الجية المعنية

MOHEM20507

MOHED20506
إنشاء مراكز مصادر تربية خاصة 

( مراكز5)جديدة في المديريات 

رقم المشروع

MOHEM20704

MOHED20703

MOHED20702

MOHED20701

رقم المشروع

MOHED20601

MOHEM20508
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

دورات لمطمبة حول اىمية صحة الفم واالسنان
توزيع فراشي اسنان ومعجون عمى الطمبة

عمل بوسترات ونشرات

اعالن
اختبار التوظيف
عمل مقابالت

تعين مرشدين جدد

وضع معايير واسس ونظم تتفق مع  الدين االسالمي 
.وثقافتنا

عمل لقاءات مع المرشدين

تطبيق خطة المؤسسات  من خطة الوزارة من خالل 
ورش عمل مع المؤسسات

حصر احتياجات المرشدين من الغرف
بناء غرف صفية جديدة
تاسيس غرفة مرشد

( 8 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
دورة في فن التطريز
دورة في الخط العربي
دورة في نظم الشعر

دورة في المحاكمة األدبية
تنظيم ميرجانات ومعارض فنية مركزية

انشاء صالون أدبي
دورة ألعضاء البرلمان الطالبي

تنظيم مراكز بعنوان صمود رغم الحصار
تنظيم يوم عمل تطوعي

دورة إلعداد عرفاء الطالئع
تشكيل فرقة الوزارة الكشفية
تنظيم مسابقة التفوق الكشفي
تنظيم مسابقة الصيحات الكشفية

زيادة نسبة المدارس التي يتوفر فييا 
سنويا (%10)غرف إرشاد بنسبة 

األبنية+ االرشاد 

 (طالب لكل مرشد)خفض نسبة 
.(500)إلى  (678)تربوي من 

االرشاد

تطوير المواىب والقدرات الثقافية 
والفنية لدى الطمبة

األنشطة

االنشطةتطوير الميارات والقدرات الكشفية

مالحظات

.تحسٌن الخدمات واألنشطة الطالبٌة فً جمٌع مستوٌات التعلٌم

20112012 الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 
الفترة الزمنية

تطوير معايير وطنية لمتدخل 
اإلرشادي لضبط المؤسسات التي 
.تقدم الخدمات اإلرشادية في المدارس

االرشاد

الصحة المدرسيةصحة الفم واالسنان

رقم المشروع

MOHED20802

MOHED20801

MOHEM20708

MOHEM20707

MOHEM20706

MOHEM20705
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

احياء يوم الرياضي الفمسطيني

تنظيم بطولة كرة قدم لمبنين وطائرة لمبنات
تزويد المدارس باألدوات الالزمة
تطوير القدرات في تحكيم كرة سمة

تكوين نادي رياضي لمطالبات وآخر لمطمبة

( 9 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
تطوير أنظمة التسجيل
تطوير أنظمة الدراسة

تطوير نظام التصحيح والمراقبة
تطوير جمع العالمات
تطوير لجان التجييز

تطوير أنظمة الفرز واإلدخال

إنشاء  نموذج راش
وضع الفقرات وترقيميا

تدريب فريق لبناء بنك أسئمة
السفر لمتعرف إلى تجارب الدول في بنوك األسئمة

(3)اليدف العام 
( 1 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
.اعداد مجموعات التدريب حسب المسمى الوظيفي 

تدريب العاممين عمى التخطيط اإلستراتيجي
تدريب العاممين عمى إدارة الوقت
تدريب العاممين عمى اتخاذ القرار

تدريب العاممين عمى بناء النظم اإلدارية

تدريب عمى ااجراءات الفصل الثاني

تدريب عمى اجراءات امتحان االكمال

2011

 تطوير القدرات اإلدارية لمموظفين

إنشاء بنك أسئمة يخدم االختبارات 
المدرسية الموحدة وغير الموحدة في 

.مختمف المواد الدراسية

القياس والتقويم 
واالمتحانات

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 
الفترة الزمنية

االنشطةتطوير الميارات والقدرات الرياضية

أنشطة المشروع مالحظاتالمشروع/ البرنامج 

مالحظات

تدريب رؤساء أقسام ومديرو مدارس 
ومشرف التكنولوجيا من كل مديرية 
عمى برنامج االدارة االلكترونية

.تطوٌر مهارات استخدام الحاسوب والقدرات اإلدارٌة واالتصال والتواصل لدى الموظفٌن

2012

الشئون اإلدارية 
معيد التدريب+ 

.تطوٌر القدرات فً التخطٌط واإلدارة وتحسٌن األنظمة المالٌة واإلدارٌة واستخدامها

الفترة الزمنية

التقنيات

.تحسٌن نتائج الطلبة فً االختبارات الوطنٌة والدولٌة

20112012

تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة
القياس والتقويم 
واالمتحانات

الجية المعنية رقم المشروع

رقم المشروع

MOHED30102

MOHED30101

MOHED20902

MOHED20901

MOHED20803
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

.اعداد مجموعات التدريب حسب المسمى الوظيفي 
عقد ورشة عمل عن مفيوم قانون الخدمة المدنية

تدريب العاممين عمى الشق االداري
تدريب العاممين عمى الشق المالي

.التنسيق مع اإلدارة العامة لمتخطيط لتكوين لجنة مشرفة

االتفاق عمى آلية تحديد االحتياجات كعمل استبانة أو 
الخ..... اجتماعات أو 

.تطبيق أدوات القياس واستخراج النتائج

( 2 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
دراسة تحميمية *

تحديد اإلحتياجات الفنية والمادية
شراء ومتابعة توريد األجيزة
 تركيب واختبار التجييزات

دراسة تحميمية *
تحديد اإلحتياجات الفنية والمادية
شراء ومتابعة توريد األجيزة
 تركيب واختبار التجييزات

تزويد االدارة العامة لمتقنيات بالتقارير والنماذج والبيانات 
المطموبة العداد البرنامج

قيام االدارة العامة لمتقنيات بتحميل وبرمجة واختبار 
وتطبيق نظام الرقابة المحوسب

البدء بتوفير أجيزة الحاسوب وممحقاتيا حسب ما ورد 
في المشروع

تدريب فريق العمل في الوزارة والمديريات عمى البرنامج 
المحوسب

حوسبة نظام الرقابة اإلدارية والمالية 
بالوزارة

MOHED30203

MOHED30202

دائرة الحاسوب 
الرقابة+ 

تطوير نظام اإلدارة االلكترونية 
وتعميمو عمي كافة المدارس

+ األبنية 
التقنيات

إنشاء نظام شبكة داخمية تربط 
المدارس مع المديريات والوزارة

+ األبنية 
التقنيات

الجية المعنيةأنشطة المشروع
الفترة الزمنية

مالحظات 20112012

تدريب جميع العاممين في وزارة 
التربية والتعميم عمى التعامل مع 
مفاىيم قانون الخدمة المدنية 

الفمسطيني

الشئون اإلدارية 
معيد التدريب+ 

تنفيذ مسح شامل لالحتياجات 
التدريبية اإلدارية والحاسوبية 

لمموظفين

+ معيد التدريب 
التخطيط

المشروع/ البرنامج 

.تطوٌر نظم معلومات وقواعد بٌانات مالٌة فً الوزارة، متصلة وذات صلة مع الوزارات األخرى وخاصة وزارة المالٌة

رقم المشروع

MOHED30201

MOHEM30104

MOHED30103
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

التعرف بنظام االمتحانات المحوسبة

تدريب العاممين عمى استخدام قواعد البيانات

تدريب العاممين عمى التعامل مع نظم المعمومات

برمجة نماذج امتحانات

نماذج )تطوير النماذج المتعمقة باإلدارة العامة لمتخطيط 
التشكيل األولي، نموذج التعداد الشيري، نموذج التسرب، 

(....نموذج احصائيات الالجئين، 

متابعة تطوير النماذج عمى نظام ادارة المعمومات 
.المدرسية

( مدرسة100)تقييم المرحمة االولى من المشروع 

مدرسة  (350)تنفيذ المشروع عمى المدارس المتبقية 
.حكومية وخاصة

متابعة تنفيذ المدارس لمتدريب وكتابة التقرير النيائي

 ساعة 80 لمدة Oracleتنفيذ برنامج تدريبي عمى 
.تدريبية

.تكوين طبقة عمى البرنامج خاصة بممف األراضي
(SMISٍ )ربط البرنامج بقاعدة بيانات مركزية 

دراسة الفاقد التربوي والمالي نتيجة انتقال المعممين 
لمعمل في وكالة الغوث

دراسة واقع التدريب الميداني في المدارس الحكومية
دراسة مسحية لممرافق الصحية في المدارس

دراسة مسحية لواقع النشاط الطالبي في المدارس

دراسة تقيمية لبرنامج إدارة المعمومات المدرسية 
المحوسب

دائرة الحاسوب 
التخطيط+ 

تنفيذ مجموعة من الدراسات المسحية 
والبحوث الميدانية تتعمق بالمشاكل 

والتحديات التي تواجو الوزارة
التخطيط

تطوير قدرات مجموعة من موظفي 
وزارة التربية والتعميم العالي عمى 

استخدام نظم المعمومات الجغرافية في 
التخطيط

حوسبة الممف التراكمي لمطالب ضمن 
.EMISمشروع 

+ التقنيات 
التخطيط

حوسبة نظام التخطيط السنوي 
واإلداري والمالي

MOHED30207

MOHED30205

MOHED30206

التخطيط

حوسبة نظام االمتحانات الخاصة 
.بالتوظيف لموظائف اإلدارية والفنية 

دائرة الحاسوب 
الشئون + 

اإلدارية
MOHED30204

MOHED30208
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

تقرير التشكيالت المدرسية المقترحة لمعام الدراسي 
2011/2012

2010/2011تقرير التسرب الطالبي لمفصل الثاني 
2011/2012تقرير التسرب الطالبي لمعام الدراسي 

تقرير إحصائيات التدريب الميداني لمفصل الثاني من 
2010/2011العام الدراسي 

تقرير احصائيات مقارنة لتعداد الطمبة لنياية العام 
2011/2012الدراسي 

 2011/2012تقرير الكتاب اإلحصائي لمعام الدراسي 
بحسب االحصاء األولي

2011/2012تقرير التشكيالت الفعمية لمعام الدراسي 

تقرير احتياجات الوزارة من المدارس لمسنوات الخمس 
القادمة

تقارير االنجاز الشيرية والربعية والسنوية

إعداد الدليل بصيغتو األولية
قراره مراجعة الدليل وا 

( 3 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
عقد لقاء تعريفي بالييكل التنظمي

عقد ورشة عمل تضم جمع رؤساء الدوائر
وضع تصور لمييكل التنظيمي بناء عمى دراسة العمل

توضيح العالقة بين اإلدارات المختمفة
إقرار الييكل التنظيمي

مراجعة الوصف الوظيفي الحالي

مراجعة الييكل التنظيمي والعالقات القائمة بين الوظائف 
المختمفة

تطوير نماذج الوصف الوظيفي
تنفيذ التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف اإلدارية والفنية

المراجعة والتقييم

الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 
الفترة الزمنية

مالحظات 2012

إعداد مجموعة من التقارير التي 
تخدم تطوير المؤشرات اإلحصائية 

وتعديل السياسات
التخطيط

التخطيط

2011

.مراجعة وتعدٌل الهٌكل التنظٌمً للوزارة

+ التخطيط 
الشئون اإلدارية

تطوير ىيكل تنظيمي لجميع الوظائف 
يراعي االحتياجات وينظم العالقة بين 

اإلدارات

تطوير وصف وظيفي لجميع الوظائف 
عمى مستوى الوزارة والمديريات 

والمدارس

التخطيطتطوير دليل المصطمحات التربوية

MOHEM30301

MOHED30210

MOHED30209

رقم المشروع

MOHEM30302
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
الجية المعنيةأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

الفترة الزمنية
2012 مالحظات2011

األبنيةإنشاء روضة أطفال حكومية

رقم المشروع

MOHED10101

عقد سمسمة من ورش العمل لمراجعة وتعديل وتحديث 
وثيقة األنظمة والتعميمات الوزارية

 نسخة من كتاب األنظمة والتعميمات 600طباعة 
المحدث وتوزيعو

.تطوير أدوات تقييم األداء لكافة الفئات

تطوير أدوات لتقييم البرامج والمشاريع المنفذة

( 4 )اليدف الفرعي 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
 مؤسسة لممؤسسات 50تنفيذ زيارات ميدانية لعدد 

المستيدفة واصطحاب ىدايا مناسبة
استقبال الوفود في الوزارة كرد لزياراتنا

ورشة عمل لمناقشة وتنسيق المشاريع التعاونية تشمل 
 ورش عمل10فقط قرطاسية وضيافة لعدد 

عقد لقاءات مع أولياء األمور لوضعيم في صورة 
الوضع العام

طباعة منشورات تتعمق بالتعميم وخدماتو المقدمة بيدف 
حث أولياء االمور عمى تسجيل أبنائيم في المدارس في 

سن مبكرة
تنفيذ زيارات وتقديم ىدايا لمموظفين
عقد لقاءات فصمية مع أولياء األمور

عقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات الوزارة مع المدرء 
العامين ونقل الصورة لمموظفين

عقد أيام ترفييية لمطمبة وأولياء أمورىم
تفعيل دور المجنة االجتماعية والقيام برحالت جماعية 

لمموظفين
عقد حفل تكريم ألولياء األمور المتميزين

عقد لقاء مع المؤسسات الحكومية لمناقشة وضع الوزارة 
وطرح مشاريعيا وخططيا، يشمل أجرة مكان، وضيافة، 

وقرطاسية ومطبوعات، وشيادات ودروع

عقد لقاء مع المؤسسات الغير حكومية لمناقشة وضع 
الوزارة وطرح مشاريعيا وخططيا يشمل أجرة مكان، 
وضيافة، وقرطاسية ومطبوعات، وشيادات ودروع

2012

.تعزٌز التعاون والتنسٌق مابٌن الوزارة وشركائها

مالحظات 2011

التعاون والتنسيق ما بين الوزارة 
وشركائيا وخاصة وكالة الغوث، 

والمؤسسات غير الحكومية والشركاء 
الدوليون التطويريون

العالقات العامة

الجية المعنية
الفترة الزمنية

عقد لقاء سنوي عمى األقل بين 
القطاع الحكومي وغير الحكومي 

.بيدف تطوير آليات التكامل
العالقة العامة

تعزيز ثقة أولياء األمور والجميور 
والموظفين بوزارة التربية والتعميم 
وأسموب من أساليب حل المشكالت

العالقات العامة

تطوير أدوات تقييم المؤسسات 
التربوية والبرامج والموظفين العاممين 

بيا
التخطيط

إصدار وثيقة األنظمة والتعميمات 
.المتعمقة بالوزارة

التعميم العام

رقم المشروعأنشطة المشروعالمشروع/ البرنامج 

MOHEM30401

MOHEM30403

MOHEM30402

MOHEM30304

MOHEM30303
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