االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية
لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.1أ1.12.1.

التقنيات التربوية

.1أ2.12.1.

الصحة المدرسية

.1أ1.14.1.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.1أ1.15.1.

األنشطة الطالبية

.1أ1.16.1.

اإلدارات التربوية

.1أ1.17.1.

اإلشراف التربوي

.1أ1.18.1.

اإلشراف التربوي

.1أ2.18.1.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

إعداد مادة تدريبية لقيمي المختبرات العممية حول تصنيف

مايو

قائد النشاط
رئيس قسم المتابعة
واإلشراف المخبري

المواد المخبرية.

2017

إعداد مادة تدريبية لقيمي المختبرات العممية حول تقنيات

سبتمبر

مدير دائرة المختبرات

جديدة في المختبرات العممية.

2017

أ .عماد لبد

إعداد مادة تعميمية لرؤساء أقسام الصحة المدرسية في

أبريل

الو ازرة والمديريات حول التخطيط وادارة المشاريع.

2017

إعداد مادة تعميمية لممرشدين التربويين حول التوجيو الميني.

مايو
2017

200

د .محمد عامر
200

مدير عام
الصحة المدرسية

200

د .تيسير الشرفا
رئيس قسم
التربية الخاصة

200

أ .عبير الشرفا

إعداد نشرة لرؤساء أقسام األنشطة التربوية حول أىمية

أغسطس

األنشطة الثقافية.

2017

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس حول ميارات االتصال

أبريل

الفعال.
ّ

2017

إعداد مادة تدريبية لمشرفي المرحمة حول توظيف القصص

أبريل

التعميمية كمدخل لتدريس الرياضيات.

2017

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول استخدام

أبريل

مدير دائرة اإلشراف

الطرائف العممية كمدخل لمتدريس.

2017

د .جواد الشيخ خميل

1

التكلفة
(ٍ)NIS

مدير الدائرة الثقافية
أ .ىاني اليور

200

رئيس قسم متابعة
اإلدارات المدرسية

170

أ .عدلة عايش

مدير عام اإلشراف
والتأىيل التربوي

100

أ .محمود مطر

100

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

اإلشراف التربوي

.1أ3.18.1.

القياس والتقويم
واالمتحانات

.1أ1.20.1.

التعميم العام

.1أ1.21.1.

التكنولوجيا والحاسوب

.1أ1.10.2.

التكنولوجيا والحاسوب

.1أ2.10.2.

إعداد أدلة معممين ،ومواد إرشادية ،وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ

التكنولوجيا والحاسوب

.1أ3.10.2.

األنشطة ذات العالقة.
التقنيات التربوية

.1أ1.12.2.

التقنيات التربوية

.1أ2.12.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول نظريات التعمم

أبريل

مدير دائرة التدريب

وتطبيقاتيا التربوية.

2017

أ .حاتم شحادة

إعداد مادة تدريبية لمديري المدارس الثانوية لتعريفيم بنظام

مارس

مدير دائرة النتائج

الثانوية العامة الجديد.

2017

أ .جمال يوسف

إعداد مادة تدريبية لمديرات رياض األطفال حول اإلدارة

يوليو

التربوية في رياض األطفال.

2017

إعداد دليل لمعممي التكنولوجيا حول توظيف  Arduinoفي

فبراير

مبحث التكنولوجيا لمعممي الصف الحادي عشر.

2017

إعداد دليل لمعممي التكنولوجيا حول تفعيل نادي العموم

يوليو

مدير دائرة اإلنتاج

والتكنولوجيا الصيفي.

2017

أ .فتحي الحاج يوسف

إعداد دليل لمعممي التكنولوجيا حول تدريس البوابات

يوليو

قسم مراكز اإلنتاج

المنطقية المقررة عمى طمبة الصف التاسع األساسي.

2017

أ .سعيد مشعل

إعداد دليل لأللعاب التعميمية لمعممي المرحمة األساسية في

يوليو

قسم الوسائل التعميمية

المجاالت المختمفة.

2017

أ .زياد بركات

إعداد دليل إرشادي ألمناء المكتبات حول مسابقة تاج

أغسطس

مدير دائرة المكتبات

المعرفة الورقية واإللكترونية.

2017

أ .ماجد لولو

2

التكلفة
(ٍ)NIS
100

150

رئيس قسم
رياض األطفال

200

د .شيرين المصري
قسم الطباعة والتصميم
م .باسل أصرف

200

200

200

200

250

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.1أ3.12.2.

اإلشراف التربوي

.1أ1.18.2.

التعميم العام

.1أ1.21.2.

التعميم العام

.1أ2.21.2.

المناىج

.1أ1.22.2.

المناىج

.1أ2.22.2.

المغة الفرنسية

.1أ1.4.3.

المغة الفرنسية

.1أ2.4.3.

التقنيات التربوية

.1أ1.12.3.

النشاط
إعداد دليل إرشادي ألمناء المكتبات حول استخدام برنامج

أغسطس

الكتاب اإللكتروني (.)flip book maker

2017

إعداد دليل لمعممي الصف العاشر األساسي حول تنفيذ
وحدتي طاقة التفاعالت الكيميائية والح اررة باستخدام البرامج
التفاعمية.
إعداد أدلة معممين ،ومواد إرشادية ،وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد ،وتدريبات ،وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

تاريخ اإلنجاز

إعداد دليل اإلدارة العامة لمتعميم العام وميام أقسام التعميم

أبريل
2017

قائد النشاط
رئيس قسم المكتبة
اإللكترونية

رئيس قسم تدريب معممي
المرحمة الثانوية

2017

د .محمد صيام

يناير

مدير دائرة التعميم الخاص

في المديريات.

2017

أ .حسين العيمة

إعداد تحميل محتوى لكتاب التنشئة االجتماعية والوطنية

مارس

لمصف الثالث (المنياج الجديد).

2017

إعداد تحميل محتوى لكتاب التربية الوطنية والحياتية لمصف

أكتوبر

األول (المنياج الجديد).

2017

إعداد مادة إثرائية لمعممي مبحث المغة الفرنسية لمصف

مارس

مشرف لغة فرنسية

السابع في ميارة التعبير الشفوي.

2017

أ .عبد الناصر السيد

إعداد مادة إثرائية لمعممي مبحث المغة الفرنسية لمصف

أبريل

مشرف لغة فرنسية

الثامن في ميارة التعبير الشفوي.

2017

أ .باسم أبو دراز

إعداد مادة إثرائية حول طباعة وتحميض الدوائر اإللكترونية

يوليو

المقررة عمى لوحة  PCBلمعممي التكنولوجيا.

2017

3

100

د .ريما الخطيب

يناير

إعداد دليل تعميمات وشروط تراخيص مراكز التربية الخاصة

250

أ .فرج السرحي

مدير عام التعميم العام

العام في المديريات.

التكلفة
(ٍ)NIS

200
150

نائب مدير عام
وحدة المناىج

200

د .سمية النخالة
رئيس قسم
العموم االجتماعية

200

أ .أسامة عياد

مسئول مركز المصادر
م .عمرو لولو

200
200
200

االستراتيجية

التخصص
القياس والتقويم
واالمتحانات

إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة (تحصيمية،

القياس والتقويم

تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات تحديد االحتياجات

واالمتحانات

تحصيل الطمبة األكاديمي في المباحث الدراسية

القياس والتقويم

المختمفة مراعياً اإلجراءات الالزمة.

واالمتحانات

األخرى إلى جانب خطط معالجة ،لتحسين

القياس والتقويم
واالمتحانات

رمز النشاط
.1أ1.20.4.

.1أ2.20.4.

.1أ3.20.4.

.1أ4.20.4.

النشاط
إعداد استراتيجيات وأدوات في التقويم الواقعي لمعممي مبحث
الرياضيات لمصف الرابع.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

مايو

قسم التحميل اإلحصائي

2017

أ .أمل أبو شعبان

إعداد مادة تعميمية لمعممي المرحمة األساسية حول التقويم

مايو

الواقعي.

2017

إعداد استراتيجيات وأدوات في التقويم الواقعي لمعممي مبحث المغة

مايو

التكلفة
(ٍ)NIS
150

رئيس قسم
تطوير االختبارات

150

أ .آمال أبو شاويش
قسم تطوير
االختبارات والبرامج

اإلنجميزية لمصف الرابع.

2017

إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم في المرحمة األساسية

يوليو

مدير دائرة االمتحانات

حول األىداف التعميمية وأىميتيا في بناء االختبارات.

2017

أ .عائد الربعي

150

أ .سماح الجيش
150

إعداد وتطوير أدوات لمساعدة المعممين،
والمديرين ،والمرشدين ،والمشرفين في الكشف
عن ذوي االحتياجات الخاصة (الموىوبين،
ومرتفعي التحصيل ،وذوي صعوبات التعمم)

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.1أ1.15.5.

إعداد وتطوير سجالت ونماذج لمعممي التربية الخاصة

أبريل

لتوظيفيا في غرف مصادر التربية الخاصة.

2017

نائب مدير عام
اإلرشاد والتربية الخاصة

500

أ .خالد أبو فضة

واعداد أنشطة ومواد لتمبية احتياجات كل فئة.

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة

األنشطة الطالبية

.1أ1.16.8.

لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي
الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

األنشطة الطالبية

.1أ2.16.8.

إعداد نشرة لمدراء المدارس حول تعميمات الرحالت المدرسية
والبرامج الترفييية واألماكن األثرية والترفييية.
إعداد مادة تدريبية لقادة النشاط الكشفي لدراسة وسام الغاب.
4

يناير
2017

رئيس قسم
األندية الرياضية

200

أ .سحر نصار

يناير

مدير دائرة الكشافة

2017

أ .محمد المزين

200

االستراتيجية

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة

التخصص

رمز النشاط

األنشطة الطالبية

.1أ2.16.8.

األنشطة الطالبية

.1أ3.16.8.

األنشطة الطالبية

.1أ4.16.8.

لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي
الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية

األنشطة الطالبية

.1أ5.16.8.

األنشطة الطالبية

.1أ6.16.8.

األنشطة الطالبية

.1أ7.16.8.

الصحة المدرسية

.1أ1.14.9.

والفنية والصحية والميارات الحياتية ،لتحسين
نمو الطمبة النفسي ،والعقمي ،واالجتماعي،
والجسمي ،والميارى.

الصحة المدرسية

.1أ2.14.9.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

يناير

مدير الدائرة الرياضية

الخاصة بتمرينات اإلحماء قبل المعب.

2017

أ .يسري الغول

إعداد نشرة لمعممي التربية الرياضية ومشرفي النشاط

فبراير

الرياضي حول المواصفات الجيدة لألدوات الرياضية.

2017

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول التعميمات

إعداد مطوية لمعممي المرحمة األساسية في الخط العربي.

فبراير
2017

إعداد مادة تعميمية لرؤساء األقسام حول تعميم األناشيد

أغسطس

التراثية والوطنية.

2017

إعداد دليل لقادة النشاط الكشفي حول األنشطة والبرامج

أغسطس

المستخدمة في العمل التطوعي.

2017

إعداد مادة ثقافية لطمبة الصفوف ( )12 - 6حول فن كتابة

سبتمبر

القصة القصيرة .

2017

إعداد مادة إرشادية لطمبة المرحمة األساسية حول تموث مياه

أبريل

الشرب واألمراض الناتجة عنو.

2017

إعداد مادة تعميمية لمنسقي الصحة المدرسية حول النظافة
الشخصية والصحة العامة.
5

يونيو
2017

التكلفة
(ٍ)NIS
200

رئيس قسم
النشاط الرياضي

200

أ .بكر مرتجى
رئيس قسم
الفنون التشكيمية

200

أ .أحمد الشامي
رئيس قسم
النشاط الموسيقى

200

أ .زكريا الحداد
رئيس قسم
النشاط الكشفي

300

أ .باسم محيسن
رئيس قسم
النشاط الثقافي

200

أ .ىدى جاد اهلل
رئيس قسم
البيئة المدرسية

200

أ .مازن البطنيجي
نائب مدير عام
الصحة المدرسية
أ .محمود أبو سمعان

300

االستراتيجية

إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية

التخصص

رمز النشاط

الصحة المدرسية

.1أ3.14.9.

الصحة المدرسية

.1أ4.14.9.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمنسقي الصحة المدرسية حول المعايير

سبتمبر

رئيس قسم التغذية

الصحية والبيئية لممقاصف المدرسية.

2017

أ .فايز السرحي

إعداد مادة تعميمية عن صحة الفم واألسنان لمنسقي الصحة

سبتمبر

قسم التثقيف الصحي

المدرسية.

2017

أ .ليندا حرب

والفنية والصحية والميارات الحياتية ،لتحسين
نمو الطمبة النفسي ،والعقمي ،واالجتماعي،

اإلرشاد والتربية

والجسمي ،والميارى.

الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

إعداد وتطبيق أنماط مختمفة من البحوث
والدراسات التقويمية لممساعدة في تطوير

.1أ1.15.9.

.1أ2.15.9.

اإلدارات التربوية

.1أ1.17.10.

التعميم العام

.1أ1.21.10.

جودة العممية التعميمية التعممية والبرامج
المصاحبة ليا.

التعميم العام

.1أ2.21.10.

المناىج

.1أ1.22.10.

إعداد مادة تدريبية لممرشدين التربويين في الوحدات
اإلرشادية حول اإلسعاف النفسي األولي وأساسياتو.

2017

إعداد مادة تدريبية لمشرفي اإلرشاد التربوي حول فنيات

مارس

رئيس قسم اإلرشاد

اإلرشاد بالمعب.

2017

أ .أنور احمد

إعداد دراسة تقويمية لكتاب لغتنا الجميمة المقرر عمى طمبة

2017

الصف األول.

والتربية الخاصة

200

500

د .أحمد الحواجري
500

مدير عام
اإلدارات التربوية

170

د .فتحي كموب
رئيس قسم متابعة

إعداد مادة عممية مقارنة حول أعداد الطمبة الراسبين في

مايو

الصفوف ( )9 -1بين مدارس الحكومة ومدارس الوكالة.

2017

إعداد مادة عممية حول واقع برنامج محو األمية وتعميم

أكتوبر

مدير دائرة التعميم العام

الكبار منذ تأسيسو حتى عام .2017

2017

أ .جواد صالحة

إعداد دراسة تقويمية لكتاب المغة العربية لمصف األول

أبريل

األساسي المنياج الجديد (الجزء الثاني).

2017

6

150

مدير عام اإلرشاد

مارس

مايو

التكلفة
(ٍ)NIS

أعمال تعميم الوكالة

200

أ.إيمان عبيد
200

مدير دائرة
العموم اإلنسانية
أ .فاطمة الخالدي

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة الفرنسية

.1ب1.4.1.

المغة الفرنسية

.1ب2.4.1.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
لغة فرنسية حول تنمية ميارة التعبير الشفوي لدى طمبة
الصف السابع.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
معمم لغة فرنسية حول تنمية ميارة التعبير الشفوي لدى طمبة
الصف الثامن.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )20منسق

الصحة المدرسية

المقاصف المدرسية.

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين،
والمشرفين في تخطيط ،واعداد ،وتوظيف،
وتقويم مواد ومصادر تعميمية ذات عالقة

.1ب 3.14.1.صحة مدرسية في مديرية الوسطى حول تفعيل دليل
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )15منسق

الصحة المدرسية

.1ب 4.14.1.صحة مدرسية في مديرية غرب غزة حول الصحة السنية
والحفاظ عمى صحة الفم واألسنان.

بالمناىج المقررة.
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )21معمم
.1ب 1.15.1.تربية خاصة لمناقشة واقرار السجالت والنماذج المستخدمة
في غرف مصادر التربية الخاصة.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 5ساعات يومياً) لـ ()15
.1ب 2.15.1.مشرف إرشاد تربوي ورئيس شعبة في قسم اإلرشاد في
المديريات حول فنيات اإلرشاد بالمعب.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()14
.1ب 3.15.1.مرشد تربوي من العاممين في الوحدات اإلرشادية المركزية
حول فنيات اإلسعاف النفسي األولي وتطبيقاتو.
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تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

أكتوبر

مشرف لغة فرنسية

2017

أ .عبد الناصر السيد

نوفمبر

مشرف لغة فرنسية

2017

أ .باسم أبو دراز

نوفمبر

رئيس قسم التغذية

2017

أ .فايز السرحي

نوفمبر

قسم التثقيف الصحي

2017

أ .ليندا حرب

سبتمبر
2017

اإلرشاد والتربية الخاصة

200

200

200

300

أ .خالد أبو فضة

سبتمبر
2017

أ .أنور احمد

2017

200

نائب مدير عام

رئيس قسم اإلرشاد

أكتوبر

التكلفة
(ٍ)NIS

300

مدير عام اإلرشاد
والتربية الخاصة
د .أحمد الحواجري

500

االستراتيجية

التخصص
اإلرشاد والتربية
الخاصة

رمز النشاط

.1ب4.15.1.

النشاط
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 5ساعات يومياً) لـ ()21

أكتوبر

مرشد تربوي حول التوجيو الميني.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
التعميم العام

.1ب 1.21.1.معمم في برنامج محو األمية حول تنفيذ المادة اإلثرائية في
مادة المغة العربية المستوى األول (الجزء الثاني).

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين،
والمشرفين في تخطيط ،واعداد ،وتوظيف،
وتقويم مواد ومصادر تعميمية ذات عالقة

عقد ورشة عمل لمدة يوم ( 3ساعات) لـ ( )7رؤساء أقسام
التعميم العام

.1ب 2.21.1.التعميم العام حول أعداد الطمبة الراسبين في مدارس الحكومة
والوكالة وأثر ذلك عمى العممية التعميمية.

بالمناىج المقررة.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً ) لـ ()18
المناىج

.1ب 1.22.1.مشرف ومعمم من فريق تطوير المناىج حول تطبيقات
النظرية البنائية االجتماعية في المنياج.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

المناىج

.1ب 2.22.1.مشرف ومعمم مرحمة لتدريبيم عمى تحميل محتوى كتاب
التربية الوطنية والحياتية لمصف األول.
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()16

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

التكنولوجيا والحاسوب .1ب 1.10.2.معمم عموم وتكنولوجيا حول تنفيذ فعاليات الدليل التشغيمي

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين،

لمنادي الصيفي.

والمديرين ،والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

التقنيات التربوية

.1ب1.12.2.

تاريخ اإلنجاز

رئيس قسم
التربية الخاصة

فبراير
2017

أ .جواد صالحة

نوفمبر
2017
مايو
2017
ديسمبر
2017

أعمال تعميم الوكالة
نائب مدير عام
وحدة المناىج

200

د .سمية النخالة
رئيس قسم
العموم االجتماعية

200

أ .أسامة عياد

2017

أ .فتحي الحاج يوسف

مكتبة حول استخدام برنامج الكتاب اإللكتروني.

200

أ.إيمان عبيد

أغسطس

2017

200

رئيس قسم متابعة

مدير دائرة اإلنتاج

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )15أمين

500

أ .عبير الشرفا
مدير دائرة التعميم العام

سبتمبر

8

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

500

رئيس قسم المكتبة
اإللكترونية
أ .فرج السرحي

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.1ب2.12.2.

التقنيات التربوية

.1ب3.12.2.

التقنيات التربوية

.1ب4.12.2.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )15أمين

سبتمبر

مدير دائرة المكتبات

مكتبة حول تطوير مسابقة تاج المعرفة.

2017

أ .ماجد لولو

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

سبتمبر

قيم مختبر عممي حول تصنيف األدوات المخبرية.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

سبتمبر

قسم الوسائل التعميمية

تعميم أساسي حول تصميم وتصنيع األلعاب التعميمية.

2017

أ .زياد بركات

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 4ساعات يومياً) لـ ( )10من

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين،

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

الصحة المدرسية

.1ب 1.14.2.رؤساء أقسام لمصحة المدرسية في الو ازرة والمديرات حول
التخطيط وادارة المشاريع.

والمديرين ،والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 5ساعات) لـ ( )20منسق
الصحة المدرسية

.1ب 2.14.2.صحة مدرسية في مديرية شمال غزة حول النظافة الشخصية
والصحة العامة.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

اإلشراف التربوي

.1ب 1.18.2.مشرف تربوي حول استراتيجيات حل المشكالت واتخاذ
الق اررات.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ()15

التعميم العام

.1ب 1.21.2.موظف في دائرة التعميم الخاص ورؤساء أقسام التعميم العام
حول ظاىرة دروس التقوية وتقديم تصور لمحد منيا.
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يوليو
2017

أغسطس
2017

التكلفة
(ٍ)NIS
150

رئيس قسم المتابعة
واإلشراف المخبري

200

د .محمد عامر

200

مدير عام
الصحة المدرسية

200

د .تيسير الشرفا
نائب مدير عام
الصحة المدرسية

200

أ .محمود أبو سمعان

أغسطس

مدير دائرة التدريب

2017

أ .حاتم شحادة

مايو

مدير عام التعميم العام

2017

د .محمد صيام

200

150

االستراتيجية

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

التخصص

رمز النشاط

التعميم العام

.1ب2.21.2.

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين،

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أغسطس

مديرة روضة حول اإلدارة التربوية.

2017

رئيس قسم
رياض األطفال

200

د .شيرين المصري

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15موظف

والمديرين ،والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

التعميم العام

.1ب3.21.2.

من دائرة التعميم الخاص ورؤساء أقسام التعميم العام في

سبتمبر

مدير دائرة التعميم الخاص

المديريات حول متابعة إجراءات تراخيص المدارس الخاصة

2017

أ .حسين العيمة

150

والمراكز التعميمية المحوسبة.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
اإلشراف التربوي

.1ب 1.18.3.مشرف تربوي جديد حول بناء االختبارات التحصيمية وتحميل
نتائجيا.

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين،
والمشرفين في بناء وتوظيف وتحميل األنماط

اإلشراف التربوي

.1ب2.18.3.

مارس
2017

مدير عام اإلشراف
والتأىيل التربوي

300

أ .محمود مطر

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

أكتوبر

مدير دائرة اإلشراف

مدير مدرسة حول إعداد االختبار التشخيصي.

2017

د .جواد الشيخ خميل

200

المختمفة من االختبارات وأدوات تحديد
االحتياجات إلي جانب بناء الخطط العالجية
ذات الصمة.

القياس والتقويم
واالمتحانات

القياس والتقويم
واالمتحانات

.1ب1.20.3.

.1ب2.20.3.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ـ ()15

مارس

مدير دائرة االمتحانات

مشرف تربوي حول بناء االختبارات التشخيصية.

2017

أ .عائد الربعي

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ـ ( )30معمم

مايو

حول آليات عممية تجييز دفاتر اإلجابة لعممية التصحيح.

2017

10

200

رئيس قسم
اإلعداد والمتابعة
أ .نبيل أبو ندى

200

االستراتيجية

التخصص
القياس والتقويم
واالمتحانات

القياس والتقويم
واالمتحانات

تطوير كفايات المعممين ,والمديرين ,والمشرفين
في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة من

القياس والتقويم
واالمتحانات

رمز النشاط

.1ب3.20.3.

بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

واالمتحانات

القياس والتقويم
واالمتحانات

القياس والتقويم
واالمتحانات

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ـ ( )30معمم
حول آليات عممية فرز دفاتر اإلجابة لعممية اإلدخال.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )16من

.1ب 4.20.3.العاممين في االمتحانات في المديريات حول آليات تفحص
الشيادات العامة والحماية من التزوير.
عقد ورشة عمل لمدة ستة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
.1ب 4.20.3.من معممي العموم ومديري المدارس والمشرفين التربويين
حول تصميم استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي.

االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات إلى جانب

القياس والتقويم

النشاط

عقد ورشة عمل لمدة ستة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
.1ب 5.20.3.من معممي الرياضيات ومديري المدارس والمشرفين التربويين
حول تصميم استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي.
عقد ورشة عمل لمدة ستة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
.1ب 6.20.3.من معممي المغة اإلنجميزية ومديري المدارس والمشرفين
التربويين حول تصميم استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي.

.1ب7.20.3.

تاريخ اإلنجاز
مايو
2017

مايو
2017

مايو
2017

قائد النشاط
نائب مدير
دائرة االمتحانات

رئيس قسم التصديق
أ .ناصر شمط

تطوير االختبارات

200

أ .آمال أبو شاويش

2017

أ .أمل أبو شعبان

200

قسم تطوير
االختبارات والبرامج

200

أ .سماح الجيش

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()10

يوليو

مدير دائرة النتائج

مشرف تربوي حول تطوير االختبارات.

2017

أ .جمال يوسف

11

200

رئيس قسم

مايو

2017

200

أ .عماد حنونة

قسم التحميل اإلحصائي

مايو

التكلفة
(ٍ)NIS

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.1ب1.12.5.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أبريل

قسم الطباعة والتصميم

معمم تكنولوجيا حول توظيف .Arduino

2017

م .باسل أصرف

أغسطس

مسئول مركز المصادر

2017

م .عمرو لولو

أكتوبر

قسم مراكز اإلنتاج

2017

أ .سعيد مشعل

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التقنيات التربوية

.1ب 2.12.5.معمم تكنولوجيا حول طباعة وتحميض الدوائر اإللكترونية
عمى لوحات .PCB

المعمومات في العممية التعميمية.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
التقنيات التربوية

.1ب 3.12.5.تكنولوجيا حول استخدام حقيبة البوابات المنطقية المقررة
عمى الصف التاسع األساسي.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم
المناىج

.1ب 1.22.6.ومشرف مرحمة أساسية حول إعداد أنشطة لتعزيز ميارات
التفكير العميا.

لدى الطمبة.

تعزيز كفايات المشرفين ،والمديرين،
والمعممين في االستخدام األمثل

اإلدارات التربوية

لالستراتيجيات والطرائق واألدوات ذات الصمة
بمشروع المدرسة الفاعمة والمدرسة صديقة
الطفل وغيرىا من البرامج والمشاريع.

.1ب1.17.7.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

نوفمبر

مدير مدرسة حول إدارة المشاريع المدرسية.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()25
اإلدارات التربوية

نوفمبر

.1ب 2.17.7.نائب مدير مدرسة في المرحمة الثانوية حول تفعيل مبادرة
االنضباط المدرسي.
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ديسمبر
2017

التكلفة
(ٍ)NIS

300

300

300

مدير دائرة
العموم اإلنسانية

200

أ .فاطمة الخالدي
رئيس قسم متابعة
اإلدارات المدرسية

200

أ .عدلة عايش
مدير عام
اإلدارات التربوية
د .فتحي كموب

200

االستراتيجية

النشاط

التخصص

رمز النشاط

األنشطة الطالبية

.1ب1.16.8.

األنشطة الطالبية

.1ب 2.16.8.قسم ومشرف رحالت حول مخالفات الرحالت المدرسية

تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ
( )20من مسؤولي الكشافة حول وسام الغاب.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )21رئيس
والبرامج الترفييية واألماكن األثرية والترفييية.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

األنشطة الطالبية

.1ب3.16.8.

التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينيم
ووطنيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني

األنشطة الطالبية

والعربي واإلسالمي.

.1ب4.16.8.

2017

أ .محمد المزين

فبراير
2017

األندية الرياضية

تربية رياضية حول تمرينات اإلحماء قبل المعب.

2017

أ .يسري الغول

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )7مشرفين
نشاط ثقافي حول آليات وبنود تقييم مسابقة الخط العربي.

2017

.1ب 5.16.8.قادة الفرق الكشفية والمشرفين الكشفين حول إعداد وتخطيط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
.1ب 6.16.8.رئيس قسم ومشرف نشاط رياضي في المديريات حول
المواصفات الجيدة لألدوات الرياضية.
13

مارس
2017

مارس
2017

150

أ .سحر نصار

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )20معمم

فبراير

200

رئيس قسم

فبراير

البرامج الكشفية.

األنشطة الطالبية

يناير

مدير دائرة الكشافة

مدير الدائرة الرياضية

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )20من
األنشطة الطالبية

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

150

رئيس قسم
الفنون التشكيمية

100

أ .أحمد الشامي
رئيس قسم
النشاط الكشفي

150

أ .باسم محيسن
رئيس قسم
النشاط الرياضي
أ .بكر مرتجى

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

األنشطة الطالبية

.1ب7.16.8.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينيم

األنشطة الطالبية

.1ب8.16.8.

ووطنيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني
والعربي واإلسالمي.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )7رؤساء

يوليو

أقسام حول تطوير األنشطة الموسيقية.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )14مشرف

يوليو

نشاط ثقافي حول تطوير خطة األنشطة.

2017

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 4ساعات يومياً) لـ ()20
األنشطة الطالبية

.1ب 9.16.8.مشارك من مشرفي األنشطة الثقافية والمعممين وطمبة
المدارس حول فن كتابة القصة القصيرة.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام  (3ساعات يومياً) لـ ()20
التقنيات التربوية

.1ب 1.12.9.مشرف مختبرات ورئيس قسم تقنيات حول موضوع تقنيات
جديدة في المختبرات العممية.

(المختبرات ،مشاغل الفن ،الغرف متعددة

تاريخ اإلنجاز

سبتمبر
2017

مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف
التربية الخاصة وغيرىا).

الصحة المدرسية

تطوير كفايات المشرفين ،والمديرين،
والمعممين في إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية
والبحوث العممية.

اإلشراف التربوي

.1ب1.18.10.

النشاط الموسيقى

مدير الدائرة الثقافية
أ .ىاني اليور

النشاط الثقافي

نادي بيئي حول تموث مياه الشرب واألمراض الناتجة عنيا.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

أغسطس

مشرف تربوي جديد حول البحث اإلجرائي.

2017

200

أ .ىدى جاد اهلل

2017

2017

200

رئيس قسم

أ .عماد لبد

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 6ساعات) ل ـ ( )20مسؤول

200

أ .زكريا الحداد

أكتوبر

سبتمبر

14

رئيس قسم

مدير دائرة المختبرات

األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
.1ب1.14.9.

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

300

رئيس قسم
البيئة المدرسية

200

أ .مازن البطنيجي
رئيس قسم تدريب معممي
المرحمة الثانوية
د .ريما الخطيب

300

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية
وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.2أ1.3.1.

الدراسات االجتماعية

.2أ1.7.1.

التربية الرياضية

.2أ1.11.1.

الصحة المدرسية

.2أ1.14.1.

اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة
األنشطة الطالبية

.2أ1.15.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية حول توظيف

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

الدراما في تعميم األدب لمصف العاشر.

2017

أ .خضرة أبو جحجوح

إعداد مادة تعميمية لمعممي التاريخ حول كيفية تحميل منياج

مارس

مشرف التاريخ

التاريخ لمصف الثاني عشر (الجزء الثاني).

2017

أ .وفاء حجازي

إعداد مادة تعميمية لمعممات التربية الرياضية حول ميارات

ديسمبر

مشرف التربية الرياضية

تحكيم كرة الطائرة.

2017

أ .أمل أبو فول

يناير

مشرف الصحة

2017

أ .عبداهلل نصار

يوليو

مشرف اإلرشاد التربوي

2017

أ .رائد الرن

يوليو

مشرف التربية الخاصة

2017

أ .سييل أبو راس

يوليو

رئيس قسم اإلرشاد

2017

أ .نفوذ العطل

يناير

رئيس قسم األنشطة

2017

أ .محمد كموب

إعداد مادة تعميمية لمنسقي الصحة المدرسية في المدارس
الثانوية حول تعزيز النظافة الشخصية.
إعداد مادة إثرائية لممرشدين التربويين حول فنيات المقابمة
اإلرشادية.

.2أ2.15.1.

إعداد مادة إثرائية لممرشدين التربويين حول صعوبات التعمم.

.2أ3.15.1.

إعداد مادة إثرائية لممرشدين التربويين حول اإلرشاد الميني.

.2أ1.16.1.

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الفنية في المرحمة الثانوية
حول ميارات وأسس التصميم.
15

التكلفة
(ٍ)NIS

100

100

100

100

70

70

70

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

اإلدارات التربوية

.2أ1.17.1.

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية
وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم

اإلدارات التربوية

.2أ2.17.1.

من العاممين التربويين.
اإلدارات التربوية

.2أ3.17.1.

الدراسات االجتماعية

.2أ1.7.2.

الدراسات االجتماعية

.2أ2.7.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لرؤساء األقسام في المديرية حول فن

أبريل

مدير التربية والتعميم

بناء فريق العمل وتفعيمو.

2017

أ .محمود أبو حصيرة

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول إدارة الجودة

أغسطس

مدير الدائرة الفنية

الشاممة وتوظيف االتصاالت في اإلشراف التربوي.

2017

أ .موسى شياب

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس حول تفعيل المشاركة

نوفمبر

مدير الدائرة اإلدارية

المجتمعية وابراز دورىا في تطوير العممية التعميمية.

2017

أ .منير أبو زعيتر

فبراير

مشرف التاريخ

2017

أ  .إبراىيم الخطيب

إعداد دليل لمعممي المواد االجتماعية في مبحث التربية

مارس

مشرف الجغرافيا

الوطنية لمصف التاسع (الجزء الثاني).

2017

أ .عاىدة خضر

إعداد أوراق عمل لمعممي التعميم األساسي لتوظيفيا في

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

تدريس كتاب الرياضيات لمصف الثالث (الجزء الثاني).

2017

أ .عفاف رفيع

إعداد أوراق عمل لمعممي التعميم األساسي لتوظيفيا في

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

تدريس كتاب الرياضيات لمصف الرابع (الجزء الثاني).

2017

أ .تياني الفار

إعداد مادة تعميمية لمعممي المواد االجتماعية حول آليات
توظيف أسموب حل المشكالت في تدريس موضوعات
منياج الدراسات االجتماعية.

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى

.2أ1.13.2.

.2أ2.13.2.

16

التكلفة
(ٍ)NIS

100

50

150

100

100

150

150

االستراتيجية

التخصص
المرحمة األساسية
األولى

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى

رمز النشاط

.2أ3.13.2.

.2أ4.13.2.

.2أ5.13.2.

التعميم العام

.2أ1.21.2.

المغة العربية

.2أ1.2.3.

المغة اإلنجميزية

.2أ1.3.3.

المغة اإلنجميزية

.2أ2.3.3.

المغة اإلنجميزية

.2أ3.3.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد أوراق عمل لمعممي التعميم األساسي لتوظيفيا في

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

تدريس مبحث المغة العربية لمصف الرابع (الجزء الثاني).

2017

أ .ليمى الحجار

إعداد أوراق عمل لمعممي التعميم األساسي لتوظيفيا في

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

تدريس مبحث الرياضيات لمصف األول (الجزء الثاني).

2017

أ .رامز الوحيدي

إعداد أوراق عمل لمعممي التعميم األساسي لتوظيفيا في

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

تدريس مبحث المغة العربية لمصف الثاني (الجزء األول).

2017

أ .باسم شحادة

يناير

مشرفة رياض األطفال

موضوع التواصل بين المربية واألم.

2017

أ .رغدة شمط

مفاىيمية لمعممي المغة العربية حول
إعداد خرائط
ّ

فبراير

مشرف المغة العربية

2017

أ .محمود بعموشة

إعداد أنشطة لمعممي المغة اإلنجميزية حول أسموب تدريس

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

المفردات  Vocabularyلمصف العاشر.

2017

أ .يسرى الكحموت

إعداد مواد إثرائية في مبحث المغة اإلنجميزية لمصف العاشر

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

(الجزء الثاني).

2017

أ .خالد جبر

إعداد تدريبات إثرائية في مبحث المغة اإلنجميزية الصف

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

الثامن (الجزء األول).

2017

أ .اعتدال أبو سعدة

إعداد نموذج (يوميات الطفل) لمربيات رياض األطفال حول

موضوعات النحو العربي لمصف الثاني عشر.

17

التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

150

150

150

100

100

100

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة
(تحصيمية ،تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات

التخصص

رمز النشاط

الرياضيات

.2أ1.5.3.

العموم

.2أ1.6.3.

الدراسات االجتماعية

.2أ1.7.3.

الفنون والحرف

.2أ1.8.3.

التكنولوجيا والحاسوب

.2أ1.10.3.

التعميم العام

.2أ1.21.3.

الرياضيات

.2أ1.5.4.

تحديد االحتياجات األخرى إلى جانب خطط
معالجة ،لتحسين تحصيل الطمبة األكاديمي
في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً
اإلجراءات الالزمة.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة إثرائية لموحدتين( )2 ،1من مبحث الرياضيات

أكتوبر

مشرف الرياضيات

لمصف الثاني عشر (أدبي).

2017

أ .سامي بدر

إعداد مادة إثرائية لموحدة الثالثة من مبحث العموم الحياتية

فبراير

مشرف العموم

لمصف الثاني عشر (عممي).

2017

أ .إبراىيم المعصوابي

إعداد مادة إثرائية في مبحث الجغرافيا لمصف السابع حول

فبراير

مشرف الجغرافيا

موضوع منازل القمر وحركتو حول األرض.

2017

أ .عبد الكريم زقوت

إعداد مادة إثرائية في مبحث الفنون حول كيفية توظيف

نوفمبر

مشرف التربية الفنية

خامات البيئة لتنفيذ أعمال فنية ذات قيمة.

2017

أ .جميل القيق

إعداد مواد إثرائية في مبحث التكنولوجيا لمصف

ديسمبر

مشرف التكنولوجيا

العاشر(الجزء األول).

2017

أ .أحمد أبو عمبة

مايو

رئيس قسم التعميم العام

األمية وتعميم الكبار في الرياضيات.

2017

أ .تحرير المصري

إعداد نماذج اختبارية لمصف الحادي عشر (عممي) تعتمد

مارس

مشرف الرياضيات

عمى األسئمة ذات التفكير اإلبداعي.

2017

أ .جياد أبو جاسر

مارس

مشرف الفيزياء

2017

أ .محمد أبو ندى

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة المستوى الثاني في برنامج محو

إعداد نماذج اختبارية موضوعية تحصيمية (اختيار من
العموم

.2أ1.6.4.

متعدد) لمصف الثاني عشر في مبحث الفيزياء تحاكي
امتحانات الثانوية العامة.
18

التكلفة
(ٍ)NIS

150

100

100

150

50

100

100

150

االستراتيجية

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية التعممية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.2أ1.1.6.

المغة العربية

.2أ1.2.6.

الرياضيات

.2أ1.5.6.

التقنيات التربوية

.2أ1.12.6.

وقياس أثر التعمم.
التقنيات التربوية

المرحمة األساسية
األولى

التخطيط التربوي

.2أ2.12.6.

الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

النشاط
إعداد مادة محوسبة لمعممات التربية اإلسالمية الستخداميا

فبراير

مشرف التربية اإلسالمية

في تعميم أحكام التالوة لطالبات الصف التاسع.

2017

أ .أمال الفالح

إعداد مجموعة من أفالم الرسوم المتحركة لمعممي المغة

مارس

مشرف المغة العربية

العربية لتوظيفيا في تعميم العموم المغوية لمصفين(.)9 ،5

2017

أ .ىالة الحمبي

إعداد مادة إثرائية محوسبة لمعممي الرياضيات في وحدة

مارس

مشرف الرياضيات

اليندسة الفراغية لمصف العاشر (الجزء الثاني).

2017

أ .رفيق الصيفي

إعداد مادة تعميمية محوسبة لقيمي المختبرات العممية حول

أكتوبر

رئيس قسم التقنيات

تجارب العموم لمصفين الخامس والسادس (الجزء األول).

2017

أ .أيمن ظاىر

إعداد مادة تعميمية محوسبة لقيمي المختبرات العممية حول

نوفمبر

مسئول المختبرات العممية

كتابة رموز المركبات الكيميائية.

2017

أ .أحمد الزيان

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .أيمن ياسين

إعداد برنامج محوسب لممساعدة في حساب المراكز

يناير

رئيس قسم التخطيط

التعميمية والفنية واإلدارية في االستمارات اإلحصائية.

2017

أ .نعيم خضر

فبراير

رئيس قسم اإلدارات

2017

د .معين أبو جاسر

إعداد مجموعة من األفالم التعميمية لمعممي المرحمة
.2أ1.13.6.

األساسية لتوظيفيا في تعميم مبحث التربية اإلسالمية لطمبة
الصف الرابع (الجزء األول).

.2أ1.19.6.

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة
لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

إعداد مذكرة تفسيرية حول فن اختيار برامج وأنشطة تعزز
اإلدارات التربوية

.2أ1.17.8.

انتماء الطمبة لدينيم ووطنيم ضمن بعض معايير ومؤشرات
خطة المدرسة الفاعمة.
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التكلفة
(ٍ)NIS

100

150

150

100

100

100

50

100

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.2ب1.2.1.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

يوميا) لـ ( )20معمم
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات ً

سبتمبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .محمود بعموشة

لغة عربية حول كيفية تحميل المحتوى.

التكلفة
(ٍ)NIS

150

تطوير كفايات المعممين ،والمديرين،
والمشرفين في تخطيط ،واعداد ،وتوظيف،
وتقويم مواد ومصادر تعميمية ذات عالقة

اإلدارات التربوية

.2ب1.17.1.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

مارس

مدير الدائرة اإلدارية

مدير مدرسة حول إعداد الخطة التشغيمية لممدرسة.

2017

أ .منير أبو زعيتر

150

بالمناىج المقررة.
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()30
التعميم العام

.2ب 1.21.1.مديرة ومربية رياض أطفال حول إعداد الخطة الشيرية
والسنوية المالئمة لدليل المربية.

المغة العربية

.2ب2.2.2.

يوميا) لـ ( )15معممة
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين ً
لغة عربية حول توظيف أساليب التعمم النشط في تدريس

المغة العربية متبوعة بدرس توضيحي.
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )15معمم
المغة اإلنجميزية

.2ب1.3.2.

لغة إنجميزية حول كيفية توظيف األناشيد في تعميم المغة
اإلنجميزية.

التربويين.

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ( )25معمم
المغة اإلنجميزية

.2ب2.3.2.

لغة إنجميزية حول ميارات تدريس المغة اإلنجميزية متبوعة
بدرس توضيحي.
20

يناير

مشرفة رياض األطفال

2017

أ .رغدة شمط

أكتوبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .ىالة الحمبي

أبريل

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .يسرى الكحموت

أبريل

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .اعتدال أبو سعدة

150

150

100

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.2ب3.3.2.

العموم

.2ب1.6.2.

العموم

.2ب2.6.2.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

أبريل

مشرف المغة اإلنجميزية

لغة إنجميزية حول توظيف الدراما في تعميم األدب.

2017

أ .خضرة أبو جحجوح

التكلفة
(ٍ)NIS

100

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ( )4أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
معمم فيزياء حول تنفيذ بعض التجارب العممية وتفعيل

مارس

مشرف الفيزياء

الكتاب التفاعمي وعالج األخطاء المفاىيمية لدى طمبة

2017

أ .محمد أبو ندى

200

الصف الحادي عشر(عممي).
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

التربويين.

2017

أ .إبراىيم المعصوابي

مارس

مشرف الجغرافيا

2017

أ .عبد الكريم زقوت

فبراير

مشرف التربية الفنية

2017

أ .جميل القيق

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )15معمم

مارس

مشرف التكنولوجيا

تكنولوجيا حول موضوع شبكات الحاسوب.

2017

أ .أحمد أبو عمبة

تنفيذ درس توضيحي لـ ( )12معمم لمصف الرابع حول

مارس

مشرف المرحمة األساسية

توظيف أساليب التعمم النشط.

2017

أ .عفاف رفيع

عموم حياتية حول أساليب تدريس موضوع ارتباط الجينات
والعبور لمصف الثاني عشر (عممي) .

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

نوفمبر

مشرف العموم

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم
الدراسات االجتماعية

.2ب1.7.2.

الفنون والحرف

.2ب1.8.2.

مواد اجتماعية لرفع كفاياتيم في تمثيل األزمنة الجيولوجية
وربطيا بتطور حياة اإلنسان.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة ( )10أيام ( 3ساعات يومياً) لـ
( )15معمم فنون وحرف حول كيفية عمل وتوظيف الرسوم
المتحركة في العممية التعميمية.

التكنولوجيا والحاسوب .2ب1.10.2.
المرحمة األساسية
األولى

.2ب1.13.2.

21

100

100

200

100

100

االستراتيجية

التخصص
المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

المرحمة األساسية
األولى

رمز النشاط

.2ب2.13.2.

.2ب3.13.2.

.2ب4.13.2.

األولى

الصحة المدرسية

النشاط
تنفيذ درس توضيحي لـ ( )12معمم لمصف الثاني حول

مارس

مشرف المرحمة األساسية

توظيف أساليب التعمم النشط.

2017

أ .تياني الفار

تنفيذ درس توضيحي لـ ( )12معمم لمصف الثالث حول

مارس

مشرف المرحمة األساسية

توظيف أساليب التعمم النشط.

2017

أ .ليمى الحجار

تنفيذ درس توضيحي لـ ( )12معمم لمصف األول حول

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

توظيف أساليب التعمم النشط.

2017

أ .أيمن ياسين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياَ) لـ ( )15معمم
.2ب 5.13.2.تعميم أساسي حول توظيف استراتيجيات التعمم النشط في
تدريس المغة العربية لمصف الثاني متبوعة بدرس توضيحي.

التربويين.

المرحمة األساسية

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياَ) لـ ( )15معمم

2017

أ .باسم شحادة

أكتوبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .رامز الوحيدي

تنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أبريل

مشرف الصحة

منسق صحة مدرسية حول اإلسعافات األولية.

2017

أ .عبداهلل نصار

.2ب 6.13.2.تعميم أساسي لتوظيف أساليب التعمم النشط في تدريس
الرياضيات لمصف األول متبوعة بدرس توضيحي.

.2ب1.14.2.

أكتوبر

مشرف المرحمة األساسية

22

التكلفة
(ٍ)NIS

100

100

100

150

150

150

االستراتيجية

التخصص
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

رمز النشاط

.2ب1.15.2.

.2ب2.15.2.

.2ب3.15.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
عقد دورة لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15مرشد

أكتوبر

مشرف اإلرشاد التربوي

تربوي حول الكشف المبكر عن االضطرابات النفسية.

2017

أ .رائد الرن

عقد ورشة عمل لمدة أربعة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

نوفمبر

مشرف التربية الخاصة

مرشد تربوي حول لغة اإلشارة الفمسطينية المبتدئة.

2017

أ .سييل أبو راس

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ثالث ساعات يومياً) لـ ()20

ديسمبر

مرشد تربوي حول العالج المعرفي السموكي.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )30مدير
التخطيط التربوي

التعميم العام

.2ب1.21.2.

المغة اإلنجميزية

.2ب1.3.3.

2017

عقد ورشة عمل ليوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20مدير

مارس

رئيس قسم التعميم العام

مدرسة حول برنامج انتظام العممية التعميمية.

2017

أ .تحرير المصري

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .خالد جبر

معمم لغة إنجميزية بيدف تطوير كفاياتيم في بناء وتحميل

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة

األنماط المختمفة من االختبارات.

من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

إلي جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

الرياضيات

.2ب1.5.3.

رياضيات حول إعداد جدول المواصفات وبناء االختبار
الجيد.
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200

100

أ .نفوذ العطل

أ .نعيم خضر

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

والتربية الخاصة

فبراير

اإلدارات المدرسية.

100

رئيس قسم اإلرشاد

رئيس قسم التخطيط

.2ب 1.19.2.مدرسة حول تعبئة استمارة المسح اإلحصائي عمى موقع

التكلفة
(ٍ)NIS

مارس

مشرف الرياضيات

2017

أ .سامي بدر

50

100

100

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

الرياضيات

.2ب2.5.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

مايو

مشرف الرياضيات

2017

أ .جياد أبو جاسر

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

مارس

مشرف التاريخ

تاريخ حول بناء اختبارات تحاكي اختبارات الثانوية العامة.

2017

أ .وفاء حجازي

مارس

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .أمال الفالح

تنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()15

أكتوبر

مشرف الرياضيات

معمم رياضيات حول استخدام برنامج (.)mathtype

2017

أ .رفيق الصيفي

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة

تعميم أساسي حول إعداد جدول المواصفات وبناء االختبار
الجيد.

من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات
إلي جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة .الدراسات االجتماعية

.2ب1.7.3.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )12معممة
التربية اإلسالمية

.2ب1.1.5.

الرياضيات

.2ب1.5.5.

مرحمة أساسية حول توظيف تكنولوجيا المعمومات في
العممية التعميمية.

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
الدراسات االجتماعية

.2ب1.7.5.

األنشطة الطالبية

.2ب1.16.5.

فبراير

مشرف الجغرافيا

2017

أ .عاىدة خضر

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ( )3أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20

فبراير

رئيس قسم األنشطة

معمم فنون وحرف حول ميارات برنامج (.)corel draw

2017

أ .محمد كموب

جغرافيا حول توظيف الكتاب التفاعمي في تدريس المنياج
المقرر متبوعة بدرس توضيحي.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا
لدى الطمبة.

عقد يوم دراسي ( 4ساعات) لـ ( )20معمم تاريخ حول أثر
الدراسات االجتماعية

.2ب1.7.6.

توظيف األحداث الجارية في تنمية ميارات التفكير الناقد
لدى الطالب في مبحث التاريخ.
24

مارس

مشرف التاريخ

2017

أ  .إبراىيم الخطيب

التكلفة
(ٍ)NIS

100

100

120

150

100

150

100

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20نائب
تعزيز كفايات المشرفين والمديرين والمعممين

اإلدارات التربوية

.2ب 1.17.7.مدير مدرسة حول آليات التعامل مع المسميات الوظيفية
المدرسية.

في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق
واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة
الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل وغيرىا من

اإلدارات التربوية

.2ب2.17.7.

البرامج والمشاريع.
اإلدارات التربوية

.2ب3.17.7.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()17

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

أبريل

رئيس قسم اإلدارات

2017

د .معين أبو جاسر

مايو

مدير التربية والتعميم

رئيس قسم في المديرية حول إدارة الوقت.

2017

أ .محمود أبو حصيرة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()25

نوفمبر

مدير الدائرة الفنية

نائب مدير مدرسة بعنوان ( مدرسة بدون عنف ).

2017

أ .موسى شياب

التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

100

تطوير كفايات المعممين والعاممين التربويين
في إعداد وتصميم وتوظيف مواد وأنشطة
وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لوطنيم ودينيم

التربية الرياضية

.2ب1.11.8.

وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني والعربي

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()23

مارس

مشرف التربية الرياضية

معممة تربية رياضية حول تعزيز قيم االنضباط المدرسي.

2017

أ .أمل أبو فول

100

واإلسالمي.
تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )17قيم
التقنيات التربوية

.2ب 1.12.9.مختبر عممي حول تجييز وتنفيذ تجارب العموم لمصفين
الخامس والسادس.

المدرسية(المختبرات ،مشاغل الفن ،والغرف
متعددة األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف التربية
الخاصة وغيرىا).

التقنيات التربوية

.2ب2.12.9.

أكتوبر

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .أيمن ظاىر

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )17قيم

نوفمبر

مسئول المختبرات العممية

مختبر عممي حول تجارب المنضدة الضوئية.

2017

أ .أحمد الزيان

25

100

100

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.3أ1.3.1.

المغة اإلنجميزية

.3أ2.3.1.

المغة اإلنجميزية

.3أ3.3.1.

المغة اإلنجميزية

.3أ4.3.1.

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية
وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية في المرحمة

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

األساسية الدنيا حول .Lesson Planning

2017

أ .محمد محيسن

إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية حول استخدام

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

أسموب حل المشكالت في تعميم قواعد المغة اإلنجميزية.

2017

أ .جمال السحباني

إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية حول توظيف

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

استراتيجية خرائط المفاىيم في تعميم المغة اإلنجميزية.

2017

أ .سحر حسان

إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية حول الذكاءات

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

المتعددة في تدريس المغة اإلنجميزية.

2017

أ .أحمد اليباش

مارس

مشرف الرياضيات

2017

أ .باسم المدىون

أكتوبر

مشرف الرياضيات

2017

د .رحمة عودة

إعداد مادة تعميمية لمعممي الرياضيات حول بعض األنماط

نوفمبر

مشرف الرياضيات

والنماذج الرياضية مثل المتتاليات والمتسمسالت.

2017

أ .عارف السعافين

إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم الحياتية في المرحمة

أكتوبر

مشرف العموم الحياتية

الثانوية حول البحث اإلجرائي.

2017

أ .مرام األسطل

إعداد مادة تعميمية لطمبة المرحمة األساسية العميا حول
الرياضيات

.3أ1.5.1.

الرياضيات

.3أ2.5.1.

الرياضيات

.3أ3.5.1.

العموم

.3أ1.6.1.

عمميات الحساب األساسية (األعداد المتحابة ،األعداد
الكاممة ،األعداد الناقصة).
إعداد مادة تعميمية لمعممي الرياضيات في المرحمة األساسية
حول الطرق اإلبداعية في تدريس العمميات الرياضية
(ميارات الضرب والقسمة السريعة).
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التكلفة
(ٍ)NIS
200

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

العموم

.3أ2.6.1.

التربية الرياضة

.3أ1.11.1.

الصحة المدرسية

.3أ1.14.1.

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية
وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم

األنشطة التربوية

.3أ1.16.1.

من العاممين التربويين.
اإلدارات التربوية

.3أ1.17.1.

التخطيط التربوي

.3أ1.19.1.

القياس والتقويم
واالمتحانات
إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية ،وأوراق

المغة العربية

.3أ1.20.1.
.3أ1.2.2.

عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

التربية الرياضة

.3أ1.11.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم في المرحمة األساسية

أكتوبر

مشرف الكيمياء

حول التفكير التحميمي.

2017

أ .روال السمك

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول اإلسعافات

مارس

مشرف التربية الرياضية

األولية الخاصة بإصابات المالعب.

2017

أ .عالء الجرجاوي

أبريل

رئيس قسم الصحة

2017

أ .غسان أبو حمادة

إعداد مادة تعميمية لمنسقي الصحة المدرسية حول التغذية.

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول كيفية
تخطيط المالعب ومقاساتيا الحقيقية.

2017

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس حول آليات تحسين

مارس

رئيس قسم اإلدارات

الميام اإلدارية والفنية.

2017

أ .عبدالكريم أبو سمعان

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس ونواب المدراء حول

أبريل

رئيس قسـم التخطيــط

كيفية تجييز واعداد جدول مدرسي.

2017

أ .إبراىيم حسونة

يناير

رئيس قسم االمتحانات

الثانوية العامة الجديد.

2017

أ .حماد النخالة

إعداد أوراق عمل لمعممي المغة العربية في الصف الحادي

أكتوبر

مشرف المغة العربية

عشر لتوظيفيا في تدريس النحو ( الجزء األول).

2017

أ .دنيا الدلو

إعداد أوراق عمل لمعممي التربية الرياضية حول تحميل

مارس

مشرف التربية الرياضية

منياج التربية الرياضية لمصفوف (.)12-5

2017

أ .نوزت حسنية
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200
200

200

رئيس قسم

مارس

إعداد مادة تدريبية لمديري المدارس الثانوية حول نظام

التكلفة
(ٍ)NIS

األنشطة التربوية

200

أ .ماىر الخولي
200

200
200
200
200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.3أ1.12.2.

المرحمة األساسية

.3أ1.13.2.

المرحمة األساسية

.3أ2.13.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد دليل لمعممي العموم حول تدريس التجارب العممية

أبريل

رئيس قسم التقنيات

المقررة عمى الصف السابع األساسي.

2017

أ .كمال مسمم

إعداد أوراق عمل لمعممي الرياضيات لمصف الثالث حول

مارس

مشرف مرحمـة أساسية

تحميل منياج الرياضيات الجديد.

2017

أ .حنان أبو سكران

مارس

مشرف مرحمـة أساسية

2017

أ .سمية الجمل

إعداد أوراق عمل لمعممي المغة العربية الصف الثالث

أبريل

مشرف مرحمـة أساسية

لتوظيفيا في تدريس مبحث المغة العربية (الجزء الثاني).

2017

أ .إبراىيم أبو العمرين

إعداد أوراق عمل لمعممي الصف الرابع األساسي لتوظيفيا

أبريل

مشرف مرحمـة أساسية

في تدريس مبحث المغة العربية (الجزء الثاني).

2017

أ .رائدة مقبل

إعداد أوراق عمل لمعممي الرياضيات في المرحمة الثانوية

مارس

رئيس قسم اإلشراف

حول تدريس العمميات الحسابية.

2017

أ .فالح الترك

إعداد مادة إثرائية لمبحث التربية اإلسالمية الصف الثامن

أبريل

مشرف التربية اإلسالمية

(الجزء األول).

2017

أ .سامي بارود

إعداد مادة إثرائية لمبحث التربية اإلسالمية الصف التاسع

أبريل

مشرف التربية اإلسالمية

(الجزء األول).

2017

أ .ماجد الرنتيسي

إعداد أوراق عمل لمعممي الرياضيات الصف الرابع حول
إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية ،وأوراق

المواصفات.

عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة

توظيف تحميل المحتوى في عمل امتحانات وفق جدول

المرحمة األساسية

.3أ3.13.2.

المرحمة األساسية

.3أ4.13.2.

اإلشراف التربوي

.3أ1.18.2.

التربية اإلسالمية

.3أ1.1.3.

التربية اإلسالمية

.3أ2.1.3.
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التكلفة
(ٍ)NIS
200

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.3أ3.1.3.

المغة العربية

.3أ1.2.3.

المغة اإلنجميزية

.3أ1.3.3.

العموم

.3أ1.6.3.

المناىج الدراسية المختمفة.
العموم

.3أ2.6.3.

العموم

.3أ3.6.3.

الدراسات االجتماعية

.3أ1.7.3.

الصحة والبيئة

.3أ1.9.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

مايو

مشرف التربية اإلسالمية

العاشر (الجزء األول).

2017

أ .رندة زينو

إعداد تدريبات إثرائية لمعممي المغة العربية لتوظيفيا في

سبتمبر

مشرف المغة العربية

تدريس المغة العربية (العروض) لطمبة المرحمة الثانوية.

2017

أ .معتز الحاج

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف الثاني عشر في مبحث

سبتمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

المغة اإلنجميزية تحاكي أسئمة االمتحانات النيائية.

2017

أ .منير صالح

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف العاشر األساسي في

مارس

مشرف العموم الحياتية

مبحث العموم الحياتية (الجزء الثاني).

2017

أ .فايق قاسم

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف العاشر األساسي في

مارس

مشرف الفيزيـاء

مبحث الفيزياء (الجزء الثاني).

2017

أ .عماد محجز

إعداد تدريبات إثرائية لمعممي العموم لمصفوف ()9 ،8 ،7

أكتوبر

مشرف الكيمياء

حول الذكاءات المتعددة وسبل توظيفيا في تدريس العموم.

2017

أ .سميم زين الدين

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف الحادي عشر لفرع

نوفمبر

مشرف اإلدارة واالقتصاد

الريادة واألعمال في مبحث االقتصاد.

2017

أ .عميان الممموك

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف العاشر األساسي في

مارس

مشرف الصحة والبيئة

مبحث الصحة والبيئة.

2017

أ .لمياء زايد

إعداد تدريبات إثرائية لمبحث التربية اإلسالمية الصف
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التكلفة
(ٍ)NIS
200

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة
(تحصيمية ،تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات
تحديد االحتياجات األخرى إلى جانب خطط
معالجة ،لتحسين تحصيل الطمبة األكاديمي
في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً
اإلجراءات الالزمة.
إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية

التخصص

رمز النشاط

التكنولوجيا والحاسوب

.3أ1.10.3.

المرحمة األساسية

.3أ1.13.3.

المغة العربية

.3أ1.2.4.

الدراسات االجتماعية

.3أ1.7.4.

الدراسات االجتماعية

الفنون والحرف

.3أ2.7.4.

.3أ1.8.9.

والفنية والصحية والميارات الحياتية ،لتحسين
نمو الطمبة النفسي ،والعقمي ،واالجتماعي،

اإلرشاد والتربية

والجسمي ،والميارى.

الخاصة

.3أ1.15.9.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مواد تدريبية لطمبة الصف الحادي عشر حول منياج

ديسمبر

مشرف التكنولوجيا

الروبوت ونشرىا عمى موقع إلكتروني خاص.

2017

أ .أيمن العكموك

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف الرابع األساسي في

نوفمبر

مشرف مرحمـة أساسية

مبحث العموم (الجزء األول).

2017

أ .إياد حماد

إعداد اختبار تحصيمي وفق جدول المواصفات لطمبة الصف

أبريل

مشرف المغة العربيـة

العاشر في مبحث المغة العربية (الجزء الثاني) .

2017

د .أنيسة قنديل

إعداد وتطوير نماذج اختبارية تحصيمية لطمبة الصف

أبريل

مشرف التاريخ

الحادي عشر الفرع األدبي في مبحث التاريخ.

2017

أ .محمد عبد الرحمن

إعداد وتطوير نماذج اختبارية تحصيمية لطمبة الصف

أبريل

مشرف الجغرافيا

الحادي عشر الفرع األدبي في مبحث الجغرافيا.

2017

أ .معين العطار

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الحادي عشر لتعزيز

نوفمبر

مشرف التربية الفنية

ميارات الخط العربي

2017

أ .عطا بارود

إعداد مادة إثرائية لممرشدين التربويين حول خصائص

أبريل

رئيس قسم اإلرشاد

ومتطمبات المرحمة الثانوية

2017

أ .محمد الربعي

التكلفة
(ٍ)NIS
200

200

200

200

200

200

200

إعداد وتطبيق أنماط مختمفة من البحوث
والدراسات التقويمية لممساعدة في تطوير
جودة العممية التعميمية التعممية والبرامج

اإلدارات التربوية

.3أ1.17.10.

إعداد دراسة حول الواجبات البيتية المدرسية (ايجابياتيا
وسمبياتيا في الميدان).

المصاحبة ليا.
30

يناير

مدير الدائرة اإلدارية

2017

أ .عوني الكريري

200

االستراتيجية

النشاط

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.3ب1.3.1.

التربية الرياضة

.3ب 3.11.1.معمم تربية رياضية حول إعداد أوراق عمل الستخداميا في

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
لغة إنجميزية حول إعداد المواد اإلثرائية لمحتوى كتاب المغة
اإلنجميزية لمصف الثاني عشر.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

تدريس قانون خماسي كرة القدم.

في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج المقررة
األنشطة التربوية

القياس والتقويم
واالمتحانات

.3ب2.16.1.

.3ب2.20.1.

المغة العربية

والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

المغة العربية

.3ب2.2.2.

المغة اإلنجميزية

.3ب1.3.2.

2017

أ .عالء الجرجاوي

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

فبراير

رئيس قسم االمتحانات

مدير مدرسة ثانوية حول نظام الثانوية العامة الجديد.

2017

أ .حماد النخالة

مارس

مشرف المغة العربيـة

2017

د .أنيسة قنديل

مارس

مشرف المغة العربية

2017

أ .دنيا الدلو

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )20معمم

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

لغة إنجميزية حول توظيف الدراما لمصفين الثالث والرابع.

2017

أ .منير صالح

معممي المغة العربية في المرحمة الثانوية حول توظيف

لغة عربية (المرحمة الثانوية) حول التخطيط اليومي

31

200

200

رئيس قسم

معممين تربية رياضية حول قوانين كرة السمة الحديثة.

لمدروس وفق النموذج الجديد.

التربويين.

أكتوبر

مشرف التربية الرياضية

2017

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين

2017

أ .جمال السحباني

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()10

خرائط المفاىيم في غمق دروس النحو والصرف.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

أكتوبر

عقد ورشة عمل لمدة يومين (3ساعات يومياً) لـ ( )20من
.3ب1.2.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

األنشطة التربوية

200

أ .ماىر الخولي
200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الرياضيات

.3ب1.5.2.

الرياضيات

.3ب2.5.2.

العموم

.3ب1.6.2.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
رياضيات لمصفوف ( )7، 6، 5حول تدريس المفيوم
الرياضي متبوعة بدرس توضيحي لتدريس أحد المفاىيم.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
معمم رياضيات لمصفوف ( )7، 6، 5حول استخدام أسموب
حل المشكالت الرياضية ،متبوعة بدرس توضيحي.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

مارس

مشرف الرياضيات

2017

أ .عارف السعافين

مارس

مشرف الرياضيات

2017

د .رحمة عودة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
والتجريب العممي ،متبوعة بدرس توضيحي.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

عموم لمصفوف ( )9 ،8 ،7حول تدريس العموم بطريقة ()V

يوليو 2017

العموم

.3ب2.6.2.

التربويين.
الدراسات االجتماعية

الصحة والبيئة

.3ب1.9.2.

التربية الرياضة

.3ب1.11.2.

أ .سميم زين الدين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف العموم الحياتية

عموم لمصوف ( )9 ،8 ،7حول أحدث طرائق تدريس العموم.

2017

أ .فايق قاسم

سبتمبر

مشرف اإلدارة واالقتصاد

2017

أ .عميان الممموك

أكتوبر

مشرف الصحة والبيئة

2017

أ .لمياء زايد

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 4ساعات) لـ ( )12معممة

أكتوبر

مشرف التربية الرياضية

تربية رياضية حول بعض ميارات كرة الطائرة.

2017

أ .نوزت حسنية

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
.3ب1.7.2.

مشرف الكيمياء

إدارة واقتصاد لمصف الحادي عشر فرع الريادة واألعمال
حول تدريس مبحث المحاسبة الجديد.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
عموم حول توظيف استراتيجية حل المشكالت في تدريس
مبحث الميارات الحياتية لمصف التاسع.
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التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
التقنيات التربوية

.3ب 1.12.2.عموم حول توظيف مختبر العموم في تدريس التجارب
المقررة الصفين في التاسع والعاشر.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

المرحمة األساسية

.3ب 1.13.2.صف حول توظيف استراتيجيات التعمم النشط في تدريس
طمبة الصفين األول والثاني.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

المرحمة األساسية

.3ب 2.13.2.تعميم أساسي حول توظيف استراتيجيات التعمم النشط في
تدريس طمبة الصفبن الثالث والرابع.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
المرحمة األساسية

الخاصة

أكتوبر

مشرف مرحمـة أساسية

2017

أ .سمية الجمل

نوفمبر

مشرف مرحمـة أساسية

2017

أ .رائدة مقبل

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

رئيس قسم اإلرشاد

مرشد تربوي حول أساليب اإلرشاد التربوي.

2017

أ .محمد الربعي

يوليو

مدير الدائرة اإلدارية

2017

أ .عوني الكريري

.3ب 4.13.2.تعميم أساسي حول توظيف األلعاب التربوية في تدريس المغة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 4ساعات يومياً) لـ ( )20من
اإلدارات التربوية

2017

أ .حنان أبو سكران

2017

العربية لطمبة لمصف الثاني متبوعة بدرس توضيحي.

اإلرشاد والتربية

أكتوبر

مشرف مرحمـة أساسية

أ .إبراىيم أبو العمرين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

.3ب1.15.2.

2017

أ .كمال مسمم

نوفمبر

الصف الثالث ،متبوعة بدرس توضيحي.
المرحمة األساسية

نوفمبر

رئيس قسم التقنيات

مشرف مرحمـة أساسية

.3ب 3.13.2.تعميم أساسي حول توظيف األلعاب التربوية في تدريس طمبة

التربويين.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

.3ب 1.17.2.رؤساء األقسام والشعب حول التحقيق اإلداري (ضماناتو،
واجراءاتو ،والعقوبات التأديبية).
33

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
اإلدارات التربوية

.3ب 2.17.2.مدير مدرسة حول دور مدير المدرسة كمشرف مقيم وأثره
في تحسين العممية التربوية.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

اإلدارات التربوية

.3ب3.17.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

أكتوبر

رئيس قسم اإلدارات

2017

أ .عبدالكريم أبو سمعان

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ساعتان يومياً) لـ ( )16من

نوفمبر

مدير التربية والتعميم

رؤساء األقسام حول آليات تفعيل وتنظيم الزيارات الميدانية.

2017

أ .فتحي رضوان

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

التربويين.
التخطيط التربوي

.3ب1.19.2.

التربية اإلسالمية

.3ب1.1.3.

المغة اإلنجميزية

.3ب1.3.3.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()25
سكرتير مدرسة حول التعامل مع برنامج اإلدارات المدرسية.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )10معممات
تربية إسالمية حول حوسبة منياج التربية اإلسالمية (الجزء األول)
لمصف العاشر.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ساعتان يومياً) لـ ( )20معمم
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

لغة إنجميزية لمصفوف ( )9 ،8 ،7حول إعداد االختبارات

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة

وفق جدول المواصفات.

من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25معمم

إلى جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة الدراسات االجتماعية

.3ب1.7.3.

الدراسات االجتماعية

.3ب2.7.3.

اجتماعيات لمصفوف ( )9 ،8 ،7حول توظيف جدول
المواصفات في إعداد االختبارات التحصيمية.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15معمم
اجتماعيات حول توظيف جدول المواصفات في إعداد
االختبارات التحصيمية لمصفين الخامس والسادس.
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يوليو 2017

رئيس قسـم التخطيــط
أ .إبراىيم حسونة

ديسمبر

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .رندة زينو

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .محمد محيسن

أكتوبر

مشرف التاريخ

2017

أ .محمد عبد الرحمن

أكتوبر

مشرف الجغرافيا

2017

أ .معين العطار

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.3ب1.1.5.

التربية اإلسالمية

.3ب2.1.5.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول إعداد مادة محوسبة (بوربوينت) في
تعميم أحكام التالوة والتجويد لطمبة الصف السادس (الفصل

مايو

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .سامي بارود

200

األول).
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول إعداد مادة محوسبة (بوربوينت) في

نوفمبر

مشرف التربية اإلسالمية

تعميم أحكام التالوة والتجويد لطمبة الصف الثاني عشر

2017

أ .ماجد الرنتيسي

200

(الفصل األول).
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في المادة التعميمية

العموم

.3ب1.6.5.

عموم حياتية لمصفوف ( )12 ،11 ،10حول دمج

مارس

مشرف العموم الحياتية

التكنولوجيا في تعميم العموم الحياتية (تطبيقات جوجل ،التعمم

2017

أ .مرام األسطل

200

بالمحمول).
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
التكنولوجيا والحاسوب .3ب 1.10.5.معمم تكنولوجيا حول إعداد مواد تدريبية خاصة واعداد موقع
إلكتروني خاص لرفع المواد التي يتم إعدادىا.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
المرحمة األساسية

.3ب 1.13.5.عموم لمصفين الثالث والرابع حول توظيف برنامج البوربوينت
في إعداد دروس محوسبة.
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نوفمبر

مشرف التكنولوجيا

2017

أ .أيمن العكموك

مارس

مشرف مرحمـة أساسية

2017

أ .إياد حماد

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.3ب1.2.6.

المغة اإلنجميزية

.3ب1.3.6.

النشاط
تنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
معمم لغة عربية في الصفوف ( )10 ،9 ،8حول توظيف
برنامج الكورت مع الطمبة المتفوقين.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20من
معممي المغة اإلنجميزية حول إعداد مواد إثرائية لتعزيز
ميارات التفكير التحميمي لدى طمبة الصف السادس.

مواد وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير

مارس

مشرف المغة العربية

2017

أ .معتز الحاج

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .أحمد اليباش

200

200

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 4ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من
العاممين التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

الرياضيات

.3ب1.5.6.

رياضيات حول صياغة األسئمة التي تقيس ميارات التفكير

أكتوبر

مشرف الرياضيات

اإلبداعي لطمبة الصفوف ( )10 ،9 ،8ضمن فعاليات

2017

أ .باسم المدىون

200

التدريس لبرنامج الكورت.

العميا لدى الطمبة.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()10
العموم

.3ب1.6.6.

اإلشراف التربوي

.3ب1.18.6.

معممات عموم حول إعداد مواد إثرائية لتعزيز ميارات
التفكير التحميمي لطمبة الصف السابع.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 4ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
رياضيات حول صياغة األسئمة التي تقيس ميارات التفكير
اإلبداعي لطمبة الصف ــوف ( )12 ،11ضمن فعاليات التدريس
لبرنامج الكورت.
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مارس

مشرف الكيمياء

2017

أ .روال السمك

أكتوبر

رئيس قسم اإلشراف

2017

أ .فالح الترك

200

200

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

تعزيز كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق
واألدوات ذات الصفة بمشروع المدرسة

اإلدارات التربوية

.3ب1.17.7.

الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل وغيرىا من

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

أكتوبر

مدير الدائرة الفنية

نائب مدير حول التقييم الذاتي في المدرسة.

2017

أ .أس ــامة اليباش

200

البرامج والمشاريع

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية

المغة اإلنجميزية

.3ب1.3.9.

العموم

.3ب1.6.9.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15معممة

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

لغة إنجميزية حول توظيف أندية المغة اإلنجميزية.

2017

أ .سحر حسان

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

مشرف الفيزيـاء

معمم حول توظيف المختبرات العممية.

2017

أ .عماد محجز

200

200

(المختبرات ،مشاغل الفن ،الغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
الفنون والحرف

التربية الخاصة وغيرىا).

.3ب1.8.9.

معمم تربية فنية إلعداد مادة إثرائية في مبحث الفنون
والحرف لطمبة الصف الحادي عشر.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )10من

الصحة المدرسية

.3ب 1.14.9.منسقي الصحة المدرسية حول تفعيل غرف الصحة
المدرسية.
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أكتوبر

مشرف التربية الفنية

2017

أ .عطا بارود

أكتوبر

رئيس قسم الصحة

2017

أ .غسان أبو حمادة

200

200

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.4أ1.1.1.

المغة العربية

.4أ1.2.1.

المغة اإلنجميزية

.4أ1.3.1.

الرياضيات

.4أ1.5.1.

العموم

.4أ1.6.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية اإلسالمية حول أساليب

أبريل

مشرف التربية اإلسالمية

تدريس القرآن الكريم تالوة وتفسي اًر.

2017

أ .حسن العقبي

إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة العربية حول توظيف

مارس

مشرف المغة العربية

الدراما في تعميم المغة العربية لمصف الخامس.

2017

أ .نعمة ظاىر

إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة اإلنجميزية حول إعداد

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

نماذج امتحانات الثانوية العامة.

2017

أ .معين كحيل

إعداد مادة تعميمية لمعممي الرياضيات لمصف التاسع حول

فبراير

مشرف الرياضيات

االقترانات.

2017

أ .ابتسام اسميم

مارس

رئيس قسم اإلشراف

2017

أ .سمعان عطا اهلل

سبتمبر

مشرف الكيمياء

2017

أ .إياد النبيو

أكتوبر

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .عمي الشرفا

إعداد بطاقات تعميمية لمعممي المرحمة األساسية حول فيم

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

المقروء لمصف الرابع.

2017

أ .ناصر حسونة

إعداد ماده تعميمية لـمنسقي الصحة المدرسية حول الغذاء

أكتوبر

رئيس قسم الصحة

السميم واألوقات الصحيحة لمدارسة.

2017

د .خميل النجار

إعداد مادة تعميمية لمعممي الفيزياء حول إعداد أسئمة خاصة
بمبحث الفيزياء لمصف الثاني عشر عممي مع حمول
نموذجية ليا.

لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.
العموم

.4أ2.6.1.

التقنيات التربوية

.4أ1.12.1.

إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم حول التفاعالت الكيميائية
في مبحث العموم لمصف التاسع.
إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم حول كيفية استخدام السكة
اليوائية وجياز السقوط الحر في تعيين عجمة الجاذبية
األرضية.

المرحمة األساسية
األولى
الصحة المدرسية

.4أ1.13.1.

.4أ1.14.1.
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التكلفة
(ٍ)NIS
150
150
150
170

200

100

200

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الصحة المدرسية

.4أ2.14.1.

اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة
األنشطة الطالبية

األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية

النشاط
إعداد ماده تعميمية لـمنسقي الصحة المدرسية حول مرض

نوفمبر

مشرف الصحة الميداني

ضغط الدم.

2017

أ .مروان عبد الدايم

فبراير

رئيس قسم اإلرشاد

2017

أ .أيمن نصر اهلل

مارس

مشرف اإلرشاد

2017

أ .ىدية البورنو

إعداد مادة تعميمية لمعممات التربية الرياضية حول ميارات

فبراير

مشرف التربية الرياضية

كرة اليد.

2017

أ .ايمان أبو كويك

إعداد مادة تعميمية لمسؤولي األنشطة الثقافية والفنية حول

مارس

مشرف النشاط الثقافي

الدراما وطرق توظيفيا.

2017

أ .تياني الدلو

يوليو

رئيس قسم األنشطة

2017

أ .أحمد أبو الكاس

يوليو

مشرف النشاط الرياضي

التحضير لمبطوالت الرياضية في المدارس.

2017

أ .عالء الدين الجعبري

إعداد مادة تعميمية لقادة الفرق الكشفية المدرسية حول

أكتوبر

مشرف الكشافة

المعمومات والمعارف الخاصة بالحركة الكشفية.

2017

أ .أيمن شابط

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول اإلسعافات

أكتوبر

مشرف التربية الرياضية

األولية.

2017

أ .محمد خيراهلل

.4أ1.15.1.

إعداد مادة تعميمية لممرشدين التربويين حول التربية الجنسية.

.4أ2.15.1.

إعداد مادة تدريبية لممرشدين التربويين حول اإلرشاد الميني.

.4أ1.16.1.

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األنشطة الطالبية

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

.4أ2.16.1.

لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.
األنشطة الطالبية

.4أ3.16.1.

األنشطة الطالبية

.4أ4.16.1.

األنشطة الطالبية

.4أ5.16.1.

األنشطة الطالبية

.4أ6.16.1.

إعداد مادة تعميمية لموظفي قسم األنشطة التربوية حول
كيفية التعامل مع ميارات برنامج الفوتوشوب.
إعداد مادة تدريبية لمعممي التربية الرياضية حول آلية
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

اإلدارات التربوية

.4أ1.17.1.

اإلشراف التربوي

.4أ1.18.1.

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية

التخطيط التربوي

.4أ1.19.1.

لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.
التكنولوجيا والحاسوب
القياس والتقويم
واالمتحانات

.4أ2.19.1.
.4أ1.20.1.

المغة العربية

.4أ1.2.2.

الرياضيات

.4أ1.5.2.

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ

الفنون والحرف

.4أ1.8.2.

األنشطة ذات العالقة.
التقنيات التربوية
المرحمة األساسية
األولى

.4أ1.12.2.
.4أ1.13.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لرؤساء األقسام في المديرية حول

أكتوبر

مدير التربية والتعميم

العصف الذىني في اتخاذ القرار.

2017

أ .أشرف حرز اهلل

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول التخطيط

مارس

مشرف التدريب

التشغيمي.

2017

أ .حنان زقوت

يوليو

رئيس قسم التخطيط

البيئة التعميمية.

2017

م .أشرف فروانو

إعداد مادة تعميمية لمعممي التكنولوجيا في الصف العاشر

سبتمبر

مشرف التكنولوجيا

حول قواعد البيانات.

2017

د .عطايا عابد

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس الثانوية حول آلية

أبريل

رئيس قسم االمتحانات

التعامل مع النتائج النيائية لالختبارات.

2017

أ .مازن عيد

مارس

مشرف المغة العربية

2017

أ .أكرم الصوري

إعداد أوراق عمل لمعممي الرياضيات في الصف الثاني

أبريل

مشرف الرياضيات

عشر أدبي لتوظيفيا في تدريس وحدة النيايات واالشتقاق.

2017

أ .سرين أبو عيشة

إعداد أوراق عمل لمعممي الفنون والحرف لتوظيفيا في

سبتمبر

مشرف التربية الفنية

تدريس وحدة المنظور لمصف التاسع.

2017

أ .يسري المدىون

إعداد مادة إرشادية لقيمي مختبر العموم حول تصنيف

مارس

مشرف المختبرات العممية

ِاألجيزة والمواد الكيميائية في المختبر العممي.

2017

أ .نبيل عيد

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

2017

د .أنور شمدان

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس حول استمارة مسح

إعداد تحميل محتوى لمبحث المغة العربية لمصف الرابع.

إعداد دليل لمعممي المرحمة األساسية حول توظيف أسموب
االكتشاف االستقرائي الموجو في تدريس العموم.
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التكلفة
(ٍ)NIS
100
150
100
150
100
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150
150
200
150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ

اإلدارات التربوية

.4أ1.17.2.

األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

التربية اإلسالمية

.4أ1.1.3.

التربية اإلسالمية

.4أ2.1.3.

المغة العربية

.4أ1.2.3.

المغة العربية

.4أ2.2.3.

المغة العربية

.4أ3.2.3.

المغة اإلنجميزية

.4أ1.3.3.

المغة اإلنجميزية

.4أ2.3.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد دليل معمم وأوراق عمل لمعممي المرحمة األساسية

مارس

مدير الدائرة الفنية

لتدريس اإلمالء بطريقة الخبرة الدرامية.

2017

أ .ميا حمس

إعداد تدريبات إثرائية لموحدتين ( )4 ،3من مبحث التربية

أكتوبر

مشرف التربية اإلسالمية

اإلسالمية لمصف التاسع.

2017

أ .تامر الرمالوي

إعداد تدريبات إثرائية لموحدتين ( )3 ،2من مبحث التربية

أكتوبر

مشرف التربية اإلسالمية

اإلسالمية لمصف الثامن (الجزء األول).

2017

أ .عامر أبو سخيل

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف العاشر في مبحث المغة

سبتمبر

مشرف المغة العربية

العربية (كتاب المطالعة والنصوص).

2017

أ .محمود قرمان

إعداد مادة إثرائية لدروس النصوص في المغة العربية

سبتمبر

مشرف المغة العربية

لمصفين الثامن والتاسع.

2017

أ .فؤاد عطية

إعداد تدريبات إثرائية لمحتوى كتاب الصف السادس في

ديسمبر

مشرف المغة العربية

المغة العربية (المنياج الجديد).

2017

أ .عمر حسونة

إعداد مادة إثرائية حول توظيف تكنولوجيا المعمومات في

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

تعميم المغة اإلنجميزية لطمبة لصف التاسع.

2017

أ .أحمد الريفي

إعداد أوراق العمل لمعممي المغة اإلنجميزية لتوظيفيا في

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

تدريس مبحث المغة اإلنجميزية لمصف الخامس.

2017

أ .إيمان شمالي

41

التكلفة
(ٍ)NIS

100

100

100

150

120

100

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.4أ3.3.3.

الرياضيات

.4أ1.5.3.

العموم

.4أ1.6.3.

المرحمة األساسية
إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

األولى
المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى

.4أ1.13.3.

.4أ2.13.3.

.4أ3.13.3.

التعميم العام

.4أ1.21.3.

التعميم العام

.4أ2.21.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة إثرائية حول تحسين كتابة الحروف بالمغة

أبريل

مشرف المغة اإلنجميزية

اإلنجميزية (أشكال الحروف).

2017

أ .عبد الكريم العجمة

إعداد تدريبات إثرائية حول تطابق المثمثات في مبحث

مارس

مشرف الرياضيات

الرياضيات لمصف السابع.

2017

أ .رائد عبد العال

أكتوبر

مشرف العموم

(الجزء األول).

2017

أ .ياسين عبده

إعداد بطاقات عالجية في مبحث العموم لمصف الرابع

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

(الجزء األول).

2017

أ .سامية غبن

إعداد بطاقات عالجية في مبحث المغة العربية لمصف الرابع

أبريل

مشرف المرحمة األساسية

(الجزء الثاني).

2017

أ .عمر أبو كموب

إعداد مادة إثرائية لمعممي المرحمة األساسية في مبحث المغة

أغسطس

مشرف المرحمة األساسية

العربية لمصف األول (الجزء األول).

2017

أ .عماد صيام

إعداد تدريبات إثرائية في الرياضيات لتوظيفيا في تدريس

مارس

رئيس قسم التعميم العام

طمبة محو األمية وتعميم الكبار (المستوى األول).

2017

أ .أمال أبو الكاس

مايو

مشرف رياض األطفال

2017

أ .عواطف شمالي

إعداد تدريبات إثرائية لمحتوى كتاب العموم لمصف الخامس

إعداد مادة إثرائية لمربيات رياض األطفال حول المنياج
الموحد.
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

200

170

150

100

150

200

االستراتيجية

التخصص
اإلرشاد والتربية

إعداد وتطوير أدوات مساعدة المعممين

الخاصة

رمز النشاط

.4أ1.15.5.

والمديرين والمرشدين والمشرفين في الكشف
عن ذوي االحتياجات الخاصة (الموىوبين،

األنشطة الطالبية

.4أ1.16.5.

مرتفعي التحصيل ،ذوي صعوبات التعميم)
واعداد أنشطة ومواد لتمبية احتياجات كل فئة.

اإلدارات التربوية

.4أ1.17.5.

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية وقياس أثر

التكنولوجيا والحاسوب

.4أ1.19.6.

التعمم.
إعداد مواد وأنشطة تربوية لتعزيز ميارات
التفكير العميا لدى المشرفين ،المديرين،

اإلدارات التربوية

.4أ1.17.7.

المعممين ،الطالب.

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة

الدراسات االجتماعية

.4أ1.7.8.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تدريبية لممرشدين التربويين حول اإلعاقات

مارس

مشرف اإلرشاد

(األسباب واألنواع).

2017

أ .إياد أبو رخية

إعداد مادة تعميمية لممعممين حول كيفية اختيار الطمبة

أكتوبر

مشرف النشاط الثقافي

الموىوبين وتنفيذ المسابقات عمى مستوى المديريات.

2017

أ .كاظم الغف

إعداد مادة إثرائية لمدراء المدارس حول استكشاف الطمبة

مارس

رئيس قسم اإلدارات

الموىوبين والمتفوقين في الصف العاشر لمعام 2017م.

2017

أ .مصطفى مصبح

إعداد فيديوىات تعميمية لمعممي التكنولوجيا لرفع كفايات

أبريل

مشرف التكنولوجيا

معممي الصف الحادي عشر في برنامج .SketchUp

2017

أ .إسماعيل الحمو

إعداد مادة تعميمية لـرؤساء األقسام اإلدارية ورؤساء الشعب

أكتوبر

مدير الدائرة اإلدارية

في المديرية حول إدارة الوقت.

2017

أ .مازن نور الدين

إعداد مادة إثرائية لمعممي التاريخ في الصف الحادي عشر

فبراير

مشرف التاريخ

حول التراث الشعبي.

2017

أ .سميرة فرحات

التكلفة
(ٍ)NIS
100

200

100

170

100

150

لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي
الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

األنشطة الطالبية

.4أ1.16.8.

إعداد مادة تثقيفية لقادة الفرق الكشفية حول أنواع األلعاب

مارس

مشرف النشاط اإلرشادي

الكشفية وأىميتيا لمرحمة الزىرات.

2017

أ .صابرين أبو ىنا
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200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.4ب1.2.1.

المغة اإلنجميزية

.4ب1.3.1.

المغة اإلنجميزية

.4ب2.3.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

سبتمبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .عمر حسونة

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .معين كحيل

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

نوفمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

لغة إنجميزية حول إعداد مواد تدريبية لمصف التاسع.

2017

أ .أحمد الريفي

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

نوفمبر

مشرف التربية الفنية

فنون وحرف حول فن القص والمصق.

2017

أ .يسري المدىون

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

أبريل

مشرف التربية الرياضية

تربية رياضية حول آلية تنفيذ درس تربية رياضية.

2017

أ .ايمان أبو كويك

مايو

مشرف المرحمة األساسية

معمم تعميم أساسي حول تقييم المناىج الجديدة.

2017

أ .عماد صيام

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

ديسمبر

مشرف النشاط الرياضي

تربية رياضية حول تحكيم بطولة كرة السمة.

2017

أ .عالء الدين الجعبري

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أغسطس

مشرف رياض األطفال

مربية في رياض األطفال حول المنياج الجديد.

2017

أ .عواطف شمالي

تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ
( )20معمم لغة عربية حول المنياج الجديد لمصفين الخامس
والسادس.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
لغة إنجميزية حول توظيف استراتيجية الخمس الذىبية
( )Golden Fiveفي تعميم المغة اإلنجميزية.

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد

الفنون والحرف

.4ب1.8.1.

ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج
المقررة.

التربية الرياضية
المرحمة األساسية
األولى

.4ب1.11.1.

.4ب1.13.1.

األنشطة الطالبية

.4ب1.16.1.

التعميم العام

.4ب1.21.1.

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()25
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التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

150

200

200

120

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.4ب1.1.2.

التربية اإلسالمية

.4ب2.1.2.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول استخدام طريقة حل المشكالت في

مارس

مشرف التربية اإلسالمية

تدريس التربية اإلسالمية لطمبة الصف العاشر متبوعة بدرس

2017

أ .تامر الرمالوي

200

توضيحي.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول استخدام بعض استراتيجيات التعمم

أغسطس

مشرف التربية اإلسالمية

النشط في تدريس التربية اإلسالمية لطمبة الصف العاشر،

2017

أ .عامر أبو سخيل

170

متبوعة بدرس توضيحي.
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ,طرائق ,تقنيات) لممعممين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
المغة العربية

.4ب1.2.2.

لغة عربية حول استخدام طريقة العصف الذىني في تدريس
مبحث المغة العربية ،متبوعة بدرس توضيحي.

والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )15معمم
المغة العربية

.4ب2.2.2.

المغة العربية

.4ب3.2.2.

المغة اإلنجميزية

.4ب1.3.2.

لغة عربية حول آلية تدريس مبحث التنشئة الوطنية
واالجتماعية لمصف الثالث.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
لغة عربية حول توظيف أساليب التعمم النشط في التدريس
متبوعةً بدرس توضيحي.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
لغة إنجميزية حول تدريس ميارة الكتابة لطمبة المرحمة
الثانوية.
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مارس

مشرف المغة العربية

2017

أ .فؤاد عطية

سبتمبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .أكرم الصوري

أكتوبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .نعمة ظاىر

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .إيمان شمالي

160

120

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.4ب2.3.2.

الرياضيات

.4ب1.5.2.

الرياضيات

.4ب2.5.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

نوفمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .عبد الكريم العجمة

مارس

مشرف الرياضيات

2017

أ .سرين أبو عيشة

تنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20

سبتمبر

مشرف الرياضيات

معمم رياضيات حول توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة.

2017

أ .رائد عبد العال

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
لغة إنجميزية حول توظيف استراتيجية تدريس المفردات
الجديدة .Vocabulary
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )25معمم
رياضيات حول توظيف الحقائب التعميمية في شرح وتقديم
الدروس.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ,طرائق ,تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

تنفيذ يوم دراسي لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15معمم
العموم

.4ب1.6.2.

العموم

.4ب2.6.2.

العموم

.4ب3.6.2.

فيزياء حول توظيف استراتيجية الصف المقموب في تدريس
مبحث الفيزياء لمصف العاشر.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة ستة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
معمم عموم حول مبحث العموم لمصف الخامس (الجزء
األول).
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم
عموم حول التجارب العممية المقررة في مبحث العموم لمصف
الثامن (الجزء األول).
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فبراير

رئيس قسم اإلشراف

2017

أ .سمعان عطا اهلل

سبتمبر

مشرف العموم

2017

أ .ياسين عبده

أكتوبر

مشرف الكيمياء

2017

أ .إياد النبيو

التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

200

200

200

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية الرياضية

.4ب1.11.2.

المرحمة األساسية
األولى

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ,طرائق ,تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

المرحمة األساسية
األولى

المرحمة األساسية
األولى

المرحمة األساسية
األولى

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

مارس

مشرف التربية الرياضية

معمم تربية رياضية حول ميارات وتحكيم الكرة الطائرة.

2017

أ .محمد خيراهلل

نوفمبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .عمر أبو كموب

نوفمبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .ناصر حسونة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
.4ب 1.13.2.تعميم أساسي حول توظيف أسموب التعمم التعاوني متبوعةً
بدرس توضيحي.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
.4ب 2.13.2.تعميم أساسي حول توظيف أسموب العصف الذىني في تعميم
المغة العربية.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
.4ب 3.13.2.مرحة أساسية حول توظيف أسموب االكتشاف االستقرائي
الموجو في تدريس العموم والحياة.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
.4ب 4.13.2.تعميم أساسي حول توظيف أسموب التعمم بالترفيو متبوعةً
بدرس توضيحي.
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()10

الصحة المدرسية

.4ب 1.14.2.منسقي صحة مدرسية في المدارس األساسية حول مرض
النكاف.
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نوفمبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

د .أنور شمدان

نوفمبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .سامية غبن

ديسمبر

رئيس قسم الصحة

2017

د .خميل النجار

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

150

200

100

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الصحة المدرسية

.4ب2.14.2.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.4ب1.15.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )10منسقي

ديسمبر

مشرف الصحة الميداني

صحة مدرسية حول اإلسعافات األولية.

2017

أ .مروان عبد الدايم

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 5ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

رئيس قسم اإلرشاد

مرشد تربوي حول دورة إعداد مدربين .TOT

2017

أ .أيمن نصر اهلل

ديسمبر

مشرف النشاط الثقافي

2017

أ .كاظم الغف

عقد ورشة عمل لمدة أربعة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

األنشطة الطالبية

.4ب 1.16.2.مسؤول نشاط ثقافي حول تحكيم بعض المسابقات وآليات
تنفيذىا.

(استراتيجيات ,طرائق ,تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

اإلدارات التربوية

.4ب1.17.2.

التخطيط التربوي

.4ب1.19.2.

القياس والتقويم
واالمتحانات

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()18

نوفمبر

مدير التربية والتعميم

رئيس قسم حول أسموب العصف الذىني في اتخاذ القرار.

2017

أ .أشرف حرز اهلل

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )15مدير

أكتوبر

رئيس قسم التخطيط

مدرسة حول تعبئة استمارة المسح اإلحصائي.

2017

م .أشرف فروانو

أكتوبر

رئيس قسم االمتحانات

2017

أ .مازن عيد

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )15مدير
.4ب 1.20.2.مدرسة حول آلية التعامل مع رصد درجات الطالب عمى
برنامج اإلدارات المدرسية.
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التكلفة
(ٍ)NIS

100

200

200

150

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.4ب1.1.3.

المغة العربية

.4ب1.2.3.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف التربية اإلسالمية

تربية إسالمية حول االختبارات الموضوعية.

2017

أ .حسن العقبي

أكتوبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .محمود قرمان

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

المواصفات.

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()25

من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات
إلى جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

لغة العربية حول بناء االختبارات التحصيمية وفقاً لجدول

معمم رياضيات حول تطوير كفاياتيم في مراعاة تنوع أنماط

الرياضيات

.4ب1.5.3.

التعميم العام

.4ب 1.21.3.في مدرسة خاصة حول توظيف جدول المواصفات في

ومستويات األسئمة وأىميتيا في إثارة التفكير.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
إعداد االختبار الجيد.
تطوير كفايات لممعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة (الموىوبين ،مرتفعي
التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم) واعداد
وتوظيف مواد وأنشطة وبرامج تعميم وتعمم
مناسبة.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.4ب1.15.4.

.4ب2.15.4.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياُ) لـ ()30
مرشد تربوي حول اإلعاقات (األسباب واألنواع).

مارس

مشرف الرياضيات

2017

أ .ابتسام اسميم

أكتوبر

رئيس قسم التعميم العام

2017

أ .أمال أبو الكاس

مايو

مشرف اإلرشاد

2017

أ .إياد أبو رخية

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

أكتوبر

مشرف اإلرشاد

مرشد تربوي حول اإلرشاد الميني.

2017

أ .ىدية البورنو
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

170

150

150

200

االستراتيجية

التخصص

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

رمز النشاط

سبتمبر

مشرف المختبرات العممية

2017

أ .نبيل عيد

أكتوبر

مشرف التكنولوجيا

2017

د .عطايا عابد

أكتوبر

مشرف التكنولوجيا

2017

أ .إسماعيل الحمو

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )15مدير

أغسطس

رئيس قسم اإلدارات

مدرسة حول تطبيق أسس النجاح واإلكمال والرسوب.

2017

أ .مصطفى مصبح

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15نائب

نوفمبر

مدير الدائرة اإلدارية

مدير مدرسة حول فن االتصال والتواصل.

2017

أ .مازن نور الدين

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
التقنيات التربوية

.4ب 1.12.5.فني وقيم مختبر عممي لمتعامل مع التجارب العممية
المحوسبة بطريقة تكنولوجية.

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في توظيف تكنولوجيا المعمومات

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم
التكنولوجيا والحاسوب .4ب 1.19.5.تكنولوجيا حول استخدام برنامج ()Google SketchUp

في العممية التعميمية.

في الرسم اليندسي.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
التكنولوجيا والحاسوب .4ب 2.19.5.تكنولوجيا حول رفع كفايات معممي الصف الثامن في
.Multimedia

تعزيز كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
لالستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق

اإلدارات التربوية

.4ب1.17.7.

واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة
الفاعمة وصديقة الطفل وغيرىا من البرامج
والمشاريع.

اإلدارات التربوية

.4ب2.17.7.

التكلفة
(ٍ)NIS

250

150

200

100

150

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينيم
ووطنيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
الدراسات االجتماعية

.4ب1.7.8.

تاريخ حول تعزيز التراث الفمسطيني لدى طمبة الصف
الحادي عشر.

والعربي واإلسالمي.
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فبراير

مشرف التاريخ

2017

أ .سميرة فرحات

150

االستراتيجية

التخصص

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

األنشطة الطالبية

التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد

رمز النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20قائد
.4ب 1.16.8.فرقة كشفية حول مدينة القدس والحفريات التي تحدث أسفل
المسجد األقصى.

وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينيم
ووطنيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني
والعربي واإلسالمي.

النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20قائدة
األنشطة الطالبية

.4ب 2.16.8.فرق كشفية حول سبل ترغيب الطمبة في االنتماء لمفرق
الكشفية داخل المدارس.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )25معمم

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

التقنيات التربوية

.4ب 1.12.9.عموم حول كيفية استخدام جياز السكة اليوائية وجياز
السقوط الحر في تعيين عجمة الجاذبية األرضية.

التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية
(المختبرات ،مشاغل الفن ،الغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )20معمم
األنشطة الطالبية

.4ب 1.16.9.تعميم أساسي حول أساليب استخدام مسرح الدمي في تدريس
الطمبة.

التربية الخاصة وغيرىا).
األنشطة الطالبية

.4ب2.16.9.

تطوير كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
في إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية والبحوث
العممية

اإلشراف التربوي

.4ب1.18.10.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

نوفمبر

مشرف الكشافة

2017

أ .أيمن شابط

نوفمبر

مشرف النشاط اإلرشادي

2017

أ .صابرين أبو ىنا

سبتمبر

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .عمي الشرفا

أبريل

مشرف النشاط الثقافي

2017

أ .تياني الدلو

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـموظفي قسم

أغسطس

رئيس قسم األنشطة

األنشطة الطالبية حول استخدام برنامج االكسل.

2017

أ .أحمد أبو الكاس

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف التدريب

حول البحث اإلجرائي.

2017

أ .حنان زقوت
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التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

200

150

200

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية

التخصص

رمز النشاط

العموم

.5أ1.6.1.

الدراسات االجتماعية

.5أ1.7.1.

اإلدارات التربوية

.5أ1.17.1.

وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

اإلدارات التربوية

.5أ2.17.1.

اإلدارات التربوية

.5أ3.17.1.

اإلشراف التربوي

.5أ1.18.1.

التربية اإلسالمية

.5أ1.1.2.

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي الثقافة العممية حول تدريس

أكتوبر

مشرف العموم الحياتية

مبحث الثقافة العممية لمصف الثاني عشر عموم إنسانية.

2017

أ .خالد أبو رجيمة

إعداد مادة تعميمية لمعممي المواد االجتماعية حول التربية

مارس

مشرف االجتماعيات

اإليجابية.

2017

أ .صقر أبو ليمة

إعداد مادة تعميمية لموظفي المديرية حول قواعد العمل

مارس

مدير الدائرة اإلدارية

اإلداري.

2017

أ .ماىر أبو زر

يوليو

مدير التربية والتعميم

إعداد مادة تعميمية لموظفي المديرية اإلداريين حول اإلبداع
الوظيفي وتعزيزه.

2017

أ .عمي أبو حسب اهلل

إعداد مادة تعميمية لمديري ونواب مديري المدارس الجدد

سبتمبر

رئيس قسم التخطيط

حول كيفية اتخاذ القرار اإلداري السميم.

2017

أ .عبد الجميل غراب

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول استخدام

نوفمبر

رئيس قسم اإلشراف

استراتيجية القبعات الست في المداوالت اإلشرافية.

2017

أ .محمد حمدان

إعداد أوراق عمل لمعممات الصف العاشر حول أقسام

مارس

مشرف التربية اإلسالمية

الحكم الشرعي مع التعريف والترميز.

2017

أ .سوسن بشير

فبراير

مشرف المغة العربية

2017

أ .عبدالكريم جودة

إعداد مواد إرشادية ألولياء أمور طمبة الصفوف ()4-1

مارس

مشرف المغة اإلنجميزية

حول كيفية تدريس أبنائيم مبحث المغة اإلنجميزية.

2017

أ .مصطفى أبو عطوان

إعداد أوراق عمل عالجية لمتدني التحصيل من طمبة
المغة العربية

.5أ1.2.2.

األنشطة ذات العالقة.

الصف الحادي عشر في مبحث النحو والصرف (الجزء
الثاني).

المغة اإلنجميزية

.5أ1.3.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

100

150

150

االستراتيجية

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق

التخصص

رمز النشاط

التقنيات التربوية

.5أ1.12.2.

عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

التعميم العام

.5أ1.21.2.

التربية اإلسالمية

.5أ2.1.3.

المغة العربية

.5أ1.2.3.

المغة اإلنجميزية

.5أ3.3.3.

الرياضيات

.5أ1.5.3.

الرياضيات

.5أ2.5.3.

العموم

.5أ1.6.3.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

إعداد دليل إرشادي ألمناء المكتبات المدرسية حول سبل

أغسطس

رئيس قسم التقنيات

تفعيل المكتبات المدرسية.

2017

أ .أحمد أبو سويرح

إعداد دليل إرشادي لمربيات األطفال حول التعامل مع

أغسطس

رئيس قسم التعميم العام

المشكالت في مرحمة الطفولة المبكرة.

2017

أ .محمود بخيت

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الحادي عشر شرعي حول

نوفمبر

مشرف التربية اإلسالمية

ميارة فن الخطابة.

2017

أ .أحمد عبد الغفور

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف العاشر في مبحث المغة

نوفمبر

مشرف المغة العربية

العربية (موضوع المنصوبات).

2017

أ .تيسير الباز

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة الصف السابع في مبحث المغة

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

اإلنجميزية (الجزء الثاني).

2017

أ .أمل أبو شرار

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف السادس في وحدة اليندسة

أبريل

مشرف الرياضيات

والقياس.

2017

أ .عبداهلل مينا

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف التاسع في موضوع

سبتمبر

مشرف الرياضيات

العالقات واالقترانات.

2017

أ .سميرة حنيف

إعداد تدريبات إثرائية لطمبة لمصف الثاني عشر عممي

مارس

مشرف الفيزياء

تتضمن أسئمة اختيار من متعدد في مبحث الفيزياء.

2017

أ .جياد حرزاهلل
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

200

200

150

160

150

150

100

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

التخصص

رمز النشاط

العموم

.5أ2.6.3.

الفنون والحرف

.5أ1.8.3.

التكنولوجيا والحاسوب

.5أ1.10.3.

التربية الرياضية

.5أ1.11.3.

المرحمة األساسية
األولى
إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة
(تحصيمية  ،تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات
تحديد الحاجات األخرى إلى جانب خطط
معالجة لتحسين تحصيل الطمبة األكاديمي
في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً
اإلجراءات الالزمة.

المرحمة األساسية
األولى

المرحمة األساسية
األولى

.5أ1.13.3.

.5أ1.13.4.

النشاط
إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الثاني عشر عموم في

مارس

مشرف الكيمياء

الوحدة الثانية من مبحث الكيمياء (الجدول الدوري).

2017

أ .أحمد أبو جريبان

إعداد مادة إثرائية لمعممي الفنون والحرف حول (عصر

نوفمبر

مشرف الفنون والحرف

النيضة).

2017

أ .وسام جبر

فبراير

مشرف التكنولوجيا

2017

أ .عبدالرحيم يونس

إعداد مادة إثرائية لمعممي التكنولوجيا حول برمجة األوردينو.

إعداد مادة إثرائية لمعممي التربية الرياضية حول قانون كرة

نوفمبر

مشرف التربية الرياضية

القدم وآخر تعديالتو.

2017

أ .أحمد أبو شاويش

إعداد وتحميل واثراء محتوى مبحث الرياضيات لمصف

أكتوبر

مشرف المرحمة األساسية

الثالث.

2017

إعداد مادة تدريبية لمعممي الصف الثالث األساسي حول

مارس

مشرف المرحمة األساسية

أدوات التقويم البديل في المغة العربية.

2017

أ .أحمد عيد

إعداد مذكرة تفسيرية لمعممي المرحمة األساسية حول تقويم
.5أ2.13.4.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

األداء المغوي لطمبة الصفوف ( )4-1وفق التقويم المستمر
في المنياج الجديد.
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أ .فوزي جاداهلل

يوليو

مشرف المرحمة األساسية

2017

د .جمال الفميت

التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

150

االستراتيجية

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.5أ1.3.6.

النشاط
إعداد تسجيل صوتي لمعممي المغة اإلنجميزية لتوظيفيا في
تدريس المغة اإلنجميزية لطمبة الصفوف (.)4-1

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

يوليو

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .كمال أبو شممة

التكلفة
(ٍ)NIS
400

المعمومات في العممية التعميمية وقياس أثر
التعمم.

الدراسات االجتماعية

.5أ1.7.6.

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة
لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي

األنشطة الطالبية

.5أ1.16.8.

الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

الصحة المدرسية
إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/

اإلرشاد والتربية

تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية

الخاصة

نمو الطمبة النفسي والعقمي واالجتماعي

اإلرشاد والتربية

والفنية والصحية والميارات الحياتية لتحسين
والجسمي والمياري.

الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

.5أ1.14.9.

.5أ1.15.9.

.5أ1.15.9.

.5أ2.15.9.

إعداد مجموعة من الفيديوىات لطمبة الصف السادس

نوفمبر

مشرف االجتماعيات

لممساعدة في تعمم مبحث الجغرافيا.

2017

أ .فاطمة خمف

إعداد مادة إثرائية لطمبة المرحمة األساسية حول األحاديث

نوفمبر

رئيس قسم األنشطة

النبوية التي تتعمق بالقيم والسموك.

2017

أ .نجاح أبو خبيزة

أبريل

رئيس قسم الصحة

2017

أ .محمود العزازي

إعداد دليل لممرشدين التربويين لمساعدتيم في التعامل مع

مارس

رئيس قسم اإلرشاد

المشكالت السموكية لطمبة المدارس.

2017

أ .خميل عسقول

إعداد معايير لذوي اإلعاقة لتسييل دمجيم في التعميم العام

نوفمبر

مشرف تربية خاصة

في المدارس الحكومية.

2017

أ .نجوى أبو عوض

إعداد دليل لممرشدين التربويين حول كيفية تصميم برامج

أغسطس

مشرف إرشاد تربوي

إرشادية.

2017

أ .عبير ميدي

إعداد مادة إرشادية لطمبة المرحمة الثانوية حول ضغط الدم.
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150

150

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.5ب1.2.1.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25معمم
الخامس (الجزء الثاني).

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج

لغة عربية حول تحميل محتوى منياج المغة العربية لمصف

المغة العربية

.5ب2.2.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

مارس

مشرف المغة العربية

2017

أ .عبدالكريم جودة

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25معمم

نوفمبر

لغة عربية حول تحميل محتوى منياج الصف السادس.

2017

مشرف المغة العربية
أ .تيسير الباز

التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

المقررة.
المرحمة األساسية
األولى

.5ب1.13.1.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

معمم صف ثالث حول منياج العموم والرياضيات الجديد.

2017

عقد ورشة عمل لمدة خمسة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
المغة اإلنجميزية

.5ب1.3.2.

معمم لغة إنجميزية حول تطوير التعمم الفعال
(. Module 1)Developing active pedagogies

مشرف المرحمة األساسية
أ .فوزي جاداهلل

أغسطس

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .كمال أبو شممة

150

160

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
عقد ورشة لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )25معمم لغة

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

المغة اإلنجميزية

.5ب2.3.2.

إنجميزية حول توظيف األلعاب التربوية واألناشيد في تدريس
طمبة الصفوف ( )4-1متبوعةً بدرس توضيحي.

التربويين.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
الرياضيات

.5ب1.5.2.

رياضيات حول توظيف األلعاب التربوية في تدريس
الرياضيات متبوعةً بدرس توضيحي.
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سبتمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .مصطفى أبو عطوان

يوليو
2017

مشرف الرياضيات
أ .سميرة حنيف

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الدراسات االجتماعية

.5ب1.7.2.

الدراسات االجتماعية

.5ب2.7.2.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم
مواد اجتماعية حول استخدام األلعاب التربوية في تدريس
المواد االجتماعية متبوعةً بدرس توضيحي.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
معممة مواد اجتماعية حول توظيف استراتيجيات التعمم
النشط في التدريس متبوعةً بدرس توضيحي.

المرحمة األساسية
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

األولى

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )11معمم
.5ب 1.13.2.تربية خاصة حول معالجة ضعف القراءة والكتابة لدى طمبة
المرحمة األساسية.

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

المرحمة األساسية

التربويين.

األولى
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلدارات التربوية

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

.5ب1.17.2.

2017

أ .صقر أبو ليمة

سبتمبر

مشرف االجتماعيات

2017

أ .فاطمة خمف

يوليو
2017

مشرف المرحمة األساسية
د .جمال الفميت

أكتوبر
2017

أ .أحمد عيد

عقد ورشة عمل لمدة ( 3ساعات) لـ ( )20مرشد تربوي في

أبريل

رئيس قسم اإلرشاد

فنيات اإلرشاد التعميمي والميني.

2017

أ .خميل عسقول

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ()10

نوفمبر

مشرف تربية خاصة

معممين تربية خاصة في كيفية إعداد الوسائل التعميمية.

2017

أ .نجوى أبو عوض

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

مارس

مدير الدائرة اإلدارية

موظف إداري حول استراتيجية القراءة السريعة.

2017

أ .ماىر أبو زر

العربية متبوعةً بدرس توضيحي.

.5ب2.15.2.

أبريل

مشرف االجتماعيات

مشرف المرحمة األساسية

.5ب 2.13.2.تعميم أساسي حول توظيف األلعاب التربوية في تدريس المغة

.5ب1.15.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط
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التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

150

150

150

200

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

اإلدارات التربوية

.5ب2.17.2.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )18رئيس

نوفمبر

مدير التربية والتعميم

قسم في المديرية حول خطوات تطوير الذات.

2017

أ .عمي أبو حسب اهلل

التكلفة
(ٍ)NIS
150

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

التخطيط التربوي

.5ب1.19.2.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

نوفمبر

رئيس قسم التخطيط

سكرتير حول فن اإلتيكيت.

2017

أ .عبد الجميل غراب

150

التربويين.
القياس والتقويم
واالمتحانات

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

الرياضيات

.5ب1.20.2.

.5ب1.5.3.

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة
من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات
إلى جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

العموم

.5ب1.6.3.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي

الفنون والحرف

.5ب1.8.4.

االحتياجات الخاصة (الموىوبين ،مرتفعي
التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم) واعداد
وتوظيف مواد وأنشطة وبرامح تعميم وتعمم
مناسبة.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.5ب1.15.4.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20مدير

ديسمبر

رئيس قسم االمتحانات

مدرسة ثانوية حول نظام الثانوية العامة الجديد.

2017

أ .محمد أبو ناجع

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أبريل

مشرف الرياضيات

معمم رياضيات حول بناء الخطط العالجية.

2017

أ .عبداهلل مينا

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف الكيمياء

كيمياء حول تصميم االختبار حسب جدول المواصفات.

2017

أ .أحمد أبو جريبان

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

مارس

مشرف الفنون والحرف

معممة فنون حول كيفية اكتشاف الطمبة الموىوبين فنياً.

2017

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20مرشد
تربوي حول فنيات المقابمة اإلرشادية.
58

أ .وسام جبر

يوليو

مشرف إرشاد تربوي

2017

أ .عبير ميدي

150

200

150

150

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.5ب1.1.5.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

نوفمبر

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .أحمد عبد الغفور

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()25

مارس

مشرف التكنولوجيا

معمم تكنولوجيا حول إعداد ممف اإلنجاز اإللكتروني.

2017

أ .عبدالرحيم يونس

نوفمبر

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .أحمد أبو سويرح

نوفمبر

رئيس قسم اإلشراف

2017

أ .محمد حمدان

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()30

سبتمبر

رئيس قسم التعميم العام

مديرة روضة حول حوسبة بيانات رياض األطفال.

2017

أ .محمود بخيت

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول إعداد االختبارات المحوسبة (نماذج
جوجل).

التكنولوجيا والحاسوب .5ب1.10.5.

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20من
التقنيات التربوية

.5ب 1.12.5.أمناء المكتبات حول توظيف محرك البحث ( )googleفي

المعمومات في العممية التعميمية.

العممية التعميمية.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
اإلشراف التربوي

.5ب 1.18.5.مشرف تربوي حول استخدام البريد اإللكتروني في العممية
اإلشرافية.

التعميم العام

.5ب1.21.5.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا
لدى الطمبة.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
المغة اإلنجميزية

.5ب1.3.6.

لغة إنجميزية حول استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في
تدريس الدراما ،متبوعةً بدرس توضيحي.
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نوفمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .أمل أبو شرار

التكلفة
(ٍ)NIS

200

150

150

150

200

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

العموم

.5ب1.6.6.

عموم حياتية حول استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في
تدريس المبحث متبوعةً بدرس توضيحي.

لدى الطمبة.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

نوفمبر

مشرف العموم الحياتية

2017

أ .خالد أبو رجيمة

التكلفة
(ٍ)NIS

150

تعزيز كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق
واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة

الصحة المدرسية

.5ب1.14.7.

الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل وغيرىا من

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

نوفمبر

رئيس قسم الصحة

منسق صحة مدرسية حول تفعيل الممف الصحي لمطالب.

2017

أ .محمود العزازي

200

البرامج والمشاريع.
تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد

التربية اإلسالمية

.5ب1.1.8.

وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لوطنيم
ودينيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني
والعربي واإلسالمي.

األنشطة الطالبية

.5ب1.16.8.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية

العموم

.5ب1.6.9.

(المختبرات ،مشاغل الفن ،والغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف
التربية الخاصة وغيرىا).

التربية الرياضية

.5ب1.11.9.

مايو

مشرف التربية اإلسالمية

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
معمم تربية إسالمية حول التربية اإليجابية في التعميم.

2017

أ .سوسن بشير

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

رئيس قسم األنشطة

قائد كشافة حول المنياج الكشفي لألشبال والزىرات.

2017

أ .نجاح أبو خبيزة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

مارس

مشرف الفيزياء

عموم حول التجارب العممية في منياج الصف الثامن.

2017

أ .جياد حرزاهلل

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25معمم

نوفمبر

مشرف التربية الرياضية

تربية رياضية حول قانون كرة القدم وتعديالتو.

2017

أ .أحمد أبو شاويش
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100

150

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.6أ1.3.1.

المغة اإلنجميزية

.6أ2.3.1.

العموم

.6أ1.6.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية حول كتابة الخطة اليومية بكامل

سبتمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

عناصرىا مع توزيع نماذج محددة.

2017

أ .حيدر أبو شاويش

سبتمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .ماجد صالح

إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم الجدد حول إدارة الوقت

فبراير

مشرف العموم

في الحصة.

2017

إعداد مادة تعميمية لمعممي المرحمة األساسية حول توظيف
األلعاب التربوية في تدريس المغة اإلنجميزية لمصفوف من
( .)4 - 1

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية
لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.

الصحة والبيئة

.6أ1.9.1.

التقنيات التربوية

.6أ1.12.1.

اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

.6أ1.15.1.

.6أ1.15.1.

أ .محمود المصري

إعداد مادة تعميمية لمعممي الصحة والبيئة حول استراتيجيات

فبراير

مشرف صحة وبيئة

التعمم النشط.

2017

أ .يسرى بدر

إعداد مادة تدريبية لمعممي التكنولوجيا حول المستحدثات

مايو

رئيس قسم التقنيات

التكنولوجية في التعميم

2017

م .أسماء أبو موسى

إعداد مادة تعميمية لممرشدين التربويين حول دراسة الحالة

فبراير

مشرف اإلرشاد التربوي

وآلية تنفيذىا.

2017

أ .زىير السنوار

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الخاصة حول آلية تدريس

أكتوبر

مشرف التربية الخاصة

حروف المغة العربية لمطمبة ذوي صعوبات التعمم.

2017

أ.إيمان زقوت
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

150

االستراتيجية

التخصص
اإلرشاد والتربية
الخاصة

رمز النشاط

.6أ2.15.1.

األنشطة التربوية

.6أ1.16.1.

اإلدارات التربوية

.6أ1.17.1.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

إعداد مادة تدريبية لممرشدين التربويين حول توظيف اإلرشاد

أبريل

رئيس قسم اإلرشاد

الجماعي في عالج بعض المشكالت.

2017

د .منير عودة شبير

إعداد مادة تدريبية لمعممي الكشافة حول آلية تعميم الميارات

مايو

مشرف النشاط الكشفي

الكشفية .

2017

أ .غادة العقاد

فبراير

رئيس قسم اإلدارات

2017

أ .محمد العسولي

إعداد مادة تدريبية لمديري المدارس حول توظيف المدرسة
إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة

لتحقيق الجودة الشاممة في األداء المدرسي.

األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية
لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.

اإلدارات التربوية

.6أ1.17.1.

اإلدارات التربوية

.6أ1.17.1.

اإلشراف التربوي

.6أ1.18.1.

إعداد أدلة معممين ،ومواد إرشادية ،وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

الفاعمة في إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة التعميمية

العموم

.6أ1.6.2.

إعداد مادة إثرائية لمديري المدارس حول تجويد وتحسين

أبريل

مدير التربية والتعميم

العمل المدرسي.

2017

د .عبدالقادر أبو عمي

يوليو

مدير الدائرة الفنية

التعامل مع اآلخرين وادارة األزمات.

2017

أ .خالد ماضي

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول النظرية البنائية

أكتوبر

رئيس قسم اإلشراف

االجتماعية وتطبيقاتيا في الواقع العممي.

2017

أ .ىشام الحاج

إعداد دليل لمعممي مبحث العموم لتوظيفو في تدريس الوحدة

فبراير

مشرف العموم

السادسة (الكيرباء المتحركة) لطمبة الصف التاسع.

2017

أ .شعبان صافي

إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس الثانوية حول فن
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

150

االستراتيجية

إعداد أدلة معممين ،ومواد إرشادية ،وأوراق
عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

التخصص

رمز النشاط

الدراسات االجتماعية

.6أ1.7.2.

المرحمة األساسية
األولى

.6أ1.13.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد أطمس لمجغرافيا الطبيعية والبشرية لمعممي الجغرافيا

سبتمبر

مشرف االجتماعيات

لمصف الثاني عشر.

2017

أ .عطية أبو نمر

إعداد دليل لمعممي العموم حول تدريس التجارب العممية

سبتمبر

مشرف المرحمة األساسية

المقررة لمصف الرابع األساسي (الجزء األول).

2017

أ .حسن أبو عبيدة

ديسمبر

رئيس قسم التخطيط

2017

أ .نضال أبو الحصين

أكتوبر

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .حنان نصار

إعداد قاموس لممصطمحات الفقيية لمعممي التربية اإلسالمية

نوفمبر

مشرف التربية اإلسالمية

خاص بمنياج الصف الثاني عشر.

2017

أ .تميم شبير

إعداد تدريبات إثرائية في المغة العربية حول موضوعات

مارس

مشرف المغة العربية

النحو لمصف الحادي عشر.

2017

أ .خالد المحام

إعداد مادة إثرائية في المغة العربية حول موضوعات التعبير

أكتوبر

مشرف المغة العربية

لمصف الحادي عشر.

2017

أ .اكتمال عدوان

إعداد تدريبات إضافية لموحدة الثالثة من مبحث الرياضيات

مارس

مشرف الرياضيات

لمصف السادس (الجزء الثاني).

2017

أ .سييل شبير

إعداد دليل إرشادي لمديري المدارس حول مفيوم وآلية النقل
التخطيط التربوي

.6أ1.19.2.

التربية اإلسالمية

.6أ1.1.3.

التربية اإلسالمية

.6أ2.1.3.

المغة العربية

.6أ1.2.3.

المغة العربية

.6أ2.2.3.

الرياضيات

.6أ1.5.3.

الداخمي والموائي والنقل من المدارس الخاصة ومدارس وكالة
الغوث.
إعداد تدريبات إثرائية لمعممي التربية اإلسالمية لموحدة
األولى والثانية من مبحث الحديث الشريف لمصف الحادي
عشر شرعي (الجزء األول).

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150
150
150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الدراسات االجتماعية

.6أ1.7.3.

المرحمة األساسية
إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

األولى
المرحمة األساسية
األولى
المرحمة األساسية
األولى

.6أ1.13.3.

.6أ2.13.3.

.6أ3.13.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة إثرائية لموحدة الثانية من مبحث التاريخ لمصف

أكتوبر

مشرف االجتماعيات

السادس.

2017

أ .أيمن أبو الوفا

إعداد قاموس معاني لمعممي المغة العربية لممفردات الجديدة

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

في كتاب المغة العربية لمصف الرابع (الجزء الثاني).

2017

أ .عماد عابدين

إعداد مادة إثرائية لمحتوى مبحث العموم لمصف الثالث

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

(الجزء الثاني).

2017

أ .غادة الف ار

إعداد قاموس معاني لمعممي المغة العربية لممفردات الجديدة

مارس

مشرف المرحمة األساسية

في كتاب المغة العربية لمصف الثالث (الجزء الثاني).

2017

أ .سمر األسطل

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .روال الف ار

إعداد اختبار لطمبة الصف العاشر في مبحث المغة
إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة

المغة اإلنجميزية

.6أ1.3.4.

متبوعةً بخطة عالجية.

(تحصيمية ،تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات
تحديد االحتياجات األخرى إلى جانب خطط
معالجة ،لتحسين تحصيل الطمبة األكاديمي

اإلنجميزية (الجزء الثاني) يحاكي االختبارات الو ازرية الموحدة

القياس والتقويم

.6أ1.20.4.

إعداد نشرة تعريفية لطمبة الثانوية العامة حول نظام الثانوية

فبراير

رئيس قسم االمتحانات

العامة الجديد.

2017

أ .عبد اهلل العبادلة

التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً
اإلجراءات الالزمة.

التعميم العام

.6أ1.21.4.

إعداد نماذج اختبارية (تحصيمية ،تشخيصية) لمطمبة في

مارس

رئيس قسم التعميم العام

برنامجي محو األمية والتعميم الموازي.

2017

أ .عيسى األسطل

64

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية التعممية

الدراسات االجتماعية

.6أ1.7.6.

فبراير

مشرف االجتماعيات

2017

أ .جمال رمضان

إعداد مجموعة تدريبات لطمبة الصف التاسع مرتفعي

مارس

مشرف الرياضيات

التحصيل في الرياضيات لتعزيز ميارة التفكير الناقد.

2017

أ .وسام موسى

إعداد مادة تثقيفية لطمبة لمرحمة الثانوية حول التغذية

فبراير

مشرف التربية الرياضية

وتشوىات القوام.

2017

أ .محمد الغمري

إعداد مادة إثرائية في مبحث التربية الفنية لتعزيز ميارة

نوفمبر

مشرف التربية الفنية

كتابة الخط الكوفي لدى طالب الصف الحادي عشر

2017

أ .غسان حماد

لتوظيفيا في تدريس مبحث التاريخ لطمبة الصف التاسع
(الجزء الثاني).

إعداد مواد وأنشطة تربوية لتعزيز ميارات
الرياضيات

.6أ1.5.7.

المعممين ،الطالب.
إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة
لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الفمسطيني

النشاط
إعداد مادة محوسبة (تفاعمية) لمعممي االجتماعيات

وقياس أثر التعمم.

التفكير العميا لدى المشرفين ،المديرين،

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التربية الرياضية

.6أ1.11.8.

والعربي واإلسالمي.

الفنون والحرف

.6أ1.8.9.

التكلفة
(ٍ)NIS

150

150

150

150

إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية
والفنية والصحية والميارات الحياتية لتحسين التكنولوجيا والحاسوب

.6أ1.10.9.

نمو الطمبة النفسي والعقمي واالجتماعي

إعداد أنشطة وميارات لطالب الصف الحادي عشر(عممي)
حول برمجة األجيزة الذكية.

يناير

مشرف التكنولوجيا

2017

أ .أحمد الف ار

150

والجسمي والميارى.
الصحة المدرسية

.6أ1.14.9.

إعداد مادة إثرائية لمنسقي الصحة المدرسية بالمدارس حول

سبتمبر

رئيس قسم الصحة

الصحة اإلنجابية.

2017

أ .ماجد القدرة
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150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.6ب1.1.1.

المغة اإلنجميزية

.6ب1.3.1.

العموم

.6ب1.6.1.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم
تربية إسالمية حول إعداد أوراق عمل لمبحث التربية
اإلسالمية لمصف العاشر.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25معمم
لغة إنجميزية لممرحمة الثانوية حول إعداد أوراق عمل في
تدريس ميارة التعبير الوظيفي (الكتابي والحر).
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
الصف الثاني عشر.

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج
المقررة.

معمم عموم حول إعداد مادة لمتعمم الذاتي في الفيزياء لطمبة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
العموم

.6ب2.6.1.

الدراسات االجتماعية

.6ب1.7.1.

الفنون والحرف

.6ب1.8.1.

كيمياء إلعداد مادة إثرائية حول موضوع الكحوالت في

نوفمبر

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .تميم شبير

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .حيدر أبو شاويش

فبراير

مشرف العموم

2017

أ .شعبان صافي

فبراير

مشرف العموم

2017

أ .محمود المصري

نوفمبر

مشرف االجتماعيات

2017

أ .عطية أبو نمر

مارس

مشرف التربية الفنية

2017

أ .غسان حماد

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف التكنولوجيا

تكنولوجيا حول توظيف الموح الذكي.

2017

أ .أحمد الف ار

العضوية في مبحث الكيمياء لمصف الثاني عشر.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15معمم
تعميم أساسي حول قواعد صياغة األسئمة التحريرية في
مبحث االجتماعيات.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )14معمم
تربية فنية حول إعداد مادة إثرائية في مبحث التربية الفنية
لمصف الثامن (الفن اإلسالمي).
التكنولوجيا والحاسوب .6ب1.10.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط
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التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص
المرحمة األساسية
األولى

اإلرشاد والتربية
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

الخاصة

رمز النشاط

.6ب1.13.1.

ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج
المقررة.

الخاصة

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم

نوفمبر

مشرف المرحمة األساسية

تربية إسالمية حول تدريس حصة التالوة.

2017

أ .عماد عابدين

مايو

رئيس قسم اإلرشاد

2017

د .منير عودة شبير

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
.6ب 1.15.1.مرشد تربوي حول توظيف اإلرشاد الجماعي في عالج
بعض المشكالت.

في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
اإلرشاد والتربية

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

.6ب2.15.1.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

مايو

مرشد تربوي حول دراسة الحالة و آلية تنفيذىا.

2017

أ .زىير السنوار

سبتمبر

مدير التربية والتعميم

2017

د .عبدالقادر أبو عمي

مارس

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .حنان نصار

تنفيذ دورة تدريبة لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
اإلدارات التربوية

.6ب 1.17.1.مدير مدرسة ثانوية حول التجربة اليابانية في تنظيم بنية
التعميم الثانوي.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15معممة

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

التربية اإلسالمية

.6ب1.1.2.

معممي التربية اإلسالمية

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين،
والمديرين ،والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

تربية إسالمية حول تأثير تفعيل الزيارات التبادلية عمى أداء

عقد ورشة عمل لمدة يومين( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
المغة العربية

.6ب1.2.2.

لغة عربية حول طرائق تدريس التعبير لطمبة الصف الحادي
عشر متبوعةً بدرس توضيحي.
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مشرف اإلرشاد التربوي

أكتوبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .اكتمال عدوان

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

الرياضيات

.6ب1.5.2.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

عقد ورشة عمل لمدة يومين (3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
رياضيات حول توظيف استراتيجيات التعمم النشط في

أكتوبر

مشرف الرياضيات

تدريس مبحث الرياضيات لمصف الثامن ،متبوعةً بدرس

2017

أ .وسام موسى

200

توضيحي.
المرحمة األساسية
األولى

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين

المرحمة األساسية
األولى

والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

اإلرشاد والتربية

التربويين.

الخاصة

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20

فبراير

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .حسن أبو عبيدة

سبتمبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .غادة الف ار

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

مارس

مشرف التربية الخاصة

معمم تعميم أساسي حول التعميم الجامع والصديق لمطفل.

2017

أ.إيمان زقوت

نوفمبر

مشرف النشاط الكشفي

2017

أ .غادة العقاد

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أغسطس

رئيس قسم اإلدارات

نائب مدير مدرسة حول التقييم الذاتي لألداء المدرسي.

2017

أ .محمد العسولي

عقد ورشة عمل لمدة يومين (3ساعات يومياً) لـ ()24

يناير

رئيس قسم اإلشراف

2017

أ .ىشام الحاج

.6ب 1.13.2.معمم تعميم أساسي حول تدريس حقائق الضرب في مبحث
الرياضيات.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ( )20معمم
.6ب 2.13.2.لمصف األول حول تدريس حصة فن االستماع ،متبوعةً
بدرس توضيحي.
.6ب1.15.2.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
األنشطة التربوية

.6ب 1.16.2.قائد كشافة إلعداد قادة قادرين عمى إدارة الفرق الكشفية في
مدارسيم.

اإلدارات التربوية

.6ب1.17.2.

اإلشراف التربوي

.6ب1.18.2.

مشرف تربوي حول بناء الخطة التشغيمية.
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200

200

200

200

200

200

االستراتيجية

التخصص

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية

التخطيط التربوي

النشاط

رمز النشاط

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )15مدير
.6ب 1.19.2.مدرسة حول كيفية تعبئة االستمارة األولية وشرحيا وتوضيح
بنودىا.

(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

القياس والتقويم

.6ب1.20.2.

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة
من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15نائب
مدير مدرسة حول نظام الثانوية العامة الجديد.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
الرياضيات

.6ب1.5.3.

تعميم أساسي حول بناء االختبارات التحصيمية وتحميل
نتائجيا.

إلي جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

أكتوبر

رئيس قسم التخطيط

2017

أ .نضال أبو الحصين

يناير

رئيس قسم االمتحانات

2017

أ .عبد اهلل العبادلة

سبتمبر

مشرف الرياضيات

2017

أ .سييل شبير

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

200

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة (الموىوبين ،مرتفعي
التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم) واعداد

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
الدراسات االجتماعية

.6ب1.7.4.

معمم اجتماعيات في المرحمة األساسية حول استخدام جدول
المواصفات في بناء اختبارات التحصيل.

وتوظيف مواد وأنشطة وبرامح تعميم وتعمم

سبتمبر

مشرف االجتماعيات

2017

أ .جمال رمضان

200

مناسبة
تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في تصميم وتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية.

التقنيات التربوية

.6ب1.12.5.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15قيم

مايو

رئيس قسم التقنيات

مختبر عممي حول توظيف الواقع المعزز في التعميم.

2017

م .أسماء أبو موسى
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200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.6ب1.2.6.

المغة اإلنجميزية

.6ب1.3.6.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
لغة عربية حول إعداد مادة إثرائية لتعزيز ميارات التفكير
التحميمي لدى طمبة الصف السابع.
تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

معمم لغة إنجميزية حول توظيف برنامج سكامبر وأسموب
العصف الذىني.

التربويين في إعداد وتنفيذ وتقويم مواد

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

سبتمبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .خالد المحام

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .ماجد صالح

التكلفة
(ٍ)NIS

200

200

وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا
لدى الطمبة.

الدراسات االجتماعية

.6ب1.7.6.

التربية الرياضية

.6ب1.11.6.

عقد دورة تدريبة لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()15

أكتوبر

مشرف االجتماعيات

معمماً حول توظيف ميارات التفكير ( كورت .)1

2017

أ .أيمن أبو الوفا

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يوميا ) لـ ()20

أبريل

مشرف التربية الرياضية

معمم تربية رياضية حول إثراء منياج الصف العاشر.

2017

أ .محمد الغمري

200

200

تعزيز كفايات المشرفين ،والمديرين والمعممين
في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق
واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة
الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل وغيرىا من

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20منسق
الصحة المدرسية

.6ب 1.14.7.صحة مدرسية حول تفعيل دليل الصحة المدرسية والخطط
التثقيفية.

البرامج والمشاريع.
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مارس

رئيس قسم الصحة

2017

أ .ماجد القدرة

200

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لوطنيم
ودينيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني

المرحمة األساسية
األولى

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (3ساعات) لـ ( )20معمم
.6ب 1.13.8.تعميم أساسي حول تدريس الفن في موضوعات التنشئة
الوطنية.

أكتوبر

مشرف المرحمة األساسية

2017

أ .سمر األسطل

200

والعربي واإلسالمي.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
المغة اإلنجميزية

.6ب1.3.9.

التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية

لغة إنجميزية حول توظيف مختبر الحاسوب والسبورة الذكية
في تدريس المغة اإلنجميزية لمصفين الخامس والسادس

فبراير

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .روال الف ار

200

(المختبرات ،مشاغل الفن ،والغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف
التربية الخاصة وغيرىا).

التعميم العام

.6ب1.21.9.

تطوير كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
في إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية والبحوث
العممية.

الصحة والبيئة

.6ب1.9.10.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )8معممات

أكتوبر

رئيس قسم التعميم العام

تربية خاصة حول إدارة وتوظيف مراكز التعميم.

2017

أ .عيسى األسطل

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

مارس

مشرف صحة وبيئة

معمم صحة وبيئة حول إعداد وتنفيذ البحوث اإلجرائية.

2017

أ .يسرى بدر

71

200

200

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية
وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

التخصص

رمز النشاط

العموم

.7أ1.6.1.

الدراسات االجتماعية

.7أ1.7.1.

التربية الرياضية

.7أ1.11.1.

التقنيات التربوية

.7أ1.12.1.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.7أ1.15.1.

األنشطة الطالبية

.7أ1.16.1.

األنشطة الطالبية

.7أ2.16.1.

اإلدارات التربوية

.7أ1.17.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي العموم الحياتية حول توظيف

نوفمبر

مشرف العموم الحياتية

رسومات الكتاب المدرسي لمصف الثاني عشر عممي.

2017

إعداد مادة تعميمية لمعممي التاريخ حول حرب 1967

مايو

أ .فريد قديح
مشرف التاريخ

وحرب .1973

2017

أ .توفيق الحشاش

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول توظيف

مارس

مشرف التربية الرياضية

الممعب واألدوات الرياضية المتاحة.

2017

أ .إيمان أبو عيادة

إعداد مادة تعممية ألمناء المكتبات المدرسية حول ميارات

ديسمبر

رئيس قسم التقنيات

البحث العممي.

2017

أ .مجدي برىوم

يناير

رئيس قسم اإلرشاد

التربوي في سياسة االنضباط اإليجابي.

2017

أ .أشرف أبو عنزة

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول األلعاب

مارس

مشرف النشاط الرياضي

الشعبية وقوانينيا.

2017

أ .ديب الشاعر

إعداد مطوية لقائدات الفرق الكشفية حول أىداف ومبادئ

أبريل

مشرف النشاط الكشفي

الحركة الكشفية.

2017

أ .اعتدال صباح

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويون حول توظيف

فبراير

مدير الدائرة الفنية

اإلشراف اإللكتروني.

2017

أ .سعيد قديح

إعداد نشرة تربوية لممرشدين التربويين حول دور المرشد
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التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

150

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية

اإلدارات التربوية

.7أ2.17.1.

وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق

اإلشراف التربوي

.7أ1.18.1.

العموم

.7أ1.6.2.

التكنولوجيا والحاسوب

.7أ1.10.2.

عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

المرحمة األساسية
اإلرشاد والتربية
الخاصة

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

.7أ1.13.2.

.7أ1.15.2.

التربية اإلسالمية

.7أ2.1.3.

المغة العربية

.7أ1.2.3.

المغة العربية

.7أ2.2.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمديري المدارس حول األنشطة التعميمية

مارس

مدير التربية والتعميم

المقترحة لتوظيف المنياج الخفي.

2017

أ .سميمان شعت

إعداد مادة تعميمية لممشرفين حول الحوسبة السحابية وكيفية

يناير

رئيس قسم اإلشراف

االستفادة منيا في العممية االشرافية.

2017

أ .ماجد األغا

إعداد دليل لمعممي الكيمياء حول تقويم الطالب في الكيمياء

أكتوبر

مشرف الكيمياء

لمصف الثاني عشر (الجزء األول).

2017

أ .إبراىيم رمضان

إعداد مادة إرشادية لمعممي التكنولوجيا حول توظيف

أكتوبر

مشرف التكنولوجيا

استراتيجيات الفصل الدوار والفصل المقموب في التدريس.

2017

أ .رمزي شقفة

يناير

مشرف مرحمة أساسية

2017

أ .سييمة ضيير

مايو

مشرف اإلرشاد التربوي

إرشادية تطبيقية.

2017

أ .عبد الرحمن وافي

إعداد مادة إثرائية لمعممي التربية اإلسالمية تشمل أسئمة

أبريل

مشرف التربية اإلسالمية

موضوعية لمبحث الفقو لمصف الثاني عشر شرعي.

2017

أ .جياد األغا

إعداد مادة إثرائية حول األصوات في المغة العربية لطمبة

أبريل

الصف التاسع.

2017

أ .أمين عبد الغفور

إعداد مادة إثرائية في المغة العربية حول موضوع العروض

سبتمبر

مشرف المغة العربية

لمصف الحادي عشر.

2017

أ .إبراىيم عيسى

إعداد أوراق عمل لمعممي المرحمة األساسية العميا حول
توظيف األلعاب التربوية في تدريس المغة العربية.
إعداد نماذج عممية لممرشدين التربويون تحاكي نماذج

73

مشرف المغة العربية

التكلفة
(ٍ)NIS
150

150

150

150

150

150

100

100

100

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى

التخصص

رمز النشاط

الرياضيات

.7أ1.5.3.

المناىج الدراسية المختمفة.
الدراسات االجتماعية

.7أ1.7.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد تدريبات إثرائية في وحدة المتتاليات والمتسمسالت في

فبراير

مشرف الرياضيات

مبحث الرياضيات لمصف الحادي عشر عممي.

2017

أ .وفاء موسى

إعداد مادة إثرائية لموحدة الخامسة (السياحة) في مبحث

فبراير

مشرف االجتماعيات

الجغرافيا لمصف الثاني عشر.

2017

أ .سميمان أبو مسعود

التكلفة
(ٍ)NIS
150

100

إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة (تحصيمية،
تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات تحديد االحتياجات
األخرى إلى جانب خطط معالجة ،لتحسين

المرحمة األساسية

.7أ1.13.4.

تحصيل الطمبة األكاديمي في المباحث الدراسية

إعداد اختبار تشخيصي لمعممي الرياضيات في مبحث

سبتمبر

مشرف مرحمة أساسية

الرياضيات لمصف الثالث األساسي متبوعةً بخطة عالجية.

2017

أ .محمد ابوصبحة

100

المختمفة مراعياً اإلجراءات الالزمة.

إعداد وتطوير أدوات لمساعدة المعممين
والمديرين والمرشدين والمشرفين في الكشف
عن ذوي االحتياجات الخاصة (الموىوبين،
مرتفعي التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم)

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.7أ1.15.5.

إعداد مادة تدريبية لمعممي المرحمة األساسية حول تطوير

نوفمبر

مشرف التربية الخاصة

كفاياتيم حول التعميم الجامع والتربية الخاصة.

2017

أ .حسن أبو عبيد

150

واعداد أنشطة ومواد لتمبية حاجات كل فئة.
إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية التعممية
وقياس أثر التعمم.

المغة اإلنجميزية

.7أ1.3.6.

إعداد مذكرة تحتوي عمى طريقة كتابة الحروف والكممات

سبتمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

واألعداد عمى أربع أسطر لمعممي المرحمة األساسية.

2017

أ .رياض الف ار
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150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية التعممية

المغة اإلنجميزية

.7أ2.3.6.

وقياس أثر التعمم.
الرياضيات
إعداد مواد وأنشطة تربوية لتعزيز ميارات
التفكير العميا لدى المشرفين ،المديرين،

اإلدارات التربوية

.7أ1.5.7.

.7أ1.17.7.

المعممين ،والطالب.
اإلدارات التربوية

.7أ2.17.7.

إعداد مواد وأنشطة لتعزيز انتماء الطمبة
لدينيم ووطنيم واعتزازىم بتراثيم الثقافي

األنشطة الطالبية

.7أ1.16.8.

الفمسطيني والعربي واإلسالمي.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

إعداد مادة محوسبة لمعممي المغة اإلنجميزية الستخداميا في

أكتوبر

مشرف المغة اإلنجميزية

تعميم مفردات المغة اإلنجميزية لطمبة الصف العاشر.

2017

أ .يحيى األغا

إعداد تدريبات إثرائية لمعممي الرياضيات في وحدة اليندسة

فبراير

مشرف الرياضيات

لتعزيز ميارات التفكير العميا لدى طمبة الصف التاسع.

2017

أ .محمد الف ار

إعداد مادة تعميمية لنواب مديري المدارس حول إدارة الجودة

فبراير

رئيس قسم اإلدارات

الشاممة في المؤسسات التعميمية.

2017

د .أكرم الحجوج

إعداد مادة تربوية لمدراء المدارس حول ىدي الرسول عميو

مارس

مدير الدائرة اإلدارية

الصالة والسالم في اكتشاف الطاقات اإلبداعية من المعممين.

2017

أ .منار أبو خاطر

إعداد دليل عمل لمشرفي النشاط الثقافي حول البرلمان

فبراير

مشرف النشاط الثقافي

الطالبي.

2017

أ .عبد اهلل عبد الغفور

التكلفة
(ٍ)NIS

150

100

150

150

150

إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية
والفنية والصحية والميارات الحياتية لتحسين
نمو الطمبة النفسي والعقمي واالجتماعي

إعداد مادة إرشادية لطمبة المدارس األساسية حول
الصحة المدرسية

.7أ1.14.9.

المشكالت الصحية التي يمكن أن تنتشر بين الطمبة وسبل
الوقاية منيا

والجسمي والمياري.
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أبريل

رئيس قسم الصحة

2017

أ .شحدة محسن

150

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.7ب1.2.1.

المغة العربية

.7ب2.2.1.

الرياضيات

.7ب1.5.1.

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعت يومياً) لـ ()10
معممين لغة عربية حول توظيف اإليقاع في تدريس
العروض لمصف الحادي عشر.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
لغة عربية حول التخطيط اليومي والتخطيط السنوي وفق
نموذج جديد.
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )11معمم
التطبيقات اليندسية و الفيزيائية.

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج

رياضيات في الصف الثاني عشر عممي حول كيفية شرح
عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20معمم

الرياضيات

.7ب2.5.1.

رياضيات لمصف العاشر حول طرائق شرح حل المعادالت
والمتباينات.

المقررة.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
العموم

.7ب1.6.1.

2017

أ .إبراىيم عيسى

سبتمبر

مشرف المغة العربية

2017

أ .أمين عبد الغفور

سبتمبر

مشرف الرياضيات

2017

أ .وفاء موسى

أكتوبر

مشرف الرياضيات

2017

أ .محمد الف ار

أكتوبر
2017

أ .إبراىيم رمضان

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

نوفمبر

مشرف التكنولوجيا

تكنولوجيا حول توظيف برامج العرض الحديثة.

2017

أ .رمزي شقفة

كيمياء حول إعداد أوراق عمل الستخداميا في تدريس

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20قائد
األنشطة الطالبية

فبراير

مشرف المغة العربية

مشرف الكيمياء

مبحث الكيمياء.
التكنولوجيا والحاسوب .7ب1.10.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

.7ب 1.16.1.كشافة حول التقاليد الكشفية التي يؤدييا الكشاف في
المناسبات "التحية الكشفية".
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مارس

مشرف النشاط الكشفي

2017

أ .اعتدال صباح

التكلفة
(ٍ)NIS
100

100

100

150

150

150

150

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج

األنشطة الطالبية

.7ب2.16.1.

تنفيذ دورة تدريبة لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()12

أبريل

مشرف النشاط الرياضي

معمم تربية رياضية حول تحكيم كرة قدم الصاالت.

2017

أ .ديب الشاعر

200

المقررة.
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
المغة اإلنجميزية

.7ب1.3.2.

الدراسات االجتماعية

.7ب1.7.2.

الدراسات االجتماعية

.7ب2.7.2.

لغة إنجميزية حول توظيف الدراما في تدريس األدب
لمصفوف (.)10، 11 ،12
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
مواد اجتماعية حول توظيف أسموب حل المشكالت في
تدريس االجتماعيات.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

نوفمبر

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .يحيى األغا

فبراير

مشرف التاريخ

2017

أ .توفيق الحشاش

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

فبراير

مشرف االجتماعيات

جغرافيا حول مقياس الرسم وأنواعو.

2017

أ .سميمان أبو مسعود

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20

أكتوبر

مشرف التربية الرياضية

معمم تربية رياضية حول إدارة الوقت.

2017

أ .إيمان أبو عيادة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم

مارس

مشرف مرحمة أساسية

رياضيات حول أسموب حل المشكالت.

2017

أ .محمد ابوصبحة

أبريل

مشرف النشاط الثقافي

2017

أ .عبد اهلل عبد الغفور

التربية الرياضية

.7ب1.11.2.

المرحمة األساسية

.7ب1.13.2.

األنشطة الطالبية

.7ب 1.16.2.مسئول عن النشاط الثقافي حول توظيف المسرح في تعزيز

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )15معمم
القيم لدى الطمبة.
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150

100

100

150

100

150

االستراتيجية
تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين
التربويين.

التخصص

رمز النشاط

اإلدارات التربوية

.7ب1.17.2.

اإلشراف التربوي

.7ب1.18.2.

التربية اإلسالمية

.7ب1.1.3.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )20مدير

فبرابر

مدير الدائرة اإلدارية

مدرسة حول إعداد المبادرات الذاتية.

2017

أ .منار أبو خاطر

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

سبتمبر

رئيس قسم اإلشراف

مشرف تربوي حول الميارات المتقدمة في التدريب.

2017

أ .ماجد األغا

سبتمبر

مشرف التربية اإلسالمية

2017

أ .جياد األغا

أغسطس

مشرف المغة اإلنجميزية

2017

أ .رياض الف ار

مارس

رئيس قسم اإلرشاد

2017

أ .أشرف أبو عنزة

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين

معمم تعميم أساسي حول كيفية إعداد االختبارات باستخدام

في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة

جدول المواصفات.

من االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم

إلي جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

المغة اإلنجميزية

.7ب1.3.3.

لغة إنجميزية حول أساليب التقويم المختمفة ألداء طالب
المرحمة األساسية لمصفوف (.)4-1

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة (الموىوبين ،مرتفعي
التحصيل ،ذوي صعوبات التعمم) واعداد
وتوظيف مواد وأنشطة وبرامح تعميم وتعمم
مناسبة.

اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتوظيف وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا
لدى الطمبة.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
.7ب 1.15.4.مرشد تربوي حول تطبيق تقنيات اإلرشاد المتمركز حول
العميل.
.7ب2.15.4.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20مرشد

أبريل

مشرف التربية الخاصة

تربوي حول آليات حصر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.

2017

أ .حسن أبو عبيد

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
التقنيات التربوية

.7ب 1.12.6.قيم مختبر عممي حول توظيف استراتيجية القبعات الست
لمتفكير في عممية التدريس.
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فبراير

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .مجدي برىوم

التكلفة
(ٍ)NIS
100

100

100

100

150

100

100

االستراتيجية

تعزيز كفايات المشرفين والمديرين والمعممين

التخصص

رمز النشاط

الصحة المدرسية

.7ب1.14.7.

في االستخدام األمثل لالستراتيجيات والطرائق
واألدوات ذات الصمة بمشروع المدرسة
الفاعمة والمدرسة صديقة الطفل وغيرىا من

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) ل ـ ـ ()20

أبريل

رئيس قسم الصحة

منسق صحة مدرسية حول التغذية في مرحمة المراىقة.

2017

أ .شحدة محسن

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20نائب
اإلدارات التربوية

مارس

رئيس قسم اإلدارات

2017

د .أكرم الحجوج

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

نوفمبر

مدير التربية والتعميم

مدير مدرسة حول األساليب اإلبداعية في حل المشكالت.

2017

أ .سميمان شعت

.7ب 1.17.7.مدير مدرسة حول المدرسة الفاعمة في ظل التحديات
المعاصرة.

البرامج والمشاريع.
اإلدارات التربوية

.7ب2.17.7.

التكلفة
(ٍ)NIS

100

150

150

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتصميم وتوظيف مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز انتماء الطمبة لدينيم
ووطنيم وتمسكيم بتراثيم الثقافي الفمسطيني

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.7ب1.15.8.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
مرشد تربوي حول اإلرشاد النفسي الديني.

مايو

مشرف اإلرشاد التربوي

2017

أ .عبد الرحمن وافي

150

والعربي واإلسالمي.

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
العموم

.7ب1.6.9.

العممية المقررة عمى طمبة الصفين (.)8 ، 7

(المختبرات ،مشاغل الفن ،والغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،
مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف
التربية الخاصة وغيرىا).

عموم حول توظيف مختبر العموم في تدريس التجارب

المرحمة األساسية

.7ب2.13.9.

فبراير
2017

مشرف العموم الحياتية
أ .فريد قديح

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15

مارس

مشرف مرحمة أساسية

معمم تعميم أساسي حول التوظيف األمثل لمختبر الحاسوب

2017

أ .سييمة ضيير
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100

150

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة األكاديمية

التخصص

رمز النشاط

المغة العربية

.8أ1.2.1.

العموم

.8أ1.6.1.

الفنون والحرف

.8أ1.8.1.

التربية الرياضية

.8أ1.11.1.

وتطوير الكفايات المينية لممعممين وغيرىم
من العاممين التربويين.

التربية الرياضية

.8أ2.11.1.

الصحة المدرسية

.8أ1.14.1.

اإلدارات التربوية

.8أ1.17.1.

اإلدارات التربوية

.8أ3.17.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة تعميمية لمعممي المغة العربية حول موضوعات

أغسطس

مشرف لغة عربية

النقد األدبي لمصف الثاني عشر.

2017

أ .يحيى أبو العوف

إعداد مادة تعميمية لفنيي المختبرات العممية حول بعض

أغسطس

مشرف فيزياء

األجيزة المقررة في مبحث الفيزياء.

2017

أ .سعيد عيسى

إعداد مادة تعميمية لمعممي الفنون والحرف حول الخط

أكتوبر

مشرف فنون وحرف

الكوفي البسيط.

2017

أ .رقيو المولو

إعداد مادة تعميمية لمعممات التربية الرياضية حول األلعاب

أبريل

مشرف تربية رياضية

الشعبية.

2017

أ .مريم أبو جزر

إعداد مادة تعميمية لمعممي التربية الرياضية حول األلعاب

أبريل

مشرف تربية رياضية

الصغيرة.

2017

أ .ياسر سميم

إعداد مادة تعميمية لمنسقي األندية البيئية حول آلية تفعيل

مارس

رئيس قسم الصحة

األندية البيئية في المدارس.

2017

أ .أيمن أبو ىالل

إعداد مادة تعميمية لرؤساء األقسام في المديرية حول إدارة

فبراير

مدير الدائرة اإلدارية

األزمات.

2017

أ .سمير الحوراني

إعداد مادة تعميمية لرؤساء األقسام في المديرية حول بناء

أبريل

مدير التربية والتعميم

الثقة والمناخ المدعم لمتميز في األداء.

2017

أ .أشرف عابدين
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التكلفة
(ٍ)NIS
200

200

100

150

150

100

100

100

االستراتيجية

إعداد مواد تعميمية لتعزيز المعرفة
األكاديمية ،وتطوير الكفايات المينية
لممعممين وغيرىم من العاممين التربويين.

إعداد أدلة معممين ومواد إرشادية وأوراق

التخصص

رمز النشاط

اإلدارات التربوية

.8أ4.17.1.

اإلشراف والتأىيل
التربوي
القياس والتقويم
واالمتحانات

.8أ1.18.1.

.8أ1.20.1.

التعميم العام

.8أ1.21.1.

التقنيات التربوية

.8أ1.12.2.

عمل لتيسير تعميم المناىج الدراسية وتنفيذ
األنشطة ذات العالقة.

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

التعميم العام

.8أ1.21.2.

التربية اإلسالمية

.8أ1.1.3.

التربية اإلسالمية

.8أ2.1.3.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط
إعداد مادة عممية لنواب مديري المدارس حول إداة الجودة

نوفمبر

رئيس قسم اإلدارات

الشاممة في المؤسسات التعميمية.

2017

د .منى قشطة

إعداد مادة تعميمية لممشرفين التربويين حول اإلشراف

أغسطس

رئيس قسم اإلشراف

التشاركي.

2017

أ .محمود الفي

إعداد مادة إرشادية لمديري المدارس حول التعميمات الجديدة

أكتوبر

رئيس قسم االمتحانات

المتحان المستوى وامتحان المنازل.

2017

أ .نظام سالمة

إعداد مادة تعميمية لمربيات األطفال حول التعميم المتمركز

فبراير

مشرف رياض أطفال

حول الطفل.

2017

أ .فدوى المشوخي

أغسطس

رئيس قسم التقنيات

2017

أ .شادي أبو عزيز

إعداد دليل ألمناء المكتبات المدرسية حول القصص الرقمية.
إعداد دليل لمديري رياض األطفال حول التعامل مع برنامج

يناير

رئيس قسم التعميم العام

اإلدارات المدرسية.

2017

أ .عامر أبو طو

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف العاشر األساسي حول وحدة

مارس

مشرف تربية إسالمية

المواريث.

2017

أ .محمود الجزار

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الحادي عشر حول تفسير

أكتوبر

مشرف تربية إسالمية

( )30آية من سورة النور.

2017

أ .نجاح البينساوي
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التكلفة
(ٍ)NIS
100

100

200

200

100

100

150

200

االستراتيجية

إعداد مواد وتدريبات وأنشطة إلثراء محتوى
المناىج الدراسية المختمفة.

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.8أ1.3.3.

الرياضيات

.8أ1.5.3.

الرياضيات

.8أ2.5.3.

الرياضيات

.8أ3.5.3.

العموم

.8أ1.6.3.

الدراسات االجتماعية

.8أ1.7.3.

التكنولوجيا والحاسوب

.8أ1.10.3.

المرحمة األساسية
األولى

.8أ1.13.3.

النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الثاني عشر حول المسرحية

أكتوبر

مشرف لغة إنجميزية

(.)King Lear

2017

أ .نجاة نصر

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الحادي عشر عممي حول

يناير

مشرف رياضيات

األعداد المركبة.

2017

أ .عدنان شعت

إعداد تحميل محتوى لمعممي الصف الثاني عشر العممي

يناير

مشرف رياضيات

حول وحدة المعدالت الزمنية المرتبطة.

2017

أ .عمي أبو جزر

إعداد مادة إثرائية لمعممي الصف العاشر حول وحدة حساب

سبتمبر

مشرف رياضيات

المثمثات.

2017

أ .عزيزة عيطة

إعداد أوراق عمل لمعممي العموم الحياتية لمصف العاشر

سبتمبر

مشرف العموم الحياتية

حول موضوع االنقسام المتساوي والنصف متساوي.

2017

أ .نزيو يونس

إعداد مادة إثرائية في التاريخ تشمل أسئمة االختيار من

مارس

مشرف تاريخ

متعدد لمصف الثاني عشر (الجزء األول).

2017

أ .موسى المشوخي

فبراير

مشرف التكنولوجيا

المتعددة.

2017

أ .عبد الباسط المصري

إعداد وتحميل محتوى لمبحث العموم العامة والميارات

سبتمبر

مشرف مرحمة أساسية

الحياتية لمصف الرابع.

2017

أ .أمين شعت

إعداد مادة إثرائية لطمبة الصف الثامن حول الوسائط
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التكلفة
(ٍ)NIS
100

100

100

200

100

200

100

200

االستراتيجية

التخصص

النشاط

رمز النشاط

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

التكلفة
(ٍ)NIS

إعداد وتطوير نماذج اختبارية مختمفة
(تحصيمية ،تشخيصية .... ،إلخ) وأدوات
تحديد الحاجات األخرى إلى جانب خطط
معالجة لتحسين تحصيل الطمبة األكاديمي

المغة اإلنجميزية

.8أ1.3.4.

إعداد نماذج اختباريو متنوعة لمعممي المغة اإلنجميزية حول

نوفمبر

مشرف لغة إنجميزية

قواعد المغة اإلنجميزية الصف الثاني عشر.

2017

أ .محمد أبو ندى

100

في المباحث الدراسية المختمفة مراعياً
اإلجراءات الالزمة.
إعداد مواد وبرامج خاصة بتوظيف تكنولوجيا
المعمومات في العممية التعميمية التعممية

الدراسات االجتماعية

.8أ1.7.6.

وقياس أثر التعمم.
إعداد أنشطة ومواد وتصميم برامج تعميمية/
تعممية في التوجيو واإلرشاد والتربية الرياضية

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.8أ1.15.9.

إعداد مادة محوسبة لمعممي الجغرافيا حول منياج الصف

فبراير

مشرف اجتماعيات

الثاني عشر العموم اإلنسانية.

2017

أ .جمال شبانة

إعداد مادة تعميمية لممرشدين التربويين حول توظيف

فبراير

رئيس قسم اإلرشاد

التكنولوجيا في العمل اإلرشادي

2017

أ .سامي فحجان

200

100

والفنية والصحية والميارات الحياتية لتحسين
نمو الطمبة النفسي والعقمي واالجتماعي
والجسمي والمياري.

اإلرشاد والتربية
الخاصة

.8أ2.15.9.

إعداد مادة تعميمية لممرشدين التربويين حول السيكودراما

مارس

مشرف إرشاد تربوي

وآلية عقدىا مع طمبة المدارس.

2017

أ .سيام جودة

100

إعداد وتطبيق أنماط مختمفة من البحوث
والدراسات التقويمية لممساعدة في تطوير
جودة العممية التعميمية التعممية والبرامج

التخطيط التربوي

.8أ1.19.10.

إجراء بحث بعنوان "األسباب الحقيقية وراء انتقال الطمبة من

نوفمبر

رئيس قسم التخطيط

مدارس وكالة الغوث إلى المدارس الحكومية في رفح".

2017

أ .سعيد شطا

المصاحبة ليا.
83

100

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.8ب1.3.1.

العموم

.8ب1.6.1.

العموم

.8ب2.6.1.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

سبتمبر

مشرف لغة إنجميزية

2017

أ .نجاة نصر

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( ساعتين يومياً) لـ ()20

يناير

مشرف فيزياء

معمم عموم حول حقيبة العموم لممراحل األساسية.

2017

أ .سعيد عيسى

مارس

مشرف العموم الحياتية

2017

أ .نزيو يونس

عقد ورشة عمل لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )15معمم
لغة إنجميزية حول التحضير اليومي لمدروس الصفوف (،7
.)9 ،8

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم
العموم العامة لمصف التاسع.

تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في تخطيط واعداد وتوظيف وتقويم مواد
ومصادر تعميمية ذات عالقة بالمناىج
المقررة.

عموم حول إجراء تجارب وحدة النباتات الزىرية في مبحث

التكنولوجيا والحاسوب .8ب1.10.1.

التربية الرياضية
المرحمة األساسية
األولى
اإلشراف والتأىيل
التربوي
القياس والتقويم
واالمتحانات

.8ب1.11.1.

.8ب1.13.1.

.8ب1.18.1.

.8ب1.20.1.

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

مارس

مشرف التكنولوجيا

تكنولوجيا حول االتصاالت والشبكات.

2017

أ .عبد الباسط المصري

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ( 4ساعات يومياً) لـ ()15

مارس

مشرف تربية رياضية

معممة تربية رياضية حول تحكيم لعبة الكرة الطائرة.

2017

أ .مريم أبو جزر

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20معمم

فبراير

مشرف مرحمة أساسية

صف حول تخطيط واعداد درس الرياضيات.

2017

أ .أمين شعت

عقد ورشة تدريبية لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ()20

أكتوبر

رئيس قسم اإلشراف

مشرف تربوي حول التغذية الراجعة.

2017

أ .محمود الفي

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )15مدير

يناير

رئيس قسم االمتحانات

مدرسة ثانوية حول نظام الثانوية العامة الجديد.

2017

أ .نظام سالمة
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التكلفة
(ٍ)NIS

100

200

200

200

200

100

200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.8ب1.1.2.

المغة العربية

.8ب1.2.2.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

أكتوبر

مشرف تربية إسالمية

2017

أ .محمود الجزار

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()30

أكتوبر

مشرف لغة عربية

سكرتير مدرسة حول المراسالت اإلدارية.

2017

أ .يحيى أبو العوف

أبريل

رئيس قسم الصحة

2017

أ .أيمن أبو ىالل

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتان) لـ ( )15معمم
تربية إسالمية حول توظيف الدراما في تدريس التربية
اإلسالمية لمصف السادس متبوعة بدرس توضيحي.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()20
الصحة المدرسية

.8ب 1.14.2.طالب من طالب المجان الصحية حول مبادئ اإلسعافات
األولية.

تطوير الكفايات األكاديمية والمينية
(استراتيجيات ،طرائق ،تقنيات) لممعممين
والمديرين والمشرفين وغيرىم من العاممين

اإلدارات التربوية

.8ب1.17.2.

التربويين.

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )25موظف

يناير

مدير الدائرة الفنية

من المديرية حول االلتزام الوظيفي.

2017

أ .إسماعيل حرب

يوليو

مدير الدائرة اإلدارية

2017

أ .سمير الحوراني

أغسطس

مدير التربية والتعميم

2017

أ .أشرف عابدين

أغسطس

رئيس قسم اإلدارات

2017

د .منى قشطة

عقد ورشة تدريبية لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()15

اإلدارات التربوية

.8ب2.17.2.

اإلدارات التربوية

.8ب 3.17.2.رئيس قسم في المديرية حول ميارات تخطيط وتنظيم ورش

رئيس قسم في المديرية حول فن اإلتيكيت والبروتوكول.
عقد ورشة تدريبية لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()15
العمل والممتقيات والمؤتمرات.
عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20نائب

اإلدارات التربوية

.8ب 4.17.2.مدير مدرسة حول المدرسة الفاعمة في ظل التحديات
المعاصرة.
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التكلفة
(ٍ)NIS

200

300

100

200

200

200

200

االستراتيجية
تطوير كفايات المعممين والمديرين والمشرفين
في بناء وتوظيف وتحميل األنماط المختمفة من

التخصص

رمز النشاط

التربية اإلسالمية

.8ب1.1.3.

جانب بناء الخطط العالجية ذات الصمة.

الدراسات االجتماعية

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

الدراسات االجتماعية

.8ب1.7.4.

صعوبات التعمم) واعداد وتوظيف مواد وأنشطة
وبرامح تعميم وتعمم مناسبة.

أبريل

مشرف تربية إسالمية

2017

أ .نجاح البينساوي

عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد (ساعتين) لـ ( )25معمم

أبريل

مشرف اجتماعيات

اجتماعيات حول إعداد االختبار حسب جدول المواصفات.

2017

أ .جمال شبانة

عقد ورشة عمل لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ( )20معمم

أكتوبر

مشرف تاريخ

اجتماعيات حول بناء خطط المعالجة.

2017

أ .موسى المشوخي

تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام (3ساعات يومياً) لـ ()25

فبراير

رئيس قسم اإلرشاد

مرشد تربوي حول لغة اإلشارة الفمسطينية.

2017

أ .سامي فحجان

عقد ورشة تدريبية لمدة يومين (3ساعات يومياً) لـ ()20

نوفمبر

مشرف إرشاد تربوي

مرشد تربوي حول إعداد البرامج اإلرشادية.

2017

أ .سيام جودة

أكتوبر

مشرف تربية رياضية

2017

أ .ياسر سميم

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالث أيام (3ساعات يومياً) لـ ()20

مارس

رئيس قسم التخطيط

سكرتير مدرسة حول برنامج اكسل (متقدم).

2017

أ .سعيد شطا

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام ( 3ساعات يومياً) لـ ()25

يناير

مشرف رياض أطفال

مربية أطفال حول الخطة والتحضير اليومي.

2017

أ .فدوى المشوخي

فبراير

رئيس قسم التعميم العام

2017

أ .عامر أبو طو

معمم تربية إسالمية حول إعداد االختبارات المدرسية وفق
جدول المواصفات.

.8ب1.7.3.

الخاصة (الموىوبين ،مرتفعي التحصيل ،ذوي

النشاط
عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()15

االختبارات وأدوات تحديد االحتياجات إلي

التربويين في اكتشاف الطمبة ذوي االحتياجات

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

اإلرشاد والتربية
الخاصة
اإلرشاد والتربية
الخاصة

.8ب1.15.4.
.8ب2.15.4.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()15
التربية الرياضية

.8ب 1.11.5.معمم تربية رياضية حول توظيف تكنولوجيا المعمومات في
العممية التعميمية.

تحسين كفايات المعممين وغيرىم من العاممين

التخطيط التربوي

.8ب1.19.5.

التربويين في توظيف تكنولوجيا المعمومات
في العممية التعميمية.

التعميم العام

.8ب1.21.5.

التعميم العام

.8ب 2.21.5.روضة أطفال حول كيفية التعامل مع برنامج اإلدارات

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يوم واحد ( 3ساعات) لـ ( )20مديرة
المدرسية.
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التكلفة
(ٍ)NIS

200

200
200
200
200

100

100
200

200

االستراتيجية

التخصص

رمز النشاط

المغة اإلنجميزية

.8ب1.3.6.

الرياضيات

.8ب1.5.6.

تاريخ اإلنجاز

قائد النشاط

النشاط

مارس

مشرف لغة إنجميزية

2017

أ .محمد أبو ندى

عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20

مارس

مشرف رياضيات

معمم رياضيات حول كتابة الرموز الرياضية.

2017

أ .عزيزة عيطة

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (ساعتين يومياً) لـ ( )25معمم
لغة إنجميزية حول ( )Vocabulary gamesلمصف
العاشر.
تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إعداد وتوظيف وتقويم مواد
وأنشطة وبرامج لتعزيز ميارات التفكير العميا
لدى الطمبة.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالث أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20
الرياضيات

.8ب2.5.6.

الرياضيات

.8ب3.5.6.

مارس

مشرف رياضيات

2017

أ .عمي أبو جزر

تنفيذ دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام (ساعتين يومياً) لـ ()20

أكتوبر

مشرف رياضيات

معمم رياضيات حول كتابة رموز الرياضيات.

2017

أ .عدنان شعت

معمم رياضيات حول إعداد أسئمة خاصة باالمتحان الدولي
لمصف السادس.

التكلفة
(ٍ)NIS

100

200

200

200

تطوير كفايات المعممين وغيرىم من العاممين
التربويين في إدارة وتوظيف المرافق المدرسية
(المختبرات ،مشاغل الفن ،والغرف متعددة
األغراض ،المكتبات ،غرف الحاسوب،

التقنيات التربوية

.8ب1.12.9.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين ( 3ساعات يومياً) لـ ()30

سبتمبر

رئيس قسم التقنيات

أمين مختبر حول إجراءات السالمة داخل المختبرات.

2017

أ .شادي أبو عزيز

200

مراكز مصادر التعمم ،المالعب ،غرف
التربية الخاصة وغيرىا).
تطوير كفايات المشرفين والمديرين والمعممين
في إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية والبحوث
العممية.

الفنون والحرف

.8ب1.8.10.

تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين (3ساعات يومياً) لـ ()16

مارس

مشرف فنون وحرف

معممة تربية فنية حول تطور الفن في القرن العشرين.

2017

أ .رقيو المولو

87

200

