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ممخص التقرير

ينطمق تقرير اإلنجاز الخاص بوزارة التربية والتعميم العالي من منطمقات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخطط التي صممتيا

الوزارة لنفسيا ,وذات صمة وثيقة بمحاور العمل التعميمي والتربوي ,والتي تتمخص في:

المحور األول :توفير فرص االلتحاق في التعميم وتحسين قدرة النظام التعميمي عمى االحتفاظ بالطمبة.

المحور الثاني :تحسين نوعية التعميم والتعمم.

المحور الثالث :تطوير القدرات في التخطيط واإلدارة ,وتحسين األنظمة اإلدارية والمالية واستخداميا.
يضاف إلى ذلك السعي نحو تحقيق التحول التدريجي لقطاع التعميم العالي من التوجو نحو العرض إلى التوجو نحو

الطمب بما يضمن االنسجام بين مخرجات التعميم العالي واحتياجات السوق ,وىو ما يعرف باالرتباطية.

لقد اتخذت اإلدارة العميا في الوزارة ق ار ارً واضحاً بدعم العممية التعميمية في كافة المؤسسات التعميمية مادياً وبشرياً,

سعياً نحو االرتقاء بالعمل المؤسسي الميني من خالل تجسيد المحاور آنفة الذكر واقعاً ممموساً في نظامنا التعميمي ,وقد

عمدت اإلدارات المتخصصة في الوزارة إلى تحقيق ذلك من خالل جيود مضنية وممموسة ,فعمى صعيد المحور األول كانت

ىناك عممية توفير لفرص التعميم والتعمم من خالل زيادة عدد المباني والمؤسسات التعميمية كماً من حيث العدد ,ونوعاً من

حيث التحسين وزيادة الجودة ,والتحول التدريجي ألساليب وأدوات االتصال والتواصل من النظام الورقي إلى النظام

االلكتروني ,وقد حقق ىذا التوجو تطو ارً ممموساً خالل الفترة الماضية ,كما أدت عمميات توفير الكتب المدرسية ذات الجودة
العالية لمطمبة ,والسعي إلى تعيين العنصر البشري المؤىل إلى زيادة قدرة النظام عمى االحتفاظ بالطمبة.

لقد قدمت الوزارة خالل العام المنصرم أنموذجاً من العمميات واإلجراءات اليادفة إلى تحسين نوعية التعميم والتعمم

من خالل حزمة كبيرة من برامج التدريب المقدمة إلى عاممييا عمى اختالف مياميم ومواقعيم الوظيفية سعياً نحو تطوير

قدراتيم المينية واإلدارية والمالية ,ولطمبتيا من خالل األنشطة التعميمية والتربوية التي استيدفتيم ,حيث وازنت ىذه البرامج

بين حاجات العاممين ,واحتياجات الواقع التعميمي التربوي لموزارة ,وقد خضعت كافة العمميات ألنظمة القياس والتقويم بشكل

موازي لسير العمميات.

لقد اىتمت الوزارة أيضاً خالل العام بتوطيد العالقة مع المجتمع المحمي والمانحين ,وقد برز ذلك جمياً في حجم

صب بشكل جمي في صالح العممية التعميمية ,وأعداد المشاريع المشتركة والممنوحة ,والذي كان
التعاون وتبادل األدوار الذي ّ
لو أبمغ األثر في تبمور نظام تعاوني يعكف عمى النيوض بالواقع التعميمي التعممي برغم الصعاب والتحديات.

أما عمى صعيد التعميم العالي فقد انصبت الجيود خالل العام عمى صناعة االرتباطية بين مؤسسات التعميم العالي

واالحتياجات الحقيقية لسوق العمل ,وذلك من خالل الدراسات التي جرى العمل عمييا بالتعاون مع جيات حكومية أخرى

والتي يفترض أن تخضع نتائجيا لمدراسة الواقعية لالستفادة منيا في تطوير حجم الفائدة واألثر لمؤسسات التعميم العالي في

واقعنا التعميمي والمجتمعي.
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Report Abstract
The achievement report of the Ministry of Education and Higher Education stems

from bases deeply associated with plans designed by the Ministry and with pivots
of the educational work which were elaborated as follows :

First pivot : Providing opportunities for attending schools and improving the
educational system's capacity of retaining students .

Second Pivot : Improving the quality of teaching and learning

Third pivot : Developing abilities in planning and administrating and improving
financial and administrative system along with utilizing them .

Moreover , there is the quest for achieving gradual transformation in higher

education sector from supply-oriented system to demand-oriented one , so that
consistency between higher education outputs and market demands will be
secured .

The highest authority of the Ministry made an obvious decision in order to support
the educational process at all educational institutions physically and humanly for

the purpose of elevating the level of institutional work through bringing the formerly
stated pivots into life in our educational system . The specialized administrations
exerted hard work to achieve the forgoing . For instance , at the level of the first
pivot , there was providing educational opportunities by increasing buildings and

educational institutions in number and improving them in quality . Also by gradual
transformation in means of communication from paper-based system to an

electronic system . This attitude fulfilled a remarkable development over the past
period of time . The process of providing quality school books for students and

employing qualified workforce resulted in increasing the system's ability of retaining
students .

The Ministry presented during the past year an example of processes and
meaningful measures for the purpose of improving the quality of teaching and

learning by a wide range of training programs offered for employers of different
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tasks and posts to develop their professional , administrative and financial abilities
. These programs are offered for students too through educational activities ,

whereas these programs create parallelism between the needs of workers and the
needs of the educational reality of the Ministry . All processes have been gone

through measurement and evaluation systems in a way that goes parallel with the
continuity of them .

The Ministry was interested also , in the past year , in strengthening relationships
with the local community and donors which obviously appears in the size of

cooperation and exchanging roles that positively served the educational process .

It appears too in preparing joint and donated projects which got a significant part in
forming a cooperative system works on developing the educational processes
despite of obstacles and difficulties .

At the level of higher education , all efforts , during the past year , focused on

creating a link between the institutions of higher education and the real needs of
labor market by studies carried out in association with government bodies . The
findings of these studies shall be subject to a realistic study to utilize them in

developing the size of benefit and effect resulted from the institutions of higher
education on our societal and educational reality .
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المقدمة:
يعد تقرير اإلنجاز السنوي الذي تعده اإلدارة العامة لمتخطيط بو ازرة التربية والتعميم بتكميف من اإلدارة

العميا بالو ازرة ممثمة بمعالي الوزير ,وعطوفة وكيل الو ازرة والوكبلء المساعدون بمثابة المرآة التي تنعكس من
خبلليا كافة اإلنجازات التي تحققيا الو ازرة ممثمة باإلدارات العامة فييا ,حيث تسعى فرق العمل جاىدة إلى
تحقيق األىداف التي وضعتيا لنفسيا كي تنيض بطاقاتيا المادية والبشرية ,وتجسد الجزء النظري الذي

يتصل بيا من خطط الو ازرة اإلستراتيجية والتشغيمية واقعاً ممموساً تبينو األنشطة والفعاليات واإلجراءات التي

يعكف الجميع عمى إنجازىا طيمة شير من العمل الدؤوب الذي تتوزع فيو الميام عمى العاممين بما يتبلءم مع
تخصصاتيم وامكاناتيم.

ييدف تقرير اإلنجاز السنوي الذي تصدره و ازرة التربية والتعميم العالي إلى التعرف عمى ما تقدمو

القطاعات المتنوعة العاممة في الو ازرة من أعمال لبلرتقاء بالعممية التعميمية والنيوض بيا لتواكب ركب

المسيرات التعميمية اإلقميمية والدولية ,كما ييدف أيضاً إلى إطبلع قيادة القطاع التعميمي بشكل خاص,
والقيادة بشكل عام عمى طبيعة سير العممية التعميمية في محافظات غزة ,ومدى تطورىا كماً وكيفاً ,وذلك

بيدف إيناسيا وتبص يرىا بشأن ىذا القطاع الحيوي واليام بحيث تمتمك المعطيات التي تتمكن من خبلليا

اتخاذ الق اررات ذات الصمة بالعممية التعميمية مما يعكس تواصبلً واتصاالً فاعمين يحققان نيضةً تعميمية

ممموسة تعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع.
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رؤية وزارة الرتبية والتعليم العايل

بناء إنسان فمسطيني صالح يعتز بدينو ووطنو ,ويتفاعل بإيجابية مع تطور العموم
والتكنولوجيا ,ويسيم مبدعاً في بناء مجتمع القيم والخمق الرفيع  ,وتحقيق الجودة في
نظام التعميم والبحث العممي.

رسالة وزارة الرتبية والتعليم العايل

تسعى وزارة التربية والتعميم العالي إلى توفير التعميم لمجميع وتحسين نوعيتو ومعاييره
في جميع المستويات ,من أجل تمبية احتياجات المتعممين لمتكيف مع متطمبات عصر

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ,وتعميق فيميم لمدين ,وتوسعة فكرىم في بيئة
صحية متوازنة تأىميم لمدفاع عن الحقوق الوطنية وأداء الواجب بكفاءة ,واالنفتاح
عمى المجتمعات اإلنسانية ,وذلك بالتعاون مع الو ازرات األخرى والمنظمات غير

الحكومية والمؤسسات اإلقميمية والدولية في إطار الخطة التطويرية اإلستراتيجية
التربوية لموزارة بما يحقق المشاركة اإلستراتيجية ,ويضمن جودة األداء.
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السيـاســات:

أىم سياسات وزارة التربية والتعميم العالي:

 التعميم لمجميع :تمتزم و ازرة التربية والتعميم العالي بتوفير التعميم الجيد لجميع األطفال في سن المدرسة
إناثاً وذكو اًر ,وزيادة فـرص الحصول عمى التعميم الجيد عمى المستويـات األخـرى مثل التعميـم العالي بما فيو

التعميم الميني والتعميم غير النظامي.

 القيم اإلسالمية :تمتزم و ازرة التربية والتعميم العالي بسياسات تتواءم مع الدين اإلسبلمي باعتباره الدين
الرسمي لمدولة بحسب بنود الميثاق الوطني الفمسطيني ,وبذلك فإن الو ازرة تنبذ كل ما يتنافى مع اإلسبلم
من ممارسات تربوية أو مناىج أو فعاليات.

 النوع االجتماعي :عمى الرغم من اإلنجاز الممحوظ في النظام التعميمي في ىذا المجـال ,فقـد اتخـذت
تدابيـر إضافيـة لجسر الفجوات المتبقية بين اإلناث والذكور في معدالت االلتحاق وعمى جميع المستويات
ولجميع أنواع التعميم ,ولتشجيع النسـاء عمى العمـل في مجـال التعميـم وعمى جميـع المستويات والسيما في

أعمى مناصب صنع القرار.

 االىتمام الواضح بشرائح المجتمع وخاصة الفقراء :سيتم إيبلء اىتمام خاص بالفقراء من خبلل توفير
الخدمات التعميمية ,وكذلك المنح الدراسية والقروض لمطمبة.

 محاربة األمية والتسرب المدرسي :تبذل و ازرة التربية والتعميم العالي جيوداً مضنية؛ لمحاربة األمية
والمحافظة عمى الدوام المدرسي بعيداً عن تسرب الطمبة وىروبيم من خبلل أساليب متنوعة ووسائل

مختمفة.

 الطمبة ذوو االحتياجات الخاصة :سوف تبذل جيود إضافية في مجال التعميم الجامع وعمى جميع
مستويات التعميم.

 التركيز عمى النوعية :سيتم التركيز عمى تحسين النوعية في الفترة المقبمة ,وستنفذ اإلستراتيجية الوطنية
لتأىيل المعممين ,وستكون ىناك مراجعة وتطوير لمناىج التعميم العام والكتب المدرسية بصورة دورية ,وفي

مجال التعميم والتدريب الميني والتقني ستقوم الو ازرة بإعداد المناىج المبنية عمى أساس الوحدات ,كما
ستبذل جيداً كبي اًر لتحسين نوعية التعميم العالي بما في ذلك تشجيع البحث العممي.

 المواءمة والربط مع التنمية االجتماعية واالقتصادية :سينصب التركيز بصفة خاصة عمى ربط التعميم
وخصوصاً في مرحمة ما بعد التعميم الثانوية مع سوق العمل واحتياجات المجتمع.

 العموم والتكنولوجيا :سوف تتحسن دراسة العموم والتكنولوجيا مع إيبلء اىتمام خاص بتوسيع استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم عمى جميع المستويات والدراسات المتصمة بالحاسوب ,وسيتم
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تطوير سياسة لمعموم والتكنولوجيا في التعميم العالي وتشجيع البحوث ذات العبلقة في خطوات متبلحقة

إلنياء أمية الحاسوب.

 التعميم العالي :سينصب التركيز عمى تحسين نوعية ومخرجات التعميم العالي ,عمى اعتبار أن التعميم
العالي رافد أساسي لمتعميم العام والعكس صحيح ,وستحاول الو ازرة الوصول إلى معايير دقيقة وثابتة
لمعرض والطمب بين التعميم العام والتعميم العالي بما يضمن تغذية كل منيما لآلخر دون ترىل أو عجز,
كما سينصب االىتمام نحو المنح الدراسية الداخمية والخارجية لمطمبة المتفوقين وذوي االحتياجات الخاصة,

ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض مسيرة التعميم العالي ,وتحاول الو ازرة النوء بالتعميم العالي بعيدا عن

المفيوم التجاري الربحي ,وتركيز الجيود لمتوجو نحو النوعية.

 تعزيز دور القطاع الخاص :دمج واشراك القطاع الخاص بشكل استراتيجي من خبلل المشورة في مجال
السياسات وخاصة في مجال التعميم العالي والتعميم الميني ,والمشاركة في تنفيذ النشاطات والتدريب

الميني والتقني ,ومن خبلل تشجيع االستثمار في التعميم.

 تحسين الشراكات :التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث وتعزيز العبلقة مع القطاع الخاص وشركاء التطوير
الدوليين ,ومشاركة جميع الشركاء في الحوار بشأن السياسات والتخطيط والتنفيذ والرصد والمراجعة الدورية
لمتقدم الذي يتم إجراؤه في الخطة ,وستكون الخطة التطويرية التربوية اإلستراتيجية إطا اًر لتحسين الشراكة,

واالستثمار خارج إطار الخطة لن يحظى بالتشجيع.

 القدرة عمى التخطيط والتنظيم :سيتم تطوير نظم دعم القرار وميارات التخطيط وتنفيذ وادارة الخطة,
وتطوير إستراتيجية لمتدريب في المجاالت ذات العبلقة ,ووضع وتنفيذ وربط الحوافز بالتدريب ,كما سيتم
تقييم أداء مختمف الوحدات في الو ازرة والمديريات ومؤسسات التعميم العالي والمدارس عمى أساس التقدم

الذي يتم إجراؤه في تنفيذ برامج الخطة.

 الالمركزية واعادة ىيكمية الوزارة :سيتم اتخاذ إجراءات لمتوجو نحو البلمركزية ,كمـا سيتم مراجعة الييكل
التنظيمي في الو ازرة وعمى جميع المستويات والمؤسسات ,ومراجعـة األنظمـة والتعميمات والوصف الوظيفي

لجميع الوظائف في اإلدارات والدوائر المختمفة.
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االستراتيجيات:
لقد اعتمـدت الو ازرة عمى خطة إستراتيجية وأخرى تشغيمية ,بما يتناغم مع خطتيا اإلصبلحية ,وىي

خطة تعتمد عمى أن التعميم حق لمجميع دون أي تمييز بين أبناء ىذا الوطن بمن فييـم ذوو االحتياجـات
الخاصـة ,والطمبـة غير النظامييـن كمـا ىو الحـال في برنامج التعميـم البيتـي.

كذلك تضمنت إستراتيجية الو ازرة تطوير التعميم بكافة مراحمو كماً وكيفاً ,واالىتمام بتمبية احتياجاتو المادية
والبشرية ,واالعتماد الخاص عمى تطوير مناىج التعميم وتنقيتيا من الشوائب وتحسينيا ,ودعم الجامعات
والمؤسسات األكاديميـة ومراكز األبحـاث؛ لبناء اإلنسان الفمسطيني المستنيـر والقـادر عمى توظيـف المعرفـة

والتكنولوجيا الحديثـة في اإلنتاج وفي كل المجاالت األخرى.

إن إستراتيجية الو ازرة تعتمد عمى توفير األمن الوظيفي لكل الموظفين ,وتنفيذ امتحانات الثانوية العامة

الموحدة ,واحياء مباحث التعميم اإللكتروني؛ لتحسين واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في

التعميم الفمسطيني ,واعداد وتأىيل المعممين في فمسطين بالشراكة مع مختمف المؤسسات المحمية والدولية
عمى اعتبار أن ىذا اإلعداد ترجمة عممية ومطمب وطني في سبيل تحقيق األىداف في إصبلح التعميم

وتطويره ,إضافةً إلى رسم الخطط؛ لبناء المدارس وتأثيثيا والذي توقف نسبياً بسبب الحصار ,وتوفير
الكتب المدرسية البلزمة لمطمبة ,وكذلك كتب المكفوفين ,والبدء في تطبيق الخطة اإلستراتيجية في تطوير

المناىج الفمسطينية ,والتخمص من طوليا من ناحية وصعوبة بعض موضوعاتيا من ناحية أخرى ,وتطبيق

االختبارات الوطنية والدولية ( ,)TIMSSودمج ذوي االحتياجات الخاصة بما يسمى "التعميم الجامع",
وتعيين المعممين الجدد وبخاصة المساندين ليذا العام ,وترقيات بعض الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة
عمى مستوى الو ازرة والمديريات ,واالىتمام بالتعميم التقني والميني من خبلل المدارس المينية وتوجيو

االىتمام لكميات غـزة المختمفـة ,ومتابعـة التعميـم الجامعـي وتوفير احتياجاتو وحل كل المشكبلت الطارئة.
وال شك أن ىذه اإلستراتيجية مبنية عمى تفحص احتياجات الو ازرة المتمثمة في:

 .1مراجعــة المنيــاج الفمســطيني فــي ضــوء معيــار الصــمة القويــة وزيــادة التجــاوب مــع احتياجــات الطالــب وفــي
ضــوء المقارب ـة القائمــة عمــى الكفــاءة والتركيــز عمــى النتــائج ,وىــذه األمــور تســتتبع مراجعــة تمحــور المنيــاج
ضــمن وعبــر المواضــيع وتحــديث وحســن اختيــار المحتــوى .كمــا ينبغــي أن ينتقــل التركيــز مــن تحريــر الكتــب

المقررة إلى إنتاج كتب دليل المدرس ذات الجودة العالية.

 .2التقــدم صــوب إســتراتيجية قوميــة :تيــدف إلــى إنتــاج ونشــر م ـواد المنيــاج والوســائل التعميميــة والمكتبــات
المدرس ـ ــية و مختبـ ـ ـرات العم ـ ــوم وتقني ـ ــة المعموم ـ ــات والحاس ـ ــوب  .ICTإن اس ـ ــتخدام ط ـ ــرق توص ـ ــيل بديم ـ ــة
واالســتخدام المكثــف ليــذه التقنيــات

يبــدو أنيمــا الطريقــة الوحيــدة لمتقــدم فــي فمســطين ,لــيس فحســب بســبب
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المكاسب المحتممة في مجال جـودة التعمـيم ولكـن أيضـا ألن ىـذه ىـي خيـر رد ممكـن عمـى اإلغـبلق وحظـر
التجوال وغيرىا من العراقيل التي تحول دون التنقل والحركة.

 .3خمق بيانات عمى شبكة المعمومات  on-lineتوفر معمومات حول المواد التعميمية والتدريسية الموجودة
في كل مجال من مجاالت إصالح المنياج القومي:

إن المعمومــات المحدثــة والتــي يســيل الوصــول إلييــا بانتظــام والتــي تتــوفر فييــا المـوارد التعميميــة والتدريســية

والتي يمكن أن تنتفع بيا المدارس ىـي غايـة فـي الضـرورة وخاصـة بالنسـبة لمـدارس القـرى .وىـذا مـا ينبغـي

أن يرتبط بالجيود الحاليـة التـي يبـذليا "مركـز تطـوير المنـاىج" بغـرض وضـع " منيـاج الكترونـي" أي قاعـدة
بيانات الكترونية بكل البرمجيات المتوفرة في فمسطين والبلزمة لتحقيق األغراض التربوية.

 .4تعزيز القدرات عمى المتابعة والتقييم في كل مستويات النظام التعميمي:

مـن الضــروري غايـة الضــرورة أن نكــون عمـى معرفــة أفضـل بمــا يمكــن أن يـنجح ومــا ال يـنجح فــي التعمــيم,
وأن يتم الدفع في اتجاه نظام مدرسي أكثر تركيـ اًز عمـى محصـبلت ونتـائج تعمـم الطمبـة .كـذلك ينبغـي النظـر

إلى تقييم تأثير التدريب في أثناء الخدمة ,والذي يقدم لممدرسين من خبلل تطبيق المنياج الجديد ,عمـى أنـو

األمر ذو األولوية القصوى بيذا الصدد.

 .5استدامة اآلليات الصحيحة التي تتيح عمميات اتخاذ الق اررات المتعمقة بالسياسات:
إن ت ازيــد التركيــز السياســي –واالســتثمار المــالي الموافــق ليــذا األمــر– عمــى تقيــيم تــأثير الب ـرامج والمشــاريع

سيوفر القرائن المطموبة التي تمكن واضعي السياسات من اتخاذ الق اررات بشأن ما تسـتبقيو ومـا تتخمـى عنـو

وأي الب ـرامج ترتقــي بيــا وأييــا تعــدليا أو تخضــعيا لممراجعــة ,ال ـ  ,...وىــذا بــدوره ســيؤدي إلــى إســتراتيجية
طويمــة األمــد خاصــة بجــودة التعمــيم و قائمــة عمــى البيانــات والق ـرائن ولــيس عمــى النوايــا الحســنة أو األى ـواء
السياسية.

 .6اإلصالح الوافي لبرامج إعداد المعممين قبل الخدمة في سياق إستراتيجية منتظمة لتطوير المعممين:
إن استيعاب المعمم لمحتوى المقرر الدراسي استيعابا وافيا ال يـزال يعتبـر غايـة فـي األىميـة فإنـو ال غنـى عـن
التركيــز عمــى التــدريب الخ ــاص فــي مجــال ميــارات عمــم التــدريس وفــي مجــال معرفــة المحتــوى التدريســي

) Pedagogical Content Knowledge (PKCمــن ا ن فصــاعداً .كــذلك مــن الضــروري مــنح

األولويــة لممصــادقة الســميمة عمــى ب ـرامج إعــداد المعممــين وتأكيــد جودتيــا وشــيادات اعتمــاد المعممــين ,وتحســين

آليات اختيارىم وتوظيفيم وتنصيبيم.

 .7ربط إعداد المعممين أثناء الخدمة بسياسات تحسين المدارس الالمركزية :إن التوجو الحالي نحـو التطـور القـائم
عمى أساس المدرسة وزيادة فعالية المدرسة في فمسطين يجب أن يوضع في إطار صمتو بتجديـد إعـداد المعممـين
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أثن ــاء الخدم ــة والتنمي ــة الميني ــة .ويمك ــن لخط ــط تط ــوير المدرس ــة أن تق ــوم ب ــدور أفض ــل س ــياق ممك ــن لئلع ــداد

الصحيح أثناء الخدمة والذي يكون لو تأثير فعمي عمى أداء وتحصيل الطمبة.

 .8توجيــو الب ـرامج والمشــاريع الممولــة مــن الحكومــة نحــو تعزيــز قــدرات المــدارس :وتوطيــد القيــادة ,وزيــادة
االستقبللية في مجال التخطيطي والتنفيذ واالنفتاح عمى المجتمع واعطاء األفضمية لمشـراكة مـع الجامعـات
ومنظم ــات العم ــل غي ــر الحك ــومي وغيرى ــا م ــن مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني واالنخــراط ف ــي مش ــاريع تط ــوير
وتحسين المدارس فـي وجـود الحـوافز الضـرورية ,الـ  ,وىـذه األمـور تسـتوجب عمميـة تحـول ال مركـزي عمـى

الصعيد السياسي واإلداري في سياق التوجيو واإلدارة الكمية لمنظام المدرسي.

 .9توســيع غطــاء وجــودة خــدمات اإلرشــاد والتوجيــو بحيــث تش ـمل المــدارس بمــا فــي ذلــك الــدعم الخــارجي
الخـ ــاص الموجـ ــو إلـ ــى الطمبـ ــة ذوي االحتياجـ ــات الخاصـ ــة والموىـ ــوبين ...ال ـ ـ  .ال بـ ــد مـ ــن مراجعـ ــة الـ ــدور
والوظائف التـي يؤدييـا المشـرفون التربويـون مـع التشـديد عمـى الـدعم الخـارجي لممـدارس وعمـى الـتخمص مـن

التقييم البيروقراطي ألداء المدرس.

وىي إستراتيجية مشتقة كذلك من األىداف العامة لموزارة وىي:
 .1تنشئـة األفـراد عمى اإليمـان باهلل واالعتزاز بدينيم وبيويتيم الوطنية والوفاء لفمسطيـن أرضـاً وتاريخـاً وشعباً,
ووعـي حقيقة ارتباطيا العضوي بمحيطيا العربي واإلسبلمي والدولي.

 .2مساعـدة المتعممين عمى النمو الجسمي والعقمي والنفسي واالجتماعي ,من خبلل مناىـج تحقـق التوازن بين
الطبيعيات واإلنسانيات والتقنيات ,وتراعي األبعـاد المختمفـة لممعـارف والقيـم واالتجاىـات ,وتسمح بممارسـة

األنشطـة المعرفيـة والترفييية واليوايات.

 .3تمكيـن المتعمميـن من الميارات الحياتيـة لمعيـش في مجتمعيـم ومع العالـم بسبلم وعدل وتسامح.
 .4توعية المتعممين بمسؤولياتيم من خبلل معرفة حقوقيم وواجباتيم نحو ا خرين.

 .5تمكين المتعممين من إتقان المغة العربية واالعتزاز بيا ,وتمكينيم من لغة أجنبية واحدة عمى األقل تساعدىم
في اإلطبلع المباشر عمى الفكر العالمي ومواكبة تطوره واالنتفاع بو ,واثراء الثقافة الوطنية واإلنسانية

بإيداعاتيم.

 .6تنمية القدرة لدى الموظفين عمى التخطيط واإلبداع وحل المشكبلت ومواجية مستقبل حافل بالتغيرات
المتسارعة ,وذلك بتمكينيم من أساليب البحث والتقصي والوصول إلى الحقائق والمعارف المتجددة ,والعمل

الجماعي وروح الفريق.

 .7الوصول بالمتعممين إلى مستوى ٍ
عال من الكفاءة وتمثل القيم الستكمال بناء مؤسسات الدولة المحمية,
واإليفاء بما تستوجبو التنمية الوطنية الشاممة ,واإلسيام في تقدم العمم.
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الممخص التنفيذي:

لقد سعت و ازرة التربية والتعميم العالي خبلل العام 2011م إلى توفير فرص التعميم والتعمم من خبلل

زيادة عدد المباني والمؤسسات التعميمية كماً من حيث العدد ,ونوعاً من حيث التحسين وزيادة الجودة ,وأوجدت
عممية التحول التدريجي ألساليب وأدوات االتصال والتواصل من النظام الورقي إلى النظام االلكتروني ,وقد

تطور ممموساً خبلل الفترة الماضية ,كما أدت عمميات توفير الكتب المدرسية ذات الجودة
حقق ىذا التوجو
اً
العالية لمطمبة ,والسعي إلى تعيين العنصر البشري المؤىل إلى زيادة قدرة النظام عمى االحتفاظ بالطمبة.

لقد قدمت الو ازرة خبلل العام المنصرم أنموذجاً من العمميات واإلجراءات التي تيدف إلى تحسين

نوعية التعميم والتعمم من خبلل حزمة كبيرة من برامج التدريب المقدمة إلى عاممييا عمى اختبلف مياميم

ومواقعيم الوظيفية سعياً نحو تطوير قدراتيم المينية واإلدارية والمالية ,ولطمبتيا من خبلل األنشطة التعميمية
والتربوية التي استيدفتيم ,حيث وازنت ىذه البرامج بين حاجات العاممين ,واحتياجات الواقع التعميمي التربوي

لمو ازرة ,وقد خضعت كافة العمميات ألنظمة القياس والتقويم بشكل موازي لسير العمميات.

أما عمى صعيد التعميم العالي فقد انصبت الجيود خبلل العام عمى صناعة االرتباطية بين مؤسسات

التعميم العالي واالحتياجات الحق يقية لسوق العمل ,وذلك من خبلل الدراسات التي جرى العمل عمييا بالتعاون
مع جيات حكومية أخرى ,والتي يفترض أن تخضع نتائجيا لمدراسة الواقعية لبلستفادة منيا في تطوير حجم

الفائدة واألثر لمؤسسات التعميم العالي في واقعنا التعميمي والمجتمعي.

كما اىتمت الو ازرة أيضاً خبلل العام بتوطيد العبلقة مع المجتمع المحمي والمانحين ,وقد برز ذلك

صب بشكل جمي في صالح العممية التعميمية ,وأعداد المشاريع
جمياً في حجم التعاون وتبادل األدوار الذي
ّ
المشتركة والممنوحة ,والذي كان لو أبمغ األثر في تبمور نظام تعاوني يعكف عمى النيوض بالواقع التعميمي

التعممي برغم الصعاب والتحديات.
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إنجازات الوزارة لعام 3122م
المحور األول :توفٌر فرص االلتحاق فً التعلٌم وتحسٌن قدرة النظام التعلٌمً على
االحتفاظ بالطلبة.
األبنٌـــــة المدرسٌــــة:
 )1البدء بإنشاء ( )17مدرسة جديدة ,حيث تم االنتياء من بناء خمس منيا ,وجاري العمل في ()12
مدرسة ,كما تم تجييز عطاءات لـ ( )7مدارس أخرى.

 )2افتتاح مدرسة مصطفى صادق الرافعي الثانوية لمصم.

 )3االنتياء من مشروع صيانة واعادة تأىيل  22مدرسة بالكامل باإلضافة إلى تأثيث غرفة المكتبة وانشاء
المختبر العممي ومختبر الحاسوب وغرفة اإلرشاد وغرفة المصادر وغرفة صحية وحمامات لممعاقين
بتمويل من مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا.

 )4تمت عمميات الصيانة لعدد  50مدرسة بشكل جزئي ,كما تم صيانة عدد  65غرفة صفية بشكل جزئي,
كما تم إنشاء  258غرفة صفية في عدد من المدارس عمى مستوى المديريات.

 )5جاري العمل في مشروع إنشاء مدرسة جديدة في منطقة الفخاري (  33فصل ).

 )6جاري العمل في مشروع إنشاء مدرسة جديدة في منطقة البوليس الحربي ( مدرسة خديجة )  23فصل.
 )7انتياء العمل في مشروع إنشاء دور جديد واستكمال مرافق مدرسة تل السمطان بمديرية رفح.

 )8انتياء العمل في مشروع صالة رياضية في مدرسة خميل النوباني من خبلل مؤسسة التعاون.

 )9تجييز  6عيادات أسنان لمديريات قطاع غزة ,وقد باشرت تمك العيادات عمميا مع بداية العام .2111
 )11حفر  11آبار مياه ارتوازية في مناطق مختمفة في قطاع غزة ,وتوفير  6سيارات لنقل المياه.

التقنٌـــات التربوٌــــة وتكنولوجٌـــا التعلٌـــم:
 تطوير خادم جديد لقواعد بيانات الخاصة بنظام الخدمات االلكترونية ,ليتناسب مع حجم العمل ونقمو
إلى مركز الحاسوب الحكومي.

 تجييز برنامج إدارة عمميات المراقبة والتصحيح المتحان الثانوية العامة.
 بدء الفصل الدراسي الجديد ( )2012/2011عمى نظام اإلدارة المدرسية المحوسب ,ومتابعة تسجيل
وتشعيب الطمبة ,والتسرب والنقل الداخمي والموائي ,باإلضافة إلى حل المشاكل واألخطاء وتوفير حمول

جديدة لتسييل عمميات اإلدارة والتحكم.

 تصميم وتطوير واطبلق الموقع اإللكتروني الرسمي لمو ازرة بحمتو الجديدة.
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 تصميم وتطوير موقع إلكتروني (المكتبة االلكترونية) لتوفير مصادر تعميمية لمطمبة والمعممين.

 تطوير نظام خاص بإنشاء وادارة االستبانات بطريقة إلكترونية محوسبة ضمن منظومة الخدمات
اإللكترونية.

 البدء بتحميل وتطوير نظام خاص بإدارة الموازم والعيد والمستودعات الخاصة بو ازرة التربية والتعميم
ضمن منظومة الخدمات اإللكترونية.

 تطوير سيرفر . oracle 10g 64 bit

 تطوير سيرفر قواعد بيانات خاص بالخدمات االلكترونية ليتناسب مع حجم العمل ونقمو إلى مركز
الحاسوب الحكومي.

 زيادة سرعة خط ( )IPVPNالذي يصل الو ازرة بالحاسوب الحكومي إلى  4MB/sوذلك لتحسين
خدمات اإلنترنت والخدمات اإللكترونية في الو ازرة.

 المتابعة الفنية لممرحمة الثالثة من مشروع اإلغاثة اإلسبلمية لتزويد  15مدرسة بمختبرات حاسوب.

التخطٌط التربوي وقواعد البٌانات:


تقديم دراسة كتصور مقترح لتفعيل التخطيط المدرسي في مدارس محافظات غزة ,وقد ىدفت الدراسة



تصميم وتوزيع وتحميل استبانة موجية إلى العاممين بو ازرة التربية والتعميم لقياس مدى الرضا عن

إلى نشر ثقافة التخطيط لدى العاممين بالتخطيط المدرسي ,واإلدارات المدرسية.

األسموب المستخدم في تقييم أداء العاممين كجزء من تصور مقترح ييدف إلى إعادة النظر في نماذج

تقييم األداء المعتمدة لدى ديوان الموظفين.


تقديم تصور مقترح لعممية التسريع األكاديمي ,ومدى مبلءمتو لواقعنا التعميمي ,وسبل تنفيذه في



المشاركة مع و ازرة التخطيط في دراسة لقياس مدى قدرة مؤسسات التعميم العالي عمى الوفاء بمتطمبات

مؤسساتنا التعميمية.

سوق العمل في محافظات غزة.



انطبلق المشاركة مع و ازرة التخطيط في صياغة تصور حول خطة إستراتيجية لتطوير التعميم في الفترة
من 2013م2017-م.



التواصل مع كافة مؤسسات التعميم العالي وتخصيص مندوب يمثل الجامعة بشكل رسمي لبلتصال



إعداد برنامج دليل الياتف الخاص بالو ازرة باستخدام لغة  C#وربطو مع قاعدة البيانات.

والتواصل والتنسيق لكل ما يعني مؤسسات التعميم العالي.


ترجمة مجموعة من ممخصات الكتب والدراسات إلى المغة االنجميزية.
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إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي 2011 /2010م.

إص ـ ــدار تقـ ـ ـارير (التس ـ ــرب والتع ـ ــداد والت ـ ــدريب المي ـ ــداني وتش ـ ــخيص الواق ـ ــع التعميم ـ ــي والفاق ـ ــد الترب ـ ــوي
واحصائيات البحوث والدراسات) لمفصل األول من العام الدراسي 2011 /2010م .



إعــداد عينــات عش ـوائية مــن المــدارس لتنفيــذ د ارســة مســح الســموك الصــحي ,وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارة



المشاركة في مراقبة جودة امتحانات  TIMSSلمصف الثامن األساسي.

العامة لصحة المدرسية و اليونيسيف.








إصدار الكتاب اإلحصائي لمعام الدراسي 2012 / 2011م.
تجهٍش يقتزحاث يشارٌغ يقذيت نهٍىٍَظف يٍ أجم اطتًزارٌت يشارٌغ يهف انطانب وبزَايج َظى
انًؼهىياث انجغزافٍت فً انتخطٍط.
إطقاط انًىاقغ انجغزافٍت نهًذارص انحكىيٍت وانخاصت وانىكانت حظب بٍاَاث انؼاو انذراطً -2111
2111و بىاططت بزَايج َظى انًؼهىياث انجغزافٍت  GISوتحذٌج انبزَايج نكافت انًذارص.
تُفٍذ تذرٌب اطتخذاو بزَايج انزطائم انقصٍزة نهًذارص انتً تقغ ضًٍ يشزوع انحذ يٍ انكىارث ،يغ
بذاٌت انؼاو انذراطً انحانً 2112-2111و.
تجهٍش اإلطار انُظزي نذراطت دور َظاو اإلدارة انًذرطٍت فً انتغهب ػهى صؼىباث االتصال
وانتىاصم.
إػذاد كشف باحتٍاجاث انىسارة يٍ انًباًَ انًذرطٍت فً انظُىاث انخًض انًاضٍت وانخًض انقاديت.
إصذار خطت انىسارة 2112-2111و ،بؼذ يزاجؼتها يٍ قبم اإلداراث انؼايت وإجزاء انتؼذٌالث
انالسيت ،وإصذار انخطت انظُىٌت نإلدارة انؼايت نهتخطٍط انتزبىي.

الكتب والمطبوعات التربوٌة:
-1

االنتيــاء مــن طباعــة الكتــب المدرســية لمعــام  2111وذلــك مــن خــبلل التعــاون بــين جنــاحي الــوطن لتنفيــذ
العطــاء رقــم ( )2111/51والــذي يشــمل طباعــة ( )226عنوانـاً مــن الكتــب المدرســية بعــدد ()674717811
نسخة بتكمفة مالية تقدر ( )4مميون دوالر وكمـا تـم توزيـع ىـذه الكتـب عمـى كافـة طمبـة المـدارس الحكوميـة

ووكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة.

-2

طباعــة العديــد مــن المطبوعــات التربويــة والكتــب االثرائيــة التــي منيــا (الوســائل المســاعدة الخاصــة بالمغــة

-3

التخمص من الكتب المدرسية المستيمكة والممغـاة الخاصـة بالعـام  2111وذلـك عـن طريـق بيعيـا لممتعيـد

-4

االنجميزية والبطاقات الخاطفة و أجندة الو ازرة لمعام  2112و كتاب القدس في المنياج الفمسطيني) .
السيد /إبراىيم لبد وبمغ ثمنيا (  )2348.28دوالر ليتم تدويرىا واالستفادة منيا.

جاري تحديد احتياجات المديريات من الكتب المدرسية لمعام القادم 2113/2112م.
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التعٌٌنـــات واالحتفـــاظ بالطلبـــة:
.1

تــم خــبلل  2111تعيــين أمنــاء مســتودعات لمكتــب المدرســية فــي مــديريات التربيــة والتعمــيم (شــرق غ ـزة,
الوسطي ,خان يونس  ,رفح) كما تم تعيين رئيس قسم لمكتب بمديرية رفح .

 .2افتتاح مديرية سابعة في قطاع غزة باسم مديرية شرق خان يونس ,وتعيين حوالي  61موظف لمعمل بيا,
حيث تتبع لتمك المديرية  39مدرسة.

 .3المشاركة في إعداد االمتحان الفتري األول لنواب المدراء الجدد واإلشراف عمى تصحيحو.
 .4المشاركة في إعداد دليل الجودة الشاممة لممدارس.

 .5إعداد نموذج خاص بمتابعة االنضباط المدرسي ودوام الطمبة.

 .6المشاركة في لجنة تقييم االنضباط المدرسي المطبق في المدارس الحكومية والخاصة.
 .7إعداد "استمارة" مقابمة طالب واستمارة مقابمة مدير مدرسة واستبيان طالب واستمارة مقابمة ولي أمر لتقييم
االنضباط المدرسي ,وتطبيقيا في مديرية رفح.

 .8إعداد استبيان المرشد التربوي والمعمم لتقييم االنضباط المدرسي.
 .9إنجاز الدليل المدرسي لمعام الدراسي الجديد 2112/2111م.

 .11إعداد إحصائية بيانات حول مدراء المدارس "المؤىل -التخصص -سنوات الخبرة اإلدارية".

 .11مـن خــبلل برنـامج الــدمج لمتربيـة الخاصــة تـم دمــج طــبلب مـن مركــز النـور لتأىيــل المعـاقين "بصـرياً" مــن
جمعية الحق في الحياة و من مركز شمس لتأىيل المعاقين "صعوبة النطق مع طمبة المدارس الحكومية".

 .12تعيين مشرفين تربويين بمغ عددىم ( )11موزعين عمى ( )9مباحث.
 .13تعيين رؤساء أقسام بالو ازرة والمديريات بمغ عددىم ( )9أقسام.
 .14تعيين أمناء مستودع بمغ عددىم ( )6موظفاً.

 .15تعي ــين رؤسـ ـاء ش ــعب ( ال ــدعم الفن ــي ,تط ــوير تطبيق ــات االنترن ــت بقس ــم البرمج ــة ,قواع ــد البيان ــات بقس ــم
البرمجة).

 .16تعيين عدد ( )1761معمماً وموظفاً من المعممين المساندين والعمل عمى إتمام إجراءات تعيينيم مع ديوان
الموظفين العام.

 .17تعيــين عــدد ( )1497معممـاً وموظفـاً وأذنـاً مــن المســاندين والعمــل عمــى إتمــام إجـراءات تعييــنيم مــع ديـوان
الموظفين العام.

 .18تثبيت  11سائق مساند بالو ازرة والمديريات .

 .19متابعــة إجـراء مقــاببلت المتقــدمين لوظيفــة نائــب مــدير مدرســة واعــداد الترتيــب النيــائي وتعيــين عــدد ()31
نائب ونائبة مدير مدرسة.
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 .21تجييز قاعدة البيانات االلكترونية لموظفي التعميم العالي .

 .21إعداد المشاريع والبرامج الخاصة بالتعميم العام في خطة الو ازرة لمعامين .2112 / 2111

 .22عقــد امتحــان المســتوى فــي المغــة الفرنســية ( الــديمف ) بالتعــاون مــع القنصــمية الفرنســية العامــة بالقــدس,
واصدار تقرير نتـائج االمتحـان فـي المـدارس الرياديـة لمعـام  2111وقـد بمغـت النسـبة العامـة لمنجـاح ()61
 %في كافة المستويات.

 .23إعداد تقرير انتظام العممية التعميمية خبلل العام  2111و قد حدثت بعض االنقطاعات القميمة عمى
العممية التعميمية بسبب العدوان الصييوني عمى المناطق الحدودية.

 .24العمل عمى قبول الطمبة العائدين إلـى أرض الـوطن فـي المـدارس الحكوميـة ومعالجـة مـا يترتـب عمـى ذلـك
من قضايا ومشكبلت فنية وادارية.

 .25عقد امتحان االجتياز لبرنـامج محـو األميـة وتعمـيم الكبـار وبرنـامج التعمـيم المـوازي ويشـكل موحـد فـي كافـة
محافظات الوطن الشـمالية والجنوبيـة يـوم األحـد 2111/7/11م وقـد بمغـت النسـبة العامـة لمنجـاح ( 92.5

.)%

 .26عقــد امتحــان االجتيــاز لبرنــامج التعمــيم الم ـوازي لعــام  2111أيــام 2111/7/12 , 11 , 11م وقــد بمغــت
النسبة العامة لمنجاح ( .)% 94.7

 .27إع ــداد تش ــكيبلت الم ــدارس الريادي ــة لتعم ــيم المغ ــة الفرنس ــية لمع ــام الد ارس ــي  2112/2111حي ــث بم ــغ ع ــدد
المدارس الريادية ( )24مدرسة وبمغ عدد الشـعب ( )89شـعبة وبمـغ عـدد الطمبـة الدارسـين لمغـة الفرنسـية (
 ) 2585طالباً وطالبة ,وعدد المعممين والمعممات (.) 33

 .28المشــاركة فــي ورشــات العمــل التــي عقــدت بالتنســيق بــين دائرتــي المنــاىج فــي الــو ازرة ووكالــة الغــوث وذلــك
لتحكيم أدلة المعمم في كافة المباحث لبلرتقاء بميارة صـياغة األىـداف التربويـة لـدى المعممـين فـي الوكالـة
والحكومة ,وكذلك المشاركة في إعداد التقرير النيائي لورش العمل.

 .29إصدار الرخص لممدارس الخاصة وتوزيعيا عمى مديريات التربية المعنية من أجل توزيعيا عمى أصحابيا
.

 .31إصــدار الــرخص الخاصــة بالريــاض وتوزيعيــا عمــى مــديريات التربيــة والتعمــيم المعنيــة مــن أجــل تســميميا
ألصحابيا.

التعلٌمات والتقارٌر المالٌة واإلدارٌة وتقٌٌم األداء:
 اعتماد العام  2112كعام لمتعميم الفمسطيني.

18

السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة التربية والتعميم العالي

Palestinian National Authority
Ministry of Education & Higher Education

 بمــغ مجمــل عــدد الشــكاوى التــي وردت لمــو ازرة ( ) 397شــكوى ,حيــث كــان عــدد شــكاوى المعممــين الــذين
يعممون تحت بند مساند ( 250شكوى) ,وقد ترتب عمييا توقيف  10معممين عن عمميم.

 تم عمل دليل اجراءات لعمل اإلدارة العامة لمشكاوى والمظالم.

 إعداد وتجييز الوصف الوظيفي لجميع العاممين في جسم اإلرشاد والتربية الخاصة.
 المشــاركة فــي المجنــة الفنيــة ولجنــة اســتبلم األثــاث المقــدم بتمويـ ٍـل مــن البنــك اإلســبلمي لمتنميــة مــن خــبلل
اإلغاثــة اإلســبلمية لصــالح  11مدرســة ومركــز المصــادر بخــان يــونس وقاعــة مدرســة الكرمــل الثانويــة لمبنــين

بغزة بمبمغ إجمالي  002222دوالر.

 تشكيل ومتابعة لجان تحقيق عدد ( )09مع عـدة معممـين ومعممـات ومـدراء مـدارس مـن مختمـف المـديريات
ومع عدد من موظفي الو ازرة وعدد من موظفي الجامعات واصدار عدة ق اررات بالخصوص.

 متابع ــة الش ــؤون القانوني ــة لجامع ــة األقص ــى ,والمش ــاركة ف ــي جمي ــع لج ــان التحقي ــق الت ــي تخ ــص الجامع ــة
والعاممين فييا ,وصياغة وتصديق عـدة عقـود نقـل واسـتئجار ,وصـياغة عـدة تعيـدات سـمف ماليـة لمـوظفين

من جامعة األقصى3122/م.

 تحضــير اإلجـ ـراءات البلزم ــة لمتق ــارير السـ ـرية لع ــام 2111م ,والح ــاالت االجتماعي ــة لع ــام 2111م,
واجازات الموظفين لعام 2111م .

 انجاز التقارير المالية لمشاريع اليونيسيف في التعميم بالتعاون مع اإلدارات المعنية .

المحور الثانً :تحسٌن نوعٌة التعلٌم والتعلم.
اإلشراف والتدرٌب التربوي:
 .1تنفيذ ورشة عمل لتقييم نموذج األداء لممعممين مع مديري المدارس من جميع المديريات.

 .2متابعــة تــدريب (المــديرين ونـوابيم والمعممــين) الجــدد فــي مــديريات التربيــة والتعمــيم (لمم ارحــل األولــى ,الثانيــة
والثالثة عمى التوالي).

 .3متابعة تدريب المعممين ضمن مشروع القانون الدولي اإلنساني.

 .4تنفيذ التدريب في المدارس المقيد الوصول إلييا عمى حقوق الطفل وأدوات رصد وتوثيق جرائم االحتبلل.
 .5التدريب عمى مشروع المواطنة وذلك بالتعاون مع مركز إبداع المعمم.

 .6تــدريب مجموعــات مــن المــدارس عمــى رصــد االنتياكــات وحقــوق اإلنســان ضــمن مشــروع اليونســكو وبتنفيــذ
مركز الميزان لحقوق اإلنسان.

 .7ت ــدريب ( )22مجموع ــة ف ــي ( )22مدرس ــة عم ــى موض ــوع التعم ــيم ف ــي ح ــاالت الطـ ـوارئ ( )INEEض ــمن
مشروع تطوير المدارس المقيد الوصول إلييا الممول من منظمة اليونسكو.
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 .8تــدريب ( )5مجموعــات فــي ( )10مــدارس عمــى موضــوع حقــوق اإلنســان وأدوات الرصــد والتوثيــق ضــمن
مشروع تطوير المدارس المقيد الوصول إلييا.

 .9عق ــد الممتق ــى الس ــنوي الص ــيفي لمش ــروع استكش ــاف الق ــانون ال ــدولي اإلنس ــاني بتموي ــل م ــن المجن ــة الدولي ــة
لمصميب األحمر لمـدة ( )4أيـام .يومـان لمـدارس البنـين وا خـران لمـدارس البنـات وتـم توزيـع الجـوائز عمـى
المدارس الفائزة في المركزين األول والثاني من كل فئة.

 .10تــدريب ( )10مجموعــات مــن معممــي المغــة اإلنجميزيــة فــي اإلدارة الصــفية بالتعــاون مــع الجامعــة اإلســبلمية
والمركز الثقافي البريطاني.

 .11تدريب مجموعة من العاممين في و ازرة التربية والتعميم عمى معايير الحد األدنى لمتعميم.
 .12تدريب لجان الطوارئ في مديريات التربية والتعميم عمى معايير الحد األدنى لمتعميم.

 .13إتمام المادة التدريبية الخاصة بتدريب  2000معمم طول عام  ,2012وارساليا إلى الماليـة لعمـل مناقصـة
بخصوص طباعتيا ,وطباعتيا وتوزيعيا عمى المديريات.

 .14طباعة كتاب التدريب لممعممين القدامى وتوزيعو عمى المديريات.
 .15البدء في تنفيذ تدريب  2000معمم قديم في جميع المديريات.

 .16تدريب المشرفين الجدد وعددىم ( )20مشرفاً ولمدة  9أيام بواقع ( 45ساعة تدريبية).
 .17متابعة مشرفي المغة الفرنسية والتعميم الميني ورسم خطة لتطويرىا.
 .18إعداد مادة تدريبية لبرنامج التعمم النشط.

 .19االنتياء من دورة البحث العممي لـ ( )25مشرفاً ,بواقع ( )40ساعة تدريبية.

 .20إصــدار نش ـرتين تربــويتين إحــداىما بعن ـوان (معــايير بنــاء االختبــار) واألخــرى بعن ـوان (التقريــر عــن البحــث
اإلجرائي).

 .21عمل مقترح لمشروع التعمم من خبلل المعب بالتعاون مع اإلدارة العامة لممشاريع.
 .22تنفيذ دورات تدريبية في بناء االختبارات التحصيمية لخمس مجموعات من مشرفي المباحث المختمفة.

 .23تنفيــذ دورة مــدتيا يومــان لجميــع المش ـرفين التربــويين عــددىم  167مش ـرفاً فــي إعــداد االختبــارات التحصــيمية
وجدول المواصفات.

 .24إعداد المادة التدريبية حول ما ىو اإلرشاد لمدراء المدارس.

 .25نفذت اإلدارة العامة لئلرشاد والتربيـة الخاصـة  4دورات متنوعـة حـول موضـوعات الصـحة النفسـية واإلرشـاد
في المدارس ,كما عقدت ورشتي عمل حول برنامج العقل والجسم لمجموعة تتكون من  90مرشد.

قدم المعيد الوطني لمتدريب التـابع لمـو ازرة  59دورة تدريبيـة متنوعـة لفئـات مختمفـة فـي و ازرة التربيـة والتعمـيم,
ّ .26
كما قدم  6أيام تدريبية ,حيث كان مجمل أعداد المستفيدين من ىذه األعمال التدريبية ىو  1191مستفيد.
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المنـاهـــج:
 .1طباعة كتاب القدس وحق العودة والمنياج الفمسطيني وتوزيعو عمى المديريات.
بناء عمـى التغذيـة الراجعـة مـن الميـدان ومبلحظـات مشـرفي وكالـة الغـوث ,وتوزيعـو
 .2تعديل أدلة المعممين ً
عمى المديريات والمدارس.
 .3تحسين مقررات منياج المغة اإلنجميزية من رام اهلل (.)4-1
 .4إضافة ثبلث حقوق جديدة لمبحث التربية الوطنيـة لمصـفوف ( 11-9-8حقـوق اإلنسـان) بـالتركيز عمـى
االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان الفمسطيني.

 .5التنسيق مع اليونيسيف بخصـوص التوعيـة مـن مخـاطر المخمفـات فـي المـدارس ودمـج المـادة فـي مبحـث
التربية المدنية.

 .6البدء في إعداد منياج الطوارئ من خبلل لجنة مختصة.
 .7تقييم منياج الثانوية العامة ,ووضع التوصيات لدراستيا.

 .8تعديل في منياج التربية الوطنية لمصفوف ( ,)11 - 9 – 8واضافة موضوعات جديدة.

 .9تحديــد احتياجــات مبحــث التكنولوجيــا مــن ( )12 – 5وارســاليا إلــى مركــز المصــادر التعميميــة لتوفيرىــا
وذلك في إطار الكتب المقررة.

 .11إتمام العمل في مبحث الصحة والبيئة واالقتصاد المنزلي لمصفوف من السابع حتى العاشر.
 .11تجميع مادة حقوق اإلنسان في منياج التربية الوطنية ,لمصفوف الثامن والتاسع والعاشر.

االمتحانات والقٌاس والتقوٌم:
 -1إنجاز الدراسة الدولية  ,TIMSS2011تطبيقاً ,وادارة ,وتصحيحاً ,وادخال البيانات تمييداً لمعالجتيا.
 -2إنجاز اختبارات موحدة لمصفوف الرابع ,السادس ,التاسع ,الحادي عشر.
 -3إنجاز مواد تدريبية لمصفوف الرابع ,السادس ,التاسع ,الحادي عشر.

 -4تطوير برنامج إدخال الثانوية العامة بربطو بو ازرة الداخمية اإلدارة العامة لؤلحوال الشخصـية باالشـتراك
مع وحدة الحاسوب.

 -5تطــوير برنــامج إدخــال لبلختبــارات الموحــدة بربطــو بــو ازرة الداخميــة اإلدارة العامــة لؤلح ـوال الشخصــية
باالشتراك مع وحدة الحاسوب.

 -6تدريب المشرفين الجدد عمى إعداد االختبارات في ضوء مبادئ القياس والتقويم.
 -7تطوير النظام المالي المتحان شيادة الثانوية العامة.
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الصحة المدرسٌة واإلرشاد:
 تنفيذ ورشة عمل لعدد  4مدارس مشاركة في مشروع المدرسة الحقمية ( األمن الغذائي) من مديرية
غرب غزة – شمال غزة -الوسطى حيث تناول التدريب مواضيع ذات عبلقة بالزراعة .

 تنفيذ برنامج عممي تدريبي لمطمبة في  4مدارس من مديريات( شمال غزة -الوسطى – غرب غزة )
حيث تم تدريبيم عمى بعض الميارات الزراعية والميارات الحياتية.

 البدء في تنفيذ دورات الحد من الكوارث في المدارس المتعذر الوصول إلييا من خبلل جمعية الوقاية
والسبلمة ودورات إسعافات أولية من خبلل جمعية اليبلل األحمر وذلك بدعم من اليونسكو.

 البدء بتنفيذ مشروع المركزات الغذائية (المعجنات) في حوالي  51مدرسة ليشمل  27ألف طالب/ة.
 المشاركة في إعداد دليل الصحة اإلنجابية حيث تمت طباعتو وتوزيعو عمى المدارس.

 تم تقديم حوالي  8311نظارة لمطمبة الذين يعانون من الضعف البصري في مديريات المحافظات
الجنوبية ,وكذلك شرق وغرب غزة ,كما تم تقديم  121معينة سمعية.

 البدء بتنفيذ عيادات الفم واألسنان في المديريات الجنوبية بحضور معالي الوزير.
 تزويد جميع المدارس الحكومية بالمياه الصالحة لمشرب بدعم اإلغاثة اإلسبلمية واليونيسيف.

 تنفيذ مشروع السبلمة واإلطفاء واإلخبلء ا من لعدد  121مبنى مدرسي في مديريات الجنوب.

النشاط الطالبً واإلعالم التربوي:
أشرفت اإلدارة العامة لؤلنشطة التربوية عمى تنظيم وتنفيذ  16مسابقة عمى مستوى مؤسسات التعميم العام

ما بين ثقافية وتربوية ورياضية.

االنتياء من كافة التجييزات البلزمة إلطبلق اإلذاعة التربوية الخاصة بو ازرة التربية والتعميم العالي.
تنفيذ زيارة دولية لماليزيا تم خبلليا تنسيق العديد من الفعاليات والمشاريع التربوية.

إطبلق إذاعة تربوية تابعة لو ازرة التربية والتعميم كأول إذاعة تربوية تعميمية بجيود ذاتية.
تنفيذ لقاءات حوارية في كافة المدارس (اإلعدادية والثانوية بنات) بالتعاون مع الكتمة اإلسبلمية.

اختتــام أنشــطة وفعاليــات مشــروع بيئــة آمنــة مــع مؤسســة تــامر لمتعمــيم المجتمعــي بإقامــة احتفــال فــي قاعــة

فندق المتحف واقامة مظمة لخدمة الطمبة في مدرسة طو حسين في مديرية رفح.

تنفيذ دورات نظم الشعر لمطمبة الموىوبين في نظم الشعر في مديريات التربية والتعميم.

تنفيذ مشروع (مبادرون) بالتعاون مع الجامعة اإلسبلمية ,حيث شـارك فـي المشـروع (  ) 1200طالـب/ة,
والذي يعمل عمى احتضان الشباب الذين تتوافر لدييم األفكار اإلبداعية.

تنفيذ جداريات كبلسيكية "حفر غائر"بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون في  8مدارس.
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تنفيـذ برنـامج دعــم نفسـي ( تقـديم ألعــاب ومسـابقات ترفيييـة مــن خـبلل بـاص األلعــاب) بالتعـاون مـع نــادي

الطفولــة التــابع لجمعيــة الشــابات المســممات ,والــذي يســتيدف طــبلب الصــفوف الــثبلث األولــى فــي كافــة
مدارس القطاع األساسية.

تنفيذ (مشروع تألقي) بالتعاون مـع الكتمـة اإلسـبلمية فـي مـدارس مديريـة خـان يـونس ن شـرق خـان يـونس,

والــذي يســتيدف الطالبــات المتفوقــات وىــو عبــارة عــن سمســمة مــن المقــاءات الحواريــة وييــدف إلــى االرتقــاء
بالطالبة في مختمف النواحي اإليمانية والعممية واألخبلقية.

إعــداد أنشــطة متنوعــة تخــص عــام الشــباب فــي الجانــب الرياضــي ,ومنيــا دورات إعــداد قــادة لعــدد 400

طالب وطالبة من أعضاء البرلمان الطبلبي ,وتنفيذ أعمال تطوعية في يوم التطوع العالمي ,وتنفيذ سـباق

مارثون رياضي في يوم الرياضي الفمسطيني.

عقد دورات تدريبية ألعضاء البرلمان الطبلبي بالتعاون مع جمعية الوداد في مديريتي الوسطى وشمال

غزة والذي ييدف إلى تعزيز الميارات الحياتية ومتابعة التنفيذ.

المحور الثالث :تطوٌر القدرات فً التخطٌط واإلدارة وتحسٌن األنظمة اإلدارٌة
والمالٌة واستخدامها:
تطوٌر القدرات اإلدارٌة والمالٌة فً الوزارة:
 )1قامت اإلدارة العامة لمشئون المالية بإعداد دورة خاصة لمدراء المدارس الجدد عن تطبيق التعميمات
المالية في المدارس.

 )2وضع تعميمات مالية لممعيد الوطني وتعميمات مالية لمراكز اإلنتاج بالمدارس المينية.

 )3التعاقد مع  3شركات نقل لنقل الطمبة الصم من مختمف مناطق القطاع لممدرسة ذىابا واياباً بتكمفة
شيرية تصل إلى 25000ش تقريباً.

 )4العمل بالتنسيق مع الشئون القانونية عمى وضع نظام أساسي لصندوق التكافل لمعاممين بالتعميم بعد أن
تمت موافقة السيد الوزير عمى ىذا المقترح.

تطوٌر العالقة مع المجتمع المحلً والمانحٌن:
 )1بانتؼاوٌ يغ جًؼٍت انهالل األحًز َفذث انىسارة ػذد يٍ انذوراث يثم مشروع الدعم النفسي وقت
األزمات (كاباك) ,كما تم تنفيذ دورة تدريبية لممرشدين بعنوان العمل مع األطفال وقت األزمات.

)2

تنفيذ الدورة التدريبية حول ( صعوبات التعمم ودمج الطمبة ) من خبلل التعميم الجامعي بالتنسيق

والتعاون مع مؤسسة ( .)Educed
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 )3تنفيذ جممة من الدورات التدريبية مع برنامج غزة لمصحة النفسية (الوساطة الطبلبية والجمسات اإلشرافية,
و الوحدات اإلرشادية).

 )4تم تنفيذ مشروع حماية الطفولة من العنف بالشراكة مع مؤسسة كنعان .

 )5التنسيق مـع مركـز إسـعاد الطفولـة لتنفيـذ برنـامج الحقيبـة المدرسـية ,لممـدارس الـدنيا التابعـة لمديريـة غـرب
غ ـزة  ,ويتضــمن البرنــامج ( إرشــادات وتوجييــات نفســية ,ميــن غزيــة ,أشــغال يدويــة وفنيــة ,أنشــطة ثقافيــة
وصحية وبيئية).

 )6التنسيق مع مركـز نـوار التربـوي التـابع لجمعيـة الثقافـة والفكـر الحـر لتنفيـذ أنشـطة تربويـة لمطمبـة مـن سـن
 12-6سنة – مديرية خان يونس.-

)7

عقد سمسمة مـن المقـاءات التنسـيقية مـع الكتمـة اإلسـبلمية لتنفيـذ حممـة المقـاءات الحواريـة فـي كافـة مـدارس

)8

التنسيق مع جمعية إبـداعات شـابة مـن أجـل رعايـة الموىـوبين فـي األنشـطة وعمـل دورات تدريبيـة فـي

القطاع اإلعدادية والثانوية والتي تيدف إلى تعزيز األخبلق والسموكيات االيجابية.
المجاالت الفنية واألدبية المتنوعة.

 )9التعــاون مــع مركــز المي ـزان لحقــوق اإلنســان لتنفيــذ مســابقة رســم ألفضــل لوحــة تعبــر عــن مواضــيع حقــوق
اإلنسان لجميع المراحل والتي تستيدف المدارس الحدودية في جميع المديريات.

 )10تنفيذ برنامج التوعية المرورية عمى مستوى القطاع بالتعاون مع جمعية السبلمة المرورية.
 )11القيام بحممة نظافة عمى مستوى الو ازرة وجميع المديريات شارك فييا وزير التربية والتعميم وجميـع الطـواقم
اإلدارية بالو ازرة والمديريات والفرق الكشفية واإلرشادية في جميع مدارس قطاع غزة.

 )12تنفيذ حممة الدفاع المـدني  102لسـبلمتكم بالتعـاون مـع اإلدارة العامـة لمـدفاع المـدني والتـي غطـت جميـع
مديريات قطاع غزة.

 )13التنسيق مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو)  )FAO ( Food Agriculture Organizationمن أجل
تفعيل مشروع المدرسة الحقمية في مدرستين فقط من المدارس المستيدفة من العام الماضي وتم إضافة

مدرستين من مديرية غرب غزة.

 )14االتفاق مع  WFPلمبدء في تنفيذ مشروع الغذاء من أجل التعميم.

 )15التنسيق مع مؤسسة أوكسفام وجمعية أصدقاء البيئة لتنفيذ مشروع توعية بمواضيع الصحة العامة.

 )16العمل والتنسيق مع مؤسسة العمل ضد الجوع  ACFلتنمية الوعي الصحي في مؤسسات التعميم العام.
 )17توقيع اتفاقية إلنشاء وتأثيث  3مراكز تدريب في مديريات التربية والتعميم ( )$1,450,000بواسطة
مؤسسة قطر الخيرية.
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 )18تزويد  11مدرسة باألثاث المكتبي والطبلبي بتمويل من البنك اإلسبلمي لمتمنية تنفيذ اإلغاثة اإلسبلمية
بقيمة ( )$270000بالتعاون مع اإلدارة العامة لموازم.

 )19االتفاق النيائي لمباشرة العمل بمشروع البنك اإلسبلمي لمتنمية بتجييز  100مختبر حاسوب.

 )20توقيع اتفاقية تعاون مع الكمية الجامعية لتدريب الطمبة المتفوقين في مجال الحاسوب.

 )21تجييز مشروع التعمم من خبلل المعب الممول من اليونيسيف بقيمة ( 1,394,294شيقل).

 )22توقيع اتفاقية إلنشاء مدرسة يافا الثانوية لمبنين بتمويل من رجل األعمال الفمسطيني حمدي الموح.

 )23تنفيذ برامج توأمة ما بين مدارس في قطاع غزة ونظيراتيا في كل من إيرلندا وايطاليا وفرنسا وجنوب
أفريقيا.

 )24االتفاق عمى تنفيذ برنامج "ألعاب غزة" مع مؤسسة  Games2Gazaخبلل صيف .2112
 )25التنسيق مع مؤسسة إعمار لعمل ترميم وبناء معرشات وتنفيذ برامج دعم نفسي لصالح الوزارة.
 )26التنسيق مع "مبادرة إيثار التطوعية" لتوزيع مساعدات عمى طمبة محتاجين (مالبس – حقائب مدرسة وقرطاسية).

قطاع التعلٌم العالً
رابعااا :تحقٌااق التحااول التاادرٌجً لقطاااع التعلااٌم العااالً ماان التوجا نحااو العاار إلااى
التوج ا نحااو الطلااب بمااا ٌضاامن االنسااجام بااٌن مخرجااات التعلااٌم العااالً واحتٌاجااات
السوق (االرتباطٌة):
 .1تجييز نظام التسجيل لبلمتحان التطبيقي الشامل 2111عن طريق موقع الو ازرة (الحوسبة) وذلك
بالتعاون مع اإلدارة العامة لمتقنيات.

 .2المشاركة في تشكيل لجان التصحيح في امتحان الثانوية العامة لمفروع المينية.

 .3وضع آليات التعامل مع اإلدارة العامة لمشئون المالية بما يخص المدارس الثانوية المينية.

 .4متابعة تنفيذ الدورات بالمدارس المينية ,حيث كانت الموضوعات كالتالي:صعوبات التعمم,
التخطيط االستراتيجي ,الوساطة الطبلبية.

 .5إعفاء ( )11خريجين من جامعة األقصى بنسبة  %51من المستحقات المالية كحاالت اجتماعية.
 .6حــل مشــكبلت بعــض الطمبـة الــذين لــم يحصــموا عمــى منحــة مجمــس الــوزراء لمعــام 2116م ,ومتابعــة بعــض
المكاتبات التي تخص المتظممين من مكرمة رئيس الوزراء ألوائل الكميات.

 .7تقديم منحة مجمس الوزراء ألوائل طمبة الوطن لمعام الدراسي 2111م لـ( )27طالباً وطالبة.
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 .8متابعــة المنحــة األندونيســية وقــد تــم الحصــول عمــى القبــول والتأشــيرات لمطمبــة المرشــحين لمحصــول عمــى
المنحة.

 .9بالتنسيق مع و ازرة الصحة واليبلل األحمر األندونيسي تم الحصول عمى عشر منح في الطب.

 .11تقــديم منحــة كاممــة بنســبة  %111لجميــع الطمبــة الــذين حصــموا عمــى معــدل  %95فمــا فــوق فــي الثانويــة
العامة لمعام 2111م في الجامعات الحكومية تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعميم العالي ,وتنفيذ ما يقارب
 211منحــة بنســبة  %51لمطمبــة الحاصــمين عمــى معــدل  %91فمــا فــوق والحــاالت االجتماعيــة فــي
جامعة األقصى.

 .11توقيع اتفاقيات مبدئية لتوأمة ما بين جامعات أجنبية وأخرى في القطاع.

الصعوبـات والمعوقــات:

أوالً :الصعوبات العامة:

 .1الحصـــار والظـــروف الطارئـــة :ال مجــال لمشــك فــي أن ىــذا ىــو العــائق األساســي أمــام و ازرة التربيــة والتعمــيم
العالي ,مما انعكس سمباً عمى جودة التعميم الفمسطيني ,فالمدرسون والطمبة يعانون من ضـغوط ال تنقطـع ,بـل
ىــم أيض ـاً عرضــة لمخطــر بــالمعنى الكامــل لمكممــة ,وال شــك أن فــرص الــتعمم النــوعي قــد تقمصــت بشــكل كبيــر

كنتيجــة لمتــأثيرات النفســية واالقتصــادية واالجتماعيــة لتمــك الظــروف الطارئــة عمــى النظــام التربــوي برمتــو ,كمــا
توقفت بعض البرامج اليادفة إلى تحسين جودة التعمـيم كبرنـامج الطمبـة الجرحـى ,فـي حـين تـم اسـتئناف بعـض

البرامج األخرى كبرنامج التعميم الموازي بعد أن كان متوقفا لمدة تزيد عن عامين.

وتســعى الــو ازرة مــن خــبلل الد ارســات المســحية نحــو قيــاس مــدى تــأثير تم ـك الظــروف الطارئــة عمــى كافــة

الن ـواحي التربويــة والســموكية والنفســية واالجتماعيــة لمطمبــة بشــكل دقيــق ,فقــد أفــادت بعــض البحــوث والد ارســات
التي نفذتيا بعض المؤسسات والجمعيات إلى ازدياد حاالت العنف المدرسي بعد الحرب األخيرة عمى غزة.

لقد أفرزت الحرب األخيرة عمى قطاع غزة واقعا تربويا مريرا ,فقد واجيت و ازرة التربية والتعميم العـالي منـذ

نيايــة الحــرب فــي مطمــع العــام 2009م حرب ـاً أخــرى مــن نــوع آخــر ,فقــد قــام االحــتبلل بتــدمير عــدد كبيــر مــن
المدارس إما كمياً أو جزئيـاً ,ومنعـت القرطاسـية مـن الـدخول بفعـل الحصـار ,ودمـر أثـاث العديـد مـن المـدارس,

وتــأخر دخــول الكتــب المدرســية ,كمــا عــانى كثيــر مــن الطمبــة مــن أوضــاع نفســية وســموكية صــعبة كنتيجــة لمــا
تعرضوا لو خبلل الحـرب ,رغـم ذلـك كمـو ,سـعت الـو ازرة نحـو اسـتثمار غالبيـة المـوارد البشـرية والماليـة لمعالجـة
ىــذه القضــايا ,ولعــل مــن العجيــب وغيــر العــادي أن يــتمكن النظــام المدرســي فــي الحفــاظ عمــى وجــوده بــل وأن
يتوسع في ظل ىذه الظروف.
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 .2المـــنيج الموســـوعي والمثقـــل بالمعمومـــات :بــالرغم مــن نجــاح عمميــة تصــميم وتطــوير المنــاىج الفمســطينية
الجديــدة بصــفة عامــة ,فقــد ظيــرت قـرائن بعــد بضــع ســنوات مــن تطبيــق ىــذه المنــاىج تشــير إلــى وجــود مشــكمة
تتمثل في العبء المنياجي الزائد ,فقد اتفقت آراء المـدراء والمعممـين وا بـاء والطمبـة والمشـرفين التربـويين عمـى

أن المــنيج الجديــد ىــو "مف ـرط فــي الطــول" و"غايــة فــي الصــعوبة" ,وال شــك أن ليــذا األمــر محــاذيره مــن حيــث
الجودة ووثاقة الصمة.

إن فـــرص الـــتعمم لتتقـــوض حـــين ال يتيسـ ــر إال القميـــل مـــن الوق ــت الـ ــذي يك ــرس لمعدي ــد مـــن المواضـ ــيع

األساســية ,وان حقيقــة أن المعممــين والطمبــة يمــددون زمــن حصصــيم الد ارســية طوع ـاً كــي يتمكن ـوا مــن تغطيــة

المنيــاج ليــي خيــر دليــل عمــى ىــذا األمــر ,كــذلك فــإن المــنيج التقميــدي الــذي يؤكــد عمــى الحقــائق والمعــارف
الوص ــفية والنظري ــات المج ــردة ال يفس ــح مج ــاالً –أو حيـ ـ اًز م ــن زم ــن الحص ــص الد ارس ــية -لتط ــوير المي ــارات

المعرفيــة الفكريــة أو ميــارات المواطنــة المطموبــة مــن المتعممــين فــي القــرن الحــادي والعشـرين .والــى ىــذا ,فــإن

الحمل التدريسي الزائد يستنفد المزيد من طاقات المدراء والمشرفين التربويين وغيـرىم مـن مسـئولي الـدعم الـذين

يميم ــون إل ــى التركي ــز عم ــى ض ــرورة تغطي ــة المني ــاج الد ارس ــي بأكمم ــو .ولي ــذا ف ــإن تق ــوم حاليـ ـاً ب ــإجراء تقي ــيم

لممجــاالت الجديــدة والتحســينات التــي أدخمــت عمــى المنيــاج الفمســطيني ,ألن ىــذا التقيــيم ســيمكن و ازرة التربيــة
والتعمــيم العــالي مــن مراجعــة قضــايا (التمييــز) والتسمســل ومــن إش ـراك المعممــين والمجتمــع المــدني فــي عمميــة
تطوير وتحسين المناىج الدراسية وتطبيقيا.

إن ارتبــاط المنيــاج الفمســطيني الواحــد فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة ,يســتوجب منــا أعمــى قــدر مــن التنســيق
اء بالتعـديل
والتناغم ,ليتم الوصول لية واضحة ومحددة وموحدة وممزمـة لمجميـع فـي التعامـل مـع المنيـاج سـو ً
أو الح ــذف أو اإلض ــافة ,ولع ــل ض ــعف التنس ــيق الواض ــح كنتيج ــة لموض ــع الـ ـراىن يش ــكل عقب ــة أساس ــية أم ــام
التوصل لصيغة موحدة وشاممة لتعديل المناىج.

 .3ضعف التحاق الطمبة في بعض فروع التعميم الثـانوي :ىنـاك خمـل خطيـر فـي معـدالت التحـاق الطمبـة بـين
فــروع الد ارســة الثانويــة المختمفــة ,وأكثــر مــا يــدعو لمقمـق ىــو تضــاؤل التحــاق الطمبــة بالقســم العممــي وذلــك بســب

عامل العرض والطمب وبسبب العوائق ,وعمى العكس من ىذا ,ال يزال قسم العمـوم اإلنسـانية آخـذاً فـي التوسـع
والزيادة من حيث إقبال الطمبة عميو ,مما يثير الشكوك فيما يتصل بمستقبل الفروع األخرى.

إن استمرار ىـذا التوجـو سـيترتب عميـو اسـتمرار انخفـاض عـدد الطمبـة الـذين يحتمـل التحـاقيم بـالفرع العممـي

في التعميم الثانوي وبالتالي استمرار زيادة نسبة الطمبـة فـي فـرع العمـوم اإلنسـانية ,وتـزداد خطـورة ىـذه المشـكمة
إذا مــا أخــذنا فــي الحســبان أن التعمــيم المينــي ال يمثــل خيــا اًر حقيقي ـاً لطمبــة المرحمــة الثانويــة ,ومــن ىنــا فــإن

التصدي لمعالجة ىذا الخمل وآثـاره يتطمـب تغييـرات فـي سياسـة المنـاىج فـي المـرحمتين األساسـية والثانويـة كمـا
يتطمب إصبلح التعميم الميني– الذي تم التخطيط لو بالفعل -في المسـتويات الثانويـة ,إال أنـو سـيتطمب أيضـاً
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مراجعــة نظــام االلتحــاق بــالتعميم العــالي المعمــول بــو حاليـاً عمــى مســتوى الجامعــات والكميــات المتوســطة فضـبلً
عن سياسة المعونات التي تقدم لمطمبة.

 .4جــودة المعممــين وفعــاليتيم وحـوافزىم ودافعتــييم :إن النظــام الحــالي القــائم عمــى إعــداد المعممــين قبــل بــدء خــدمتيم
يفرط في تركيزه عمى المضـمون والمحتـوى التقميـدي فـي المنيـاج كمـا يفتقـر إلـى التـدريب العممـي الضـروري ,ونتيجـة
لمزيادة الكبيرة في أعداد المدارس خبلل السنوات األخيرة ,فقد تعذر إعطاء األولوية لجودة برامج إعداد المدربين.

إن إعداد المعممين خـبلل الخدمـة يتوقـف إلـى حـد بعيـد عمـى مشـاريع فرديـة يـتم تمويميـا مـن قبـل جيـات دوليـة

مانحــة ,وبالتــالي فإنــو ال بــد مــن تطبيــق إســتراتيجية ورؤيــة وطنيــة بيــذا الخصــوص ,وفضـبلً عــن ىــذا ,فــإن العــبء
التدريسي الزائد وتأثير وجود طـاقم تدريسـي جديـد كنتيجـة السـتنكاف العديـد مـن المعممـين ذوي الخبـرة ,واعـادة توزيـع

المعممين االضطراري وانعدام الحافز لتحسين نتائج تعمم الطمبـة ليـا أثرىـا الـذي ال يخفـى عمـى مسـتوى جـودة وكفايـة

المعممين ,ومع ذلك فإن العديد من المعممين الجدد قد أثبتوا كفـاءة والت ازمـا عاليـاً خـبلل العـام السـابق ,وبالتـالي بـدأت
مشـكمة نقــص الخبـرة تــذوب شــيئاً فشـيئاً ,واذا كــان النظــام التعميمــي الحــالي قـد اســتطاع أن يصــمد فــي ظــل الظــروف

الحالية والسابقة ,فإن ىذا الصمود لم يكن ليتحقق لوال صدق االنتماء واخبلص العمل.

 .5محدودية خدمات التوجيو واإلرشاد والدعم الخارجي لممدارس :إن اإلشراف والتوجيو واإلرشاد -بل وحتـى
الخــدمات األكثــر تخصص ـاً مثــل خــدمات الــدعم الخــارجي لممــدارس -ىــي أمــور ال غنــى عنيــا فــي ســبيل
تحسين جودة التعميم خاصة بعد الحرب األخيرة عمى غزة ,حيث تزداد أىميـة ىـذه الخـدمات فـي دعـم مـدراء

المدارس والمعممين ,وفي تيسير مشاركة ا باء وفي إيبلء االىتمام بكل طالب من الطمبة عمى حدة.

 .6كثــرة المشــاريع الموجيــة وفق ـاً لقــانون العــرض والتــي تفتقــر إلــى رؤيــة إســتراتيجية والــى تقيــيم التــأثير
الضروري في استجابة جزئيـة لمحاجـات المتزايـدة لنظـام التعمـيم الفمسـطيني :وبسـبب قصـور التنسـيق بـين
الجيات الدولية المانحة ,فقد شيدت السنوات األخيرة كثرة في المشاريع والمبادرات والتي تتجـو فـي معظميـا
نحو العرض والتي عادةً ما يكون استم ارريتيا وأثرىا المحتمل عمى تحسين الجودة غير متوافقين مـع الرؤيـة
العامة ,كما تفتقر في كثير من األحوال إلى تصور لنظام تقييم داخمي في ىذه البـرامج والسياسـات ,وحينمـا

تجرى عمميات التقييم فإنيا تنزع إلى التركيز عمى مـدخبلت نظـام التعمـيم بـدالً مـن التركيـز عمـى نتـائج تعمـم

الطمبة ,أو القدرات المؤسسية لممدرسة.

 .7ضعف التواصل بين و ازرة التربية والتعميم العالي في غزة ورام اهلل؛ بسبب األوضـاع السياسـية القائمـة :وىـذا أدى
إلى تعطيل الخطة الخمسية لمـو ازرة ,وبالتـالي تعطـل الـدعم المـادي لمعديـد مـن المشـاريع المشـتركة بـين غـزة ورام اهلل,
كما أثر ذلك عمى تنفيذ كثير من المشايع الريادية.
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 التوصيات والمقترحات:

السعي إلى وضع آليات يتم من خبلليا مراقبة سير وتنفيذ الخطط ,ونسبة اإلنجاز الحقيقية منيا.

ربط عمميات التدريب والتطوير لمكادر البشري بسمم الترقيات الوظيفية إلكساب عممية التدريب والتأىيل

الميني لمعاممين صبغة من الجدية ,وصناعة الحافز والدافع إلى العمل.

توفير آلية واضحة تكفل تمويل المشاريع وصرف المكافآت وتثبيت المعنيين في الوظائف المختمفة بآلية

عمل يتم االتفاق عمييا.

إخضاع الخطط والدراسات التي تجرييا اإلدارات العامة بالو ازرة لمتنفيذ ,ودعم مشروع التعاون مع الو ازرات

األخرى.

تدريب نخبة من العاممين في الو ازرة عمى كيفية التعامل مع المؤسسات المانحة بأساليب محددة لضمان

الحصول عمى التمويل البلزم لتمبية احتياجات الو ازرة المختمفة.

توفير الموازنات المطموبة لمتغمب عمى الصعوبات الفنية المتمثمة في المنياج وضعف مستوى الطمبة

وخدمات اإلرشاد والتوجيو.

إخضاع الخطط التي تقرىا الو ازرة لعممية المراقبة الشيرية ,لرصد ما تم إنجازه من أىدافيا المحددة أوالً
بأول لضمان توازن ىذه الخطط وتوافقيا مع الرؤية العامة لمو ازرة.
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