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إعالن استقطاب مدربين
يعلن المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع لو ازرة التربية والتعليم عن عقد دورة تدريبية لمجموعة من

العاملين في و ازرة التربية والتعليم.
م.

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

عدد الساعات

عدد اللقاءات

عدد المجموعات

الفترة الزمنية

.1

الذكاء االصطناعي

مشرفو التكنولوجيا

30

5

1

نوفمبر

موظفو التقنيات-معلمون

 الوصف التفصيلي للدورة.
Duration
estimation

Topics

3 Hours

 AIFC

3 Hours

&  . Introduction, Motivation & Facebook

3 Hours

 google breakthrough in AI

3 Hours

 Neural Networks basics-part 1

3 Hours

 Neural Networks basics-part 2

3 Hours

 Most common Neural Networks

3 Hours

 Real project example for AIFC

3 Hours

 Introduction to Python with colab

3 Hours

 Real project example with colab

3 Hours

 Proposed project discussion-part 1

3 Hours

 Proposed project discussion-part 2

 شروط القبول:

 -أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس على األقل.

 أن يكون المتقدم قد مارس التدريب عامة وفي الموضوع المحدد خاصة. أن يقدم عرضاً فنياً من خالل خطة تدريبية مهنية تتضمن األهداف واألنشطة واإلجراءات واألدوات الالزمةللتدريب.

 -أن يقدم عرضاً مالياً ألجور التدريب بالدوالر فقط حسب النموذج المرفق.

غزة – ش العيون ،بجوار مدرسة زهرة المدائن

هاتف - (+972-8-2854460) :فاكس)+972-8-2856373( :
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 المهام

 إعداد حقيبة تدريبية للموضوع تشتمل على (دليل المدرب ،والمادة التدريبية ،واألنشطة التدريبية تنفيذ التدريب في الزمان والمكان الذي يحدده المعهد. كتابة تقرير شامل حول التدريب بعد االنتهاء منه. يقدم العطاء بمظروف مغلق إلى اإلدارة العامة للشؤون المالية 1أو المعهد الوطني للتدريب التربوي

2

تشتمل على (العرض الفني والمالي CV ،المتقدم  ،صورة الشهادات الثبوتية) .في موعد أقصاه الثالثاء
2019/11/19م.
 لالستفسار االتصال بالخط األرضي ()2854460

نموذج العرض المالي للدورات
اسم الدورة
الذكاء االصطناعي

المجموعات

عدد الساعات
لكل مجموعة

اجمالي عدد

عدد

1

30

30

الساعات

قيمة الساعة
بالدوالر

اإلجمالي

 1اإلدارة العامة للشؤون المالية في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوى
 2المعهد الوطني للتدريب التربوي غزة – شارع العيون – بجوار مدرسة زهرة المدائن الثانوية بنات

غزة – ش العيون ،بجوار مدرسة زهرة المدائن

هاتف - (+972-8-2854460) :فاكس)+972-8-2856373( :

