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ملهح الوزَر
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم وبعد،

ال شك أن التخطيط االستراتيجي ىو المدخل الصحيح لتحقيق األىداف طويمة األمد بشكل عام

وفي مجال التربية والتعميم بشكل خاص ،ألن التخطيط االستراتيجي لمتعميم يشكل مستقبل

الطاقات البشرية لممجتمع وبالتالي طاقاتيا اإلنتاجية في المجاالت المختمفة ،كما أن التخطيط

االستراتيجي يوفر أساساً عممياً ومنيجيا في كيفية االستفادة من الموارد البشرية والمادية وغيرىا
في تقديم الخدمات التربوية بجودة عالية.

وقد انتيجت و ازرة التربية والتعميم ومنذ فترة طويمة سياسة وضع الخطط االستراتيجية فكانت
الخطة الخمسية األولى عام  2000والخطة الخمسية الثانية عام  ،2007واليوم نطمق الخطة

االستراتيجية الخمسية لو ازرة التربية والتعميم العالي في فمسطين لألعوام  2019-2014وىي

بعنوان "نحو تعميم عالمي وسمو أخالقي".

وتأتي ىذه اال ستراتيجية لتعكس الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في
إطار المجنة الوطنية العميا بمشاركة العديد من الو ازرات والجامعات والفعاليات المجتمعية
والنقابات ذات العالقة بما يعكس المسؤولية عن إنجاز النيضة التربوية التعميمية ،ويفضي إلى

ترجمة الرؤى واألىداف العميا لنظام التعميم حقيقة عمى أرض الواقع.

وكان من الطبيعي أال تبدأ ىذه االستراتيجية من الصفر بل تبنى عمى نتائج الخطط السابقة
فتكمل ما بدأ وتكمل من حيث انتيت الخطة السابقة ،وقد حالت الكثير من الظروف دون تحقيق

الخطة السابقة بكامل أىدافيا ،لذا جاءت ىذه الخطة لتستوعب ما لم يتحقق من أىداف ولتضع
أىدافاً طموحة كما ىو واضح من عنوان وشعار الخطة ،وقد يقول البعض إن الشعار طموح

بشكل كبير ومبالغ فيو ،فالواقع التربوي أليم فكيف ننتقل منو إلى تعميم عالمي! ولكنني أقول إن

األعمال العظيمة تحتاج إلى ىمم عظيمة وتخطيط جريء ،وان في و ازرة التربية والتعميم العالي
من الرجال المخمصين ومن الكفاءات المؤىمة ما من شأنو تحقيق ىذا العنوان أو االقتراب منو إن

شاء اهلل.

لقد اجتيد األخوة المشاركون في إعداد ىذه الخطة – وكل اإلدارات والمديريات شاركوا

في إعدادىا–

اجتيدوا أن تيتم بجميع مكونات العممية التربوية التعميمية ،فكان الطالب لو

نصيب كبير في ىذه الخطة بدءاً من توفير مقعد دراسي من خالل بناء المدارس أو من خالل

الحرص عمى استم ارره وعدم تسربو ،إلى زيادة تحصيمو وتقويم سموكو ،إلى االىتمام بالبعد النفسي
والقيمي والوطني ،كما كان لممعمم نصيب وافر من تأىيل وتدريب إلى تحسين وضعو الوظيفي
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مادياً ومعنوياً إلى استصدار الق اررات والتشريعات التي تعزز من وضعو في المجتمع ،ومن ىيبتو

في الميدان التعميمي ،إلى إكسابو األساليب الحديثة في التعميم والتقويم وامداده باإلمكانيات الكفيمة
بمساعدتو عمى تحقيق األىداف ،ولم تغفل الخطة المدراء وال المشرفين كما أنيا ستيتم بالمناىج

تعديالً وتطوي اًر وحذفاً وتغيي اًر بما يتناسب ومتطمبات المجتمع واستجابة لمالحظات الخبراء
والعاممين ،وسيكون لمثانوية العامة نصيب من التغيير والتطوير إلى األحسن إن شاء اهلل ،كما أن

األنظمة اإلدارية والمالية ونمط اإلدارة لو في الخطة االستراتيجية نصيبو من التطوير والتحسين.

أما رياض األطفال فميا تركيز خاص وفصل كامل لما ليذه المرحمة من أىمية بالغة،
وستنال ىذه المرحمة خالل السنوات الخمس القادمة عنايةً بالغةً في جميع مجاالتيا كما ىو
واضح من الخطة ،كما أن التعميم الميني والتقني سيكون لو االىتمام والعناية الالئقة لحاجة

مجتمعنا إلى ىذا النوع من التعميم ولمضعف الشديد في المرحمة الحالية .والتعميم العالي أفرد لو

فصل كامل لخصوصية التعميم العالي ولكونو يختمف في الكثير من النواحي ولكون أغمب
مؤسسات التعميم العالي إما أىمية أو خاصة ومن ىنا كان التركيز عمى ىيئة االعتماد والجودة

ح تى تضبط العممية التعميمية في مؤسسات التعميم العالي وتتأكد من جودة المخرجات ومدى

االلتزام بمعايير الجودة المنشودة ،كما جاء التخطيط وألول مرة يولي اىتماماً بار اًز لمبحث العممي

ويفرد لو مساحة مناسبة في الخطة االستراتيجية ،وغيرىا من المجاالت التي نطمح من خالليا أن
نتمكن في نياية السنوات الخمس أن نكون قد اقتربنا من تقديم تعميم عالمي منسجم وتضحيات

شعبنا الفمسطيني .ينطمق من كون التعميم أداةً لممقاومة والتحرر باإلضافة إلى كونو استثما اًر في
مستقبل اإلنسان والمجتمع.
كما أن الخطة االستراتيجية الحالية وألول مرة تعطي البعد القيمي والتربوي االىتمام الذي يميق بو
فنحن و ازرة تربية وتعميم ومن المجحف أن يكون االىتمام مقتص اًر عمى التعميم فقط مع أن التربية
قبل التعميم والتربية ىي التي تجعل من التعميم قائماً بأىدافو السامية والنبيمة .قال تعالى "ىو

الذي بعث في األميين رسولً منيم يتمو عمييم آياتو ويزكييم ويعمميم الكتاب والحكمة" فنحن
نريد من خطتنا االستراتيجية أن تعد اإلنسان الفمسطيني المتكامل الشخصية بجوانبيا المتعددة

المادية والعقمية والسموكية والروحية حتى يكون الطالب الفمسطيني قاد اًر عمى أن يشق طريقو في
الحياة باستقاللية واقتدار وأال يكون عاج اًز عن العمل إال في مجال الوظيفة بل ينطمق لمحياة يبني
ويعمر من خالل ميارات الحياة التي أكسبتو إياىا العممية التعميمية ومن خالل منظومة القيم
واألخالق الفاضمة التي اكتسبيا ومن خالل اإليمان العميق بيذا الدين وصالحيتو لمحياة واالنتماء

الوثيق ليذا الوطن العزيز الذي يستحق منا غالي التضحيات وعزيز األنفس ،نعم إنيا أىداف
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كبيرة ولكن العزم عمى تحقيقيا أكبر واإلرادة من أجل إحداث تغيير إيجابي في العممية التربوية

التعميمية أكبر.

من ىنا فإنني أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى جميع العاممين في و ازرة التربية والتعميم عمى

جيودىم الكبيرة والرائعة والتي أنتجت ىذا العمل العظيم والى الفريق االستشاري والجيات الداعمة
والممولة ،واهلل أسأل أن يكمل ىذا العمل بالنجاح وتحقق الخطة أىدافيا الطموحة.
واهلل اليادي والموفق إلى سواء السبيل
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

د .أسامة عطية المزيني
وزير التربية والتعميم العالي
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شكر وتقدير
قال تعاىلٔ " :نئٍ شكشتى ألصٚذَكى "
ال يسعنا في نياية ىذا العمل المميز ،إال أن نزجى أسمى آيات الشكر ،وأبمغ عالمات

التقدير إلى كل من شاركنا في بناء ىذه الخطة االستراتيجية التي ترسم مالمح عممنا المستقبمي
خالل خمسة أعوام ،مؤمنين بأن دقة التخطيط سبيمنا إلى جودة التنفيذ.
والشكر الجزيل إلى معالي وزير التربية والتعميم العالي الدكتور /أسامة عطية المزيني عمى
رعايتو المميزة ومالحظاتو القيمة ليذه الخطة ،جزاه اهلل عنا خير الجزاء ،والشكر موصول إلى
كل من:
 الفريق الوطني لمخطة االستراتيجية. المجنة العميا إلعداد الخطة االستراتيجية. لجنة السياسات العميا في و ازرة التربية والتعميم العالي. مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية – فمسطين. الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية – الجية االستشارية. لجنة صياغة الخطة االستراتيجية. اإلدارات العامة في و ازرة التربية والتعميم العالي. مديريات التربية والتعميم في المحافظات الجنوبية. المشرفين التربويين ،ورؤساء األقسام ومديري المدارس والمرشدين التربويين والطمبةوأولياء أمورىم الذين شاركوا في ورشات العمل.
 الجامعات الفمسطينية.آيه ٍٛأٌ تتكبحف جٕٓد انجًٛغ نتحمٛك األْذاف انًشجٕة ٔانغبٚبث انًُشٕدة
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
مدير عام التخطيط
د .عمي عبد ربو خميفة
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الفريق الوطني إلعداد الخطة الستراتيجية
المنصب

الجهة التي يمثلها

م.

د .أسامة عطية المزيني

رئيسا

وزير التربية والتعميم العالي

.1

أ .ابتسام أبو شمالة

عضوا
ً

اليونيسيف

.3

د .محمد العروقي

عضوا
ً

اليونسكو

.4

د .محمود الحمضيات

عضوا
ً

الوكالة

.5

د .سناء أبو دقة

عضوا
ً

الجامعة اإلسالمية

.6

د .أيمن اليازوري

عضوا
ً

و ازرة التخطيط

.7

د .عميان الحولي

عضوا
ً

كمية التربية -الجامعة اإلسالمية

.8

د .محمد صادق

عضوا
ً

كمية التربية -جامعة األقصى

.9

د .زياد ثابت

عضوا
ً

كمية العموم والتكنولوجيا

.11

د .حسن خمف

عضوا
ً

و ازرة الصحة

.11

د .حسن الصيفي

عضوا
ً

و ازرة األوقاف والشئون الدينية

.11

أ .محمد جاداهلل

عضوا
ً

و ازرة المالية

.13

د .محمد عميان

عضوا
ً

كمية التربية-جامعة األزىر

.14

أ .محمد العرعير

عضوا
ً

و ازرة الشباب والرياضة والثقافة

.15

أ .منى سكيك

ضوا
ع ً

و ازرة المرأة

.16

محمد الرقب

عضوا
ً

ديوان الموظفين العام

.1

االسم
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المجنة العميا إلعداد الخطة الستراتيجية
المنصب

المسمى الوظيفي

م.

د .أسامة عطية المزيني

رئيسا

وزير التربية والتعميم العالي

.1

أ.د محمد عيد شبير

عضوا
ً

مستشار الوزير لشئون التعميم العالي

.3

أ .جمال محمود ابو ىاشم

عضوا
ً

مستشار الوزير

.4

د .محمد سميمان أبو شقير

عضوا
ً

وكيل و ازرة التربية والتعميم العالي

.5

د .محمود ابراىيم الجعبري

عضوا
ً

الوكيل المساعد لشئون التعميم العالي

.6

د .أنور عمي البرعاوي

عضوا
ً

الوكيل المساعد لمشئون اإلدارية والمالية

.7

د .عمي عبد ربو خميفة

عضوا
ً

مدير عام التخطيط

.8

د .خميل عبد الفتاح حماد

عضوا
ً

مدير عام التعميم الجامعي

.9

د .ىيثم خميل عايش

عضوا
ً

مدير عام التعميم الميني والتقني

.11

د .سعيد ابراىيم حرب

عضوا
ً

مدير عام اإلدارات التربوية

.11

د .أحمد محمد الحواجري

عضوا
ً

مدير عام اإلرشاد والتربية الخاصة

.11

د .تيسير مصطفى الشرفا

عضوا
ً

مدير عام الصحة المدرسية

.13

د .سمية سالم النخالة

عضوا
ً

مدير دائرة المناىج

.14

أ .نعمان عمي الشريف

عضوا
ً

مدير عام اإلشراف والتاىيل التربوي

.15

أ .محمد بدر صيام

عضوا
ً

مدير عام األنشطة التربوية

.16

أ .أحمد موسى زعرب

عضوا
ً

مدير عام التعميم العام

.17

أ .زكريا مصطفى اليور

عضوا
ً

مدير عام العالقات الدولية والعامة

.18

أ .مروان خميل شرف

عضوا
ً

مدير عام القياس والتقويم واالمتحانات

.19

أ .رائد سميم صالحية

عضوا
ً

مدير عام الموازم والكتب

.11

باسم عبد القادر شراب

عضوا
ً

مدير عام المشاريع

.11

جمال فرج عبد الباري

عضوا
ً

نائب مدير عام األبنية

.11

كمال نبيان أبو معيمق

عضوا
ً

مدير عام التقنيات

.1

االسم
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لجنة السياسات العميا لمخطة الخمسية الستراتيجية 4102-4102
المنصب

المسمى الوظيفي

م.

االسم

وزير التربية والتعميم العالي

.1

د .أسامة عطية المزيني

رئيسا

.1

د .محمد سميمان أبو شقير

عضوا
ً

وكيل و ازرة التربية والتعميم العالي

.3

أ .جمال محمود أبو ىاشم

عضوا
ً

مستشار الوزير لشئون التعميم العام

.4

د .محمود إبراىيم الجعبري

عضوا
ً

الوكيل المساعد لمتعميم العالي

.5

د .أنور عمي البرعاوي

عضوا
ً

الوكيل المساعد لمشئون اإلدارية والمالية

.6

د .زياد محمد ثابث

عضوا
ً

الوكيل المساعد لمشئون التعميمية

.7

د .عمي عبد ربو خميفة

عضوا
ً

مدير عام التخطيط

الفريق الستشاري إلعداد الخطة الخمسية الستراتيجية 4102-4102
االسم

م.

المسمى الوظيفي

.1

م .حسام سعيد إسماعيل

شئون التخطيط والعالقات الخارجية  -الكمية الجامعية

.1

م .سماح يحيى محيسن

شئون التخطيط والعالقات الخارجية  -الكمية الجامعية

.3

م .رانيا فيصل المزيني

محاضر تخطيط استراتيجي -تخصص تخطيط تنموي الكمية الجامعية

.4

أ .عبير زياد بركات

يحبضش -خبٛش تشبٕ٘ – الكمية الجامعية

فريق الخبراء لمخطة الخمسية الستراتيجية 4102-4102
م.
.1
.1
.3
.4

االسم

المسمى الوظيفي

أ .د .رفعت نعيم رستم

رئيس الكمية الجامعية

د .سمير قاسم فخرو

ﺭئيظ ﺍلجامعة ﺍلعشبية ﺍلمفتٕحة -البحرين

م .حميم حممي حمبي

مدير مؤسسة  -DAIغزة

د .نظمي عبد السالم المصري

مساعد نائب رئيس الجامعة االسالمية لمشئون الخارجية -غزة
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لجنة الصياغة لمخطة الخمسية الستراتيجية 4102 – 4102
المنصب

المسمى الوظيفي

االسم

رئيسا

مستشار الوزير لمتعميم العام

.1

د .عمي عبد ربو خميفة

عضوا
ً

مدير عام التخطيط
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توهيذ
شكل التعميم الفمسطيني  -عمى الدوام  -عنص اًر أساسيا من عناصر اليوية اإلسالمة العربية

الفمسطينية ،فقد كان لو دور ميم في توارث األجيال لمعقيدة اإلسالمية واعتناقيم ليا ،ولمقيم الفمسطينية
والتزاميم بيا.
ويحتل التعميم الفمسطيني عمى المستوى العربي مكانة مرموقة من حيث توفير فرص التعميم
لمجميع ،والتي توفر أساسا متيناً يمكن االنطالق منو لمتحول تدريجياً نحو توظيف المعرفة ،إذ انخفضت
معدالت األمية في فمسطين انخفاضاً كبي اًر خالل السنوات الماضية حيث أضحت نسبتيا من النسب األقل

في المنطقة ،كما تعد معدالت االلتحاق في التعميم األساسي والثانوي من بين أعالىا في المنطقة.

وبدءاً من التقدم الممحوظ الذي حققتو و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية في خفض معدالت األمية

وزيادة معدالت االلتحاق في التعميم األساسي والثانوي خالل السنوات الماضية ،ومرو اًر بالخطوات الكبيرة

التي قامت بيا نحو بناء منظومة تعميمية تستفيد من التطبيقات الدولية وتتالءم مع االحتياجات الفمسطينية

الوطنية ...ووصوالً لما أكدت عميو الخطة االستراتيجية الوطنية  2015-2000نحو حق التعميم لمجميع
في الحصول عمى الفرص التعميمية والتدريبية التي تنسجم مع قدرات الشباب الفمسطيني واىتماماتيم

وقيميم وانتمائيم .واستم ار اًر ليذه النجاحات المتزايدة انطمقت و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في

إعداد الخطة االستراتيجية الخمسية  2019-2014التي تبمور رؤية الو ازرة لألعوام الخمسة القادمة.

وقد تم إطالق العمل عمى إعداد الخطة بتاريخ  ،2012-12-31بإرادة سياسية وقيادة رشيدة
ومعطيات ميدانية قوية وبمشاركة واسعة من األطراف ذات العالقة من القطاعين العام والخاص،

وبمساعدة من مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية التي عممت عمى دعم وتمويل إعداد الخطة .وقد وضعت الخطة
بخبرات محمية وعالمية أخذت في اعتبارىا إمكانية المشاركة في صناعة المعرفة وتحقيق االستدامة في
التطوير.

وتعد الخطة االستراتيجية الخمسية بمثابة نقمة نوعية في قطاع التعميم يمكن تحقيقيا خالل
األعوام الخمسة القادمة ،حيث تضع نوعية التعميم وأىميتو ضمن أولوياتيا ،وتدعم تقديم تعميم عالي
الجودة ،وتركز عمى أن قطاع التعميم ىو المحرك الرئيس لمنمو الدائم لممجتمع الفمسطيني.

ومن المؤكد أن الخطة االستراتيجية ترجمة تفسيرية لشعار و ازرة التربية والتعميم العالي (نحو تعميم
عالمي وسمو أخالقي) حيث تظير فييا التجارب العالمية الناجحة والممارسات واألنشطة اإلبداعية اليادفة
التي تطال كل اإلدارات وترتبط بكل المجاالت آخذين بالسمو األخالقي إيماناً منا بأنيا و ازرة لمتربية
والتعميم.
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وتحدد الخطة االستراتيجية المرتكزات الرئيسة في تطوير النظام التعميمي من خالل :المحافظة
عمى االلتحاق بالتعميم في المراحل كافة ،وتحسين نوعية التعميم عمى المستويات كافة ،وتطوير النظم
والسياسات التي تركز عمى تحسين جودة التعميم ،وتطوير منظومة مؤسسات التعميم العالي بما يحقق

التنمية الشاممة.
نأمل أن تحقق ىذه االستراتيجية أىدافيا في دفع المسيرة التعميمية قدم ًا نحو تحقيق طموحات

المجتمع الفمسطيني بتنمية أجيال قادرة عمى مواكبة تطورات العصر ،مبدعة في حل المشكالت المجتمعية
ومواجية التحديات المتالحقة المتنوعة لنسيم في تطور الحضارة اإلنسانية.
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الولخص التنفيذي
تعكس الخطة االستراتيجية الخمسية لو ازرة التربية والتعميم العالي  2019-2014نقمة نوعية
ميمة خالل السنوات القادمة ،حيث تضع نوعية التعميم وأىميتو ضمن أولوياتيا .ويتمثل اليدف العام
ليذه الخطة في إعداد مواطنين متكاممي الشخصية يمتازون بقوة المعرفة والقدرة الدافعية العالية واإلبداع
والتميز ليكونوا قادرين عمى المشاركة بفاعمية في بناء المجتمع والمساىمة في دفع عجمة التنمية من
خالل تسييل توفير تعميم عالي الجودة مرتكز عمى رؤية واعية لحاجات المجتمع الفمسطيني االجتماعية
والسياسية واالقتصادية.
وقد حققت و ازرة التربية والتعميم العالي إنجازات كبيرة في قطاع التعميم ،حيث عممت عمى توفير

متطمبات خطط وطنية لمتعميم تساعد في تطوير ومسايرة التغيرات والتطورات في مجال التربية ،إذ قامت

بمجموعة من المبادرات لتطوير العممية التعميمية ،ومن أىم ىذه المبادرات خطة التعميم لمجميع
( )2015-2000التي ستحدد معالم جودة التعميم األساسي بحمول عام . 2015
وعمى الرغم من التحسينات المتحققة في قطاع التعميم إال أنو ال تزال ىناك حاجة إلى التطوير
والتحسين لمواكبة التغيرات العالمية ،فتحميل الوضع الحالي لنظام التعميم يدل عمى أن النظام التعميمي
في فمسطين ال يزال يواجو تحديات تؤثر عمى تحقيقو ألىدافو المتنوعة .ومن أىم ىذه التحديات تدني
مستويات الطمبة في المغة العربية والرياضيات والعموم والمغة االنجميزية في مختمف المراحل ،وضعف
إعداد المعممين وتأىيميم وتطويرىم والمواءمة غير الكافية بين المناىج الفمسطينية واحتياجات المجتمع

الفمسطيني ،وعدم كفاية المسا ارت المطروحة في المرحمة الثانوية .ويمكن لو ازرة التربية والتعميم العالي
الفمسطينية المراكمة عمى النجاحات السابقة كنقطة انطالق إلجراء مزيد من التحسينات في التعميم.
ويوفر وضع ىذه االستراتيجية فرصة الستعراض التقدم المحرز بشكل منيجي عمى مستوى
قطاعات التعميم لمتأ كد من تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني والتطمعات الوطنية الفمسطينية .وقد بنيت
الخطة االستراتيجية الخمسية  2019-2014عمى التشاور الواسع مع أصحاب المصمحة وأىل
االختصاص وتحميل دقيق لالنجازات والتحديات التي تواجو التعميم في فمسطين .وقد تم إعداد الخطة
بأىداف طموحة ترتبط بتحديث المنظومة التربوية القائمة وتطويرىا لجعل التعميم رافداً لمتنمية الشاممة.
وترى االستراتيجية ان نظام التعميم يحتاج إل ى مزيد من التحسينات في الجودة .ويتمثل التحدي
في تحقيق واستدامة معايير الجودة باستمرار عبر كل من التعميم العام والتعميم التقني والتعميم العالي ،من

خالل السعي بشكل صحيح لتحسين أداء الطمبة وبخاصة في مجاالت المعرفة األساسية بالنسبة لمتعميم
في فمسطين.
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كما يجب أن يتمتع التعميم في فمسطين بالمرونة ،بحيث يكون لدى الطمبة القدرة عمى االنتقال من
المدرسة لمجاالت الحياة المختمفة مع عقبات قميمة ،وىذا التكيف يسمح لشغل وظائف مرنة ومسارات
تعميمية غير مقيدة بأية عوامل.

كما ويحتاج نظام التعميم إلى تشجيع جميع األفراد لمحصول عمى التدريب الكافي ليتمكنوا من الحفاظ
عمى مياراتيم وتطوير قدرتيم عمى المنافسة .وعمى الرغم من أن لكل مرحمة من مراحل التعميم طبيعتيا

وسماتيا الخاصة ،إال أن جميع المراحل بحاجة إلى الكثير من العمل مع أصحاب العمل الستباق
االستجابة الحتياجات ومتطمببات المجتمع الناشئة والمتطورة.

كما توقعت الخطة أن يسيم النظام التربوي في تمبية المتطمبات والحاجات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية لممجتمع الفمسطيني ،إذ ستعمل التربية عمى دعم التقدم واإلبداع ،لممشاركة بالتقدم

التكنولوجي والعممي والثقافي.
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هنهديت إعذاد الخطت
الهرحلح األولً  -التهَئح واإلعداد :
تكمن أىمية مرحمة التييئة واإلعداد في تييئة بيئة العمل لالستعداد لخوض عمميــات التخطيط
االستراتيجي،

وتم

في

ىذه

المرحمة

تشكيل

فرق

التخطيط

في

الو ازرة

( لجنة السياسات والتخطيط لمخطة الخمسية االستراتيجية  ،2019-2014لجنة الصياغة لمخطة
الخمسية االستراتيجية  )2019 – 2014وذلك لتسييــل عمميــات التخطيط والحصول عمى اتف ــاق في
اآلراء حول القضاي ــا الرئيســة في المشروع كالرؤى واالستراتيجيات والبرامج ،والوصول إلى اتفاق حول
تسخير الوقت والجيد في دعم مشروع بناء الخطة االستراتيجية ،وكذلك تحديد الشركاء الداخميين
والخارجيين المؤثرين أو المت ــأثرين بوضــع الخطـة االستراتيجية ،حيث تمثل ىذه المرحمة أىمية بالغة في

دعم بناء الخطة وضمان نجاحيا وتحييــد المؤثرات التـي قد تؤثــر سمبـاً عمى نجاحيــا ،كما تم ىذه

المرحمــة  -مرحمة بن ــاء منظومــة  -التواصــل بين فرق ولجــان التخطيط والفريــق االستشاري ،مثل

االجتماع ــات وطرائق االتصــال لتيسير التواصل وتبادل المعمومات ،كما وتم في ىذه المرحمة نشر

ثقافة التخطيط وبناء اتجاىات إيجابية نحو التخطيط االستراتيجي وعرض التجارب العالمية
الناجحة في مجال التعميم والوصل إلى قناعة بأىمية التخطيط لكافة اإلدارات العامة ومنسوبــي

الو ازرة وفائدتو ،وتـم ذلـك عن طريق عقـد المقاءات واالجتماعــات.
الوسائه الهستخدهح:

 -1لقاءات موسعة
 -2اجتماعات وورش عمل
الهخرجاخ:

 -3تشكيل المجنة الوطنية
 -4تشكيل المجنة العميا
 -5تعيين الفريق االستشاري
 -6انتشار ثقافة التخطيط االستراتيجي في دوائر وأقسام الو ازرة
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الهرحلح الثانَح  -تشخَص الواقع:
وىي مرحمة تشخيص الواقع الداخمي والخارجي لقطاع التعميم ،وىي نقطة االنطالقة واألس ــاس الذي تبنى
في ضوئو المراحل الالحقة ،حيث مرت المرحمة بعممية واسعة لجمع البيانات والمعمومات الداخمية من
خالل قيام الفريق االستشاري لمخطة باالجتماع مع جميع مكونات الو ازرة ،وقد نتج عنيا فيم عميق

لمقضايـا المتعمقة بالكفاءة الداخمية لمنظام التعميمي ومدى فعاليـتو ،وأثر ذلــك عمى المجتمع المحمي ،كما
تمت
َّ

دراسة

التوجيــات

الدوليــة

في

القضايــا

المتعمقــة

بتطوير

التعميــم

بشكل

عام.

وبعد ىذه العمميات المكثفة تم إصدار وثيقة تشخيص الواقع والتي تم في ضوئــيا استخالص التحديات

االستراتيجية التي تواجو و ازرة التربية والتعميم العالي في األعوام الخمسة القادمة.
الوسائه الهستخدهح:

 -1ورش عمل
 -2مجموعات تركيز
 -3اجتماعات مع اإلدارات المعنية
الهخرجاخ:

 -1وثيقة تشخيص الواقع

الهرحلح الثالثح  -تناء اإلطار االستراتَجٍ:
تم في ىذه المرحمة تفعيل مبدأ المشاركــة في بنـاء التوجي ــات االستراتيجية ،كمـا قامت اإلدارة العميا في
الو ازرة بتخصيص الوقت الكافي والجيد المطموب لدعم إنجازات ىذه المرحمة ،إذ تم فيي ــا بناء التوجيات

االستراتيجية لمو ازرة والتي ستعمــل عمــى تحقيقيـا خالل سنوات الخطـة ،وت ــم اإلعداد لورش عمــل خاصــة

لصياغة رسالة الو ازرة ورؤيتيا واألىداف االستراتيجية لكل مرحمة من مراحل التعميم ،حيــث تـم خالل ىذه

الورش الوصول إلى األىداف االستراتيجية واالستراتيجيات الخاصة بكل مرحمة.
الوسائه الهستخدهح:

 -1ورش عمل
 -2مجموعات تركيز
 -3اجتماعات
الهخرجاخ:

اإلطار االست ارتيجي لمراحل التعميم
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الهرحلح الراتعح  -تناء التراهج والهشارَع الهستقتلَح:
تــم العمــل فــي ىــذه المرحمــة عمــى بنــاء البـرامج والمشــاريع ،وى ـي نقط ــة التحــول مــن النظري ـ ــة إلــى التطبي ــق
وليذا اشتركت جميع اإلدارات في العمـ ــل عمى إنشـ ــاء بـرامج ومشـاريع متخصصـة تسـتفيد مـن اإلمكانـ ــات
والفرص المتاحــة داخل الو ازرة ،وتم العمل عمى وضع البرامج والمشـاريع والموازنـات التقديريـة مـن خـالل
عمميــات اشتركت فييــا اإلدارات المختمفـة في الو ازرة.
الوسائه الهستخدهح:

 -1ورش عمل
 -2مجموعات تركيز
 -3اجتماعات
الهخرجاخ:

 -1البرامج والمشاريع المستقبمية
 -2الموازنات التقديرية
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إنجازات ٌفتخر بها
لقد راكمت الو ازرة من خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية المنتيية في العام  ،2012وخطة عام التعميم  2012جممة
من النجاحات والنتاجات التي أظيرت قدرة الكوادر التربوية عمى التخطيط والتنفيذ والتقويم ،وقد كان من أىم
اإلنجازات:
 .2تطوير التشريعات واألنظمة:

أخذت الو ازرة عمى عاقتيا تطوير األنظمة المعمول بيا لتصبح أكثـر انسـجاماً مـع المسـتجدات
التربوية ،فعمى صعيد التعميم العام ،قامت الو ازرة باعتماد قانون التعميم  2013كأول قـانون مـن نوعـو
ص ــيغ بأي ــد فمس ــطينية وعق ــول تربوي ــة وقانوني ــة ،كم ــا ت ــم مراجعـ ـة واس ــتحداث العدي ــد م ــن التعميم ــات
والقـ ـوانين المختمف ــة كاس ــتحداث رخص ــة مزاول ــة مين ــة التعم ــيم ،وتح ــديث تعميم ــات التش ــكيل المدرس ــي
وأنظمة ترخيص المؤسسات التعميمية الخاصة وأسس النجـاح واإلكمـال والرسـوب وأسـس قبـول الطمبـة
في مراحل التعميم المختمفة.
وعمــى صــعيد التعمــيم العــالي ،تــم تطــوير نظــام إداري لجامعــة األقصــى والكميــات الحكوميــة واعتمــاد
الكــادر الموحــد ،كمــا تــم اعتمــاد مجمــس البحــث العممــي وىيئــة االعتمــاد والجــودة التــي قامــت بوضــع
المعـ ــايير العمميـ ــة العتمـ ــاد الكميـ ــات والب ـ ـرامج المسـ ــتحدثة ،وتـ ــوج ىـ ــذا الجيـ ــد باعتمـ ــاد عـ ــام التعمـ ــيم
الفمسطيني  2012بما شممو ىذا العام من إنجازات عظيمة.
 -1المدارس بيئة آمنة وحافزة لمتعمم

شــيدت الســنوات الــثالث األخيـرة بنــاء ( )62مدرســة جديــدة ،وتأىيــل عشـرات المــدارس القديمــة
وتجييز مختمـف الم ارفـق المدرسـية مـن مالعـب وسـاحات خضـراء ومختبـرات عمميـة ودورات صـحية،
وقــد ســاىمت ىــذه اإلنجــازات فــي مجــال األبنيــة المدرســية فــي تقميــل نســبة المــدارس التــي تعمــل بنظــام
الفترتين لتنخفض من  %82إلى  %70خالل أقل من ثالث سنوات.
وفي ظل تمك البيئة المدرسية اآلمنة ارتفـع مسـتوى مشـاركة الطمبـة وتـدريبيم عمـى ميـارات الحيـاة مـن
خالل برنامج "الوساطة الطالبية في حل النزاعات" وجعل المدرسة صديقة لمطفـل وتوظيـف الـرحالت
وتعزيـز المبــادرات اإليجابيـة ورصــد قصـص النجــاح مـن خــالل برنـامج "المبــادرات المدرسـية" ،كمــا تــم
تــوفير تــدريب لمكـوادر العاممــة مــن المعممــين ( 600معمــم) ،والمرشــدين ( 420مرشــداً) وتــدريبيم عمــى
أساليب رعاية الطمبـة ومسـاعدتيم فـي تحقيـق النمـو السـوي والصـحة العامـة (عيـادات أسـنان ،الكشـف
الدوري ،التطعيمات السنوية ،اإلرشادات الطبية) والصحة النفسية.
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 -3رعاية المبدعين والمتميزين:

أحــدثت الــو ازرة نقمــة نوعيــة فــي أداء الطمبــة وترجم ــة المعمومــات المكتبيــة إلــى ســموكيات واقعيــة فــي
حياتيم ،وتعزيز إبـداعاتيم عمـى مـدار العـام الد ارسـي وفـق الرعايـة التربويـة والنفسـية المناسـبة وتحقيـق
الش ــعور بالرضـ ــا عـ ــن الـ ــذات والمدرسـ ــة وتنفيـ ــذ المسـ ــابقات األكاديميـ ــة والرياضـ ــية والفنيـ ــة والثقافيـــة،
والرحالت العمميـة والكشـفية ،والزيـارات الميدانيـة لمم ارفـق والمؤسسـات والجامعـات إلحـداث نقمـة نوعيـة
ف ــي التفكي ــر المنطق ــي والتمي ــز واإلي ــداع العمم ــي وتط ــوير العق ــل والفك ــر ،وم ــن أمثم ــة التف ــوق والتمي ــز
واإلبــداع فــي مدارســنا تفــوق الطالــب محمــد المــدىون مــع "جوجــل" ،وتميــز طمبــة فمســطين فــي مســابقة
الــذكاء العقمــي فــي ماليزيــا ،وتفــوق مجموعــة مــن الطمبــة فــي مســاقات أخــرى فــي األردن وغيرىــا مــن
البمــدان ،وتــم إطــالق مســابقة التميــز التربويــة لكافــة فئــات المــوظفين العــاممين فــي الــو ازرة كافــة ،وقــد
استحدثت الو ازرة نظاماً من الحوافز والمكافآت لمطمبة المتوفقين الممتحقين في الفروع كافة.
 -4تنويع المسارات الخاصة بالتعميم الثانوي:

تــم تنوي ــع مس ــارات التعم ــيم ف ــي الم ارح ــل الثانوي ــة بحس ــب رغب ــات الطمب ــة ومي ــاراتيم ،واعط ــاء فرص ــة
لمطمبة لالختيار وبخاصة ذوو الحاجات الخاصة ،وتم استحداث فرع التعميم الشرعي واقـ ارره فـي العـام
 2012كتخصــص جديــد يختــاره الطالــب بعــد الصــف العاشــر لغــرس القــيم اإلســالمية والتربيــة عمــى
أســاس العقيــدة والتفقــو فــي أمــور الــدين ،وتــم وضــع حجــر األســاس لممدرســة المينيــة الماليزيــة لالرتقــاء
بالتعميم الميني.
 -5القيم اإلسالمية والروح الوطنية:

عــززت و ازرة التربيــة والتعمــيم العــالي القــيم اإلســالمية والــروح الوطنيــة مــن خــالل بـرامج وأنشــطة ىادفــة
مثــل إنشــاء مصــمى فــي كــل مدرســة ،مســابقات حفــظ القـرآن ،واستضــافة العممــاء وبـرامج التوعيــة مثــل
"غــداء الــروح" ،واعــداد كتــابين باســم "القــدس" أحــدىما فــي التعمــيم العــام واآلخــر لمتعمــيم العــالي ،واب ـراز
قض ــية الالجئ ــين م ــن خ ــالل كت ــاب "المني ــاج وح ــق الع ــودة" وبرن ــامج الفت ــوة ف ــي الم ــدارس الثانوي ــة،
والمس ــابقة الثقافي ــة ف ــي األجن ــاس األدبي ــة (الش ــعر والقص ــة والمس ــرحية) ومش ــروع "ص ــناع النج ــاح"
الممتقى اإلرشادي األول لمطبة الجامعات والكميات.
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 -6الطمبة ذوو الحاجات الخاصة:

تقديم الخدمات لجميع فئات الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة بفئاتيم كافة كقيمة حضارية تربوية
إنسانية ،فتبنت سياسة التعميم لمجميع والدمج األكاديمي واالجتماعي حيث بمغ عدد الطمبة من ذوي
االحتياجات الخاصة في مدارس الو ازرة ليذا العام نحو ( )3816طالباً وطالبة من مختمف األعمار
واالحتياجات الخاصة ،كما تم افتتاح مدرستي مصطفى صادق الرافعي الثانوية لمصم لمبنين واحدة
ولمبنات الثانية وىي التجربة األولى في فمسطين ،وعقدت لقاءات تنسيقية لتوفير التعميم العالي
لمصم ،وتم توفير عدد من المصاحف المفسرة بمغة اإلشارة وىي المصاحف األولى المفسرة بمغة
اإلشارة في تاريخ اإلسالم ،وعقدت مجموعة من المخيمات القرآنية لمطبة الصم والمكفوفين ،وأنجزت
الو ازرة مواءمة نحو ( )%85من المدارس في المديريات الستقبال الطمبة ذوي اإلعاقة ،كما تم توفير
( )887وسيمة مساعدة سمعية وبصرية وحركية لمطمبة المدمجين.
 -7سياسة النضباط والحد من العنف في المدارس:

أق ــرت ال ــو ازرة "سياس ــة االنض ــباط والح ــد م ــن العن ــف" ف ــي الم ــدارس وتحقيقـ ـاً لمب ــدأ االنض ــباط ال ــذاتي
اإليجابي من خالل تطبيق اإلجراءات االنضباطية السموكية لكل من الطمبة والعـاممين ضـمن مشـروع
"االنضباط المدرسي" من خالل تنفيذ الدورات التدريبية عمى مستوى الـو ازرة والمـديريات تضـمنت أربـع
م ارحــل تدريبيــة (إعــداد مــدربين ـ تــدريب المــديريات ـ تــدريب ممثمــين عــن المــدارس ـ تــدريب طـواقم
التدريس بالمدارس الحكومية) لموصول إلى بيئة آمنة وحافزة لمتعمم.
 -8نظم إدارة المعمومات اإللكترونية وتكنولوجيا التعميم:

مدارســنا باتــت تتفاعــل مــع التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي خضــم خطــط الــو ازرة اليادفــة لالرتقــاء
بالعممية التعميمية ،إذ خطت الو ازرة خطـوات ميمـة بـدأت بتطـوير النظـام المحوسـب إلدارة المعمومـات
التربوية الذي أحدث نقمة نوعية في نظم اإلدارة التربوية ،كما تم تطوير نظام كامـل إلدارة المعمومـات
الجغرافيــة ســاعد  -بشــكل كبيــر -فــي تحســين كفــاءة التخطــيط التربــوي ،وزودت المــدارس بمختب ـرات
حاس ـ ـوب متطـ ــورة ( 172مختبـ ـ ًـرا) شـ ــممت ألول م ـ ـرة فـ ــي فمسـ ــطين إدخ ـ ـال السـ ــبورات الذكيـ ــة لتمـ ــك
المختبرات ،كما تم تطوير نظام خـاص بـالو ازرة والمـدارس التابعـة ليـا لمم ارسـالت الداخميـة عبـر البريـد
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اإللكتروني الداخمي ،وطورت قواعد البيانات لتصبح قواعد مركزية فساعدت فـي تحسـين دقـة التقـارير
المتعمقة بالمؤشرات التربوية المختمفة لقطاع التعميم.
وفي إطار حوسبة المناىج الدراسية تم حوسبة منياج التكنولوجيا لمصف العاشر.
 -9الرتقاء بالتعميم كمينة:

تبنــت و ازرة التربيــة والتعمــيم الع ــالي ق ـ اررات عــدة لالرتق ــاء بــالتعميم كمينــة مني ــا ق ـرار مجمــس الــو ازراء
الفمسـطيني رقـم  ،2013/3بحيـث يـتم مـنح شـيادة مزاولـة مينـة التعمـيم لمـن يجتـاز االمتحـان التربويــة
لخريجي كميـات التربيـة فـي مختمـف التخصصـات ،وىـو مـدخل لتقـديم امتحانـات القـدرات (التوظيـف)،
وكـذلك تطـوير كـادر المعممـين الموحـد (معمـم جديـد ـ معمـم ـ معمـم أول ـ معمـم خبيـر) وربـط الترقيـات
باجتياز دورات تدريبية مقننة ،وقد قررت الو ازرة زيادة عالوة التعميم بنسبة  %5إضافية.
 -20اإلعالم التربوي:

اىتم ــت ال ــو ازرة ب ــاإلعالم الترب ــوي وتفعي ــل دوره م ــن خ ــالل المج ــالت التربوي ــة والعممي ــة ،ونش ــر ثقاف ــة
التميز واإلبداع من خالل إنشاء المنابر اإلعالمية الحرة لترسيخ مبدأ حرية الفكـر والتعبيـر عـن الـرأي
وتحقيـق الصــحة النفسـية الســوية لسنســان الفمسـطيني مــن خـالل مجمــة "صــوت التعمـيم" ،ومجمــة "العمــم
واإليمــان" لمطمبــة إلب ـراز أفكــارىم وابــداعاتيم ،وانشــاء اإلذاعــة التعميميــة األولــى فــي فمســطين "صــوت
التربية والتعمـيم" فـي العـام 2012م ،لتقـديم الخدمـة التعميميـة وجعـل التعمـيم سـاحة مفتوحـة ونقـل غرفـة
الصــف إلــى كــل مكــان ،وتحقيقـاً لرســالة الــو ازرة فــي تحقيــق التواصــل اإليجــابي واالنفتــاح والتفاعــل مــع
المجتمــع بشــكل تــام أطمقــت الــو ازرة موقعيــا اإللكترونــي الرســمي بمــا يتضــمنو مــن مـواد تربويــة مقــروءة
ومسموعة ومرئية.
 -22المنح والبعثات الدراسية:

ف ــي إط ــار توج ــو و ازرة التربي ــة والتعم ــيم الع ــالي إل ــى االنفت ــاح عم ــى الع ــالم الخ ــارجي ،واالس ــتفادة م ــن
الخب ـرات الخارجي ــة ،فق ــد ت ــم ت ــوفير م ــنح د ارس ــية لم ــدرجات العممي ــة ال ــثالث (بك ــالوريوس ،ماجســتير،
دكتــوراه) .وفــي مجــال االبتعــاث الحكــومي تــم اعتمــاد دليــل االبعثــات لممعممــين وفــق احتياجــات الــو ازرة
مـ ــن التخصصـ ــات ،وكـ ــذلك دليـ ــل ا البتعـ ــاث الحكـ ــومي لمتعمـ ــيم العـ ــالي لتمبيـ ــة احتياجـ ــات الجامعـ ــات
والكميات الحكومية.
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 -21البحث العممي وتطويره:

تــم إعــادة تشــكيل مجمــس البحــث العممــي ،وضــم المجمــس الجديــد عمــداء البحــث العممــي والد ارســات
العميا في الجامعات الفمسطينية ،وبعض الكفاءات من األكـاديميين فـي مؤسسـات التعمـيم العـالي ،كمـا
قام المجمس بإجراء مسابقة "أفضل بحث عممي" في مجـاالت العمـوم التطبيقيـة والعمـوم الطبيـة والعمـوم
اإلنسانية ،عمى أن تكون المسابقة سـنوية ،وتـم تفعيـل الصـفحة اإللكترونيـة لممجمـس وتزويـدىا بـروابط
إلكترونية لعدد من المكتبات المحمية والعربية والمجالت العممية المحكمة.
وتم إطالق المؤتمر التربوي الدولي األول لمو ازرة بمشاركة العديد من الباحثين المحميين والدوليين.
إضــافة إلــى تأســيس مجمــع المغــة الفمســطيني فــي عــام 2013م ،بحيــث يكــون مقـره الــدائم فــي القــدس،
ومقره المؤقت في غزة والذي ييدف إلى إعداد الدراسات المتنوعة لتطوير المغة العربية.
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هبادئ الخطت االستزاتيديت الخوسيت

 .2التربية قبل التعميم.
 .1القيم واألخالق تحمي العممية التعميمية.
 .3الىتمام بنشر التعميم الشرعي.
 .4التعميم يساىم في تحرير فمسطين.
 .5التعميم حاضنة المواطنة والقيم السميمة.
 .6التعميم بشقيو العام والعالي رافد لمتنمية الشاممة.
 .7جودة التعميم عممية مستمرة ،متجددة ومشتركة.
 .8التعميم محفز لتكنولوجيا المعمومات ويستفيد منيا.
 .9التعميم يتمركز حول الطالب ويبني شخصيتو المتكاممة.
 .20المعمم قائد التجديد والرافد الرئيس في إنجاح العممية التربوية.
 .22مناىج تكسب الطالب ميارات الحياة.
 .21كوادر إدارية مؤىمة فنياً وادارياً.
 .23تواصل وشراكة فاعمة مع المجتمع المحمي ومؤسساتو.
 .24عممية تعميمية تعممية تنتمي لممنظور المحمي والعالمي وتستشرف المستقبل.
 .25اإلعالم التربوي داعم لمتعميم الواعد.
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سَاساخ الخطح االستراتَجَح الخهسَح
التعميم لمجميع:
و ازرة التربيـة والتعمـيم العـالي ممتزمـة بتـوفير التعمـيم الجيـد لجميـع األطفـال فـي سـن المدرسـة ذكـو اًر واناثـاً وزيـادة
االلتحاق والتعميم الجيد لمختمف المستويات مثل التعميم العالي ومتضمناً التعميم التقني والميني وكذلك التعميم غير
النظامي ،كما سيتم توسيع مؤسسات التعميم العالي وانشاء مؤسسات حكومية جديـدة وذلـك لزيـادة فـرص االلتحـاق
لخريجي المرحمة الثانوية .وتشجع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميةعمى زيادة االستثمار في التعميم قبـل
المدرسي مـن أجـل إنشـاء المزيـد مـن ريـاض األطفـال ،كمـا سـتدعم الـو ازرة بـرامج التعمـيم غيـر النظـامي ،وسـتولي
اىتماماً خاصاً لتطوير مناىج التعميم غير النظامي.

ترسيخ القيم واألخالق:
تتبنــى و ازرة التربيــة والتعمــيم العــالي ترســيخ القــيم اإلســالمية األصــيمة التــي تســمو بصــاحبيا وتحــافظ عمــى تماســك
المجتمع وتساعده عمى مواجية التغيرات التي تحدث.

الىتمام بالعموم الشرعية:
ال يخفى عمى المسمم أىمية العناية بالعموم الشرعية المستمدة من كتاب اهلل ،وسنة رسولو  -صـمى اهلل عميـو وسـمم
 فــي كــل زمــان ومكــان وال ســيما فــي ىــذا العصــر ،ف ـالعمم الشــرعي ىــو ســمم الوصــول إلــى اهلل تعــالى  ،والطريــقاألمثــل إلــى جنــة الخمــد وممــك ال يبمــى  ،العمــم الشــرعي نب ـراس يضــيء لمنــاس طـريقيم ،ومــن ىــذا المنطمــق اىتمــت
و ازرة التربية والتعميم العالي بالعمم الشرعي وستعمل عمى التوسع في تقديمو في المراحل الدراسية كافة.

الطمبة ذوو الحتياجات الخاصة:
تتبنـى و ازرة التربيـة والتعمـيم العـالي دمـج الطمبـة ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي المؤسسـات التعميميـة عمـى جميـع
ـودا إضـافية فـي ىـذا الصـدد ،وبخاصـة فـي التجييـز
المسـتويات خـالل فتـرة تنفيـذ الخطـة الخمسـية ،وسـتبذل جي ً

األفضـل لريـاض األطفـال والمـدارس ومؤسسـات التعمـيم العـالي مـن أجـل تـوفير ىـذه الخـدمات عمـى نحـو أفضـل
واالستجابة الحتياجات ىؤالء الطمبة.

التركيز عمى الجودة والنوعية:
عمى الرغم من اإلنجازات الكبرى التي تحققت في معدالت االلتحاق إال أن نوعية التعميم عمى جميع المستويات
ال تزال غير كافية ،حيث سيتم التركيز في الفترة المقبمة عمى نوعية التعميم ومراجعة وتطوير مناىج التعميم العام
وكذلك الكتب المدرسية.
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التنمية المجتمعية والقتصادية والسياسية:
سيتم التركيز عمى ربط التعميم بالمجتمع المحمي وخاصة في مرحمة ما بعد التعميم الثانوي ليكون قاد اًر عمـى تمبيـة
احتياجات ومتطمبات ىذا المجتمع ،وبذلك يتم ربط مسارات التعميم المختمفة بالتنمية.

العموم والتكنولوجيا:
تولي الخطة اىتمام ًا خاصاً لمتوسع في تحسين تعميم العموم والتكنولوجيا مع التوسع في استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في التعميم عمى جميع المستويات والدراسات المرتبطة بالحاسوب ،وزيادة نسبة الطمبة
الذين يدرسون العموم والتكنولوجيا ،واالستفادة من مختبرات العموم في المدارس وزيادة عددىا ،كما سيتم تطوير
سياسة لمعموم والتكنولوجيا في التعميم العالي وتشجيع البحوث ذات العالقة.

تحسين الشراكة المحمية والدولية:
تشـجيع الـو ازرة لمقطـاع الخـاص عمـى االسـتثمار فـي التعمـيم عمـى جميـع المسـتويات فـي جميـع أنـواع التعمـي ،وفـي
الوقـت نفسـو تحسـين اإلشـراف عمـى المؤسسـات التعميميـة و تقـديم المشـورة خاصـة فـي التعمـيم العـالي ،والمجـان
والمجالس خاصة في التعمـيم والتـدريب المينـي والتقنـي .باإلضـافة إلـى تعزيـز التنسـيق والتعـاون مـع وكالـة الغـوث
والمنظمـات غيـر الحكوميـة والشـركاء الـدوليين فـي التنميـة ،ومشـاركة جميـع الشـركاء فـي الحـوار بشـأن التخطـيط
والتنفيذ والمتابعة والمراجعة الدورية لمتقدم المحرز في تنفيذ الخطط.

التخطيط والتنظيم:
تطوير القدرة عمى تخطيط وتنفيذ وادارة الخطة التربوية ،كما سيتم تطوير اسـتراتيجية لمتـدريب فـي المجـاالت ذات
الصمة ،ووضع وتنفيذ وربط الحوافز لممتدربين ،وسيتم التطوير لدعم اتخاذ القرار ومواصمة التطوير حيث ستكون
اإلدارة العامة لمتخطيط والتطـوير مسـئولة عـن ذلـك .وسـيتم تشـجيع اتخـاذ القـرار بنـاء عمـى األدلـة ،و اسـتناداً إلـى
التقدم المحرز في تنفيذ البرامج ذات الصمة في الخطة التربوية.

التمسك بالثوابت الفمسطينية:
اعتمدت و ازرة التربية والتعميم العالي مبدأ التمسك بالثوابت الفمسطينية نيجاً في سياساتيا ،مـن خـالل التوعيـة بيـذه
الثوابت وااللتزام بيا كالتوسع في تدريس التربية الوطنية ،واالىتمام بقضية القدس والالجئين وحـق العـودة واألسـرى
في المناىج واألنشطة كافة.
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التحذياث الخارخيت التي تىاخه قطاع التعلين
العولمة:

لقد أزالت العولمة الحواجز بأنواعيا كميا بين شعوب العالم لتجعل المجال مفتوحاً لمن لديو القدرة عمى التأثير في
العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً وثقافياً .وىو ما يضع التعميم الفمسطيني أمام تحدي ضرورة تطوير
النظام التعميمي ليصبح أكثر فاعمية في التعامل مع فرص العولمة وتحدياتيا من خالل بناء القدرات الوطنية
المؤىمة والميارات والقيم واالتجاىات المطموبة .وكذلك تحقيق التوازن والمحافظة عمى ىوية المجتمع وثقافتو في
ظل االنفتاح عمى العالم ومتغيرات القرن الحادي والعشرين.

التنافسية:
إن القدرة التنافسية بين الدول تتطمب المرونة والقدرة عمى التكيف مع المتطمبات المتغيرة ،كما أن القدرة عمى
النجاح في بيئة تنافسية تتطمب عقوالً مبدعة تترجم األفكار النظرية إلى منتجات منافسة .وبالتالي يحتاج الشباب
الفمسطيني أن يكون مزوداً بالميارات إلنتاج معارف وابتكارات جديدة بدالً من أن يكون مستيم ًكا لممعرفة التي
تنتج في بمدان أخرى .وىذا يضعنا أمام تحدي تطوير النظام التعميمي بما يسمح لممتعممين باالستمرار في التعمم
المتواصل ويييئ خريجي المدارس ،ألن تكون لدييم الميارات المطموبة لممنافسة.

الثورة المعرفية:
لقد فتحت االبتكارات في مجاالت التقنية واالتصاالت آفاقاً معرفية واسعة لممجتمع الفمسطيني ،جعمت المعرفة
متاحة لمجميع أكثر من أي وقت مضى .وان االنتقال من مجرد المعرفة العممية إلى تطبيقاتيا التعميمية متاح لمن
يممك اإلرادة والتصميم والقدرة عمى تحقيق ذلك .وىذا يظير حاجة الطمبة والمعممين لالستعداد الستخدام التقنية
الحديثة بفاعمية لمرفع من مستوى التحصيل العممي لمطمبة الفمسطينيين واالستمرار في التعمم مدى الحياة.

اإلنفاق عمى التعميم:
يواجو التعميم الفمسطيني العديد من نقاط الضعف في آليات اإلنفاق عمى التعميم من حيث إجراءات الحصول
عمى التمويل وآليات التمويل وتنفيذ المشاريع ومتابعتيا في القطاع التعميمي .إضافة إلى عدم وجود آلية لدى
الو ازرة لديمومة استمرار البرامج بعد انتياء التمويل الخارجي.
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الظروف السياسية في فمسطين:
تشكل الظروف السياسية القاىرة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني نتيجة االحتالل اإلسرائيمي وما يترتب عميو
من استيداف المدارس بالقصف أو اليدم ،باإلضافة إلى تضييق الخناق من خالل الحصار المفروض عمى
قطاع غزة واالنقسام بين شطري الوطن ،تحدياً خطي اًر يؤثر عمى مختمف نواحي العممية التعميمية ويؤثر عمى
مسارات التخطيط ومخرجاتيا.

مجالت التنسيق بين الوزارة ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين:
ألن وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين تسيم مساىمة فاعمة في العممية التعميمية في فمسطين حيث إنيا
تستوعب ) (%47من مجموع الطمبة في المدارس الفمسطينية ونسبة ) (%35من مجموع المدارس في مرحمة
التعميم األساسي ،فإن عممية التنسيق بينيا وبين و ازرة التربية تتم عمى معظم المستويات ،عمى الرغم من وجود
قصور في التنسيق في بعض المجاالت وخاصة في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة .ولذا فان المتغيرات
المستقبمية في مجاالت وآليات التنسيق بين الو ازرة ووكالة الغوث تعتبر تحدياً يؤثر عمى العممية التعميمية.

الكتظاظ السكاني:
يعاني قطاع غزة من ارتفاع الكثافة السكانية وانحسار في مساحات األراضي حيث أظير مركز اإلحصاء
الفمسطيني أن الكثافة السكانية في فمسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص ،إذ بمغت 661،4
فرداً /كم ،2كما أظيرت البيانات أن المجتمع الفمسطيني المقيم في قطاع غزة فتي بشكل أكبر مما ىو عميو في
الضفة الغربية ،إذ تقدر نسبة األفراد في الفئة العمريـة ( )14-0سنة منتصف العام  2013بحوالي  %40.1من
مجمل السكان فـي فمسطين مما أثر بشكل واضح عمى قدرة الو ازرة عمى التوسع في بناء المدارس لخفض عدد
المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وبالتالي تحسين البيئة المدرسية وجعميا أكثر مالءمة لمتطمبات التعميم الجيد.
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هذخالث بناء الخطت االستزاتيديت

 .2خطة التنمية الحكومية 1026-1024
 .1التعميم أول – مبادرة األمين العام لألمم المتحدة  1023ـ األمم المتحدة
.3

إستراتيجية قطاع التعميم العالي الفمسطيني  1023 - 1020ـ وزارة التعميم العالي

 .4الستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية لمتعميم –  1023 -1020ـ وزارة التخطيط
 .5التقرير العالمي لرصد التعميم لمجميع  1021ـ اليونسكو
 .6الخطة الخمسية التطويرية الستراتيجية  1021 -1008ـ وزارة التربية والتعميم العالي
 .7الخطة الوطنية لمطفل الفمسطيني  1022-1009ـ السمطة الوطنية الفمسطينية.
(المحدثة).-1020-
 .8استراتيجية التعميم والتدريب الميني والتقني
ّ
 .9خطة تطوير التعميم في الوطن العربي  – 1009المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
 .20الخالصة التوجييية بشأن الطفولة المبكرة  1007 -منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم
 .22الستراتيجية العربية لمتربية السابقة عمى المدرسة البتدائية  - 1000المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
 .21إطار عمل داكار – التعميم لمجميع  1000ـ اليونسكو
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الهَمه العام للخطح اإلستراتَجَح 4102-4102
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اإلطار العام لإلستزاتيديت
انشؤٚت:

إنســان فمســطيني يعتــز بيويتــو اإلســالمية والعربيــة ،يســيم فــي نيضــة مجتمــع قيمــي ،ويســعى
لممعرفة واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية مع التطور العممي والتكنولوجي.

انشعبنت :

تسـعى و ازرة التربيـة والتعمـيم العـالي لضـمان تحقيـق التعمـيم لمجميـع ،واالرتقـاء بجودتـو لتمبيـة
احتياجات المجتمـع لمتكيـف مـع متطمبـات العصـر ،باعتمـاد الـوعي العميـق بـروح اإلسـالم،
وتـوفير بيئـة متوازنـة وسـميمة تؤىـل لمـدفاع عـن الحقـوق الوطنيـة وأداء الواجبـات بكفـاءة مـن
خالل الشراكة مع المجتمع المحمي ،واالنفتاح عمى المجتمعات اإلنسانية.
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

األهداف العاهح للخطح االستراتَجَح:
 .1زٌادة فرص االلتحاق بمراحل التعلٌم المختلفة.
 .1االرتقاء بمستوى مخرجات مراحل التعلٌم المختلفة.
 .3تحسٌن مستوى نوعٌة وجودة األداء فً عناصر العملٌة التعلٌمٌة.
 .4تطوٌر منظومة السٌاسات واألنظمة وأطر الشراكة المجتمعٌة.
 .5تطوٌر منظومة التعلٌم المهنً والتقنً.
 .6ترسٌخ القٌم واألخالق الفاضلة وتحسٌن مستوى االنضباط.
 .7توجٌه البحث العلمً ومخرجاته لدعم التنمٌة المجتمعٌة.

صفحة  35من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

األهداف العاهح للخطح حسب هراحه التعلَم:
أٔال ا -سٚبض األطفبل:
 .1زيادة فرص االلتحاق بمرحمة رياض األطفال
 .2تعزيز مجاالت الرعاية والتربية المقدمة في رياض األطفال
 .3تحسين مستوى جودة األداء والمخرجات في العممية التربوية
 .4ترسيخ القيم اإلسالمية واألخالق الفاضمة وتحسين االنضباط والسموك
 .5تطوير السياسات واألنظمة وأطر الشراكة المجتمعية

حبَٛبا -انتؼهٛى انؼبو:
 .1توفير فرص االلتحاق لجميع الطمبة في سن التعميم العام
 .2تحسين مخرجات التعميم العام وترسيخ القيم اإلسالمية واألخالق الفاضمة
 .3تحسين مستوى نوعية وجودة األداء في عناصر العممية التعميمية
 .4تطوير السياسات واألنظمة وأطر الشراكة
 .5زيادة فعالية تطوير خدمات اإلرشاد والتربية الخاصة

سابؼب ا -انتؼهٛى انؼبن:ٙ
 .1تحسين أداء مؤسسات التعميم العالي وفق معايير الجودة
 .2توجيو مخرجات البحث العممي لدعم التنمية المجتمعية
 .3تطوير منظومة التعميم الجامعي والتقني
 .4ترسيخ القيم واألخالق الحميدة في مؤسسات التعميم العالي
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

قين الطالب الفلسطيني

 اإلخالص هلل أولً
 األخالق الفاضمة
 الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية
 الرجولة والشجاعة.
 التعمم الذاتي
 اللتزام بالعادات والتقاليد الموافقة لمشرع.
 األناة والصبر
 المبادأة والمبادرة
 احترام اآلخر
 الشفافية والمساءلة
 التنمية المجتمعية
 النفتاح
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

هزحلت رياض األطفال
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توهيذ
تولي الخطة االستراتيجية الخمسية  2019-2014اىتماماً كبي اًر لمرحمة رياض األطفال باعتبارىا من

أىم مراحل تنشئة الطفل الفمسطيني تنشئة نوعية ،كما أنيا تعد المرحمة األكثر تأثي اًر في الطفل حيث يظير

مردودىا اإليجابي عمى الطفل في المدرسة.

وبناء عمى ىذه األىمية الكبيرة ليذه المرحمة تم وضع اإلطار االستراتيجي لمرحمة رياض األطفال كجزء
ً
أساسي في الخطة ،والذي يتناول جوانب العممية التربوية لمرحمة رياض األطفال ويشتمل عمى أربعة مرتكزات
رئيسية :االلتحاق ،الرعاية والتربية ،األداء ،النظم.
وعرضت ىذه المرتكزات العديد من االستراتيجيات واألىداف والبرامج التي تطمح الو ازرة من خالليا إلى
تحقيق آماليا المرجوة ليذه المرحمة في شق طريق التقدم بخطى واسعة نحو بناء جيل مستقبل فمسطين.
تتجو االستراتيجيات لمسنوات القادمة في مرتكز االلتحاق نحو التركيز عمى أىمية االلتحاق في رياض

األطفال في تطوير قدرات الطفل العقمية والنفسية واالجتماعية ،وتأىيمو من حيث القدرة عمى الحوار لتسييل
التحاقو بالمدرسة.
وتتجو االستراتيجيات في مرتكز التربية والرعاية لمتركيز عمى جوانب العممية التربوية في رياض األطفال
من حيث :أىمية االىتمام بحاجات األطفال لتحقيق ذواتيم ،وتفعيل أساليب تعمم تربوية حديثة ،ومراعاة الفروق
الجسمية والعقمية بين األطفال ،والعناية بأصحاب االحتياجات الخاصة من ذوي اإلعاقة (والموىوبين) ،إضافة
إلى تعزيز التفاعل بين األسرة ورياض األطفال.
وتتجو االستراتيجيات في مرتكز جودة األداء نحو جوانب البيئة التربوية في رياض األطفال ،وما تشتمل

عميو البيئة التربوية من عناصر مختمفة ،مثل :استراتيجيات وتأىيل مربيات رياض األطفال أثناء الخدمة ،
استراتيجيات صياغة المنياج المطور لمرياض وما يجب أن يكون عميو من وضوح لمرؤيا ولألىداف وكذلك
أساليب التعمم والوسائل واإلمكانيات التي تتيح لألطفال االنطالق والتعبير الحر عن شخصياتيم .إضافة إلى

االستراتيجيات التي تضمن توفير مباني رياض األطفال وتجييزاتيا وفق المعايير العممية التي تحددىا و ازرة
التربية والتعميم.
نأمل أن تكون ىذه االستراتيجيات كفيمة بالوصول إلى خدمات تربوية حديثة في رعاية األطفال في ىذه المرحمة
خالل السنوات القادمة ،وأن تكون كفيمة بالوصول إلى تربية سميمة لألجيال الناشئة.
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

سياساث الىسارة في هزحلت رياض األطفال
 -2يقوم المجتمع المحمي والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في قطاع غزة بتقديم الخدمات
الخاصة بمرحمة رياض األطفال ،وتتولى و ازرة التربية والتعميم العالي اإلشراف عمى الخدمات وضمان
جودتيا.
 -1تتولى الو ازرة اإلشراف عمى تطبيق السياسات والمعايير و الخدمات و جودة أنشطة مرحمة رياض
األطفال والتي يقوم عمييا المجتمع المحمي والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في قطاع
غزة.
 -3بناء منياج فمسطيني لمرحمة رياض األطفال مستمد من ديننا اإلسالمي الحنيف وقيمنا الفمسطينية
األصيمة ،ومواكب لمتطور المعرفي والتكنولوجي .
 -4تدعم و ازرة التربية والتعميم العالي تحسين الخدمات الصحية المقدمة في مرحمة رياض األطفال
لممساىمة في تقديم الرعاية الكاممة لمطفل في المجاالت كافة.
 -5تشجع و ازرة التربية والتعميم العالي مشاريع االستثمار في

مجال رياض األطفال ضمن المعايير

والمحددات المعتمدة.
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التحذياث االستزاتيديت لوزحلت رياض األطفال
المجال

التحديات الستراتيجية
 غياب منياج فمسطيني يمبي المتطمبات الحقيقية لمرحمة رياض األطفال

الهنهاج

أسالَب التعلَم والتقََم

 فجوة كبيرة بين مرحمة رياض األطفال ومرحمة التعميم العام

 عدم توفر دليل توجييي لمربيات رياض األطفال
 البرامج الجامعية ال تمبي المتطمبات الحقيقية لمرحمة رياض األطفال
 تطوير الييكمية اإلدارية لمجيات اإلشرافية عمى مرحمة رياض األطفال

الجهاز التعلَهٍ

الوسائه التعلَهَح وتَئح التعلم

 انخفاض مستوى األجور لمربيات رياض األطفال
 ضعف أنظمة التنسيق واإلشراف والمتابعة لرياض األطفال

 محدودية توفر الوسائل التعميمية التي تساىم في التنمية العقمية لألطفال
 ضعف مشاركة األىالي في تنمية قدرات أطفاليم عمى التعمم

اإلرشاد الترتوٌ والنفسٍ

 ضعف اإلرشاد التربوي المقدم لحل المشكالت النفسية واالجتماعية.
 ضعف التنشئة في مرحمة رياض األطفال
 تدني عدد الرياض المرخصة لدى الو ازرة مقابل إجمالي عدد الرياض.

األنظهح والقوانَى

 غياب المتابعة والرقابة عمى الرياض غير المرخصة لدى الو ازرة.
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اإلطار االستزاتيدي
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هزحلت رياض األطفال "غذا"
بنــاء الطفــل الفمســطيني فــي مرحمــة ريــاض األطفــال مــن خــالل تقــديم خــدمات وب ـرامج تربويــة وتأىيميــة
معتمــدة وفــق منظومــة إداريــة فاعمــة لممســاىمة فــي النتقــال والنــدماج الصــحيح فــي مرحمــة التعمــيم
األساسي.

الوزتكشاث االستزاتيديت والغاياث
االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
زَادج فرص االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه

الرعاَح والترتَح الهقدهح
تعزَز هجاالخ الرعاَح والترتَح الهقدهح فٍ رَاض األطفاه

جودج األداء والهخرجاخ
تحسَى هستوي جودج األداء والهخرجاخ فٍ العهلَح الترتوَح

النظم
تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح الهجتهعَح
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االستزاتيدياث
زَادج فرص االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
• تعزٌز اإلرتباطٌة والتنسٌق بٌن مرحلة رٌاض األطفال ومرحلة التعلٌم األساسً
• تنمٌة الوعً المجتمعً بأهمٌة مرحلة رٌاض األطفال
 تفعٌل دور وسائل اإلعالم فً الحث على إلحاق األطفال بالرٌاض.
تعزَز هجاالخ الرعاَح والترتَح الهقدهح فٍ رَاض األطفاه
•

تعزٌز رعاٌة الطفل جسمٌا وعقلٌا ونفسٌا واجتماعٌا.

• االرتقاء فً التفاعل المشترك بٌن األسرة ورٌاض األطفال
• تطوٌر القاعدة المعرفٌة بطبٌعة مرحلة رٌاض األطفال
•

تهٌئة األطفال لمرحلة التعلٌم األساسً

تحسَى هستوي جودج األداء والهخرجاخ فٍ العهلَح التعلهَح
• بناء المنهاج الفلسطٌنً فً مرحلة رٌاض األطفال
• تعزٌز أسالٌب التعلم القادرة على بناء الطفل الفلسطٌنً
• توجٌه البٌئة التربوٌة وبنٌتها التحتٌة لصداقة األطفال
• دعم بناء الكوادر التربوٌة العاملة فً مرحلة رٌاض األطفال
• تطوٌر العمل ضمن شروط ومعاٌٌر االعتماد فً رٌاض األطفال
• تعزٌز اإلشراف التربوي
تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح
• تفعٌل سٌاسات منظمة للشراكة بٌن الجهات ذات العالقة بمرحلة رٌاض األطفال
• ترسٌخ سٌاسات صحٌة واجتماعٌة وتربوٌة
• توسٌع مشاركة القطاع الخاص فً االستثمار فً قطاع رٌاض األطفال
• تطوٌر الهٌكلٌة اإلدارٌة المشرفة على مرحلة رٌاض األطفال
• تعزٌز المكانة االجتماعٌة للعاملٌن فً مرحلة رٌاض األطفال
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األولىياث االستزاتيديت
اجملال
منياج مرحمة رياض األطفال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم1
بناء المنياج الفمسطيني في مرحمة رياض األطفال
تعزيز أساليب التعمم والتقويم القادرة عمى بناء الطفل الفمسطيني

الجياز التعميمي

دعم بناء الكوادر التربوية العاممة في مرحمة رياض األطفال

بيئة التعمم

تعزيز اإلشراف التربوي

عالقة رياض األطفال بالمجتمع المحمي

تنمية الوعي المجتمعي بأىمية مرحمة رياض األطفال

الجياز اإلداري

تطوير الييكمية اإلدارية المشرفة عمى مرحمة رياض األطفال

اإلرشاد التربوي والنفسي

تعزيز رعاية مراحل نمو الطفل النفسي والعقمي والجسمي
تييئة األطفال لمرحمة التعميم األساسي

اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2

الجياز التعميمي

تعزيز المكانة الجتماعية لمعاممين في مرحمة رياض األطفال

بيئة التعمم

تحسين بيئة التعمم وبنيتيا التحتية لصداقة األطفال
توسيع مشاركة القطاع الخاص في الستثمار في قطاع الطفولة المبكرة

الجياز اإلداري

تعزيز ال رتباطية والتنسيق بين مرحمة رياض األطفال ومرحمة التعميم األساسي

اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 3

عالقة رياض األطفال بالمجتمع المحمي

الرتقاء في التفاعل المشترك بين األسرة ورياض األطفال

الجياز اإلداري

تطوير القاعدة المعرفية بطبيعة مرحمة رياض األطفال

صفحة  45من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

هرحلح رَاض األطفاه "غدا"

الزوضت اليىم

الزوضت "غذاً"

ضعف ههارج التفمَر والتحلَه لدي الطفه

طفه فلسطَنٍ قادر علً التحلَه والتفمَر والهقارنح

تفاوخ متَر فٍ مفاءج الهرتَاخ

هرتَاخ َهتلمى المفاءج والههارج للتعاهه هع األطفاه

غَاب هالهح الهنهاج الفلسطَنٍ لرَاض األطفاه

إعداد هنهاج فلسطَنٍ لرَاض األطفاه

فجوج متَرج تَى الروضح والهدرسح

انتقاه سلس للطفه هى الروضح الً الهدرسح

تَئح تعلم ال تلتٍ حاجاخ الطفه

تَئح تعلم صدَقح للطفه

ضعف الهمانح االجتهاعح لهرتَاخ رَاض األطفاه

هرتَاخ الرَاض ذواخ همانح اجتهاعَح ساهَح

ثلث رَاض األطفاه تال ترخَص

رَاض األطفاه تعهه تحخ هظلح ترخَص الوزارج

نظام إشراف ضعَف التأثَر

نظام إشراف ف ّعاه وهؤثر

صفحة  46من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

البزاهح الوستقبليت

صفحة  47من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :جودج األداء والهخرجاخ
الغاَح :تحسَى هستوي جودج األداء والهخرجاخ فٍ العهلَح الترتوَح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

يأتي برنامج "منياج رياض األطفال" كأحد
البرامج الرئيسية التي تضمنتيا الخطة

الستراتيجية لتطوير مرحمة رياض األطفال،
انطالقاً من أىمية اختيار المنيج األنسب
ليذه المرحمة بما يتوافق مع التوجيات

العالمية في مجال الطفولة المبكرة .يشمل

منياج رياض األطفال

البرنامج في مرحمتو األولى إعداد وتطبيق
منيج شامل ومتوازن يعتمد عمى مبدأ التعمم
من خالل المعب يقدم أنشطة تمبي حاجات
الطفل في إطار من التكامل والترابط بين

الطفل والمربيات والبيئة المحيطة بالطفل

 تــــــــــوفير منيــــــــــاج متطــــــــــور
لرياض األطفال وتطبيقو.

 إعـــــــــداد الـــــــــدليل اإلرشـــــــــادي
لمربيات رياض األطفال.

 تأىيــــل ورفــــع قــــدرات مربيــــات

000،$422

ريــــاض األطفــــال فــــي التعامــــل
مــــع المنيـــــاج وفقـــــا لألســـــس

والمعايير العممية.

والمجتمع .وفي المرحمة الثانية يتم تقيم
مستوى تطبيق المنياج بصورة واقعية.

اسم الترناهج

هاهَح الترناهج

أهداف الترناهج

تعتبـــــر البيئـــــة الماديـــــة لمروضـــــة مـــــن أىـــــم

 تــــــوفير بيئــــــة تربويــــــة آمنــــــة

العناصـــر التـــي تســـاعد عمـــى تـــوفير معـــايير

روضح الغد

صـــــديقة لمطفـــــل فـــــي ريـــــاض

تربويــة آمنــة تــدعم التطبيــق الســميم لممبــادئ

األطفال.

"روضــة الغــد" بمــا يتضــمنو مــن إنشــاء قســم

ريــاض األطفــال.توفير مصــادر

التربوية لرعاية األطفال ،مـن ىنـا كـان برنـامج
مصادر التعمم لمرحمة رياض األطفال ومراجعة

 تطوير أنظمة ومعايير ترخيص 400،$545
تعمـــم متنوعـــة لمرحمـــة ريـــاض

معـــــايير وأنظمـــــة تـــــرخيص ريـــــاض األطفـــــال

األطفال.

الروضة لتصبح صديقة لمطفل.

لمرحمة رياض األطفال.

لتصبح أكثـر واقعيـة والعمـل عمـى تطـوير بيئـة

الهوازنح
التقدَرَح

 تـــوفير مصـــادر تعمـــم متنوعـــة

صفحة  48من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

اسم البرنامج

هاهَح الترناهج

أهداف الترناهج

الهوازنح التقدَرَح

نظـ ارً ألىميــة أنظمــة اإلش ـراف فــي مؤسســات
ريــاض األطفــال ،والــدور الكبيــر الممقــى عمــى
عاتقيــا فـــي رفـــع جـــودة التعمـــيم والـــتعمم فـــي

الفعال
اإلشراف ّ

ضــوء تحــديات العصــر ،وتطمعــات المســتقبل،

الفعــــال يركــــز عمــــى
فــــرن برنــــامج الشــــراف ّ
تطــوير أنظمــة اإلش ـراف بمــا يضــمن متابعــة
الخدمــــة التعميميــــة وضــــبط وتطــــوير النظــــام

 تطـــــــوير منظومـــــــة اإلشـــــــراف
التربــــوي فـــــي مرحمــــة ريـــــاض
األطفال.

800،$86

 بنــاء وتطبيــق الــدليل اإلش ـرافي
لرياض األطفال

اإلداري في رياض األطفال.

صفحة  49من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :النظم
الغاَح :تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح الهجتهعَح
ماىية البرنامج

اسم البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة
التقديرية

عمــــى الــــرغم مــــن أن مينــــة مربيــــات ريــــاض
األطفــــال ىــــي مينــــة غايــــة فــــي الحساســــية

واألىمية ،إل أن ىناك العديد من اإلشـكاليات
التي تتعمق بيذه المينـة ،ولعـل التفـاوت كبيـر

تطوير مينة

بين ما ىو مطموب من المربية مـن الـوجيتين
التربوية والجتماعية وبين ما يقدمو المجتمـع

إلييــا ونظرتــو إلــى مينتيــا .مــن ىنــا كــان ىــذا

البرنامج الذي ييدف إلى تطوير مينة مربيات

رياض األطفال.

 تطـــوير مينـــة مربيـــات ريـــاض
األطفـــــــــال وتعزيــــــــــز الــــــــــدور

المجتمعي لممربية

 تحســـــــــين الوضـــــــــع المـــــــــالي
لمعــــاممين فــــي مرحمــــة ريــــاض
األطفال

صفحة  51من 111

$18000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :الرعاَح والترتَح الهقدهح
الغاَح :تعزَز هجاالخ الرعاَح والترتَح الهقدهح فٍ رَاض األطفاه
اسم البرنامج

هاهَح الترناهج

أهداف الترناهج

الهوازنح التقدَرَح

 تعزيز بيئة مالئمة تتوافـق مـع
ألن مرحمة رياض األطفال تمثل المرحمة األىم

شــــــــروط الســــــــالمة العامــــــــة

فـــي بنـــاء مجتمـــع المســـتقبل ،وتحقيـــق النمـــو

لالطفـــــــــال مـــــــــن المخـــــــــاطر

المتــــوازن معرفيــــاً ،وســــموكياً وثقافيــــاً وبيئيــــاً

المختمفة.

البيئــة الصــحية لريــاض األطفــال ،الــذي يركــز

األطفــــــــال بمفــــــــاىيم البيئــــــــة

لألطفال ،يأتي برنامج "صـحة طفمـي" لتحسـين
صحة طفمي

متطمبـــات الطفــــال مــــع تــــوفر

 تــــــــدريب وتوعيــــــــة مربيــــــــات

عمى تكوين بيئة صحية ثقافية نفسية مالئمـة

الصحية في رياض األطفال.

ريـــــاض الطفـــــال فـــــي قطـــــاع غـــــزة ل تتفـــــق

لمعممــات ريــاض الطفــال فــي

لألطفــال" خاصــة أن مواصــفات عــدد كبيــر مــن
والشروط البيئية والصحية المطموبة.

 إعـــداد دليـــل اإلرشـــاد الصـــحي
النظافــــة الشخصــــية و طــــرق

التعامل مع الطفال و الرشـاد

السميم ليم.

صفحة  51من 111

600،$680

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
الغاَح :زَادج فرص االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
اسم البرنامج

هاهَح الترناهج

أهداف الترناهج

أصــبحت المشــاركة المجتمعيــة جــزًءا ل يتج ـ أز
مــن العمميــة التعميميــة ،ويمثــل التواصــل مــع

 توعيـــة األســـر والعـــاممين فـــي

المجتمع وانماء سبل مشاركة أسرة الطفل فـى

المجتمع والروضة

رياض األطفال وتقويـة العالقـة

إدارة العمميــة التعميميـــة شــرطا ميمـــا لتطـــوير

الفاعمة بينيم.

جــــاء برنــــامج" المجتمــــع والروضــــة" لزيــــادة

المجتمــع لتنفيــذ ب ـرامج ريــاض

التعمـيم فـى مرحمــة ريـاض الطفــال .ومـن ىنــا
التوعيـــة المجتمعيـــة بمرحمـــة ريـــاض األطفـــال

وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة كركيــزة أساســية
في دعم وتحسين العمميـة التعميميـة والتربويـة

في رياض األطفال.

الهوازنح
التقدَرَح

 اســتثمار المــوارد المتاحــة فــى
األطفال التربوية.

 توفير الدعم اإلعالمـي لمرحمـة
رياض األطفال.

صفحة  51من 111

000،$59

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  53من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :جودج األداء والهخرجاخ
الغاَح :تحسَى هستوي جودج األداء والهخرجاخ فٍ العهلَح الترتوَح
4102

صفحة  54من 111

4101

 4:0إعداد الدلَه اإلرشادٌ
لهرتَاخ رَاض األطفاه

4109

" .0هنهاج رَاض
األطفاه"

4101

 0:0إعداد الهنهاج األوه
لرَاض األطفاه

 1:1:1إعداد واعتماد اإلصدار
األول من منهاج مرحلة رٌاض
األطفال
 1:1:1تطبٌق اإلصدار األول من
المنهاج فً جمٌع رٌاض األطفال
 3:1:1مراجعة واعتماد اإلصدار
الثانً من منهاج مرحلة رٌاض
األطفال
 4:1:1تطبٌق اإلصدار الثانً من
منهاج رٌاض األطفال
 1:1:1إعداد واعتماد اإلصدار
األول من الدلٌل اإلرشادي
لمربٌات رٌاض األطفال
 1:1:1تطبٌق اإلصدار األول من
الدلٌل اإلرشادي للمربٌات فً
جمٌع الرٌاض
 3:1:1مراجعة واعتماد اإلصدار
الثانً من الدلٌل اإلرشادي
لمربٌات الرٌاض

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 -توحَد الهنهاج

 تطتَققققق الققققدلَهاإلرشادٌ

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

4102

4101

4109

4101

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 4:1:1تطبٌق اإلصدار الثانً من
الدلٌل اإلرشادي للمربٌات فً
جمٌع الرٌاض
 1:3:1إعداد واعتماد اإلصدار
األول من دلٌل األسرة

 0:0إعداد دلَه األسرج

 2:0تأهَه ورفع قدراخ
هرتَاخ رَاض األطفاه فٍ
التعاهه هع الهنهاج

 1:0رتط هرحلح رَاض
األطفاه تهرحلح التعلَم األساسٍ

 1:3:1تطبٌق اإلصدار األول من
دلٌل األسرة فً جمٌع الرٌاض
 3:3:1مراجعة واعتماد اإلصدار
الثانً من دلٌل األسرة
 4:3:1تطبٌق اإلصدار الثانً من
دلٌل األسرة
 1:4:1تدرٌب ( )811مربٌة
للتعامل مع المنهاج الجدٌد
 1:4:1تدرٌب ( )811مربٌة
للتعامل مع المنهاج الجدٌد
 1:5:1صٌاغة واعتماد آلٌة محددة
تساهم فً تقلٌص الفجوة بٌن
مرحلة رٌاض األطفال ومرحلة
التعلٌم األساسً
 1:5:1اإلشراف على  111زٌارة
متبادلة بٌن من معلمات الصف

صفحة  55من 111

تطتَق دلَه األسرج

جهَع الهرتَاخ
هؤهالخ للتعاهه
هع الهناهج

تنفَذ الزَاراخ
الهتتادلح

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

4102

4101

صفحة  56من 111

4109

متبادلة بٌن من معلمات الصف األول
أساسً ومربٌات رٌاض األطفال
 5:5:1اإلشراف على  111زٌارة
متبادلة بٌن من معلمات الصف األول
أساسً ومربٌات رٌاض األطفال

4101

األول أساسً ومربٌات رٌاض
األطفال
 3:5:1اإلشراف على  111زٌارة
متبادلة بٌن من معلمات الصف
األول أساسً ومربٌات رٌاض
األطفال
 4:5:1اإلشراف على  111زٌارة

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

4102

4101

4109

4101

 1:2إنشاء قسم هصادر التعلم لهرحلح رَاض
األطفاه

 1:1:1إنشاء قسم مصادر التعلم لمرحلة
رٌاض األطفال

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 1:1:1إعداد دراسة توضح الفجوة بٌن معاٌٌر
ترخٌص الرٌاض وواقع الرٌاض الفعلً

 2:2جسر الفجوج تَى واقع رَاض األطفاه
وهعاََر الوزارج.
 .4روضح
الغد

 1:1:1ترخٌص  %15من الرٌاض غٌر
المرخصة
 3:1:1ترخٌص  %15من الرٌاض غٌر
المرخصة
 4:1:1ترخٌص  %15من الرٌاض غٌر
المرخصة
 5:1:1جمٌع الرٌاض مرخصة

 3:2هواءهح تَئح رَاض األطفاه لصداقح
األطفاه.

 %15 1:3:1من رٌاض األطفال تمتلك بٌئة
صدٌقة لألطفال
 %51 1:3:1من رٌاض األطفال تمتلك بٌئة
صدٌقة لألطفال
 %75 3:3:1من رٌاض األطفال تمتلك بٌئة
صدٌقة لألطفال
جمٌع الرٌاص صدٌقة لألطفال

صفحة  57من 111

بٌئة رٌاض األطفال
صدٌقة لألطفال تساهم
فً بناء وصقل شخصٌة
وسلوك الطفل بشكل
إٌجابً

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

4102
4102

4101

صفحة  58من 111

4101

 3:1:3تنفٌذ  311عملٌة تدقٌق ورقابة على رٌاض
األطفال

4109

 1:1:3تعمٌم الدلٌل اإلشرافً على جمٌع رٌاض
األطفال ،وتنفٌذ  111عملٌة تدقٌق ورقابة على رٌاض
األطفال

4101

 " .0اإلشراف
الف ّعاه "

 1:3تناء وتطتَق الدلَه
اإلشرافٍ لرَاض األطفاه

 1:1:3إعداد واعتماد دلٌل إشرافً ٌساعد على تحدٌد
عناصر الرقابة ،وٌستخدم كدلٌل ٌساعد الرٌاض على
تحسٌن جودة األداء

تطبٌق الدلٌل بما
ٌحسن البٌئة الصحٌة

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

4109

 5:2التصنَف النوعٍ لرَاض األطفاه

 1:5:1إعداد واعتماد نظام تصنٌف للرٌاض
وفق معاٌٌر التمٌز العالمٌة
 1:5:1تصنٌف جمٌع رٌاض األطفال وفق
نظام التصنٌف

4101

 4:2تطوَر دلَه هعاََر ترخَص رَاض
األطفاه

 1:4:1إعداد دلٌل ترخٌص الرٌاض ٌتضمن
معاٌٌر محدثة للترخٌص

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

الهؤشر

زٌادة فعالٌة وكفاءة الجهاز
اإلداري فً وزارة التربٌة
والتعلٌم العالً المشرف على
مرحلة رٌاض األطفال لتقوٌة
الدور اإلشرافً للوزارة بما
ٌنعكس على أداء رٌاض األطفال

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

4102

 3:1:3زٌادة عدد المشرفات على الرٌاض بنسبة
%15
 3:3تطوَر الدلَه اإلحصائٍ
لهرحلح رَاض األطفاه

 1:3:3إعداد الدلٌل اإلحصائً الشامل الخاص بمرحلة
الرٌاض

صفحة  59من 111

4101

 2:3تطوَر هنظوهح
اإلشراف الترتوٌ فٍ هرحلح
رَاض األطفاه

 1:1:3زٌادة عدد المشرفات على الرٌاض بنسبة
%51

4109

 1:1:3مضاعفة عدد المشرفات وتدرٌب الكادر
اإلشرافً على عملٌات اإلشراف وفق الدلٌل اإلشرافً

4101

 4:1:3تنفٌذ  311عملٌة تدقٌق ورقابة على رٌاض
األطفال

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :النظم
الغاَح :تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح الهجتهعَح
4102

4101

4109

4101

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 1:1:4إعداد واعتماد نظام ومعاٌٌر رخصة
مزاولة المهنة لمربٌة رٌاض األطفال

 1:4رخصح هزاولح ههنح هرتَح رَاض أطفاه
 1:1:4تطبٌق نظام رخصة مزاولة المهنة
على جمٌع المربٌات العاملٌن فً الرٌاض

 .2تطوَر
ههنح
 2:4تحسَى الوضع الهالٍ للعاهالخ فٍ رَاض
األطفاه

 1:1:4تقدٌم مقترح كادر مالً لمهنة
مربٌات رٌاض األطفال
 1:1:4تحسٌن الوضع المالً للعامالت فً
جمٌع الرٌاض

صفحة  61من 111

تعزٌز المكانة
االجتماعٌة للعامالت
فً رٌاض األطفال

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :الرعاَح والترتَح الهقدهح
الغاَح :تعزَز هجاالخ الرعاَح والترتَح الهقدهح فٍ رَاض األطفاه

البرنامج

المشروع
 1:5إعداد دليل اإلرشاد الصحي لمربيات
رياض األطفال
 2:5بناء قدرات الرقابة والتوعية الصحية

.1
"صحح
طفلٍ"

لمربيات رياض األطفال

 3:5تحسين البيئة الصحية في رياض
األطفال

المستيدفات

1028 1027 1026 1025 1024

المؤشر

 1:1:5إعداد دلٌل اإلرشاد الصحً لرٌاض
األطفال
 1:1:5تدرٌب  411مربٌة على مبادئ
ومتطلبات الرعاٌة الصحٌة
 1:1:5تدرٌب  411مربٌة على مبادئ
ومتطلبات الرعاٌة الصحٌة
 1:3:5تحسٌن البٌئة الصحٌة ل  %15من
رٌاض األطفال
 1:3:5تحسٌن البٌئة الصحٌة ل  %15من
رٌاض األطفال
 3:3:5تحسٌن البٌئة الصحٌة ل  %15من
رٌاض األطفال
 4:3:5تحسٌن البٌئة الصحٌة ل  %15من
رٌاض األطفال

صفحة  61من 111

بٌئة تعلٌمٌة
صحٌة

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
الغاَح :زَادج فرص االلتحاق تهرحلح رَاض األطفاه
4102

 3:1:6حملة إعالمٌة لتقوٌة العالقة بٌن األسرة
والروضة
 4:1:6إعداد واعتماد دلٌل االستثمار فً مرحلة
رٌاض األطفال

صفحة  61من 111

4101

 3:6توعَح األسر والعاهلَى
فٍ رَاض األطفاه وتقوَح
العالقح الفاعلح تَنهم.
 4:6هشروع إعداد دلَه
االستثهار فٍ هرحلح رَاض
األطفاه.

4109

 2:6الدعم اإلعالهٍ لهرحلح
رَاض األطفاه

 1:1:6تنفٌذ حملة إعالمٌة لتوعٌة المواطنٌن
بمرحلة الرٌاض

4101

 " .9الهجتهع
والروضح"

 1:6الهنظوهح اإللمترونَح
لهرحلح رَاض األطفاه.

 1:1:6بناء البوابة اإللكترونٌة لمرحلة الرٌاض

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

مساهمة أكبر للمجتمع فً تنمٌة
رٌاض األطفال ،وتحقٌق األثر
اإلٌجابً لهذه المرحلة.

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوىاسنت السنىيت

صفحة  63من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

المبادرات
التراهج

رقم

الهشارَع

1.1

إعداد المنهاج األول لرٌاض األطفال

1

إعداد الدلٌل اإلرشادي لمربٌات رٌاض األطفال.

1

إعداد دلٌل األسرة

1

تأهٌل ورفع قدرات مربٌات رٌاض األطفال فً التعامل مع
المنهاج.

1

ربط مرحلة رٌاض األطفال بمرحلة التعلٌم األساسً

1

2.1

" .0هنهاج رَاض
األطفاه"

األولوية

3.1
4.1
5.1

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

1024

1025

1026

1027

1028

120000

30000

30000

30000

0

30000

100000

30000

30000

0

10000

30000

110000

30000

30000

10000

30000

10000

32000

6400

6400

6400

6400

6400

60000

0

15000

15000

15000

15000

صفحة  64من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

المبادرات
التراهج

رقم
1.2

2.2

" .2روضح الغد"

3.2

4.2

5.2

األولوية
الهشارَع

إنشاء قسم مصادر التعلم لمرحلة رٌاض األطفال.

جسر الفجوة بٌن واقع رٌاض األطفال ومعاٌٌر الوزارة.

مواءمة بٌئة رٌاض األطفال لصداقة األطفال.

تطوٌر دلٌل معاٌٌر ترخٌص رٌاض األطفال.

التصنٌف النوعً لرٌاض األطفال.

2

2

2

2

2

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

140000

40400

320000

15000

30000
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1024

1025

1026

1027

1028

0

140000

0

0

0

20000

5100

5100

5100

5100

0

80000

80000

80000

80000

15000

0

0

0

0

15000

15000

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

المبادرات
التراهج

" .0اإلشراف الف ّعاه"

رقم

األولوية
الهشارَع

1.3

بناء الدلٌل اإلشرافً لرٌاض األطفال وتطبٌقه

1

2.3

تطوٌر منظومة اإلشراف التربوي فً مرحلة رٌاض
األطفال.

1

3.3

تطوٌر الدلٌل اإلحصائً لمرحلة رٌاض األطفال

3

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

41800

30000

15000
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1024

1025

1026

1027

1028

10000

10600

10600

10600

0

10000

10000

10000

0

0

0

15000

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

المبادرات
التراهج

األولوية

رقم

الهشارَع

1.4

رخصة مزاولة مهنة مربٌة رٌاض أطفال

1

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

5000

1024

1025

1026

1027

1028

0

2500

2500

0

0

" .2تطوَر ههنح"
2.4

تطوٌر الكادر المالً للعاملٌن فً مرحلة رٌاض
األطفال

المبادرات
التراهج

" .5صحح طفلٍ"

األولوية

رقم

الهشارَع

1.5

إعداد دليل اإلرشاد الصحي لمربيات رياض األطفال

2.5

3.5

2

بناء قدرات الرقابة والتوعية الصحية لمربيات رياض
األطفال
تحسين البيئة الصحية في رياض األطفال

1

1

1

13000

10000

3000

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

15000

25600

640000
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0

0

0

1024

1025

1026

1027

1028

0

0

15000

0

0

0

6400

6400

6400

6400

0

160000

160000

160000

160000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

المبادرات
التراهج

 " .9الهجتهع
والروضح"

األولوية

رقم

الهشارَع

1.6

المنظومة اإللكترونٌة لمرحلة رٌاض األطفال.

1

2.6

الدعم اإلعالمً لمرحلة رٌاض األطفال

1

3.6

توعٌة األسر والعاملٌن فً رٌاض األطفال وتقوٌة
العالقة الفاعلة بٌنهم.

3

4.6

إعداد دلٌل االستثمار فً مرحلة رٌاض األطفال.

2

الموازنة السنوية

الموازنة
التقديرية $

15000

15000

15000

14000
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1024

1025

1026

1027

1028

0

15000

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

14000

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

هزحلت التعلين العام

صفحة  69من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

توهيذ
إن االىتمام البالغ بمرحمة التعميم العام في الخطة االستراتيجية الخمسية ( )2019-2014نابع من
األىمية البالغة ليذه المرحمة عمى اعتبارىا دعامة أساسية من دعائم تقدم قطاع التعميم بشكل خاص
ودعائم تقدم المجتمع ككل .حيث يشتمل اإلطار االستراتيجي لمرحمة التعميم العام عمى رؤية لمرحمة

التعميم العام تحدد معالم التعميم العام خالل الخمس سنوات القادمة ،وتركز عمى أن النيضة المعرفية
والتنمية المجتمعية ىي ركيزتيا األولى وأنو ال تنمية وال تقدم بدون تعميم متطور وخدمات تعميمية عالية

الجودة تتالءم مع طموحات وقدرات مجتمعنا الفمسطيني.
وتحقيق ًا ليذه الرؤية تم وضع مرتكزات أساسية تستند إلييا  ،وتم إعداد استراتيجيات ليذه المرحمة تعكس

أفضل األفكار والمعارف لمممارسات الناجحة في مرحمة التعميم العام .وتم تحديد معالم ىذه االستراتيجيات
من خالل برامج ومشاريع تساعد عمى تحقيق الرؤية واالستراتيجيات المستقبمية.

وقد شكل التخطيط المبني عمى االحتياجات الواقعية تحدياً كبي اًر في تحديد استراتيجيات ىذه المرحمة مثل:

ا لتوسع في المدارس ،نظام الفترتين ،الموارد المخصصة لقطاع التعميم ،نقص الموارد المالية ،محدودية
التنسيق والشراكات مع المجتمع المحمي ،جودة ونوعية التعميم ،االلتحاق في التعميم الميني ،آليات تدريب

وتأىيل المعممين.
وتم التصدي ليذه التحديات بوضع استراتيجيات تييئ بيئة تعميمية آمنة محفزة لالبتكار واإلبداع ،وتتجو
خالل السنوات الخمس القادمة نحو تحسين وزيادة فرص االلتحاق في مرحمة التعميم العام ،وفي الوقت

ذاتو توفير فرص الوصول إلى مدارس ذات جودة عالية وذلك في ظل جودة العممية التعميمية .كما ركزت
االستراتيجيات عمى تحسين وتحديث المناىج الوطنية تحسيناً يتناول تطوير الميارات األساسية ومواءمة

المناىج في مرحمة التعميم العام مع المناىج والبرامج المقدمة في مؤسسات التعميم العالي ؛ (الجامعات

والكميات التطبيقية).

كما تتسم االستراتيجيات بقدرتيا عمى تنمية اإلبداع واالبتكار ورعاية الطمبة من خالل تشجيع التفكير

اإلبداعي واستثمار ما يتم تعممو وتوظيفو في المجال األوسع لمنظام التعميمي.

وتأمل الو ازرة أن يكون ليذه االستراتيجيات دور فعال في دفع المسيرة التعميمية قدماً نحو تحقيق طموحات

المجتمع الفمسطيني بتنمية أجيال تتبنى منظومة شاممة من القيم والمبادئ و قادرة عمى مواكبة تطور
العصر واإلبداع في حل المشكالت المجتمعية ومواجية التحديات المتالحقة.

صفحة  71من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

سياساث الىسارة في هزحلت التعلين العام
 -1الحفاظ عمى القيم اإليجابيـة المسـتمدة مـن الثقافـة العربيـة واإلسـالمية وتعزيـز االنتمـاء إلـى اليويـة
الوطنية.
 -2العمميــة التربويــة تيــدف إلــى التنميــة الشــاممة لمشخصــية ليصــبح جميــع الطمبــة ذوي عقــول وأبــدان
صحية محبين لمعمل ،ويمتمكون اإلحساس بالمسؤولية
 -3العممية التعميمية متمحورة حول الطالب وحاجاتو وتوقعاتو وتطوير أدائو.
 -4غــرس حــب الحقيقــة والعدالــة فــي نفــوس الطمبــة ،وتشــجيع روح البحــث والتفكيــر العممــي لمزيــد مــن
اإلنجازات.
 -5تمكين الطمبة من إتقان الميـارات األساسـية لمتعمـيم ( القـراءة والكتابـة والحسـاب) والتـزود بالمعرفـة
والعموم المتقدمة ،وأساليب البحث واالستكشاف العممـي وتعزيـز اتجاىـات وميـارات الـتعمم الـذاتي،
وصوالً إلى مجتمع دائم التعمم
 -6منياج متوازن يرتكز عمى فمسفة واضحة ويحقق التكامل والمرونة وربطو بتكنولوجيا العصر.
 -7المعمم قائد تربوي مؤىل يعتز بمينتو ويسعى نحو النمو الذاتي.
 -8أس ــاليب التعم ــيم والتق ــويم تتس ــم بالحداث ــة وت ارع ــي التـ ـوازن ب ــين الخصوص ــية ومتطمب ــات مجتم ــع
المعرفة.
 -9البيئة المدرسية ىي بيئة حافزة لمتعمم ،تدعم اإلبداع وتنسجم مع المعايير الدولية.
 -10أســاليب اإلدارة تقــوم عمــى أســس مينيــة بحتــة ،وتعتمــد عمــى األســاليب التكنولوجيــة بمــا يحقــق
الجودة.
 -11تطوير نظام القياس والتقويم التربوي.
 -12التنويع في مسارات التعميم الثانوي وفق رغبات الطالب واىتماماتيم.

صفحة  71من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

التحذياث االستزاتيديت لوزحلت التعلين العام
التحديات الستراتيجية

المجال

 مراجعة أسس النجاح واإلكمال والرسوب في مرحمتي التعميم األساسي
اللتحاق الطالبي

والثانوي.

 خفض معدل التسرب واألمية
 ضعف البيئة الراعية لمموىبة واإلبداع

واقع الطمبة

 الطمبة ذوو التحصيل الدراسي المتدني
 الزيادة المطردة في أعداد الطمبة من ذوي االحتياجات الخاصة
 غياب الدافعية والتشويق في البيئة التعميمية
 غموض فمسفة المنياج الفمسطيني

 ضعف تأىيل الطالب الفمسطيني لمتحول إلى مجتمع معرفي.
الهنهاج الفلسطَنٍ

 كثافة المنياج الفمسطيني
 ضعف تكامل المباحث عبر المراحل التعميمية
 غياب القضايا المجتمعية الفمسطينية

 ضعف الميارات الحياتية المكتسبة من المنياج الفمسطيني
 ضعف الدافع الشخصي لمتنمية الذاتية
 ضعف المشاركة في صنع القرار
واقع الهعلم

 بيئة العمل ال تدعم اإلبداع والعطاء

 قدم أنظمة المتابعة واإلشراف والتقييم
 ضعف المشاركة في عممية التخطيط التربوي
 قمة المحفزات

 ضعف األساليب التعميمية واالستراتيجيات الحديثة
أسالَب التعلَم والتعلم

 ضعف قدرة المعممين عمى تطبيق أساليب واستراتيجيات تعميمية حديثة
 ضعف ومحدودية أساليب التقييم
 االفتقار لموسائل التعميمية

التَئح الهدرسَح

 ضعف المساىمة المجتمعية في تنمية البيئة المدرسية
 قمة الموارد المالية المخصصة إلدارة المدرسة
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى
 دوام الفترتين في المدارس

 ارتفاع عدد الشعب الصفية في بعض المدارس
 ارتفاع الكثافة الصفية

 محدودية أعمال الصيانة
 غياب التحفيز والتشويق في البيئة المدرسية

 انحسار مساحات األراضي المخصصة لممدارس في بعض المناطق
 غياب الدور الفعال لممختبرات العممية
 محدودية مشاركة الطمبة في العمل التطوعي
 ضعف التخطيط اإلداري في المدرسية
اإلشراف والتأهَه الترتوٌ

 التقميد في أساليب اإلشراف والمتابعة لممعممين
 ضعف الحوافز المشجعة لعمل المشرفين

 ضعف برامج التدريب وعدم مالءتميا الحتياجات المعممين
 مظاىر العنف لدى الطمبة

 توجو الطمبة السمبي نحو المدرسة
 المشكالت السموكية والنفسية والعاطفية
 ضعف الدافعية نحو التحصيل الدراسي
الدعم النفسٍ واالجتهاعٍ

 صعوبة المنياج وطولو وعدم قدرة المعممين عمى التعامل معو
 مشكالت التسرب والغياب واليروب والتأخير عن المدرسة
 اإلخالل بالنظم والقوانين

 المشكالت السموكية والعاطفية
 الشعور باإلحباط واستخدام ميكانيزمات لميرب من الواقع المدرسي
 ضعف دور المرشد التربوي الفاعل

صفحة  73من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

اإلطار االستزاتيدي

صفحة  74من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

هزحلت التعلين العام "غذا"
بناء منظومة تعميمية متكاممة قادرة عمى تنشئة إنسان فمسطيني متمكن من الميارات والقيم الكافية
لتمبية متطمبات النيضة المعرفية والتنمية المجتمعية.

الوزتكشاث االستزاتيديت والغاياث
االلتحاق
توفَر فرص االلتحاق لجهَع الطلتح فٍ سى التعلَم العام

هخرجاخ التعلَم
تحسَى هخرجاخ التعلَم العام وترسَخ القَم اإلسالهَح واألخالق الفاضلح

جودج األداء
تحسَى هستوي جودج األداء فٍ عناصر العهلَح التعلَهَح

النظم
تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح

الدعم النفسٍ واالجتهاعٍ
زَادج فاعلَح خدهاخ اإلرشاد الترتوٌ والترتَح الخاصح وتطوَرها

صفحة  75من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

االستزاتيدياث
توفَر فرص االلتحاق لجهَع الطلتح فٍ سى التعلَم العام
• التوسع الكمً فً بناء المدارس
• دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مدارس التعلٌم العام
• التوسع فً بناء المدارس المهنٌة
• تشجٌع االستثمار فً المدارس الخاصة
• التوسع فً نظام التعلٌم غٌر النظامً
•

زٌادة وعً المجتمع بأهمٌة التعلٌم فً التنمٌة الشاملة

• تطبٌق أسالٌب حدٌثة للقٌاس والتقوٌم

تحسَى هخرجاخ التعلَم العام وترسَخ القَم االسالهَح واألخالق الفاضلح

• تعزٌز الربط بٌن مخرجات التعلٌم الثانوي وحاجات التنمٌة المجتمعٌة
• تعزٌز استخدام أسالٌب تعلم حدٌثة تنمً روح االبتكار والتعلم الذاتً
• مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة
• اعتماد برامج عالجٌة للطلبة ذوي التحصٌل المتدنً
• تعزٌز بناء اإلنسان ذي الشخصٌة السوٌة و القٌم السلٌمة
• تبنً منهجٌات جدٌدة للكشف عن الموهوبٌن فً منظومة التعلٌم العام
• تقلٌص الفجوة بٌن التعلٌم الثانوي والتعلٌم العالً
• تنوٌع المسارات فً التعلٌم الثانوٌة لمراعاة الفروق الفردٌة
• تبنً سٌاسة وطنٌة لرعاٌة الموهبة واإلبداع

صفحة  76من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى
تحسَى هستوي جودج األداء فٍ عناصر العهلَح التعلَهَح
حسَى نتائج التعلَم العام ورتطها تالتنهَح الهجتهعَح
• تهٌئة بٌئة تعلٌمٌة محفزة
• االرتقاء بمستوى المعلم ومكانته
• تطوٌر برامج إعداد المعلمٌن
• تطوٌر المنهاج ورفده بالقضاٌا المجتمعٌة
• زٌادة االهتمام بالمختبرات العلمٌة والمصادر التعلٌمٌة المتنوعة
• تعزٌز استخدام التكنولوجٌا فً مراحل التعلٌم
• تعزٌز خدمات الصحة المدرسٌة
• تحسٌن النظام المالً للمدرسة وتطوٌره
• تطوٌر أنظمة اإلشراف التربوي لمساندة المعلمٌن
• تعزٌز االنضباط اإلٌجابً الذاتً من الطلبة
•

توفٌر اإلمكانٌات المادٌة المحفزة والداعمة

تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح
التعلَهَح
عناصر
األداء فٍ
القطاعوجودج
مشاركةنوعَح
تعزٌزهستوي
• حسَى
العام
العهلَح التعلٌم
فً قطاع
االستثمار
الخاص فً
التعلٌم
على
اإلنفاق
مجال
• توسٌع
العامتالتنهَح الهجتهعَح
ورتطها
العام
التعلَم
نتائج
حسَى
• تعزٌز اإلدارة الالمركزٌة
• تطوٌر اإلدارة المدرسٌة
• تطوٌر التشرٌعات واألنظمة التعلٌمٌة
• تعزٌز العالقة مع وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
• تطٕٚش انؼاللت اإلٚجببٛت ب ٍٛأطشاف انؼًهٛت انتؼهًٛٛت
• تفؼٛم يغبًْت يختهف ششائح انًجتًغ ف ٙاألَشطت انًذسعٛت

صفحة  77من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

زَادج فاعلَح خدهاخ اإلرشاد الترتوٌ والترتَح الخاصح وتطوَرها
 اعتحذاث بشايج فبػهت نهتذخم ف ٙانًشكالث انُفغٛت ٔفك يؼبٛٚش ٔأعظ ٔاضحت
 تطٕٚش انًٓبساث انؼًهٛت نذٖ انًششذ ٍٚبًب ٚغًح بتُفٛز انبشايج ٔاألَشطت اإلسشبدٚت انًختهفت
 تمذٚى خذيبث اإلششاف اإلسشبد٘ يٍ لبم انًششف ٍٛانًختصٍٛ
 تٕظٛف انبحج انؼهً ٙف ٙيؼبنجت انًشكالث انُفغٛت
 تطٕٚش لبػذة بٛبَبث ٔاضحت حٕل انطهبت رٔ٘ االحتٛبجبث انخبصت ف ٙانًذاسط
 تطٕٚش دٔس انؼبيه ٍٛف ٙيجبل انتشبٛت انخبصت ٔتؼضٚضِ
 تطٕٚش انخذيبث انتشبٕٚت ٔانًبدٚت انًُبعبت انًمذيت نزٔ٘ االحتٛبجبث انخبصت
 انتشبٛك يغ يؤعغبث انًجتًغ نتمذٚى انخذيبث نزٔ٘ االحتٛبجبث انخبصت
 تفؼٛم انبشايج انتٕػٕٚت انالصيت ف ٙيجبل انتشبٛت انخبصت

صفحة  78من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

األولىياث االستزاتيديت
اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 1
التوسع المهٍ فٍ تناء الهدارس

االلتحاق الطالتٍ

تشجَع االستثهار فٍ الهدارس الخاصح

الطالب

تعزيز بناء اإلنسان ذي الشخصية السوية والقيم السميمة

التَئح الهدرسَح

تطوَر اإلدارج الهدرسَح

اإلشراف الترتوٌ

تطوَر أنظهح اإلشراف الترتوٌ لهساندج الهعلهَى
توظَف التحث العلهٍ فٍ هعالجح الهشمالخ النفسَح

الهنهاج
النظم

تعزَز استخدام التمنولوجَا فٍ هراحه التعلَم
توسيع مجال اإلنفاق عمى التعميم العام
ربط واشراك مؤسسات المجتمع بشكل فاعل
استحداث تراهج فاعلح للتدخه فٍ الهشمالخ النفسَح وفق هعاََر وأسس واضحح

اإلرشاد الترتوٌ

تطوَر الههاراخ العهلَح لدي الهرشدَى تها َسهح تتنفَذ التراهج واألنشطح اإلرشادَح الهختلفح
تطوَر العالقح اإلَجاتَح تَى أطراف العهلَح التعلَهَح وتعزَز االنضتاط اإلَجاتٍ الذاتٍ
توظَف أسالَب تحفَز وتعزَز هتنوعح

اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2
مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة

الهنهاج

تطوَر الهنهاج ورفده تالقضاَا الهجتهعَح
زَادج االهتهام تاألنشطح الترتوَح
تهَئح تَئح تعلَهَح هحفزج

التَئح الهدرسَح

زَادج االهتهام تالهختتراخ العلهَح والهصادر التعلَهَح الهتنوعح
تحسَى النظام الهالٍ للهدرسح وتطوَره

صفحة  79من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى
تعزَز هشارمح القطاع الخاص فٍ االستثهار فٍ هرحلح التعلَم العام

الهجتهع

تعزيز العالقة مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين
االرتقاء تهستوي الهعلم وهمانته

الهعلم
تطوَر تراهج إعداد الهعلهَى
تعزَز استخدام أسالَب تعلم حدَثح تنهٍ روح االتتمار والتعلم الذاتٍ

أسالَب التعلم

تطبيق أساليب حديثة لمتقويم
تتنٍ هنهجَاخ جدَدج للمشف عى الهوهوتَى فٍ هنظوهح التعلَم العام

التلهَذ
تتنٍ سَاسح وطنَح لرعاَح الهوهتح واإلتداع

اإلرشاد الترتوٌ

تقدَم خدهاخ اإلشراف اإلرشادٌ هى قته الهشرفَى الهختصَى

اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 3
دهج ذوٌ االحتَاجاخ الخاصح فٍ الهدارس

االلتحاق الطالتٍ

التوسع فٍ نظام التعلَم غَر النظاهٍ
زَادج وعٍ الهجتهع تأههَح التعلَم فٍ التنهَح الشاهلح

الهنهاج الفلسطَنٍ

تعزَز الرتط تَى هخرجاخ هرحلح التعلَم الثانوٌ وحاجاخ التنهَح الهجتهعَح

النظام الترتوٌ

جر الفجوة بين التعميم الثانوي والتعميم العالي
تطوير نظام اإلشراف والمتابعة

النظم

تعزيز اإلدارة الالمركزية
تطوير القوانين والتشريعات المتعمقة بقبول الطمبة وانتقاليم وتسربيم وانضباطيم

الهجتهع

تعزيز المشاركة لمختمف الفئات الجتماعية في دعم العممية التعميمية

التَئح الهدرسَح

تطوير خدمات الصحة المدرسية
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

هرحلح التعلَم العام "غدا

الوذرست اليىم

الوذرست "غذاَ"

دوام فترتَى

الدوام الصتاحٍ

امتظاظ طالتٍ

مثافح صفَح وفق الهعاََر الدولَح

تَئح هدرسَح هالئهح نوعا ً ها

تَئح هدرسَح جاذتح وصدَقح للطلتح

هحدودَح هعاََر التهَز

نظام جودج وفق هعاََر التهَز

عالقح هحدودج تالهجتهع

عالقح فاعلح وهتتادلح هع الهجتهع

هحدودَح الهساراخ األمادَهَح

تنوَع الهساراخ األمادَهَح

الهدرسح التقلَدَح

الهدرسح هجتهع تعلم

هحدودَح الهدارس الخاصح

هساههح أمتر للهدارس الخاصح فٍ العهلَح التعلَهَح

هحدودَح تفعَه الهختتر العلهٍ

هختتر علهٍ هجهز فعاه

هحدودَح نشاط الهمتتح الهدرسَح

الهمتتح الهدرسَح فعالح

صفحة  81من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوعلن اليىم

الوعلن "غذاً"

افعُح
التحفَز وال
َحتاج لل فُ
هعلم َف ق
هعلن
والدافعَح

هعلن ه ة لوه ه وَو لل ال افعُح

لثح
هع ال
هتوسطح هع
العالقح ضعُفح
الطلتح
العالقح

عالقح قىَح قائوح علً االح ام الو ثاده

تىاضع الغ س القُوٍ فٍ نفىس ال لثح

الوعلن ق وج وغارس للقُن

هنانح اج واعُح ه ودج

هنانح اج واعُح ه وُ ج

ضع

ههاراخ ال علُن ال َ ح

َو لل ههاراخ اس ام إس اتُ ُاخ تعلن
حَح

اإلدارة التعليويت اليىم

اإلدارة التعليويت "غذاً"

لالدارج
والدور لفعال
التحفَزً ل ً
ضعف لتحفي
غيا
دارج
الفعاه لإل

إدارج تعلُوُح ه ف ج

ضع

لتخ ي

إل

غُاب االس قاللُح الوالُح
غمً

معايي لتمي في لبيئة

لم سية
اإلدارَح ية لمكا
الههاراخ إل
ضعف لميا
ضع
للعاهلَى

ذاتُاً
هدرسح رسح ه
ه
خطَط
ارج الت
تشارك فٍ
ه رسح هن فُح ذاتُاً
هتهَزجوُ ج
هدرسحرسج ه
ه
إدارَا ً
تُ ح تعلُوُح ت اعٍ ه لثاخ ال علُن ال ُ

لتعميمي

صفحة  81من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الونهاج اليىم

الونهاج "غذا"

هنهاج ال َراعٍ الفروق الفردَح

هنهاج َراعٍ الفروق الفردَح

غَاب التماهه فٍ الهنهاج

هنهاج هتماهه

هنهاج ورقٍ

هنهاج هحوسب

غَاب فلسفح الهنهاج

هنهاج ذو فلسفح واضحح

قصور الهنهاج

هنهاج هطور وفق رؤَح ترتوَح هعاصرج

الطالب اليىم

الطالب "غذا"

َواجه الظواهر السلتَح

هتسلح تاألخالق الحهَدج

قدراخ التحث واالستنتاج هحدودج

َهتلك ههاراخ التحث والتفمَر

َعتهد علً الهعلم والمتاب الهدرسٍ

َهتلك ههاراخ التعلُّم الذاتٍ

هحدودَح العهه التطوعٍ وخدهح الهجتهع

َتصه تالهجتهع وَشارك فٍ األنشطح الهجتهعَح

رؤَح هستقتلَح هحدودج

قادر علً االختَار الحر لهستقتله

ال َشعر تاالنتهاء للهدرسح

َعتتر الهدرسح تَته الثانٍ

َتحث عى الهرشد الترتوٌ الهتهمى

حاصه علً الدعم والرعاَح النفسَح الالزهح

صفحة  83من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرشد الَوم

الهرشد غداً

تحاجح إلً تراهج إرشادَح

َهتلك التراهج اإلرشادَح الفاعلح

تحاجح إلً تدرَب علً تراهج التدخه الهختلفح

قادر علً تنفَذ التراهج الهختلفح

َفتقر إلً اإلشراف اإلرشادٌ الالزم

هدعم تهشرف إرشادٌ هتهمى

تحاجح إلً غرفح إرشادَح وهوارد خاصح

حاصه علً تَئح هالئهح للعهه اإلرشادٌ

همانح اجتهاعَح غَر هنصفح

همانح اجتهاعَح هتهَزج

ال َستفَد هى هجاالخ التحث العلهٍ

َتاتع هستجداخ التحث العلهٍ وَوظفها

الترتَح الخاصح الَوم

الترتَح الخاصح غداً

تعض الهدارس تحاجح للهواءهح

تَئح فَزَقَح هناستح فٍ جهَع الهدارس

غَاب هرامز هصادر الترتَح الخاصح

هرامز الهصادر هتوفرج تجهَع الهدَرَاخ

هعلهوى تحاجح إلً التطوَر والتأهَه

هعلهوى هتمهنوى وهدرتوى للعهه فٍ الهجاه

طلتح ذوو احتَاجاخ هتنوعح تحاجح إلً تلتَتها

هشارَع وتراهج هتنوعح لتلتَح احتَاجاخ الطلتح
ذوٌ اإلحتَاجاخ الخاصح

هحدودَح هشارمح هؤسساخ الهجتهع ذاخ
العالقح

تشتَك فاعه وهشارمح الهؤسساخ

صفحة  84من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

البزاهح الوستقبليت

صفحة  85من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوزتكش :االلتحاق
الغايت :توفَر فرص االلتحاق لجهَع الطلتح فٍ سى التعلَم العام
اسم البرنامج

ماىية البرنامج
عمــــى الــــرغم مــــن النســــب ال 2لاللتحــــاق
الطالبي في القطاع التعميمي في قطاع غزة

والتــي تصــل إلــى  98.5%إل أن الظــروف
القتصادية والسياسـية التـي يعيشـيا سـكان

قطـــاع غـــزة تحتـــاج لممزيـــد مـــن األنشـــطة
والمشاريع اليادفة لمحفاظ عمى ىذه النسب

"اللتحاق الشامل"

ال 2من خالل إتاحة التعمـيم لمجميـع وازالـة

كافــــة العقبــــات التــــي قــــد تواجــــو الطالــــب

الفمسطيني وتحول دون التحاقو بالمدرسـة،
وتجاوزت أىـداف برنـامج اللتحـاق الشـامل

لتساىم في تقميص نسـبة األميـة فـي قطـاع
غزة والتي وصمت إلى (  ) %4فـي العـام

( )1023مـــن خـــالل افتتـــاح مراكـــز محـــو
أمية جديدة)*( .

أىداف البرنامج

الموازنة التقديرية

 المحافظـــــــــة عمـــــــــى نســـــــــب
اللتحـــاق  2وتقمـــيص نســـبة
األمية في قطاع غزة.

 خفـــض الكثافـــة الطالبيـــة فـــي
الفصــــول الدراســــية لموصــــول

إلـــــــى متوســـــــط  30طالبـــــــاً

في الفصل الدراسي

 خفــــــــض عــــــــدد المــــــــدارس

$000،135،192

العاممـــة بنظـــام الفتـــرتين مـــن

 %70لموصـــــول إلـــــى واقـــــع
تعمـــــــــل فيـــــــــو  %40مـــــــــن
المـــدارس فقـــط تعمـــل بنظـــام

الفترتين.

* تقزيز هزكشاإلحصاء الفلسطيني بوناسبت اليىم العالوي للتعلين 3102

صفحة  86من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوزتكش :هخرجاخ التعلَم
الغايت :تحسَى هخرجاخ التعلَم العام وترسَخ القَم اإلسالهَح واألخالق الفاضلح
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج
طالـــب المعرفـــة ىـــو طالـــب لديـــو ميـــارات

تنظيميـــة وقـــدرة عمـــى التخطـــيط والتنظـــيم،
والتعمم الذاتي ،ييدف البرنـامج إلـى تمكـين
الطمبـــة مـــن اســـتخدام التقنيـــات التعميميـــة

"طالب المعرفة"

الحديثـــــة فـــــي الوصـــــول إلـــــى المعمومـــــة

ومعالجتيـــا بطريقـــة فعالـــة ،وىـــذا يتطمـــب
تـــــوفير البيئـــــة المناســـــبة لتحقيـــــق ىـــــذه
األىـــداف ،ومـــن ىنـــا كـــان برنـــامج طالـــب

المعرفة الذي يتضمن العديد من المشـاريع

المستقبمية والتي ستساىم بشـكل كبيـر فـي

صقل شخصية الطالب.

اسم البرنامج

"البناء والتربية"

 المســـاىمة فـــي بنـــاء مجتمـــع
المعرفة

 صــــــــــقل مواىــــــــــب الطمبــــــــــة
ورعايتيـــــــان لتكـــــــوين الفـــــــرد
المبدع.

 تعزيـــز ثقـــة الطمبـــة بأنفســـيم
وتزويدىم بميارات الحياة.
التعميمية التعممية.

 تنميـــــــة اتجاىـــــــات إيجابيـــــــة
لــــــــــــدييم فــــــــــــي النتمــــــــــــاء

لممدرسة

ماىية البرنامج
التربية تعني التكوين واإلعداد لتنمية

 إعـــــــــداد اإلنســـــــــان الصـــــــــالح وتنشـــــــــئتو

والمجتمع ،ول يكون ىذا التكوين واإلعداد
ِ
خالل بناء العقيدة السميمة في
إلَّ من
النفوس ،والعبادة الصحيحة ،واألخالق

 ترســـــــــيخ الشــــــــــعور بانتمـــــــــاء الطالــــــــــب

المؤسسة المسئولة عن إعداد الطالب

 المســـــاىمة فـــــي تكـــــوين الطالـــــب المتـــــزن

لمدخول في الحياة الجتماعية  ،ليكون
فعالً كان برنامج البناء والتربية.،
عنص ارً ّ

الموازنة التقديرية

عقائدياً

 مســــاعدة الطمبــــة فــــي التخمــــق بــــاألخالق

الفاضمة الكريمة ،وألن المدرسة ىي

$000،721

ــورً لمعمميـــة
 جعـــل الطالـــب محـ ا

أىداف البرنامج

القدرات وال تِّجاىات الصحيحة لبناء الفرد

الموازنة التقديرية

الحميدة.

لمجتمعو.

جسمياً ونفسيًّا وعاطفيًّا.

صفحة  87من 111

$000،930

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج

الموازنة التقديرية

عمى الرغم من المكانة الواضحة والدور الذي
يمكن أن يؤديو التقويم التربوي في تحسين
العممية التربوية ،اإل أن ىناك نقصاً في

توظيف إمكاناتو ومحدودية في استخداماتو.
ومما لشك فيو أن التركيز عمى استكمال

الخدمات التعميمية قدساىم في تأخر كثير من
الممارسات والمفاىيم المعنية بالجوانب

النوعية لمتعميم ،واعطاء الىتمام الكافي



لموضوع التقويم ،ويتضح ىذا في محدودية
أثر الممارسات التقويمية التي تتم في

"التقويم الشامل"

الختبارات الوطنية.


تطوير أنظمة امتحانات الرياضيات والعمـوم



تفعيل الختبـارات الوطنيـة لقيـاس مؤشـرات



اعتمـــــاد فكـــــرة بنـــــوك األســـــئمة كمرجعيـــــة

التحسين من النظام التعميمي ،حيث تكاد
تقتصر الوظيفة الحالية لمتقويم التربوي عمى

عمى غرار امتحانات ( )TIMSSالعالمية

توفير معمومات عن التحصيل الدراسي ىدفيا
تقرير النجاح أو الرسوب ،ولم تمتد بشكل

فعال لتعزز من الدور الذي يمكن أن تسيم بو

تطــــوير نظــــام تقــــويم نتــــائج الطمبــــة فــــي

جودة األداء.
لالختبارات.

نتائج الختبارات في اتخاذ قرارات تتعمق

بالمناىج ،وطرائق التدريس وتحديد مشكالت
التعميم أو الستفادة بشكل منظم من نتائج
الختبارات في إعطاء تقويم مبدئي لمعممية

التعميمة ،ومن ىنا جاء برنامج التقويم الشامل
الذي يركز عمى مراجعة وتطوير أنظمة التقويم
لجميع المراحل الدراسية.

صفحة  88من 111

$1100000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوزتكش :خىدة األداء
الغايت :تحسَى هستوي جودج األداء فٍ عناصر العهلَح التعلَهَح
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج
إن المناىج ىي الترجمة العممية والوسيمة

الحديثة في بناء المناىج مثل ميارات

مجتمع  ،وىي تتأثر بالمتعمم والمجتمع والبيئة

التفكير وميارات حل المشكالت وميارات

عامل من ىذه العوامل يخضع لقوانين التغيير

الجيد مع مصادر المعرفة.

والثقافة والنظريات التربوية ،وحيث إن كل

المتالحقة  ،فمن ىنا أصبحت دراسة تطوير

"المنياج
المحدث"
ّ

تضمين المناىج التوجيات اإليجابية



الفعالة ألىداف التربية والتعميم معـاً في كل

التعمم الذاتي والتعمم التعاوني والتواصل
رفع مستوى التعميم األساسي وتوجييو



وتحديث وىندسة المنياج بكل مكوناتو عممية

نحو إكساب الفرد الكفايات الالزمة لو في

جوىرية ل غنى عنيا وفقاً لألسس والقواعد
العممية الصحيحة .ومن ىنا جاء برنامج

حياتو الجتماعية والدراسية والعممية.



"المنياج المحدث" الذي يركز عمى تحديث

تنمية الميارات األدائية من خالل التركيز
عمى التعمم من خالل العمل والممارسة

وتطوير نوعي ألجزاء من المنياج الفمسطيني

الفعمية لألنشطة

ليستطيع مواكبة الوتيرة السريعة لمتطورات



المحمية و العالمية ،وتوفير وسيمة فعالة
لتحقيق أىداف سياسة التعميم عمى نحو
تكاممي.

الموازنة التقديرية

إيجاد تفاعل مع التطورات التقنية
المعاصرة وبخاصة الثورة المعموماتية.



تحقيق التكامل بين المواد الدراسية عبر
المراحل الدراسية المختمفة.

صفحة  89من 111

$250000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى
ماىية البرنامج

اسم البرنامج

الموازنة التقديرية

أىداف البرنامج

مع تقدم العموم النفسية والتربوية ومع

التوسع العممي والتكنولوجي السريع الذي

يشيده العصر الحاضر لم يعد المعمم

مجرد ممقن لممعرفة ،بل أصبح موجياً



ومنسقاً ومشجعاً ومحف ازً لتعمم المتعممين.

الميني لممعمم

لذا فقد تركزت الدعوات المعاصرة عمى

"المعمم القائد"

وضـــع إطـــار ومعـــايير لبـــرامج التطـــوير



إصالح مينة التعميم من خالل تطوير

تحســين تأىيــل المعممــين أثنــاء الخدمــة
وربطو بالمسار الوظيفي.

إعداد المعممين وتدريبيم وتمكينيم وتفعيل



دروىم في عمميات اتخاذ القرار ،ومن ىنا

تعزيــــز جيــــود مينــــة المعمــــم ومكانتــــو

000،$878

الجتماعية

جاء برنامج "المعمم القائد" الذي يركز



عمى تطوير مينة المعمم وزيادة دافعيتو

تفعيل رخصة مزاولة مينة التعميم

والعتراف بالدور الحيوي الذي يؤديو في

المجتمع وبالتالي رفع مكانتو الجتماعية

والقتصادية.

اسم البرنامج

ماىية البرنامج
يأتي برنامج "مدرستي غداً" لتحسين

أىداف البرنامج


إشراك المجتمع وأولياء األمور والطمبة



توفر بيئة ديمقراطية تشجع عمى الحوار



توفر بيئة صحية مناسبة.

البيئة المدرسية ومواءمتيا لصداقة
الطمبة انطالقاً من حق الطمبة في

بقضايا المدرسة وبرامجيا وخططيا.

التعميم والصحة والعيش في بيئة

آمنة ،لجعل المدرسة بيئة تعميمية

"مدرسة صديقة
لمطالب"

جاذبة لمطالب وممبية لحتياجاتو

وابداء الرأي والمشاركة.


الىتمام باألنشطة غير الصفية المعززة



في

التعميمية والترفييية ،وتراعي

أوضاعو الصحية وقدراتو العقمية
وترعى مواىبو ،وتنمي ميولو

واتجاىاتو نحو تحقيق ذاتو ،من

الموازنة التقديرية

لالنتماء لممدرسة
تعزيز

دور

المرشدين

التربويين

المدارس.

خالل إدماجو بالفعاليات التعميمية

ليصبح مشاركا فعال ضمن مجتمع
المدرسة ،وليس مجرد طالب عمم.

صفحة  91من 111

$000،693

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

اسم البرنامج

ماىية البرنامج
يسعى البرنامج إلى تعزيز مفيوم صـحة

الطمبــة مــن الن ـواحي العقميــة والجســدية

"الصحة
المدرسية"

أىداف البرنامج



الموازنة التقديرية

تطوير البيئة المدرسية

تعزيز النظافة الشخصية لمطمبة

مـــــن خـــــالل تطـــــوير البيئـــــة المدرســـــية



تطوير العيادات السنية

الداعمـــة لمطمبـــة ،حيـــث تمثـــل المـــدارس



تطوير الساحات والحدائق المدرسية

مكانا مناسبا يستطيع الطالب مـن خاللـو

$1398000

أن يـــــــتعمم ويعمـــــــل وييـــــــتم بـــــــاآلخرين

ويحتــرميم بحيــث يكــون لمبرنــامج األثــر
الكبيــر فــي تغييــر ســموكيات الطمبــة فــي

مراحـــل مبكـــرة مـــن حيـــاتيم بيـــدف تبنـــي

نمط حياة صحي.

صفحة  91من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوزتكش :النظم
الغايت :تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج
يعمل برنامج "تطوير النظم" عمى تطوير

وتحديث النظام التعميمي الفمسطيني بكل

أىداف البرنامج


توفير التعميم لجميع الطمبة في ظل بيئة تربوية
تتميز بجودتيا العالية لتكون محفزة وداعمة.

أبعاده ومراحمة المختمفة ،والنتقال بو

من الحالة التقميدية القائمة إلى األحسن



الرتقاء باألداء المؤسساتي لموزارة.

ورسم معالم المستقبل والبناء التدريجي،



مراجعة وتطوير األنظمة اإلدارية والمالية

واألكمل واألحدث ،من خالل رصد الواقع

"تطوير النظم"

الموازنة التقديرية

بالوزارة.

ويشتمل البرنامج عمى تطوير مجموعة

$8270000

من المشاريع النوعية التي تمثل

مرتكزات أساسية لمعمل التطويري لمتعميم
العام تتناول مختمف الجوانب العممية
والتربوية التي سيكون ليا تأثيرات

ممحوظة عمى تطوير األداء التربوي
وتجويده بصورة تتواكب مع طموحات

القيادات التربوية ،وتؤثر بصورة مباشرة
عمى أداء المدارس والمتعممين

اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج


تطوير البيئة التكنولوجية في الوزارة

الجديـــدة أصـــبح مـــن الضـــروري تحقيـــق



تطوير أداء الكادر اإلداري في الوزارة

التربية والتعميم العالي من خالل تحقيـق



تفعيل التصال والتواصل بين أجزاء الوزارة



توفير بيئة عمل إدارية مالئمة

مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة فـــي األلفيـــة
التميـــــز اإلداري فـــــي بيئـــــة عمــــــل وزارة

"التميز الداري"

الموازنة التقديرية

مســـتويات أداء متفوقـــة تمبـــي وتتجـــاوز

احتياجـــــات وتوقعـــــات جميـــــع أصـــــحاب

العالقــة المعنيــين ،باإلضــافة إلــى تــوفير
بيئة عمل تساىم في تحقيق اتصال فعال

بين إدارة الوزارة والمجتمع المحمي.

صفحة  91من 111

$4313000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوزتكش :الدعم النفسٍ واالجتهاعٍ
الغايت :زَادج فاعلَح وتطوَر خدهاخ اإلرشاد الترتوٌ والترتَح الخاصح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج
ييتم العاممون في مجالت التدخل

اء أكانت نفسية أم صحية
المختمفة سو ً
أم مجتمعية بوجود أدلة خاصة
باإلجراءات المتبعة أثناء التدخل.

وتتضمن ىذه األدلة معمومات خاصة
بالفئة المستيدفة ،شرح تفصيمي

" التدخالخ
النفسَح"

لطبيعة التدخل متضمناً اإلجراءات

أىداف البرنامج


توفير برامج لمتدخالت النفسية مناسبة لمثقافة



إكساب المرشدين التربويين الميارات الالزمة

الفمسطينية.

لتنفيذ برامج التدخالت.


األحيان استخدام برامج تدخل تم

تقديم خدمة اإلرشاد التربوي لمطمبة بكفاءة

عالية.

الالزمة ،وكذلك النتائج المتوقعة بعد

ال نتياء منو .وبينما يتم في بعض

الموازنة التقديرية



$000،580

معالجة المشكالت النفسية لدى الطمبة في

نطاق المدرسة.

إعدادىا في بيئة وثقافة مختمفة تماماً
عن البيئة والثقافة الفمسطينية ،يجتيد
المرشد التربوي لمساعدة الطمبة دون

الرجوع إلى أي برامج في أحيان أخرى.

اسم البرنامج

ماىية البرنامج
لشك أن نجاح المرشد التربوي يرتبط

بتوفير األدوات والتجييزات الالزمة.

أىداف البرنامج


" الهرشد
الترتوٌ"

الخبرات بما يتعمق برنجازىم وعمميم

اليومي .ىذا باإلضافة إلى الحاجة
لوجود مشرف اإلرشاد التربوي الذي

تجييز غرف اإلرشاد التربوي باألثاث واألدوات
الالزمة لعمل المرشد التربوي.

كما وأن ىناك حاجة لمربط بين
المرشدين التربويين وتسييل تبادل

الموازنة التقديرية



إنشاء الوحدات اإلرشادية المركزية وتطويرىا.



توفير الدعم الميني الالزم لممرشدين التربويين
من خالل مشرفين مدربين ومؤىمين.

يساىم في توفير الرعاية والدعم

المينيين الالزمين لعممو.

صفحة  93من 111

$000،480

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

اسم البرنامج

ماىية البرنامج
حرصاً عمى إعطاء شريحة ذوي



توفَر قاعدج تَاناخ هحدثح وخاصح تشرَحح الطلتح
ذوٌ اإلحتَاجاخ الخاصح .

ومن مبدأ إعطائيم كامل حقيم في



توفَر التسهَالخ الالزهح النخراط الطلتح فٍ العهلَح
التعلَهَح سوا ًء أمانخ هى توفَر األدواخ الهساعدج،
أو هواءهح الهدارس.



دعم الترتَح الخاصح هى خاله إنشاء هرامز
الهصادر والهدارس الهختصح.



رفع مفاءج العاهلَى فٍ الهجاه

اإلحتياجات الخاصة الىتمام الالزم

" تطوَر خدهاخ
الترتَح الخاصح"

أىداف البرنامج

التعميم ،وكذلك تنمية مياراتيم يعمل
البرنامج عمى تطوير الخدمات المقدمة

اء أكانو
لدى ىذه الفئة من الطمبة سو ً
من ذوي الحتياجات الخاصة أم من

فئة الموىوبين

ماىية البرنامج

اسم البرنامج

أىداف البرنامج

لبد من توافر بيئة حافزة بين عناصر العممية التعميمية



تنهَح الههاراخ االجتهاعَح لدي
الطلتح.

تحقيق األىداف التربوية .يعمل ىذا البرنامج عمى تنمية



تعزَز روح االنتهاء للهدرسح.



رفع درجح االنضتاط الهدرسٍ.

يسودىا روح التعاون والعمل المشترك مما يسيم في

" التَئح الحافزج"

الموازنة التقديرية

روح اإلنتماء والرغبة لدى الطمبة بالمشاركة الفاعمة في

األنشطة التربوية والحفاظ عمى المقومات المادية

$000،540،1

الموازنة

التقديرية

$000،320

لممدارس

اسن البزناهح

هاهيت البزناهح

أهذاف البزناهح

الوىاسنت
التقذيزيت

تمثل المشاركة المجتمعية جزءاً ميمـاً مـن عمميـة اإلرشـاد
التربوي ،فأسر األطفال تمثل داعماً ميمـاً لتحفيـز أبنائيـا

عمى اإلنجاز التربوي ،وكذلك تـوفير الـدعم النفسـي الـالزم
"الشراكة في اإلرشاد"

أثنـــاء المســـيرة التعميميـــة .ولمؤسســـات المجتمـــع المـــدني
والمؤسســات الدوليــة العاممــة فــي المجــال دور فاعــل فــي

دعــم وتطــوير اإلرشــاد التربــوي ،ومــن ىنــا ييــتم البرنــامج
برشراك المؤسسات المجتمعية وشـرائح المجتمـع كافـة فـي

 تطوير إعالم توعوي إرشادي فاعل.
 توفير خدمة اإلرشاد عبر الياتف ممـا
يتيح تواصل أفضل مع أولياء المور.

 إعداد دليل وطنـي لممؤسسـات العاممـة
في المجال.

عممية اإلرشاد التربوي.

صفحة  94من 111

$000،32

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  95من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوزتكش :االلتحاق
الغايت :توفَر فرص االلتحاق لجهَع الطلتح فٍ سى التعلَم العام
4102

4101

4109

4101

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 1:1:1إنشاء  44مدرسة
 1:1:2إنشاء  44مدرسة
 1:1إنشاء ( )220مدرسة

 1:1:3إنشاء  44مدرسة
 1:1:4إنشاء  44مدرسة
 1:1:5إنشاء  44مدرسة

 .2اللتحاق الشامل"

 1:2:1إنشاء  220غرفة صفٌة
 1:2:2إنشاء  220غرفة صفٌة
 1:2إنشاء ( )1100غرفة صفية في
المدارس

 1:2:3إنشاء  220غرفة صفٌة
1:2:4إنشاء  220غرفة صفٌة
 1:2:5إنشاء  220غرفة صفٌة

صفحة  96من 111

التغلب على العقبات التً
تواجه االلتحاق الطالبً،
والمساهمة فً تقلٌص نسبة
األمٌة فً قطاع غزة

انخطت االعتشاتٛجٛت

 1:3صيانة دورية لممدراس

 1:4تطوير معايير ونظام اإلشراف والدعم

 .2اللتحاق الشامل"

لممدارس الخاصة

 1:5موائمة البيئة المدرسية لذوي االحتياجات
الخاصة

 1:3:1صٌانة دورٌة وصٌانة وقائٌة فً %20
من المدارس
 1:3:2صٌانة دورٌة وصٌانة وقائٌة فً %20
من المدارس
 1:3:3صٌانة دورٌة وصٌانة وقائٌة فً %20
من المدارس
 1:3:4صٌانة دورٌة وصٌانة وقائٌة فً %20
من المدارس
 1:3:4صٌانة دورٌة وصٌانة وقائٌة فً %20
من المدارس
 1:4:1تحدٌث واعتماد معاٌٌر اإلشراف والدعم،
وتطوٌر هٌكلٌة قسم اإلشراف والدعم للمدارس
الخاصة
 1:4:2تصنٌف المدارس الخاصة
 1:5:1زٌادة األبنٌة المدرسٌة الموائمة لذوي
االحتٌاجات الخاصة إلى %80
 1:5:2زٌادة األبنٌة المدرسٌة الموائمة لذوي
االحتٌاجات الخاصة إلى %90
 1:5:3زٌادة األبنٌة المدرسٌة الموائمة لذوي
االحتٌاجات الخاصة إلى %100

 1:6التوسع في عدد مراكز محو األمية

1:6:1إضافة مركز محو أمٌة فً كل مدٌرٌة

 1:7التعميم والتوعية األسرية

1:7:1إعداد وتنفٌذ خطة إعالمٌة للتوعٌة
األسرٌة

والتعميم الموازي

صفحة  97من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوزتكش :هخرجاخ التعلَم
الغايت :تحسَى هخرجاخ التعلَم العام وترسَخ القَم اإلسالهَح واألخالق الفاضلح
4102

4101

4109

4101

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 2:1:1إعداد برنامج لرعاٌة فئات الموهوبٌن
 2:1تبنً وتوجٌه الموهبة واإلبداع الطالبً

 2:1:2تطبٌق برنامج رعاٌة الموهوبٌن فً %50
من المدارس
 2:1:3جمٌع المدارس تطبق برنامج رعاٌة الموهبٌن
 2:2:1إعداد كتاب حقوق اإلنسان ومهارات الحٌاة

 2:2تنمٌة مهارات الحٌاة وسوق العمل فً
المراحل ()7،8،9،10
" .4طالب الهعرفح"

 2:3تطبٌق برنامج التفكٌر العالمً "كورت"
فً المرحلة األساسٌة العلٌا

 2:2:2تطبٌق كتاب حقوق اإلنسان ومهارات الحٌاة
فً المرحلة األساسٌة العلٌا
 2:2:3مراجعة وتحدٌث كتاب حقوق اإلنسان
ومهارات الحٌاة
 2:3:1إعداد وتأهٌل الكادر الالزم لتطبٌق
البرنامج ،وإعداد المنهاج المناسب
 2:3:2تطبٌق برنامج "كورت "1على الصفوف
السابع والثامن والتاسع
 2:3:3تطبٌق برنامج "كورت "1على الصف
السابع "كورت " 2على الصفٌن الثامن والتاسع
 2:3:4تطبٌق برنامج "كورت"1
وبرنامج"كورت " 2على صفوف المرحلة األساسٌة
العلٌا

صفحة  98من 111

تؼضٚض انشخصٛت
انًتكبيهت نهطبنب،
ٔاالْتًبو بتحصٛهّ انؼهً،ٙ
ٔتطٕٚش يٓبساتّٔ ،سػبٚت
إبذاػّ.

انخطت االعتشاتٛجٛت

 2:4:1استراتٌجٌات التعلم النشط فً  %25من
المدارس االساسٌة

 2:4تطبٌق استراتٌجٌات التعلم النشط

 2:4:2استراتٌجٌات التعلم النشط فً  %25من
المدارس االساسٌة
 2:4:3استراتٌجٌات التعلم النشط فً  %25من
المدارس االساسٌة
 2:4:4جمٌع المدراس االساسٌة تطبق استراتٌجٌات
التعلم النشط
 2:5:1إعداد برنامج العالم الصغٌر
 2:5:2تطبٌق برنامج العالم الصغٌر فً  %50من
مدارس المرحلة األساسٌة العلٌا

 2:5العالم الصغٌر
 2:5:3تطبٌق برنامج العالم الصغٌر فً  %50من
الصفوف األساسٌة العلٌا
2:5:4جمٌع المدراس تطبق برنامج العالم الصغٌر
 2:6إنشاء مكتبة مركزٌة

 2:6:1إنشاء مكتبة مركزٌة على مستوى الوزارة
 2:7:1إعداد نظام مسابقة تاج المعرفة

 2:7تطوٌر مسابقة تاج المعرفة

 2:7:2تطبٌق المسابقة على جمٌع المدارس
 2:7:3مراجعة وتحدٌث نظام المسابقة

صفحة  99من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 2:8:1إعداد نظام مسابقة االبتكار العلمً
 2:8مسابقة االبتكار العممي

 2:8:2تطبٌق المسابقة على جمٌع المدارس
 2:8:3مراجعة وتحدٌث نظام المسابقة

 2:9تطوٌر قدرات الطلبة فً الرٌاضٌات
والعلوم فً المرحلة األساسٌة العلٌا

 2:9:1تطوٌر قدرات الطلبة فً الرٌاضٌات والعلوم
للصف 7
 2:9:2تطوٌر قدرات الطلبة فً الرٌاضٌات والعلوم
للصف 8
 2:9:3تطوٌر قدرات الطلبة فً الرٌاضٌات والعلوم
للصف 9
 2:9:4تطوٌر قدرات الطلبة فً الرٌاضٌات والعلوم
للصف 10
 2:10:1إعداد نظام مسابقة أصدقاء المختبر العلمً

 2:10تطوير مسابقة أصدقاء المختبر العممي

2:10:2تطبٌق المسابقة على جمٌع المدارس
2:10:3مراجعة وتحدٌث نظام المسابقة
 2:11:1الئحة تطوٌر االندٌة العلمٌة

 2:11تطوٌر األندٌة العلمٌة

 2:11:2تطبٌق الئحة تطوٌر األندٌة العلمٌة فً
 %30من المدارس الثانوٌة
 2:11:3تطبٌق الئحة تطوٌر األندٌة العلمٌة فً
 %30من المدارس الثانوٌة
 2:11:4تطبٌق الئحة تطوٌر األندٌة العلمٌة فً
جمٌع المدراس

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 3:1:1اعتماد الئحة العمل التطوعً وخدمة المجتمع
 3:1العمل التطوعً وخدمة المجتمع

 3:1:2تطبٌق الئحة العمل التطوعً فً  %40من
المدارس
 3:1:3تطبٌق الئحة العمل التطوعً فً جمٌع
المدارس
 3:2:1تحدٌث وتطوٌر برنامج الفتوة

 3:2مراجعة برنامج الفتوة وتطوٌره

 3:2:3تطبٌق برنامج الفتوة المحدث فً جمٌع
المدارس الثانوٌة للبنٌن
 3:3:1تحدٌث وتطوٌر برنامج القٌم

" .3التناء والترتَح "

 3:3مراجعة برنامج القٌم وتطوٌره
 3:3:2تطبٌق برنامج القٌم المحدث فً جمٌع
المدارس
 3:4تنظٌم وتوجٌه المخٌمات الصٌفٌة

 3:4:1تحدٌث الئحة تنظٌم المخٌمات الصٌفٌة
وتطبٌق الالئحة على المخٌمات
 3:5:1اعتماد نظام توجٌه وتنظٌم المجالس الطالبٌة

 3:5المجالس الطالبٌة

 3:5:2تطبٌق نظام توجٌه وتنظٌم المجالس الطالبٌة
فً  %30من المدارس
 3:5:3تطبٌق نظام توجٌه وتنظٌم المجالس الطالبٌة
فً  %30من المدارس
 3:5:4تطبٌق نظام توجٌه وتنظٌم المجالس الطالبٌة
فً جمٌع المدارس

صفحة  111من 111

تطٕٚش انًُبْج
ٔانتمٕٚى ٔانتذسٚظ
نتحغ ٍٛتؼهى الطلبة

انخطت االعتشاتٛجٛت

 3:6تطوٌر العمل الكشفً فً المدرسة

 3:7اتحاد الرٌاضة المدرسٌة

 3:6:1تطبٌق الئحة العمل الكشفً المحدثة فً
المدارس الثانوٌة
 3:6:2تطبٌق الئحة العمل الكشفً المحدثة فً
مدارس المرحلة األساسٌة العلٌا
 3:6:3تطبٌق الئحة تطوٌر العمل الكشفً فً
مدارس المرحلة األساسٌة األولى
 3:7:1إنشاء اتحاد الرٌاضة المدرسٌة
 3:8:1إعداد نظام مسابقة الطالئع

 3:8مسابقة الطالئع

 3:8:2تطبٌق نظام مسابقة الطالئع فً  %50من
المدارس
 3:8:3تطبٌق نظام مسابقة الطالئع فً جمٌع
المدارس

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 4:1إنشاء مبنى إدارة االمتحانات

 4:1:1إنشاء مبنى إدارة االمتحانات

 4:2دراسة نظام االختبارات التحصٌلٌة
اعتمادا على بنك األسئلة

 4:2:1بناء قاعدة بٌانات بنك األسئلة
 4:2:2تطبٌق نظام االختبارات التحصٌلٌة
إعتمادا على بنك األسئلة
 4:3:1تصمٌم برنامج إدارة التصحٌح فً
امتحانات الثانوٌة العامة

 4:3البرنامج المحوسب إلدارة التصحٌح فً
امتحانات الثانوٌة العامة

 4:3:2تطبٌق برنامج إدارة التصحٌح فً
امتحانات الثانوٌة العامة
 4:3:3مراجعة وتحدٌث البرنامج

" .2التقوَم الشاهه"
 4:4مشروع تطوٌر نظام تقوٌم نتائج الطلبة
فً االختبارات الوطنٌة

 4:5تطوٌر أنظمة امتحانات العلوم
والرٌاضٌات للصفٌن  7-6على غرار
امتحانات ()TIMSS

 4:4:1بناء نظام تقوٌم نتائج الطلبة فً
االختبارات الوطنٌة
 4:4:2تطبٌق نظام تقوٌم نتائج الطلبة فً
االختبارات الوطنٌة
 4:5:1إعداد وتطوٌر نظام اختبارات العلوم
والرٌاضٌات للصفٌن  7-6على غرار اختبارات
()TIMSS
 4:5:2تطبٌق نظام اختبارات العلوم
والرٌاضٌات للصف السادس غرار اختبارات
()TIMSS
 4:5:3تطبٌق نظام اختبارات العلوم
والرٌاضٌات للصف السابع على غرار
اختبارات ()TIMSS

صفحة  113من 111

تطٕٚش انًُبْج
ٔانتمٕٚى ٔانتذسٚظ
نتحغ ٍٛتؼهى الطلبة

انخطت االعتشاتٛجٛت

 4:6:1بناء منظومة االختبارات
 4:6مشروع االختبار الوطنً لقٌاس اإلبداع
واالبتكار

 4:6:2تطبٌق االختبار فً مدارس المرحلة
األساسٌة األولى
 4:6:3تطبٌق االختبار فً مدارس المرحلة
األساسٌة العلٌا
 4:6:4تطبٌق االختبار فً مدارس المرحلة
الثانوٌة

 4:7مشروع دراسات وأبحاث التقٌٌم
التحصٌلً

 4:7:1اجراء دراسات وأبحاث التقٌٌم التحصٌلً

الوزتكش :خىدة األداء
الغايت :تحسَى هستوي جودج األداء فٍ عناصر العهلَح التعلَهَح
4102

4101

4109

صفحة  114من 111

4101

" .1الهنهاج الهحدث"

 5:1مراجعة منهاج التكنولوجٌا للصفوف
12-5

 5:1:1تحدٌث منهاج التكنولوجٌا للصفوف -5
6
 5:1:2تحدٌث منهاج التكنولوجٌا للصفوف -7
8
 5:1:3تحدٌث منهاج التكنولوجٌا للصفوف -9
10
 5:1:4تحدٌث منهاج التكنولوجٌا للصفوف
12-11

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

تطٕٚش انًُبْج
ٔانتمٕٚى ٔانتذسٚظ
نتحغ ٍٛتؼهى الطلبة

انخطت االعتشاتٛجٛت

 5:2:5تطوٌر منهاج الرٌاضٌات للصف السادس

 5:3إعداد مقرر التربٌة الوطنٌة للصفوف -8
10

 5:3:1التطبٌق التجرٌبً لمقرر التربٌة الوطنٌة
للصفوف ()10-8
 5:3:2تحدٌث ومراجعة مقرر التربٌة الوطنٌة
للصفوف ()10-8

صفحة  115من 111

4102

 5:2:4تطوٌر منهاج الرٌاضٌات للصف
الخامس

4101

 5::مراجعة وتطوٌر منهاج الرٌاضٌات فً
المرحلة األساسٌة األولى

 5:2:3تطوٌر منهاج الرٌاضٌات للصف الرابع

4109

 5:2:2تطوٌر منهاج الرٌاضٌات للصف الثالث

4101

 5:2:1تطوٌر منهاج الرٌاضٌات للصفٌن األول
و الثانً

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

 5:4:1مراجعة منهاج اللغة العربٌة للصف
األول وتطوٌره.

 5:4مراجعة منهاج اللغة العربٌة فً
المرحلة األساسٌة األولى وتطوٌره

 5:4:2مراجعة منهاج اللغة العربٌة للصف
الثانً وتطوٌره.
 5:4:3مراجعة منهاج اللغة العربٌة للصف
الثالث وتطوٌره.
 5:4:4مراجعة منهاج اللغة العربٌة للصف
الرابع وتطوٌره.

 5:5برنامج التعلٌم التكاملً فً الصفٌن
()2-1

 5:5:1إعداد المواد التتدرٌبٌة وتدرٌب الكوادر
 5:5:2تطبٌق البرنامج على الصفٌن ()2-1
 5:6:1مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة للصفوف
7-5
 5:6:2مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة
للصفوف 9-8

 5:6مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة
للصفوف 12-5

 5:6:3مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة
للصفوف 10
 5:6:4مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة للصفوف
11
 5:6:5مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة للصفوف
12

صفحة  116من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

4102

4101

4109

4101

 6:1مراجعة المسابقة الوطنٌة
للمعلم المتمٌز وتطوٌره

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 6:1:1دلٌل المسابقة الوطنٌة للمعلم المتمٌز وتنفٌذ الدلٌل
 6:1:2تنفٌذ مسابقة المعلم المتمٌز
 6:2:1تطوٌر كفاٌات المعلمٌن فً المرحلة األساسٌة
األولى

 6:2تطوٌر كفاٌات المعلمٌن
وفقا لالحتٌاجات التدرٌبٌة

 6:2:2تطوٌر كفاٌات المعلمٌن فً المرحلة األساسٌة
العلٌا
 6:2:3تطوٌر كفاٌات المعلمٌن فً المرحلة الثانوٌة

" .6الهعلم القائد"
 6:3ربط التدرٌب بالمسار
الوظٌفً

 6:3:1بناء واعتماد نظام التدرٌب الوظٌفً
 6:3:2تطبٌق النظام

 6:4مراجعة رخصة مزاولة
المهنة وتطوٌره

 6:4:1مراجعة واعتماد النظام المحدث لرخصة مزاولة
المهنة

 6:5تطوٌر أدوات اإلشراف
التربوي

 6:5:1دراسة واقع أدوات اإلشراف التربوي

صفحة  117من 111

تًٓ ٍٛانتؼهٛى ٔتخصٛص
َغبت كبٛشة يٍ جٕٓد تطٕٚش
انتؼهٛى نهًؼهى) إػذادِ،
اختٛبسِ ،تذسٚبّ ،تحفٛضِ
ٔتم ،ًّٛٛصٚبدة ٔالئّ ٔاَتًبئّ
نهًُٓت)

انخطت االعتشاتٛجٛت

 6:7تحسٌن مهارات المشرفٌن
التربوٌٌن

 6:7:2تحسٌن مهارات  %40من المشرفٌن التربوٌٌن
 6:7:3تحسٌن مهارات المشرفٌن التربوٌٌن

 6:8البوابة اإللكترونٌة
لإلشراف التربوي

 6:8:1إعداد البوابة اإللكترونٌة لإلشراف التربوي
 6:8:2تطبٌق البوابة اإللكترونٌة لإلشراف التربوي

صفحة  118من 111

4102

 6:7:1تحسٌن مهارات  %40من المشرفٌن التربوٌٌن

4101

 6:6:2تحدٌث األسالٌب اإلشرافٌة لدى مشرفً
المباحث الدراسٌة

4109

 6:6تحدٌث األسالٌب اإلشرافٌة
فً ضوء االتجاهات المعاصرة

 6:6:1تحدٌث األسالٌب اإلشرافٌة لدى مشرفً المرحلة

4101

 6:5:2تطبٌق أدوات اإلشراف التربوي المطورة لسد
الفجوة

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

4102

4101

4109

4101

 7:1موقع الكترونً لكل
مدرسة

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 7:1:1بناء قاعدة بٌانات المواقع االلكترونٌة وإعداد قالب
موقع المدرسة وتدرٌب الكادر
 7:1:2نشر موقع لكل مدرسة
 7:2:1بناء البوابة االلكترونٌة
 7:2:2تطبٌق التعلم االلكترونً للصفوف من 9-7

" .7هدرسح صدَقح
للطالب"

7:2التعلم االلكترونً للصفوف
من 12-7

 7:2:3تطبٌق التعلم االلكترونً للصف 10
 7:2:4تطبٌق التعلم االلكترونً للصف11
 7:2:5تطبٌق التعلم االلكترونً للصف12
 7:3:1تطوٌر مختبرات الحاسوب فً المدارس الثانوٌة

 7:3تطوٌر مختبرات الحاسوب

 7:4المسابقة الوطنية لممدرسة
المتميزة

 7:3:2تطوٌر مختبرات الحاسوب فً المدارس األساسٌة
العلٌا
 7:3:3تطوٌر مختبرات الحاسوب فً المدارس
األساسٌة األولى
 7:4:1دلٌل المدرسة المتمٌزة
 7:4:2تطبٌق المسابقة على جمٌع المدارس

صفحة  119من 111

تًك ٍٛانًذاسط
يٍ لٛبدة
انتغٛٛش ٔإداستّ
نتٕفٛش بٛئت تؼهًٛٛت
يحفضة نهتؼهى

انخطت االعتشاتٛجٛت

 7:6:2جمٌع المدارس مصنفة

صفحة  111من 111

4102

 7:6تصنيف المدارس

 7:6:1نظام تصنٌف المدارس

4101

األثاث المدرسي

 7:5:2تفعٌل قوانٌن االنضباط المدرسً المتعلقة
بالمحافظة على المال العام (التغرٌم)

4109

 7:5مشروع الحفاظ عمى

 7:5:1دلٌل لحفاظ على األثاث المدرسً

4101

 7:4:3مراجعة وتحدٌث الدلٌل

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

 8:1ربط المفاهٌم الصحٌة فً
المنهاج بحٌاة الطلبة

 8:2تعزيز مفاىيم النظافة

" .8الصحح
الهدرسَح"

الشخصية لمطمبة

 8:1:1ربط المفاهٌم الصحٌة والبٌئٌة فً منهاج الصف
األول
 8:1:2ربط الرسائل الصحٌة والبٌئٌة فً منهاج الصف
الثانً
 8:1:3ربط المفاهٌم الصحٌة والبٌئٌة فً منهاج الصف
الثالث
 8:1:4ربط المفاهٌم الصحٌة والبٌئٌة فً منهاج الصف
الرابع
 8:1:5ربط المفاهٌم الصحٌة والبٌئٌة فً منهاج الصف
الخامس
 8:2:1توعٌة وأدوات نظافة فً  %50من المدارس
 8:2:2توعٌة وأدوات نظافة فً سائر المدارس
 8:3:1دلٌل تفعٌل اللجان الصحٌة
 8:3:2تطبٌق الدلٌل فً  %20من المدارس

 8:3تفعيل المجان الصحية

 8:3:3تطبٌق الدلٌل فً  %20من المدارس
 8:3:4تطبٌق الدلٌل فً  %20من المدارس
 8:3:5تطبٌق الدلٌل فً سائر المدارس

 8:4بناء القدرات الصحية لممعمم

 8:4:1إعداد دلٌل بناء القدرات الصحٌة للمعلم
 8:4:2تطبٌق الدلٌل فً جمٌع المدارس

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 8:5دراسات ميدانية لمطمبة

 8:5:1دراسات مٌدانٌة حول الواقع الصحً فً للطلبة
المرحلة الثانوٌة
 8:5:2دراسات مٌدانٌة حول الواقع الصحً للطلبة فً
المرحلة األساسٌة العلٌا
 8:5:3دراسات مٌدانٌة حول الواقع الصحً للطلبة فً
المرحلة األساسٌة األولى
 8:6:1تطوٌر  %35من العٌادات السنٌة

 8:6تطوير العيادات السنية

 8:6:2تطوٌر  %35من العٌادات السنٌة
 8:6:3تطوٌر  %30من العٌادات السنٌة

 8:7توفير األجيزة الطبية لمطمبة
المحتاجين

 8:8تطوٌر الساحات والحدائق
المدرسٌة

 8:7:1توفٌر األجهزة الطبٌة للطلبة المحتاجٌن فً 20
مدرسة
 8:7:2توفٌر األجهزة الطبٌة للطلبة المحتاجٌن فً 20
مدرسة
 8:7:3توفٌر األجهزة الطبٌة للطلبة المحتاجٌن فً 20
مدرسة
 8:8:1تطوٌر الساحات والحدائق المدرسٌة فً %30من
المدارس
 8:8:2تطوٌر الساحات والحدائق المدرسٌة فً  %30من
المدارس
 8:8:3تطوٌر الساحات والحدائق المدرسٌة فً سائر
المدارس

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 8:9:1تطوٌر المرافق الصحٌة فً  %20من المدارس
 8:9:2تطوٌر المرافق الصحٌة فً  %20من المدارس
 8:9تطوٌر المرافق الصحٌة

 8:9:3تطوٌر المرافق الصحٌة فً  %20من المدارس
 8:9:4تطوٌر المرافق الصحٌة فً  %20من المدارس
 8:9:5تطوٌر المرافق الصحٌة فً سائر المدارس

 8:10تطوير المقاصف
المدرسية

 8:10:1تطوٌر المقاصف المدرسٌة فً  %40من
المدارس
 8:10:2تطوٌر المقاصف المدرسٌة فً  %30من
المدارس
 8:10:3تطوٌر المقاصف المدرسٌة فً سائر المدارس
 8:11:1إعداد واعتماد دلٌل معاٌٌر البٌئة المدرسٌة

 8:11تطوير دليل معايير البيئة
المدرسية

 8:11:2قٌاس الفجوة بٌن الواقع والمعاٌٌر المعتمدة
 8:11:3سد الفجوة فً  %20من المدارس
 8:11:4سد الفجوة فً سائر المدارس
 8:12:1إعداد واعتماد الئحة النادي البٌئً المدرسً

 8:12النادي البٌئً المدرسً

 8:13تطوٌر التغذٌة المدرسٌة

 8:12:2تطبٌق الئحة النادي البٌئً المدرسً فً %30
من المدارس
 8:12:3تطبٌق الئحة النادي البٌئً المدرسً فً %30
من المدارس
 8:12:4تطبٌق الئحة النادي البٌئً المدرسً فً جمٌع
المدارس
 8:13:1تطوٌر التغذٌة المدرسٌة فً المرحلة األساسٌة
األولى

صفحة  113من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوزتكش :النظم
الغايت :تطوَر السَاساخ واألنظهح وأطر الشرامح
 9:1تطوير كفايات مديري
المدارس كقادة تربويين

 9:1:1تطوٌر كفاٌات  %50من مدٌري المدارس
 9:1:2تطوٌر كفاٌات جمٌع مدٌري المدارس
 9:3:1رؤٌة جدٌدة لتطوٌر منهجٌة اإلدارة المدرسٌة

 9:3تطوير منيجية اإلدارة
المدرسية

 9:3:2تطبٌق الرؤٌة على  %50من المدارس
 9:3:3تطبٌق الرؤٌة على جمٌع المدارس
 9:4:1تحدٌث األثاث المدرسً فً  %20من المدارس
 9:4:2تحدٌث األثاث المدرسً فً  %20من المدارس

 .2تطوَر النظم
 9:4تحديث األثاث المدرسي

 9:4:3تحدٌث األثاث المدرسً فً  %20من المدارس
 9:4:4تحدٌث األثاث المدرسً فً  %20من المدارس
 9:4:5تحدٌث األثاث المدرسً فً  %20من المدارس
 9:5:1زٌادة نسبة  %20من غرف المصادر

 9:5زيادة غرف المصادر

 9:5:2زٌادة نسبة  %30من غرف المصادر
 9:5:3زٌادة نسبة  %30من غرف المصادر
 9:5:4جمٌع المدارس بها غرف مصادر

صفحة  114من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 9:6إعادة تأىيل المكتبات

 9:7المكتبة االلكترونية

 9:6:1إعادة تأهٌل  %20من مكتبات المرحلة األساسٌة
األولى
 9:6:2إعادة تأهٌل  %20من مكتبات المرحلة األساسٌة
األولً
 9:6:3إعادة تأهٌل  %20من مكتبات المرحلة األساسٌة
األولى
 9:6:4إعادة تأهٌل  %20من مكتبات المرحلة األساسٌة
األولً
 9:6:5جمٌع مدارس المرحلة االساسٌة األولى بها
مكتبات مدرسٌة
 9:7:1إنشاء المكتبة اإللكترونٌة المركزٌة
 9:8:1تأهٌل  30مختبرا علمٌا

مختبر
 9:8إعادة تأىيل ()70
اً
عممياً

 9:8:2تأهٌل  20مختبرا علمٌا
 9:8:3تأهٌل  20مختبرا علمٌا
 9:9:1إنشاء وتجهٌز 20مختبرا علمٌا

مختبر
 9:9إنشاء وتجييز ()80
اً
عممياً

 9:9:2إنشاء وتجهٌز 20مختبرا علمٌا
 9:9:3إنشاء وتجهٌز 20مختبرا علمٌا
 9:9:4إنشاء وتجهٌز 20مختبرا علمٌا

صفحة  115من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

 9:10:1تجهٌز مختبر  40مختبرا للحاسوب
مختبر
 9:10تجييز ()160
اً
لمحاسوب

 9:10:2تجهٌز مختبر  40مختبرا للحاسوب
 9:10:3تجهٌز مختبر  40مختبرا للحاسوب
 9:10:4تجهٌز مختبر  40مختبرا للحاسوب
 9:11:1تعٌٌن  150فنً مختبر علوم
 9:11:2تدرٌب  30فنً مختبر علوم

 9:11تعيين ( )150فني مختبر
عموم

 9:11:3تعٌٌن  30فنً مختبر علوم
 9:11:4تدرٌب  30فنً مختبر علوم
 9:11:5تدرٌب  30فنً مختبر علوم

 9:12دليل إدارة المختبرات
العممية

 9:13نظام إدارة المختبرات
العممية المحوسب

 9:12:1إعداد دلٌل إدارة المختبرات العلمٌة
 9:12:2طباعة وتوزٌع دلٌل إدارة المختبرات العلمٌة
 9:13:1بناء برنامج إدارة المختبرات العلمٌة المحوسب
 9:13:2تنفٌذ برنامج إدارة المختبرات العلمٌة المحوسب

صفحة  116من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

4102

4101

4109

4101

 9:14مراجعة وتطوٌر النظام
المالً المدرسً

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 9:14:1اعتماد النظام المالً المدرسً
 9:14:2تطبٌق النظام المالً المدرسً فً سائر
المدارس
 9:15:1تجهٌز وإعداد كادر وبرامج للفضائٌة

 9:15إنشاء فضائية التربية
والتعميم

 9:15:2بث تجرٌبً لفضائٌة التربٌة والتعلٌم
 9:15:3إطالق فضائٌة التربٌة والتعلٌم

 9:16تطوٌر الربط بٌن التعلٌم
العالً والمرحلة الثانوٌة

 9:16:1رؤٌة مشتركة بٌن التعلٌم العالً والمرحلة
الثانوٌة
 9:16:2تطبٌق الرؤٌة فً سائر المدارس

"تطوَر النظم"
 9:17:1إعداد نظام المسارات األكادٌمٌة
 9:17مشروع تطوٌر نظام
المسارات األكادٌمٌة

 9:17:2تطبٌق نظام المسارات األكادٌمٌة فً مدرسة
ثانوٌة من كل مدٌرٌة
 9:17:3مراجعة وتحدٌث النظام
 9:17:4تطبٌق نظام المسارات األكادٌمٌة فً سائر
المدارس الثانوٌة

 9:18تبنً سٌاسة التسرٌع
األكادٌمً

 9:18:1تطبٌق برنامج التسرٌع األكادٌمً
 9:19:1بناء البوابة االلكترونٌة للمنهاج الفلسطٌنً

 9:19انتؼهٛى االنكتشَٔٙ
 9:19:2حوسبة منهاج الصف التاسع

صفحة  117من 111

انٕصٕل إنٗ إػبدة بُبء نهُظبو
انتؼهًٙٛ
ٔإحذاث انتغٛٛش اإلٚجبب ٙفٙ
يغتٕٚبث انُظبو انتؼهًٙٛ
جًٛؼٓب )انًذسعت ،يذٚشٚبث
انتشبٛت ٔانتؼهٛىٔ ،صاسة انتشبٛت
ٔانتؼهٛى(

انخطت االعتشاتٛجٛت

صفحة  118من 111

4102

 9:21تطوٌر السٌاسات والعالقة
مع وكالة الغوث

 9:21:1إعداد واعتماد الئحة تحدد طبٌعة العالقة مع
وكالة الغوث

4101

 9:20تنمٌة وتطوٌر قدرات
العاملٌن بالوزارة ومدٌرٌات
التربٌة

 9:20:1تنمٌة قدرات العاملٌن بالوزارة ومدٌرٌات
التربٌة

4109

 9:19:4حوسبة منهاج الصف الحادي عشر

4101

 9:19:3حوسبة منهاج الصف العاشر

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

 10:2:1بناء برنامج الشئون اإلدارٌة
 10:2:2تنفٌذ برنامج الشئون اإلدارٌة
 10:3:1تدرٌب الكادر اإلداري فً الوزارة

 10:4بناء الوصف الوظٌفً لكادر
الوزارة

 10:7برنامج الرسائل االلكترونٌة

 10:7:1بناء برنامج الرسائل االلكترونٌة

 10:6الربط الالسلكً لمكونات
الوزارة

 10:8:1إنشاء مخزن فً مدٌرٌة الشمال
 10:8إنشاء مخزن لكل مديرية

 10:8:2إنشاء مخزن فً مدٌرٌات غزة
 10:8:3إنشاء مخزن فً مدٌرٌة الوسط

 10:9مركز المصادر المركزي

4102

" .10التمٌز
اإلداري"

 10:1:1إعداد واعتماد دلٌل االستثمار فً
التعلٌم العام

 10:4:1بناء الوصف الوظٌفً لكادر
الوزارة
 10:5:1بناء نظام التواصل الصوتً
االلكترونً
 10:5:2تنفٌذ نظام التواصل الصوتً
االلكترونً
 10:6:1تنفٌذ الربط الالسلكً بٌن إدارات
الوزارة

 10:5نظام التواصل الصوتً
االلكترونً

4101

 10:3تحسٌن القدرات اإلدارٌة
للكادر

4109

 10:2تطوٌر برنامج الشئون
اإلدارٌة

4101

 10:1دلٌل االستثمار فً التعلٌم

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

المؤشر

 10:8:4إنشاء مخزن فً مدٌرٌات الجنوب
 10:9:1إنشاء وتجهٌز مركز المصادر
المركزي

صفحة  119من 111

تطٕٚش األَظًت
ٔانغٛبعبث
انتؼهًٛٛت،
نًٕاكبت
انًغتجذاث
انتشبٕٚت

انخطت االعتشاتٛجٛت

 10:12بناء نظام إدارة جودة
للمدرسة

 10:12:2تطبٌق النظام فً  %20من
المدارس
 10:12:3تطبٌق النظام فً  %20من
المدارس
 10:12:4تطبٌق النظام فً سائر المدارس

 10:13برنامج إدارة التشكٌالت
المدرسٌة
 10:14تدشٌن الخارطة المدرسٌة
عبر البوابة االلكترونٌة ()GIS
 10:15برنامج إدارة ومتابعة
الخطط التشغٌلٌة
 10:16برنامج حوسبة االستمارة
اإلحصائٌة الشاملة

 10:13:1بناء برنامج إدارة التشكٌالت
المدرسٌة
 10:13:2تنفٌذ البرنامج
 10:14:1جمع بٌانات جغرافٌة وإحصائٌة
للمدارس
 10:14:2تأسٌس قاعدة بٌانات جغرافٌة
وإحصائٌة للمدارس
 10:15:1بناء برنامج إدارة ومتابعة الخطط
التشغٌلٌة
 10:15:2تدرٌب الجهات المعنٌة بتنفٌذ
إدارة ومتابعة الخطط
 10:16:1بناء برنامج حوسبة االستمارة
اإلحصائٌة الشاملة

صفحة  111من 111

4102

 10:12:1بناء نظام إدارة الجودة للمدرسة

4101

 10:11:2تطبٌق النظام فً جمٌع المدٌرٌات

4109

 10:11بناء نظام إدارة الجودة
لمدٌرٌات التعلٌم

 10:11:1بناء نظام إدارة الجودة لمدٌرٌات
التعلٌم

4101

 10:10تطوٌر أدوات مركز
المصادر وتحدٌثها

 10:10:1تطوٌر أدوات مركز المصادر

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

المؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوزتكش :الدعم النفسٍ واالجتهاعٍ
الغايت :زَادج فاعلَح وتطوَر خدهاخ اإلرشاد الترتوٌ والترتَح الخاصح

11:5برنامج اإلسعاف النفسً األولً
(جمٌع المراحل)

11:4:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
11:5:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشدا تلقوا التدرٌب الالزم
11:5:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس

صفحة  111من 111

4102

11:4برنامج إدارة الضغوط
واألزمات (سابع – الثانً عشر)

11:4:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشدا تلقوا التدرٌب الالزم

4101

 .00التدخالخ
النفسَح

11:3برنامج التوجٌه المهنً لجمٌع
المراحل

4109

11:2برنامج تعزٌز القٌم لجمٌع
المراحل

4101

11:1برنامج اإلرشاد باللعب (األول
– السادس)

 11:1:1دلٌل البرنامج معد وجاهز ،غرف
اإلرشاد مجهزة باأللعاب  20 ،مرشدا تلقوا
الترٌب الالزم
 11:2:1سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
 11:2:2دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشدا تلقوا التدرٌب الالزم
 11:2:3سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
11:3:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشدا تلقوا التدرٌب الالزم
11:3:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

طلبة مستفٌدون من
الوحدات المركزٌة
المرشدون التربوٌون
ٌعملون تحت اإلشراف

انخطت االعتشاتٛجٛت

دورات تدرٌبٌة متخصصة  -أدلة
12:1:1
تدرٌبٌة مجهزة وفق برنامج التدخالت النفسٌة

12:2:1

 %20من غرف اإلرشاد مجهزة

12:2:2

 %20من غرف اإلرشاد مجهزة

بحاسوب

 .04الهرشد الترتوٌ

12:2:3

 %20من غرف اإلرشاد مجهزة

بحاسوب

12:2:4

 %20من غرف اإلرشاد مجهزة

بحاسوب
 12:2:5سائر غرف اإلرشاد مجهزة بحاسوب
12:3تجهٌز غرف اإلرشاد (260
غرفة) عدا جهاز الحاسوب

4102

الهستهدفاخ

بحاسوب

12:2حوسبة العمل اإلرشادي

4101

11:6:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشدا تلقوا التدرٌب الالزم
11:6:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس

الهشروع
12:1رفع كفاءة المرشدٌن التربوٌٌن
(بما ٌحقق تنفٌذ برامج التدخل)

4109

الترناهج

4101

11:6برنامج اإلرشاد باألقران (سابع
– الثانً عشر)
()peercounselling

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

 12:3:1مشروع تجهٌز غرف اإلرشاد
( 260غرفة) عدا جهاز الحاسوب
 %20 12:3:1من غرف اإلرشاد معاد
تأثٌثها

صفحة  111من 111

4102

4101

4109

4101

4103

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

 %20 12:3:2من غرف اإلرشاد معاد تأثٌثها
 %20 12:3:3من غرف اإلرشاد معاد
تأثٌثها
 %20 12:3:4من غرف اإلرشاد معاد تأثٌثها

الترناهج

12:4الوحدات اإلرشادٌة المركزٌة

 10 12:4:1وحدات إرشادٌة مركزٌة مجهزة

12:5تدرٌب وتأهٌل مشرفً اإلرشاد

 12:5:1طاقم من المشرفٌن مؤهل للقٌام
باإلشراف التربوي

12:6مسح المشكالت النفسٌة والتربوٌة

 12:6:1التقرٌر المسحً منتج

الهشروع

الهستهدفاخ

 13:1قاعدة البٌانات

 13:1:1تطوٌر قاعدة بٌانات محدثة حول
التربٌة الخاصة

 13:2مواءمة المدارس (البٌئة
الفٌزٌقٌة)

 13:2:1سائر المدارس متوائمة
( 46مدرسة كلً 58 ،مدرسة جزئً)
 13:3:1عقد دورتٌن تدرٌبٌتٌن

 .00تطوَر خدهاخ
الترتَح الخاصح

 13:3:2عقد دورتٌن تدرٌبٌتٌن
 13:3رفع كفاءة العاملٌن فً
المٌدان

 13:3:3عقد دورتٌن تدرٌبٌتٌن
 13:3:4عقد دورتٌن تدرٌبٌتٌن
 13:3:4عقد دورتٌن تدرٌبٌتٌن
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4102

4101

4109

4101

4103

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

 13:4:1توفٌر أدوات مساعدة لذوي
اإلعاقة

 13:4توفٌر األدوات المساعدة

 13:4:2توفٌر أدوات مساعدة لذوي
اإلعاقة
 13:4:3توفٌر أدوات مساعدة لذوي
اإلعاقة
 13:4:4توفٌر أدوات مساعدة لذوي
اإلعاقة

 13:5مراكز مصادر التربٌة
الخاصة
 13:6مدرسة ذوي اإلعاقة العقلٌة
قابلً التعلم
 13:7مركز دراسات وأبحاث
التربٌة الخاصة

 13:5:1انشاء مراكز المصادر فً
المدٌرٌات ()7
 13:6:1مدرسة مجهزة لذوي اإلعاقة
 13:7:1مركز دراسات مجهز  -طاقم
خاص بالمركز
 13:7:2البدء بتنفٌذ الدراسات واألبحاث
 13:8:1برنامج إعالمً توعوي متكامل

 13:8اإلعالم التوعوي
 13:8:2تنفٌذ البرنامج

صفحة  114من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

الترناهج

الهشروع
 14:1برنامج تنمٌة المهارات
االجتماعٌة

 14:2برنامج اإلعالم اإلرشادي
المدرسً

 .02التَئح الحافزج
 14:3برنامج االنضباط المدرسً

 14:4برنامج إدارة الذات

الهستهدفاخ

4102

4101

4109

4101

4103

الهؤشر

 14:1:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشد تلقوا التدرٌب الالزم
 14:1:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
 14:2:1دلٌل البرنامج معد وجاهز
 14:2:2طاقم عمل مدرب
 14:3:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشد تلقوا التدرٌب الالزم
 14:3:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
 14:4:1دلٌل البرنامج معد وجاهز20 ،
مرشد تلقوا التدرٌب الالزم
 14:4:2سائر المرشدٌن تلقوا التدرٌب ،
برنامج منفذ فً جمٌع المدارس
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قاعدة البٌانات محدثة
أدوات مساعدة
متوفرة لذوي
االحتٌاجات الخاصة
دراسات وأبحاث
منجزة

انخطت االعتشاتٛجٛت

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

2104

 15:1:1تطوٌر برنامج اإلرشاد الهاتفً -
إعداد الدلٌل  -تدرٌب المرشدٌن
 15:1اإلرشاد عبر الهاتف
" .01الشرامح فٍ
اإلرشاد"

 15:1:2تنفٌذ البرنامج
 15:1:3إصدار الدلٌل الوطنً والعمل
بمقتضاه

 15:2دلٌل وطنً لعمل المؤسسات

 15:2:1حصر المؤسسات العاملة فً
المجال
 15:2:2تحدٌد األدوار والمسئولٌات -
إعداد الدلٌل
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2105

2106

2107

2108

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوىاسنت السنىيت
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الرقم

الهشارَع

1.1

إنشاء  139مدرسة
إنشاء  833غرفة صفية في

1.2

1.3
" .2االلتحاق
الشاهه"

1.4

المدارس
صيانة دورية لممدراس
تطوٌر معاٌٌر ونظام
اإلشراف والدعم للمدارس
الخاصة.
مواءمة البيئة المدرسية لذوي

1.5

اإلحتياجات الخاصة

1.6

التوسع فً عدد مراكز محو
األمٌة والتعلٌم الموازي.

1.7

التعميم والتوعية األسرية

األولوية
1

الموازنة

التقديرية $
166000000

1

24991111

1

500000

1

الموازنة السنوية
1024

2015

2016

2017

2018

33600000

33600000

33600000

33600000

33600000

4998000

4998000

4998000

4998000

4998000

100000

100000

100000

100000

100000

0

0

0

20000

10000

3

200000

0

0

3
3

30000

70000

65000

370000

74000

74000

74000

74000

45000

0

0

45000

0

صفحة  118من 111

65000

74000
0

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الرقم

الهشارَع

األولوية

تبني وتوجيو الموىبة واإلبداع
2.1

الطالبي

2

تنمية ميارات الحياة وسوق
2.2

العمل في المرحمة الثانوية

2

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
90000

1024

2015

2016

2017

2018

0

30000

30000

30000

0

0

0

36000
12000

12000

12000

تطبيق برنامج التفكير العالمي
2.3
" .2طالب
الهعرفح"

"كورت" في المرحمة األساسية
العميا

2

تطبيق استراتيجيات التعمم
2.4

النشط

70000

2

220000

17500

17500

17500

17500

0

0

55000

55000

55000

55000

2

33000

8250

8250

8250

8250

0

2.6

إنشاء المكتبة االلكترونية

2

110000

0

110000

0

0

0

2.7

تطوير مسابقة تاج المعرفة

2

25000

8000

8000

9000

0

0

2.5

العالم الصغٌر
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الرقم

الهشارَع

2. 8

مسابقة االبتكار العممي

2. 9

تطوٌر قدرات الطلبة فً
الرٌاضٌات والعلوم للمرحلة
األساسٌة العلٌا

األولوية

2. 10

2. 11

تطوٌر األندٌة العلمٌة

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

15000

5000

5000

5000

0

0

66000

16500

16500

16500

16500

0

2

25000

8000

8000

9000

0

0

2

31000

0

7750

7750

7750

7750

2

2

تطوير مسابقة أصدقاء المختبر
العممي

الموازنة السنوية
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الرقم

الهشارَع

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

العمل التطوعي وخدمة
3

75000

0

0

25000

25000

25000

3.2

مراجعة برنامج الفتوة وتطويره

3

150000

75000

75000

0

0

0

3.3

مراجعة برنامج القيم وتطويره

3

90000

45000

45000

0

0

0

3.4

تنظٌم وتوجٌه المخٌمات
الصٌفٌة

3

315000

63000

63000

63000

63000

63000

3.5

المجالس الطالبية

3

3.1

" .3التناء
والترتَح "

2015

2016

2017

2018

المجتمع

70000

20000

20000

20000

10000

0

3

50000

0

15000

15000

20000

0

3.7

اتحاد الرياضة المدرسية

3

105000

0

105000

0

0

0

3.8

مسابقة الطالئع

3

75000

25000

25000

25000

0

0

تطوير العمل الكشفي في
3.6

المدرسة
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

" .4التقوَم
الشاهه"

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

850000

0

0

850000

0

0

27500

27500

0

0

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

الرقم

الهشارَع

4.1

إنشاء مبنى إدارة االمتحانات

1

4.2

دراسة نظام االمتحانات
التحصٌلٌة وفق بنك األسئلة

1

55000

4.3

البرنامج المحوسب إلدارة
التصحٌح فً امتحانات الثانوٌة
العامة

2

5000

2500

4.4

مشروع تطوٌر نظام تقوٌم نتائج
الطلبة فً االختبارات الوطنٌة

2

35000

17500

17500

4.5

مشروع تطوٌر أنظمة
امتحانات الرٌاضٌات للصف -6
 7على غرار امتحانات
 Timssالعالمٌة

2

100000

35000

35000

30000

4.6

مشروع االختبار الوطنً لقٌاس
اإلبداع واالبتكار

2

35000

8750

8750

8750

8750

4.7

مشروع التقٌٌم التحصٌلً

2

20000

0

20000

0

0
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انخطت االعتشاتٛجٛت

5.1

مراجعة منهاج التكنولوجٌا
للصفوف 12-5

2

50000

5.2

مراجعة منهاج والرٌاضٌات
فً المرحلة األساسٌة األولى
وتطوٌره

2

30000

5.3

إعداد مقرر التربٌة الوطنٌة
للصفوف 10-8

2

80000

" .5الهنهاج
الهحدث"
5.4

5.5

5.6

مراجعة منهاج اللغة العربٌة
فً المرحلة األساسٌة األولى
وتطوٌره
برنامج التعلٌم التكاملً فً
الصفٌن
()2-1
مراجعة منهاج اللغة اإلنجلٌزٌة
للصفوف 12-5

30000

2

2

2

20000

40000

15000

15000

10000

10000

0

6000

6000

6000

6000

6000

40000

40000

0

0

0

10000

10000

8000
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10000

10000

8000

10000

0

8000

0

0

8000

0

0

8000

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

38000

19000

19000

0

0

0

120000

120000

120000

120000

120000

50000

0

0

0

0

0

0

0

الرقم

الهشارَع

6.1

مراجعة المسابقة الوطنٌة
للمعلم المتمٌز وتطوٌرها

2

6.2

تطوٌر كفاٌات المعلمٌن وفقا
لالحتٌاجات التدرٌبٌة

2

600000

2

100000

50000

1

30000

30000

6.3
6.4
 " .6الهعلم
القائد"

األولوية

الموازنة السنوية

ربط التدرٌب بالمسار الوظٌفً
مراجعة رخصة مزاولة المهنة
وتطوٌرها
تطوٌر أدوات اإلشراف التربوي

1

30000

15000

15000

0

0

0

تحدٌث األسالٌب اإلشرافٌة فً
ضوء اإلتجاهات المعاصرة

1

40000

20000

20000

0

0

0

6.7

تحسٌن مهارات المشرفٌن
التربوٌٌن فً الوزارة

1

25000

9000

8000

8000

0

0

6.8

البوابة اإللكترونٌة لإلشراف
التربوي

1

15000

15000

0

0

0

0

6.5
6.6
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

 " .7هدرسح
صدَقح للطالب"

األولوية

الرقم

الهشارَع

7.1

موقع الكترونً لكل مدرسة

1

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

40000

0

0

40000

2017

2018

7.2

التعلم االلكترونً للصفوف من
12-7

1

90000

18000

18000

18000

18000

18000

7.3

تطوٌر مختبرات الحاسوب

1

500000

200000

150000

150000

0

0

2

20000

7000

6500

6500

0

0

2

20000

10000

10000

0

0

0

1

23000

11500

11500

0

0

0

7.4

المسابقة الوطنية لممدرسة
المتميزة

مشروع الحفاظ عمى األثاث

7.5

المدرسي

7.6

تصنيف المدارس
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

3

20000

4000

4000

4000

4000

4000

8.2

لمطمبة

3

45000

9000

9000

9000

9000

9000

8.3

تفعيل المجان الصحية

3

45000

9000

9000

9000

9000

9000

8.4

بناء القدرات الصحية لممعمم

3

20000

0

10000

10000

0

0

8.5

دراسات ميدانية لمطمبة

3

0

0

0

0

0

0

تطوير العيادات السنية

3

100000

34000

17000

17000

16000

00061

3

210000

0

0

70000

70000

70000

8.8

تطوٌر الساحات والحدائق
المدرسٌة

3

210000

8.9

تطوٌر المرافق الصحٌة

3

210000

8.10

تطوير المقاصف المدرسية

3

400000

الرقم
8.1

" .8الصحح
الهدرسَح"

األولوية

الموازنة السنوية

8.6
8.7

الهشارَع
ربط المفاهٌم الصحٌة فً
المنهاج بحٌاة الطلبة
تعزيز مفاىيم النظافة الشخصية

توفير األجيزة الطبية لمطمبة
المحتاجين

0

0

42000
150000
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70000
42000

150000

42000
100000

70000

70000

42000

42000

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الرقم

الهشارَع

8.11

تطوير دليل معايير البيئة

8.12

النادي البٌئً المدرسً

3

8.13

تطوٌر التغذٌة المدرسٌة

3

المدرسية

3

الهتادراخ
التراهج

الرقم

الهشارَع

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

5000

5000

0

0

0

0

50000

10000

10000

10000

10000

10000

83000

16600

16600

16600

16600

16600

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

تطوير كفايات مديري المدارس
9.1

 .9تطوَر النظم

كقادة تربويين

1

تنمية وتطوير قدرات العاممين
9.2

9.3

بالو ازرة والمديريات
تطوير منيجية اإلدارة المدرسية

30000

1

160000

1

27000

15000

15000

40000

30000

30000

9000

9000

9000
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30000

30000

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

500000

100000

100000

100000

100000

100000

75000

75000

75000

75000

10000

10000

10000

10000

الرقم

الهشارَع

9.4

تحديث االثاث المدرسي

1

9.5

زيادة غرف المصادر

1

300000

9.6

إعادة تأىيل المكتبات

1

50000

9.7

قاعدة بيانات لممكتبة المدرسية

1

9.8

إعادة تاىيل 70
مختبر عممياً
اً

1

9.9

عمميا
ًا
تجييز 80
مختبر ً

1

الموازنة السنوية

5000

10000

5000

0510000

500000

500000

500000

0

160000

40000

40000

40000

40000

0

9.10

تجييز  160مختبر حاسوب

1

3200000

800000

800000

800000

800000

0

9.11

تعيين  150فني مختبر عموم

1

0

0

0

0

0

0

9.12

دليل إدارة المختبرات العممية

1

15000

7500

7500

0

0

0

5000

2500

2500

0

0

0

نظام إدارة المختبرات العممية
9.13

المحوسب

1
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

5000

0

5000

0

0

0

1000000

500000

500000

0

0

0

0

10000

4000

4000

الرقم

الهشارَع

9.14

مراجعة النظام المالً المدرسً
وتطوٌره

2

9.15

إنشاء فضائية التربية والتعميم

1

2000000

9.16

تطوٌر الربط بٌن التعلٌم العالً
والمرحلة الثانوٌة

3

18000

" تطوَر النظم"
9.17

مشروع تطوٌر نظام المسارات
األكادٌمٌة

3

138000

9.18

تبنً سٌاسة التسرٌع األكادٌمً

2

24000

0

9.19

التعلٌم االلكترونً

2

68000

17000
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0

69000

69000

0

24000

0

0

17000

17000

17000

0

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الرقم

الهشارَع

9.20

تنمٌة قدرات العاملٌن بالوزارة
ومدٌرٌات التربٌة وتطوٌرها

1

9.21

تطوٌر السٌاسات والعالقة مع
وكالة الغوث

2

الهتادراخ
التراهج

" .01التهَز
اإلدارٌ"

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

60000

30000

30000

0

0

0

5000

0

0

0

5000

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

15000

0

0

15000

0

0

10000

10000

0

0

0

0

30000

0

0

0

الرقم

الهشارَع

10.1

دلٌل االستثمار فً التعلٌم

2

10.2

تطوٌر برنامج الشئون اإلدارٌة

2

20000

10.3

تحسٌن القدرات اإلدارٌة للكادر

3

30000
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

13000

0

13000

0

0

0

100000

50000

50000

0

0

0

700000

111111

111111

111111

111111

100000

20000

20000

20000

20000

20000

2000000

1000000

1000000

0

0

0

1200000

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

الرقم

الهشارَع

10.4

بناء الوصف الوظٌفً لكادر
الوزارة

3

10.5

نظام التواصل الصوتً
االلكترونً

1

10.6

الربط الالسلكً لمكونات
الوزارة

1

10.7

برنامج الرسائل االلكترونٌة

1

10.8

إنشاء مخازن لموازم

2

مركز المصادر المركزي

2

1200000

تطوٌر أدوات مركز المصادر
وتحدٌثها

2

100000

10.9

10.10

الموازنة السنوية
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الرقم

الهشارَع

10.11

بناء نظام إدارة الجودة
لمدٌرٌات التعلٌم

3

10.12

برنامج إدارة التشكٌالت
المدرسٌة

3

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

0

10000

10000

5000

0

0

5000

0

0

0

5000

0

25000
5000

10.13

مشروع تدشٌن الخارطة
المدرسٌة عبر البوابة
االلكترونٌة GIS

2

5000

0

10.14

برنامج إدارة ومتابعة الخطط
التشغٌلٌة

2

5000

5000

10.15

برنامج حوسبة االستمارة
اإلحصائٌة الشاملة

3

5000

4323000
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0

0

0

5000
0

0

0

0

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

" .00التدخالخ
النفسَح"

األولوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

$ 180.000

$ 104000

$ 76000

0

0

0

0

$ 4000

$ 76000

0

$ 4000

$ 76000

0

الرقم

الهشارَع

11.1

مشروع برنامج اإلرشاد باللعب
(األول – السادس)

1

11.2

مشروع برنامج تعزٌز القٌم
لجمٌع المراحل

1

$ 80.000

11.3

مشروع برنامج التوجٌه المهنً
لجمٌع المراحل

1

$ 80.000

11.4

11.5

11.6

مشروع برنامج إدارة الضغوط
واألزمات (سابع – الثانً
عشر)
مشروع برنامج اإلسعاف
النفسً األولً (جمٌع المراحل)
مشروع برنامج اإلرشاد
باألقران (سابع – الثانً عشر)
()peercounselling

الموازنة السنوية

1

$ 80.000

0

$ 4000

$ 76000

0

1

$ 80.000

$ 4000

$ 76000

0

0

1

$ 80.000

0

0

$ 4000

$ 76000
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2018

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

 " .04الهرشد
الترتوٌ"

األولوية

الرقم

الهشارَع

12.1

مشروع رفع كفاءة المرشدٌن
التربوٌٌن (بما ٌحقق تنفٌذ برامج
التدخل)

1

12.2

مشروع حوسبة العمل
االرشادي

2

12.3

مشروع تجهٌز غرف اإلرشاد
( 260غرفة) عدا جهاز
الحاسوب

1

12.4

12.5

12.6

مشروع الوحدات اإلرشادٌة
المركزٌة

2

مشروع تدرٌب وتأهٌل مشرفً
اإلرشاد

1

مشروع مسح المشكالت النفسٌة
والتربوٌة

1

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
$ 100.000

1024

2015

2016

2017

2018

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 130.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 130.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 150.000

$ 150.000

0

0

0

0

$ 20000

$ 4000

$ 4000

$ 4000

$ 4000

$ 4000

$50.000

$50.000

0

0

0

0
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

" .00تطوَر
خدهاخ الترتَح
الخاصح"

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

1

$ 5000

$ 1000

$ 1000

$ 1000

$ 1000

$ 1000

$ 520.000

$ 520.000

0

0

0

0

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 50.000

$ 50.000

$ 50.000

$ 50.000

0

0

0

0

0

0

الرقم

الهشارَع

13.1

مشروع قاعدة البٌانات

13.2

مشروع مواءمة المدارس (البٌئة
الفٌزٌقٌة)

1

13.3

مشروع رفع كفاءة العاملٌن فً
المٌدان

1

$ 40.000

13.4

مشروع توفٌر األدوات
المساعدة

1

$ 250.000

$ 50.000

13.5

مشروع مراكز مصادر التربٌة
الخاصة

1

$ 140.000

$ 140.000

0

13.6

مشروع مدرسة ذوي اإلعاقة
العقلٌة قابلً التعلم

1

$ 500000

$ 500000

0
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انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

األولوية

الرقم

الهشارَع

13.7

مشروع مركز دراسات وأبحاث
التربٌة الخاصة

13.8

مشروع اإلعالم التوعوي

الهتادراخ
التراهج

" .02التَئح
الحافزج"

الرقم

الهشارَع

14.1

مشروع برنامج تنمٌة المهارات
االجتماعٌة

14.2

اإلعالم

14.3

برنامج
مشروع
اإلرشادي المدرسً
مشروع
المدرسً

برنامج

االنضباط

الموازنة

التقديرية $

3

$ 500.000

3

$ 10.000

األولوية

الموازنة السنوية
1024

$ 10.000

2015

2016

2017

2018

0

$ 500.000

0

0

0

0

0

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

0

0

0

1

$ 80.000

1

$ 80.000

0

1

$ 80.000

$ 4000
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2018

2017
$ 4000

$ 76000

$ 4000

$ 76000

0

0

$ 76000

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهتادراخ
التراهج

الرقم
14.4

الهشارَع
مشروع برنامج إدارة الذات

األولوية
1

الهتادراخ
األولوية

التراهج

الرقم

الهشارَع

" .01الشرامح
فٍ اإلرشاد"

15.1

اإلرشاد عبر الهاتف

3

15.2

دلٌل وطنً لعمل المؤسسات

3

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
$ 80.000

1024
0

2015
0

$ 4000

2017
$ 76000

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

2016

2018

1024

2015

2016

2017

2018

$24000

0

0

0

$ 4000

$20000

$8000

$6000

$2000

0

0

0
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هزحلت التعلين العالي

صفحة  148من 111

توهيذ
في إطار توجو و ازرة التربية والتعميم العالي إلى تطوير مؤسسات التعميم العالي في فمسطين ،بكل
مكوناتيا وفي شتى مجاالتيا ،وبخاصة أن ىذا التعميم قد شيد نقمة نوعية من حيث عدد مؤسساتو،
ونوعية البرامج فييا ،وعدد الممتحقين بيا ،ألنو أضحى بقدم أنماطاً من التعميم تسمح لمخرجاتو من
الطمبة بالدخول إلى سوق العمل المحمي واإلقميمي والدولي كقوة بشرية ذات مؤىالت وقدرات عالية.
لقد عمدت الو ازرة إلى دراسة الواقع الحالي لمؤسسات التعميم العالي من خالل دراسة األدبيات
التربوية الخاصة بالتعميم العالي الفمسطيني ،واالعتماد عمى نموذج التحميل الرباعي ( )SWOTالذي
يعتمد عمى تحميل شامل وعميق لمبيئة الداخمية (نقاط القوة ومواطن الضعف) ،والبيئة الخارجية (الفرص
والتحديات) إضافة إلى إجراء مناقشات موسعة مع األطراف ذات العالقة.
وأمام ىذا النماء ،ونظ اًر لكثرة التحديات والصعوبات ،كان من أولويات الو ازرة وضع خطة استراتيجية
لمعالجة التوسعة التي أوجدىا الطمب الممح الناتج عن العدد المتزايد بوتيرة سريعة من خريجي الثانوية
العامة (التوجييي) ،إضافة إلى مشاكل الكفاءة والنوعية وانخفاض التمويل وعدم التوسع في استخدامات
التكنولوجيا في التعميم ،مع اتساع اليوة بين التعميم العام والتعميم العالي والحاجة الممحة إلى وضع
معايير لضمان الجودة وتطوير أنظمة لمتقويم والمقارنة والتصنيف الترتيبي حسب األداء.
وتأتي ىذه الخطة االستراتيجية لمسنوات 1119-1114م - ،لترسم خطوات التصحيح والتطوير
والتحسين في ظل توجيات جديدة وآمال واقعية من كفاءة العاممين في مؤسسات التعميم العالي ،وتوفر
منح عديدة في تخصصات متعددة نوعية ،واالنفتاح عمى العالم الخارجي بما يسمح بتنويع مصادر
التمويل ،وتفعيل مركز البحث العممي ،وتطوير ىيئة االعتماد والجودة ،وثورة نوعية في رفع مكانة التعميم
التقني وربطو بقطاع اإلنتاج والتصنيع وحرص واضح مدروس عمى تعزيز القيم واألخالق الدينية في
مؤسسات التعميم العالي وتوفير بنية تحتية كافية ومناسبة لمتعميم والتعمم.
نأمل أن تحقق ىذه الخطة أىدافيا في تطوير مؤسسات التعميم العالي بما يواكب تطورات العصر،
وتسيم بشكل "إبداعي" في حل المشكالت المجتمعية ومواجية التحديات المتنوعة لنضيف لبنة في بناء
الحضارة اإلنسانية.
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الرؤية:
تعميم نوعي مواكب لمتطور التكنولوجي والمعرفي ومعزز لمقيم واألخالق وقادر عمى
المساىمة الفاعمة في تنمية المجتمع الفمسطيني ،والمنافسة عالمياً.
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سياساث الىسارة في هزحلت التعلين العالي
ٔ .1ضغ يؼبٛٚش نهمبٕل تشاػ ٙتُٕع انتخصصبث ٔانتٕعغ ف ٙانًجبالث انتطبٛمٛت ٔانبشايج
انًُٓٛت.
 .:تٓٛئت انبٛئت انجبيؼٛت انًُبعبتٔ ،تٕظٛف انتكُٕنٕجٛب فٓٛب.
 .3تؼضٚض انتكبيهٛت ب ٍٛانتؼهٛى انؼبو ٔانتؼهٛى انؼبن( ٙانجبيؼ ،ٙانًُٓ ،ٙانتمُ.)ٙ
 .4تؼضٚض انمٛى ٔاألخالق انذُٛٚت ف ٙيؤعغبث انتؼهٛى انؼبن.ٙ
 .5تُٕٚغ يصبدس انذػى انًبن ٙنهتؼهٛى انؼبنٔ ٙانبحج انؼهً.ٙ
 .6انتشبٛك يغ انًؤعغبث انؼشبٛت ٔانذٔنٛت ف ٙيجبالث انبحج انؼهًٔ ٙانجٕدة.
 .7ضًبٌ انجٕدة ٔفك انغٛبعبث ٔ االعتشاتٛجٛبث ٔانًؼبٛٚش انذٔنٛت.
 .8انًٕضٕػٛت ف ٙيُح انتشاخٛص ٔاالػتًبداث إلَشبء يؤعغبث انتؼهٛى انؼبنٔ ٙتطٕٚشْب.
 .9انتمٛٛى انشبيم نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبن ٙكًٛب َٕٔػٛب.
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التحذياث االستزاتيديت لوزحلت التعلين العالي
المجال

التعميم الجامعي

التكاممية بين التعميم العام والتعميم
العالي (الجامعي،الميني،التقني)

التحديات الستراتيجية
-

ضبط أولويات التخصصات الجامعية بما يتناسب مع سوق العمل.

-

حل مشكالت الطمبة في الجامعات (رسوم جامعية ،منح ،قروض )...

-

ندرة االبتعاث الخارجي.

-

غموض الرؤية تجاه التعميم االلكتروني.

ضـ ــعف التخطـ ــيط والتنسـ ــيق المشـ ــترك بـ ــين قطاعـ ــات التعمـــيم العـ ــام والتعمـ ــيم
العالي (الجامعي،الميني،التقني).

الجودة والعتماد

تعزيز التزام مؤسسات التعميم العالي بمعايير الجودة

البحث العممي

ضعف ربط البحث العممي بقضايا التنمية المجتمعية

التهوَه
الهواءهح تَى حاجاخ التنهَح
الهجتهعَح الهستداهح
التعلَم الههنٍ والتقنٍ
اإلدارج والحامهَح

قمة التمويل المقدم لمؤسسات التعميم العالي
غ يـ ــاب مواءمـ ــة مخرجـ ــات التعمـ ــيم العـ ــالي مـ ــع متطمبـ ــات التنميـ ــة والنيضـ ــة
المجتمعية
عدم التوازن بين مخرجات التعميم الميني والتقني والتعميم األكاديمي
تطوير إدارة وحاكمية مؤسسات التعميم العالي
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اإلطار االستزاتيدي
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مرحمة التعميم العالي "غداً"
تعميم عال نوعي مواكب لمتطور التكنولوجي والمعرفي ،ومعزز لمقيم واألخالق ،وقادر عمى المساىمة
الفاعمة في تنمية المجتمع الفمسطيني

الوزتكشاث والغاياث
أولً -التعميم الجامعي:
التعلَم الجاهعٍ
تطوَر هنظوهح التعلَم الجاهعٍ

القَم واألخالق الحهَدج
ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الجاهعاخ الفلسطَنَح

التهوَه
تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الجاهعٍ
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ثانياً -التعميم الميني والتقني:

التعميم الميني والتقني
تعزَز هنظوهح التعلَم التقنٍ

التهوَه
تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الههنٍ والتقنٍ

القَم واألخالق الحهَدج
ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الهدارس الههنَح والملَاخ التقنَح

ثالثاً -البحث العممي:
التحث العلهٍ
توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح

التهوَه
تعزَز الدعم الهالٍ للتحث العلهٍ

صفحة  155من 111

رابعاً -العتماد والجودة:

الهعاََر واألدلح
تطوير لوائح وأدلة التراخيص واالعتمادات

هؤسساخ التعلَم العالٍ
تحسٌن جودة أداء مؤسسات التعلٌم العالً

التعاوى الهشترك
تعزٌز التشبٌك مع الهٌئات العربٌة والدولٌة

صفحة  156من 111

االستزاتيدياث
أوالً -التعلين الداهعي:
تطوَر هنظوهح التعلَم الجاهعٍ
• تطوٌر سٌاسات القبول والتجسٌر فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• تعزٌز مفهوم التعلٌم الرٌادي.
• تحسٌن تركٌبة الجسم الطالبً فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• تعزٌز التعاون والشراكة بٌن المؤسسات األكادٌمٌة.
• تطوٌر الكادر اإلداري فً دائرتً المنح والبعثات الدراسٌة ومعادلة الشهادات.
• تطوٌر عمل مؤسسات دعم الطلبة والخرٌجٌن.

ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الجاهعاخ الفلسطَنَح

• تعزٌز القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة لدى الطلبة.
• تعمٌق الثوابت الوطنٌة فً مناهج التعلٌم العالً.
• تقرٌر حقوق الطلبة فً الواقع.

تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الجاهعٍ
• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة للتموٌل.
•

توجٌه المؤسسات األكادٌمٌة الستحداث دوائر لتنمٌة مواردها المالٌة.

صفحة  157من 111

ثانيا ً -التعلين الوهني والتقني:
تطوَر هنظوهح التعلَم الههنٍ والتقنٍ تها َلتٍ احتَاجاخ سوق العهه
• نشر وتعزٌز ثقافة التعلٌم المهنً والتقنً.
• تطوٌر األنظمة والقوانٌن الخاصة بالتعلٌم المهنً والتقنً.
• تطوٌر برامج وتخصصات التعلٌم المهنً والتقنً بما ٌلبً حاجات سوق العمل.
• بناء وتطوٌر قدرات الكادر البشري فً التعلٌم المهنً والتقنً.
• تحسٌن البنٌة التحتٌة للمدارس المهنٌة والكلٌات التقنٌة.

تنهَح الهوارد الهالَح لهؤسساخ التعلَم الههنٍ التقنٍ
• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة لتموٌل التعلٌم المهنً والتقنً.
• توجٌه المؤسسات التقنٌة الستحداث دوائر لتنمٌة مواردها المالٌة والبشرٌة.

ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الهدارس الههنَح والملَاخ التقنَح

• تعزٌز القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة لدى الطلبة.
• تعمٌق الثوابت الوطنٌة فً مناهج التعلٌم العالً.
• تقرٌر حقوق الطلبة فً الواقع.

صفحة  158من 111

ثالثا ً :البحث العلوي
توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح
• تطوٌر مراكز التمٌّز البحثً فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• إٌجاد الترابط الفعّال بٌن مخرجات البحث العلمً ومتطلبات التنمٌة المجتمعٌة.
• تعزٌز الشراكات والتعاون مع المراكز البحثٌة الدولٌة.

تعزَز الدعم الهالٍ للتحث العلهٍ
• زٌادة الموازنة المخصصة لدعم المشارٌع البحثٌة
• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة للتموٌل.

صفحة  159من 111

رابعا ً -االعتواد والدىدة:
تطوير لوائح وأدلة التراخيص واالعتمادات
• تطوٌر األنظمة والقوانٌن الخاصة بعمل الهٌئة.
• بناء منظومة متكاملة لمعاٌٌر اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وبرامجها.

تحسٌن جودة أداء مؤسسات التعلٌم العالً
• تحسٌن جودة العملٌة التعلٌمٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• إذكاء التنافسٌة بٌن مؤسسات التعلٌم العالً.
• تطوٌر وحدات الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• تطوٌر مخرجات كلٌات التربٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• ضبط برامج الدراسات العلٌا فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• زٌادة مواءمة البرامج األكادٌمٌة الجدٌدة لسوق العمل.
• تطوٌر منظومة تقٌٌم البرامج األكادٌمٌة

تعزٌز التشبٌك مع الهٌئات العربٌة والدولٌة
• تعزٌز عقد اتفاقٌات مع هٌئات الجودة العربٌة والدولٌة.
• تعزٌز التواصل بٌن الهٌئة ومثٌالتها فً العالم.

صفحة  161من 111

األولىياث االستزاتيديت للتعلين الداهعي
اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 1

• تطوٌر سٌاسات القبول والتجسٌر فً مؤسسات التعلٌم العالً.
اننظم

انقيم
انتمويم

اجملال
اننظم
انقيم
انتمويم

اجملال
اننظم

• تعزٌز مفهوم التعلٌم الرٌادي.
• تحسٌن تركٌبة الجسم الطالبً فً مؤسسات التعلٌم العالً.
•

تعزٌز القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة لدى الطلبة.

• تعمٌق الثوابت الوطنٌة فً مناهج التعلٌم العالً.
•

توجٌه المؤسسات األكادٌمٌة الستحداث دوائر لتنمٌة مواردها المالٌة

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2

• تطوٌر الكادر اإلداري فً دائرتً المنح والبعثات الدراسٌة ومعادلة
الشهادات.
• تطوٌر عمل مؤسسات دعم الطلبة والخرٌجٌن
• تقرٌر حقوق الطلبة فً الواقع.
• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة للتموٌل.

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 3

• تعزٌز التعاون والشراكة بٌن المؤسسات األكادٌمٌة.

انقيم
انتمويم

صفحة  161من 111

األولىياث االستزاتيديت للتعلين الوهني والتقني
اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 1

• نشر وتعزٌز ثقافة التعلٌم المهنً والتقنً.
اننظم

• تطوٌر برامج وتخصصات التعلٌم المهنً والتقنً بما ٌلبً حاجات
سوق العمل.
• تحسٌن البنٌة التحتٌة لمؤسسات التعلٌم الهنً والتقنً.
• تعزٌز القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة لدى الطلبة.

انقيم

• تعمٌق الثوابت الوطنٌة فً مناهج التعلٌم العالً.

انتمويم

• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة لتموٌل التعلٌم المهنً والتقنً.

اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2

اننظم

• تطوٌر األنظمة والقوانٌن الخاصة بالتعلٌم المهنً والتقنً

انقيم

• تقرٌر حقوق الطلبة فً الواقع.

انتمويم

• توجٌه المؤسسات المهنٌة والتقنٌة الستحداث دوائر لتنمٌة مواردها
المالٌة والبشرٌة

صفحة  161من 111

األولىياث االستزاتيديت للبحث العلوي
اجملال

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 1

• تطوٌر مراكز التمٌّز البحثً فً مؤسسات التعلٌم العالً.
تنميت جمتمعيت
انتمويم

اجملال
تنميت جمتمعيت
متويم

• إٌجاد الترابط الفعّال بٌن مخرجات البحث العلمً ومتطلبات التنمٌة
المجتمعٌة .
• زٌادة الموازنة المخصصة لدعم المشارٌع البحثٌة

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2

• تعزٌز الشراكات والتعاون مع المراكز البحثٌة الدولٌة.
• فتح قنوات اتصال داخلٌة وخارجٌة للتموٌل.

صفحة  163من 111

األولىياث االستزاتيديت لالعتواد والدىدة
اجملال
نوائح وأنظمت

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 1

• بناء منظومة متكاملة لمعاٌٌر اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً
وبرامجها.
• تحسٌن جودة العملٌة التعلٌمٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• تطوٌر مخرجات كلٌات التربٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً.

جودة أداء

• ضبط برامج الدراسات العلٌا فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• تطوٌر منظومة تقٌٌم البرامج األكادٌمٌة

تعاون وتشبيك

اجملال
نوائح وأنظمت

جودة أداء

•

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 2

• تطوٌر األنظمة والقوانٌن الخاصة بعمل الهٌئة.
• إذكاء التنافسٌة بٌن مؤسسات التعلٌم العالً.
• تطوٌر وحدات الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً.
• زٌادة مواءمة البرامج األكادٌمٌة الجدٌدة لسوق العمل.

تعاون وتشبيك

اجملال
تعاون وتشبيك

• تعزٌز التواصل بٌن الهٌئة ومثٌالتها فً العالم.

االسرتاتيجيت ذاث األونويت رقم 3

• تعزٌز عقد اتفاقٌات مع هٌئات الجودة العربٌة والدولٌة.

صفحة  164من 111

هرحلح التعلَم العالٍ "غداً"

الجاهعح الَوم

الجاهعح "غداً"

جاهعح تقلَدَح

جاهعح حدَثح هنافسح

تعلَم جاهعٍ تقلَدٌ

تعلَم جاهعٍ رَادٌ

عالقح هحدودج هع الجاهعاخ األخري

عالقاخ واسعح هع الجاهعاخ األخري

هساههاخ هجتهعَح هحدودج

هساههاخ هجتهعَح فاعلح

اختاله الترمَتح الطالتَح

ترمَتح طالتَح هتوازنح

تقلَدَح نظام الهتاتعح والرقاتح

نظام رقاتح وفق هعاََر التهَز

الطالب الجاهعٍ الَوم

الطالب الجاهعٍ "غداً"

ضعف ههاراخ التفمَر والتحث العلهٍ

َهتلك ههاراخ التفمَر والتحث العلهٍ

َعتهد علً الهقرر واألستاذ الجاهعٍ

َهتلك ههاراخ التعلم الذاتٍ

رؤَح هستقتلَح هحدودج

قادر علً االختَار الواعٍ لهستقتله

هحدودَح العهه التطوعٍ

هتادر للعهه الهجتهعٍ
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األستاذ الجاهعٍ الَوم

األستاذ الجاهعٍ "غداً"

ضعف العالقح هع الطلتح

َتنٍ عالقاخ إَجاتَح هع الطلتح

قلح توظَف األسالَب الحدَثح

َوظف أسالَب نوعَح وحدَثح

هساههح هحدودج فٍ نقه الهعرفح

هساههح فاعلح فٍ نقه الهعرفح

الهنهاج الجاهعٍ الَوم

الهنهاج الجاهعٍ "غداً"

هناهج تقلَدَح

هناهج توامب التطور

ضعف ارتتاط الهناهج تالواقع

هناهج تقود تغََر الواقع

ضعف التعلَم االلمترونٍ

تعلَم المترونٍ واسع االنتشار

فلسفح الهناهج غَر واضحح

هناهج فلسفتها واضحح وهادفح

اإلدارج الجاهعَح الَوم

اإلدارج الجاهعَح "غداً"

إدارج تقلَدَح

قَادج فاعلح

تقتصر علً خطط تمتَمَح

تعهه وفق خطط استراتَجَح

تفتقر إلً هعاََر التهَز

تعهه وفق هعاََر التهَز

صفحة  166من 111

االعتواد والدىدة
اليىم

االعتواد والدىدة
"غذا"

غَاب تقََم الهؤسساخ

تقََم ههنٍ للهؤسساخ

غَاب أنظهح وأدلح االعتهاد
والجودج
غَاب التحمَم الخارجٍ للتراهج

توفَر األنظهح واألدلح
تحمَم التراهج داخلَا ً وخارجَا ً

غَاب الهشارمح هع الهَئاخ الهثَلح
عرتَا ً وعالهَا ً

الهشارمح هع الهَئاخ الهثَلح عرتَا ً
وعالهَا ً
وحدج جودج فٍ جهَع هؤسساخ
التعلَم العالٍ

البحث العلوي اليىم

البحث العلوي "غذا"

غَاب الشرامح التحثَح الهجتهعَح

شرامح تحثَح هجتهعَح فاعلح

ضعف التهوَه التحثٍ

تهوَه هَسر للتحث العلهٍ

أنطهح ترقَح واتتعاث هتعددج

أنظهح ترقَح واتتعاث هوحدج

تجاوزاخ علً حقوق الهلمَح الفمرَح

ضتط حقوق الهلمَح الفمرَح

ضعف األتحاث التطتَقَح

التوسع فٍ االتحاث التطتَقَح

تعض هؤسساخ التعلَم العالٍ تها وحدج
جودج

صفحة  167من 111

البزاهح الوستقبليت

صفحة  168من 111

أوالً -التعلَم الجاهعٍ
الهرتمز :التعلَم الجاهعٍ
الغاَح :تطوَر هنظوهح التعلَم الجاهعٍ
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج



الموازنة

التقديرية

تحديث قواعد بيانات
الخريجين.

برنامج تم تصميمو من أجل توفير خدمات

ميسرة
نظم ّ

نوعية تقدميا فرق مؤىمة لتصديق

إصدار الدليل اإلرشادي



لمتصديقات والمعادلت.

الشيادات الجامعية ومعادلة الشيادات
العممية مع التواصل الخارجي لنقل الخبرات

$000،22

تحسين إجراءات معادلة



العالمية في الدراسات العميا.

الشيادات العممية.


تطوير أنظمة القبول

والتجسير في الجامعات

الهرتمز :القَم واألخالق الحهَدج
الغاَح :ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الجاهعاخ الفلسطَنَح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج


تطوير األنظمة األكاديمية في الجامعات



توفير بيئة جامعية مالئمة



تنويع األنشطة الطالبية اليادفة

توسيع قدرات الدارسين ،وتبني األساليب



توظيف األساليب التي تضمن مشاركة الطالب

المالئمة لتنمية شخصية الطالب



اكتشاف وتنمية مواىب الطمبة واحتضانيا.



جسر اليوة بين التعميم العام والتعميم العالي

التعميم الريادي مقاربة تربوية تيدف إلى
تعزيز التقدير الذاتي والثقة بالنفس

" التعميم

الريادي"

أىداف البرنامج

وتنمية المواىب واإلبداعات الفردية

وبناء القيم والميارات التي تسيم في
الالزمة لذلك من خالل األنشطة

المتعمقة بالتخطيط لمسار المينة.

صفحة  169من 111

الموازنة

التقديرية

$000،229

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الجاهعٍ
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج

الموازنة

التقديرية

يقوم البرنامج عمى نقل الخبرات

الخارجية لممجتمع ،وتبادليا بين
المؤسسات التعميمية من خالل المنح

انفتاح وخبرات

الخارجية والداخمية إضافة إلى تنظيم

البتعاث وفق خطط ومعايير موضوعية

ترفد المؤسسات التعميمية بالكفاءات في
التخصصات التي تمبي احتياجات التنمية
المجتمعية ،مع إستمرارية التقييم لنظام



تنويع البتعاث



تفعيل المنح وفق الحتياجات



التوسع في التواصل الخارجي


تقييم مخرجات البتعاث

البتعاث بما يضمن جودة المخرجات.

صفحة  171من 111

$000،111

ثانَا ً -التعلَم الههنٍ والتقنٍ
الهرتمز :التعلَم الههنٍ والتقنٍ
الغاَح :تطوَر هنظوهح التعلَم الههنٍ والتقنٍ
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

يسعى البرنامج إلى دعم المدارس
المينية والكميات التقنية من خالل

أىداف البرنامج


تعزيز التوجو المجتمعي نحو التعميم الميني والتقني



تطوير األنظمة والقوانين األكاديمية واإلدارية في
المدارس التقنية والكميات التقنية.

تطوير األنظمة والقوانين األكاديمية

أنظمة فاعمة

واإلدارية بما يضمن تعزيز ثقافة التعميم



الميني والتقني وزيادة نسبة التحاق

الطمبة بو ،وربط مخرجاتو بسوق العمل.

الموازنة

التقديرية

205000

تطوير البرامج والتخصصات بما يمبي احتياجات

سوق العمل.


تحسين البنية التحتية في المدارس المينية والكميات

التقنية.

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تنهَح الهوارد الهالَح للتعلَم الههنٍ والتقنٍ
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج

الموازنة

التقديرية

لالرتقاء بمؤسسات التعميم العالي
الشراكة

والتعاون

البد من العالقات الوثيقة والقوية
بين مؤسسات التعميم الميني

والتقني ومثيالتيا المحمية والدولية
من أجل نقل الخبرات واستقطاب
الكفاءات

 استقطاب الخبرات الدولية


دعم تبادل الزيارات الخارجية.

 عقد اتفاقات التعاون المشترك.

صفحة  171من 111

100000

اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج

الموازنة

التقديرية

يأتي البرنامج في إطار توفير الدعم
المالي والفني الالزم لزيادة عدد

مؤسسات التعميم الميني والتقني،

تنمية مستمرة

وافتتاح برامج وتخصصات جديدة،

وتمبية الحتياجات التدريبية لجميع
الكوادر العاممة في مؤسسات التعميم



تطوير قدرات الكوادر البشرية إداريا وأكاديمياً.



زيادة عدد مؤسسات التعميم الميني والتقني.



افتتاح برامج وتخصصات جديدة.

67000

التقني والرتقاء بمستواىا اإلداري
واألكاديمي.

الهرتمز :القَم واألخالق الحهَدج
الغاَح :ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ هؤسساخ التعلَم الههنٍ والتقنٍ
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

أخالقيات
المينة

صفحة  171من 111

الموازنة

التقديرية

ثالثا ً -التحث العلهٍ
الهرتمز :التحث العلهٍ
الغاَح :توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

يسعى البرنامج إلحداث تغيير في
قناعات أصحاب رؤوس األموال
ورؤساء المصانع الشركات بيدف
توليد قناعات جديدة توحي بقدرة
البحث العممي
والتنمية

البحوث العممية عمى تقديم حمول
عممية وتطويرية مبتكرة لممشاكل

المجتمعية

والعوائق اإلنتاجية ،من خالل
التواصل والشراكة الفعالة بين
مؤسسات التعميم العالي والقطاعات

 دعـم الشـراكة بـين مؤسســات التعمـيم العــالي
والقطاعات الصناعية اإلنتاجية.

 اس ــتثمار األبح ــاث العممي ــة المميـ ـزة لخدم ــة
المجتمع.

 توجيـ ــو األبحـ ــاث العمميـ ــة لح ـ ـل مشـ ــكالت

$12500

القطاعات الصناعية واإلنتاجية.

 تش ـ ــجيع إنت ـ ــاج بـ ـ ـراءات االختـ ـ ـراع ف ـ ــي مج ـ ــال
البحث العممي بما يخدم قطاع اإلنتاج

اإلنتاجية والصناعية.

الهرتمز :التحث العلهٍ
الغاَح :توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح
اسم البرنامج
بحث عممي
نوعي

ماىية البرنامج
يضع ىذا البرنامج معايير لجودة
نشاطات البحث العممي ،وتوفير قاعدة
بيانات لممراكز البحثية المتميزة

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

 إعداد األدلة والبيانات الضرورية لخدمة
البحث العممي.
 اعتماد معايير الجودة لنشاطات البحث
العممي ومتابعة تطبيقيا.
صفحة  173من 111

$12500

والمجالت العممية المحكمة ،وتصنيف

 تعزيز ضوابط حقوق الباحثين

الرسائل الجامعية كما ييدف إلى

 تطوير نظام موحد لمترقيات

توحيد نظام الترقيات في مؤسسات
التعميم العالي ووضع ضوابط لحقوق
الممكية الفكرية.

 تخصيص جوائز لمبحث العممي.
 نشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات
التعميم العالي المينية والتقنية.

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تعزَز الدعم الهالٍ للتحث العلهٍ
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

تمعب البحوث العممية التطويرية
والتطبيقية دو اًر بار اًز في إيجاد
الحمول لكثير من المشاكل التي
يعاني منيا المجتمع ،لذا كان من
التمويل

والبحث العممي

األىمية تخصيص تمويل لمبحوث
العممية المتميزة لتعزيز قيمة ىذه
البحوث لدى الباحثين ،ودفعاً

 إيجاد مصادر تمويل لمبحث العممي.
 إنشاء صندوق لمبحث العممي.

 إبراز دور البحث العممي في التنمية
المستدامة.

لالستم اررية والتطور ،واثارة التنافس
بين الباحثين وصوالً إلى مشاريع
بحثية إبتكارية.

صفحة  174من 111

$1084000

راتعا ً -االعتهاد والجودج
الهرتمز :الهعاََر واألدلح

الغاَح :تطوَر لوائح وأدلح التراخَص واالعتهاداخ
اسم البرنامج

أىداف البرنامج

ماىية البرنامج

الموازنة

التقديرية

 إعـ ــداد األدلـ ــة اإلرشـ ــادية لضـ ــبط
الوصــول إل ــى أعم ــى مســتويات الجــودة يتطم ــب

المواصفات والمعايير
األكاديمية

الجودة.

مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن األدل ـ ـ ــة والمع ـ ـ ــايير الض ـ ـ ــابطة  تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوير مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايير اعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
العتمـ ـ ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن المؤسسـ ـ ـ ـ ــات والب ـ ـ ـ ـ ـرامج

المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرامج

والمع ـ ـ ــاليير لض ـ ـ ــبط العممي ـ ـ ــة األكاديمي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي

العصرية.

األكاديميـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن ىنـ ـ ــا كـ ـ ــان برنـ ـ ــامج األدلـ ـ ــة
الجامعات المحمية وفق المعايير الدولية.

األكاديميـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــق المتطمبـ ـ ـ ــات

$50.000

 تطــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائح والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانين
الناظمة لعمل الييئة

الهرتمز :هؤسساخ التعلَم العالٍ

الغاَح :تحسَى جودج أداء هؤسساخ التعلَم العالٍ
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

 تطــوير وحــدات الجــودة لــدى
مؤسسات التعميم العالي.

يسعى ىذا البرنامج إلى بناء ثقافة  تحقي ــق الج ــودة الش ــاممة ف ــي
الجودة الشاممة

الجودة ورفع درجة الوعي بأىمية تطبيق

مؤسسات التعميم العالي

بحيث تتيح لممؤسسة األكاديمية تمبية

وف ـ ـ ـ ـ ـ ــق مع ـ ـ ـ ـ ـ ــايير الج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة

إجراءات وتحسين جودة األداء الجامعي  اسـ ـ ــتم اررية التقيـ ـ ــيم الشـ ـ ــامل
متطمبات المجتمع المحمي والدولي في

ضوء معايير الجودة الشاممة.

الشاممة.

 توفير مصادر لتمويل ودعـم
أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المؤسسات األكاديمية

صفحة  175من 111

$200.000

الهرتمز :التعاوى الهشترك

الغاَح :تعزَز التشتَك هع الهَئاخ العرتَح والدولَح
اسم البرنامج

ماىية البرنامج

أىداف البرنامج

الموازنة

التقديرية

 اإلرتقاء بالتمثيل الرسمي
لمييئة عمى المستوى

لالرتقاء بمؤسسات التعميم العالي البد

التعاون المشترك

من العالقات الوثيقة والقوية بين الييئة
ومثيالتيا الدولية من أجل نقل الخبرات
واستقطاب الكفاءات.

اإلقميمي والدولي.

 استقطاب الخبرات الدولية
 دعم تبادل الزيارات بين
الييئات.

 عقد اتفاقات مشتركة بين
الييئة ومثيالتيا.

صفحة  176من 111

$80.000

التعلين الداهعي

صفحة  177من 111

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  178من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهرتمز :التعلَم الجاهعٍ
الغاَح :تطوَر هنظوهح التعلَم الجاهعٍ
الترناهج

الهشروع
 0:0تطوَر أنظهح القتوه
والتجسَر

 0:2الرسوم الجاهعَح

2104

الهستهدفاخ

2108 2107 2106 2105

الهؤشر

 0:0:0تقََم و نظام التجسَر وتطوَرها
 0:0:2هراجعح هعاََر القتوه وتطوَرها
 0:2:0صَاغح جدَدج للرسوم الجاهعَح فٍ قطاع غزج
 0:2:2إنشاء صندوق إقراض الطالب فٍ قطاع غزج
 0:3:0تشمَه لجنح لهتاتعح الخدهاخ الطالتَح

 .0نظم
هَسرج

 0:3تنظَم الخدهاخ
الطالتَح

 0:4تطوَر أنظهح الهتاتعح
والرقاتح

 0:3:2تقََم عهه جهعَاخ الخرَجَى وهماتب الخدهاخ
الطالتَح
0:3:3

وضع الئحح قانونَح تنظم العهه الطالتٍ

0:4:0

تشمَه لجنح هتاتعح العهه فٍ الجاهعاخ والملَاخ

0:4:2

تحدَث وهتاتعح لجاى الهعادالخ الخارجَح

0:4:3

تحدَث لجنح تقدَر الشهاداخ العلهَح

 0:4:4تصهَم نظام المترونٍ لرتط الجاهعاخ تالوزارج
 0:4:5رتط الجاهعاخ تالنظام االلمترونٍ

صفحة  179من 111

أنظهح عهه هَسرج وفاعلح

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهرتمز :القَم واألخالق الحهَدج
الغاَح :ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الجاهعاخ الفلسطَنَح
الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

2104

2106 2105

2108 2107

الهؤشر

 2:0:0دراسح واقع تخصصاخ الترتَح
 2:0:2إعداد خرَج الترتَح تها َخدم التعلَم العام

 2:0التماهلَح تَى التعلَم
الجاهعٍ والتعلَم العام

 2:0:3تعزَز التواصه الهنطقٍ تَى هنهاجٍ التعلَم العام
والجاهعٍ
 2:0:4تعزَز حضور الثواتخ الوطنَح فٍ الهناهج الجاهعَح
 2:0:5تطتَق أسالَب تدرَس جدَدج فٍ الجاهعاخ
2:2:0

 .2التعلَم
الرَادٌ

 2:2التهَز الجاهعٍ

 2:3ص ّناع النجاح

2:2:2

تصنَف الجاهعاخ الهحلَح

إعداد هساتقح "الجاهعح الهتهَزج" وتنفَذها

2:2:3

إعداد هساتقح "الطالب الجاهعٍ الهتهَز " وتنفَذها

2:2:4

إعداد هساتقح "األستاذ الجاهعٍ الهتهَز" وتنفَذها
2:3:0

إطالق الهلتقً اإلرشادٌ الثانٍ

2:3:2

تطتَق أفمار الهلتقً اإلرشادٌ

2:3:3

إطالق الخرَطح اإلرشادَح االلمترونَح

صفحة  181من 111

تنافسَح إَجاتَح تَى الطلتح

انخطت االعتشاتٛجٛت

الهشروع

الترناهج

الهستهدفاخ
2:4:0
2:4:2

 2:4تتنٍ وتوجَه
الهوهتح واإلتداع الطالتٍ

االحتضاى الطالتٍ
الدورٌ الثقافٍ الجاهعٍ

2:4:3
2:4:4

2104

2106 2105

2108 2107

الهؤشر

الهسرح الجاهعٍ

تشمَه ترلهاى طالتٍ جاهعٍ

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الجاهعٍ
الترناهج

الهشروع

 .3انفتاح
وختراخ

 3:0تعهَق التواصه
الخارجٍ

الهستهدفاخ
3:0:0

2108 2107 2106 2105 2104

تحدَد هجاالخ التعاوى الخارجٍ

 3:0:2توسَع دائرج العالقاخ الخارجَح
للوزارج
 3:0:3تحدَد آلَاخ لضهاى استهرارَح
التعاوى الخارجٍ
3:0:4

الهؤشر

تقََم جدوي العالقخ الخارجَح

 3:0:5عقد إتفاقَاخ توأهح هع جاهعاخ
خارجَح

صفحة  181من 111

 زَارج دوه صدَقح عرتَحوإقلَهَح
 جهاخ تهثَه فٍ الدوه العرتَحواإلقلَهَح

انخطت االعتشاتٛجٛت

 3:2الهنح والتعثاخ

3:2:0

تحدَث خطح االتتعاث الحموهٍ

3:2:2

تطوَر أدلح االتتعاث والهعادالخ

3:2:3

تفعَه الهنح الداخلَح للجاهعاخ

3:2:4

تطوَر آلَح االستفادج هى الهنحح
الحموهَح

صفحة  181من 111

نظام اتتعاث فاعه

انخطت االعتشاتٛجٛت

الوىاسنت السنىيت

صفحة  183من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

األولوية

 0:0تطوَر أنظهح القتوه
والتجسَر

0

 0:2الرسوم الجاهعَح

2

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

10،000

10،000

0

0

0

0

60،000

8،000

52،000

0

0

0

 .0نظم هَسرج
 0:3تنظَم الخدهاخ الطالتَح

2

 0:4تطوَر أنظهح الهتاتعح
والرقاتح

2

15،000

15،000

0

0

0

0

40،000

40،000

0

0

0

0
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انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

األولوية

 2:0التماهلَح تَى التعلَم
الجاهعٍ والتعلَم العام

0

 2:2التهَز الجاهعٍ

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

20،000

0

20،000

0

0

0

24،000

6000

18،000

0

0

0

 .2التعلَم الرَادٌ
 2:3صناع النجاح

0

 2:4تتنٍ وتوجَه الهوهتح
واإلتداع الطالتٍ

0

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

األولوية

 3:0تعهَق التواصه الخارجٍ

2

 3:2الهنح والتعثاخ

2

20،000

0

20،000

0

0

0

60،000

0

60،000

0

0

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
35،000

1024

2015

2016

2017

2018

5000

7000

13000

5000

5000

 .3انفتاح وختراخ
16،000

3000
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13،000

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

التعلين التقني

صفحة  186من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  187من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التعلَم التقنٍ
الغاَح :تطوَر هنظوهح التعلَم التقنٍ
الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

4103 4101 4109 4101 4102

الهؤشر

 0:0:0تطوَر النظام االدارٌ
 0:0تطوَر األنظهح
األمادَهَح واإلدارَح
تالملَاخ التقنَح

 0:0:2تطوَر النظام األمادَهٍ

أنظهح هتطورج

 0:0:3تطوَر النظام الهالٍ
 0:0:4تطوَر نظام االهتحاى التطتَقٍ الشاهه

 0:2تث روح التنافسَح
للتهَز تَى الملَاخ التقنَح
 .0أنظهح فاعلح

 0:2:0تصنَف الملَاخ التقنَح
 0:2:2هساتقح الملَح التقنَح الهتهَزج

ملَاخ تقنَح حدَثح

 0:2:3هساتقح (جائزج الوزارج للتهَز التقنٍ)
 0:3تعزَز التوجه
الهجتهعٍ نحو التعلَم
التقنٍ

 0:3:0حهلح اعالهَح لزَادج الوعٍ نحو التعلَم التقنٍ
 0:3:2هجلح علهَح (تقنَاخ هعاصرج)

تعلَم تقنٍ َخدم سوق
العهه

 0:3:3رتط التخصصاخ التقنَح تحاجاخ سوق العهه
 0:4:0هساتقح القدس درج الهدائى

 0:4تعهَق الثواخ الوطنَح
فٍ نفوس الطلتح

 0:4:2هساتقح عائدوى

خرَج هتهسك تثواتته

 0:4:3هساتقح فلسطَى عتر التارَخ

صفحة  188من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تعزَز الدعم الهالٍ لهؤسساخ التعلَم الجاهعٍ
البرنامج

الهشروع

الهستهدفاخ

1114

1115

1116

1117

1118

الهؤشر

 2:0:0استقدام ختراء فٍ التعلَم التقنٍ
 2:0استقطاب الختراخ
الدولَح

 .1الشراكة
والتعاون

 2:2دعم تتاده الزَاراخ
الخارجَح

تدعَم الختراخ الهحلَح

 2:0:2استضافح وفود طالتَح

 2:2:0اتتعاث وفود هحلَح لدوه صدَقح
تتاده ثقافٍ

 2:2:2استضافح وفود طالتَح

 2:3عقد اتفاقَاخ التعاوى
الهشترك

 2:3:0عقد اتفاقَح تواهح هع الملَاخ
التقنَح
 2:3:2دعم نظام االعارج تَى الملَاخ
الهحلَح والدولَح

صفحة  189من 111

ملَاخ تقنَح هحلَح
هعاصرج

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :القَم واألخالق الحهَدج
الغاَح :ترسَخ القَم واألخالق الحهَدج فٍ تَئح الجاهعاخ الفلسطَنَح
الترناهج

الهشروع
 3:0تطوَر قدراخ
الموادر التشرَح إدارَا ً
وأمادَهَا ً

الهستهدفاخ

4102

 3:0:0دوراخ تدرَتَح حدَثح داخلَح
 3:0:2دوراخ تدرَتَح حدَثح خارجَح

4101

4109

4101

4103

الهؤشر

هوظفوى علً قدر هى
المفاءج

 3:0:3اتتعاث داخلٍ وخارجٍ
 3:2:0إقاهح دورٌ ثقافٍ تَى الملَاخ التقنَح

 .3تنهَح هستهرج

 3:2تعزَز التعاوى تَى
الملَاخ التقنَح الهحلَح
والدولَح

 3:2:2إقاهح دورٌ رَاضٍ تَى الملَاخ التقنَح

ملَاخ ذاخ اسهام دولٍ

 3:2:3استحداث األندَح التقنَح داخه الملَخ التقنَح
 3:2:4إنشاء الهعرض العلهٍ التقنٍ السنوٌ
 3:3:0إنشاء صندوق اقراض الطالب

 3:3تتنٍ وتوجَه الهوهتح
واإلتداع الطالتٍ

 3:3:2تعزَز دور التعلَم الهستهر فٍ الملَاخ التقنَح
 3:3:3تقوَح العالقح هع أرتاب الههى الصناعَح
 3:3:4تقوَح العالقح هع الهؤسساخ الهانحح
 3:3:5فتح دوائر لتنهَح الهوارد التشرَح والهالَح

صفحة  191من 111

ملَاخ هستقرج هالَا ً

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوىاسنت السنىيت

صفحة  191من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

 .0أنظهح فاعلح

الهشارَع

األولوية

 0:0تطوَر األنظهح
االمادَهَح واالدارَح تالملَاخ
التقنَح

0

 0:2تث روح التنافسَح
للتهَز تَى الملَاخ التقنَح

2

 0:3تعزَز التوجه
الهجتهعٍ نحو التعلَم التقنٍ

0

 0:4تعهَق الثواخ الوطنَح
فٍ نفوس الطلتح

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

80000

16000

16000

16000

16000

16000

70000

14000

14000

14000

14000

14000

30000

10000

5000

5000

5000

5000

25000

5000

صفحة  191من 111

5000

5000

5000

5000

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ

األولوية

التراهج

الهشارَع

 .4الشرامح
والتعاوى

 2:0استقطاب الختراخ
الدولَح

2

 2:2دعم تتاده الزَاراخ
الخارجَح

2

 2:3عقد اتفاقَاخ التعاوى
الهشترك

0

الهتادراخ
التراهج
 .0التنهَح
الهستهرج

الهشارَع
 3:0تطوَر قدراخ الموادر
التشرَح ادارَا ً وأمادَهَا ً
 3:2تعزَز التعاوى تَى
الملَاخ التقنَح الهحلَح
والدولَح
 3:3تتنٍ وتوجَه الهوهتح
واإلتداع الطالتٍ

األولوية
0

2

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

15000

15000

0

0

30000

6000

6000

6000

6000

6000

40000

8000

8000

8000

8000

8000

30000

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
20000

1024
4000

2015
4000

2016
4000

2017
4000

2018
4000

17000

7000

2500

2500

2500

2500

30000

6000

6000

6000

6000

6000

صفحة  193من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

صفحة  194من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

البحث العلوي

صفحة  195من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  196من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التحث العلهٍ
الغاَح :توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح

 0:0:5تعزَز الهشارمح فٍ الهشارَع التحثَح الدولَح

صفحة  197من 111

4102

 0:0:4دعم الجهاخ الهنفذج للهشارَع التحثَح لتسوَقها

4101

 0:0:3تحدَد هخصصاخ هالَح لدعم الهشارَع التحثَح

4109

 0:0:2توجَه األتحاث الهحلَح تإتجاه األولوَاخ التحثَح

4101

 .0التحث العلهٍ
والتنهَح الهجتهعَح

 0:0الهشارَع التحثَح

 0:0:0تحدَد األولوَاخ التحثَح

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التحث العلهٍ
الغاَح :توجَه هخرجاخ التحث العلهٍ لخدهح التنهَح الهجتهعَح

 2:2:2وضع ضواتط لحقوق التاحثَى
 2:2الضواتط واألنظهح

 2:2:3إعداد ضواتط الصدار الهجالخ العلهَح الهحلَح
 2:2:4تطوَر أدلح التحث العلهٍ

صفحة  198من 111

4102

 .2تحث علهٍ
نوعٍ

 2:2:0صَاغح أنظهح هوحدج للترقَاخ واالتتعاث

4101

 2:0:3إطالق جوائز لهشارَع التخرج االتتمارَح

4109

 2:0تهَز تحثٍ

 2:0:2إطالق جوائز لالتحاث الهتهَزج وتراءاخ االختراع

4101

 2:0:0دعم إنشاء هرامز التهَز التحثٍ

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التهوَه
الغاَح :تعزَز الدعم الهالٍ للتحث العلهٍ
الترناهج

الهشروع

 .3التهوَه والتحث
العلهٍ

 3:0الهوازنح الداعهح للتحث
العلهٍ

4103 4101 4109 4101 4102

الهستهدفاخ
 3:0:0توجَه هؤسساخ التعلَم العالٍ
لتخصَص  %0هى هوازنتها للتحث العلهٍ
 3:0:2إنشاء صندوق تطوَر تالتحث
العلهٍ
 3:0:3تعزَز هشارمح القطاع الخاص فٍ
االستثهار تالتحث العلهٍ

صفحة  199من 111

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوىاسنت السنىيت

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

 .0التحث العلهٍ
والتنهَح الهجتهعَح

 0:0الهشارَع التحثَح

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع
 2:0تهَز تحثٍ

 .2تحث علهٍ
نوعٍ
 2:2الضواتط واألنظهح

األولوية
0

األولوية
0
2

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
90،000

1024

2015

2016

2017

2018

15،000

75،000

0

0

0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

100،000

70،000

30،000

0

0

0

25،000

15،000

10،000

0

0

0

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

 .3التهوَه والتحث
العلهٍ

 3:0الهوازنح الداعهح للتحث
العلهٍ

األولوية
0

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
72،000

1024

2015

2016

2017

2018

2000

50،000

20،000

0

0

صفحة  111من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

االعتواد والدىدة

صفحة  113من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  114من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :الهعاََر واألدلح
الغاَح :تطوير لوائح وأدلة التراخيص والعتمادات

صفحة  115من 111

4102

 0:0:4تحدَث دلَه التقََم الشاهه لهؤسساخ
التعلَم العالٍ
 0:0:5تناء هعاََر لتراهج الدراساخ العلَا
واإللتحاق تها وفق الهعاََر الدولَح

4101

 0:0:3تطوَر اللوائح والقوانَى الناظهح لعهه
الهَئح

4109

 0:0:2تطوَر االدلح اإلرشادَح العتهاد التراهج
األمادَهَح وفق الهعاََر الدولَح

4101

 .0الهواصفاخ والهعاََر
األمادَهَح

 0:0األنظهح والهعاََر

 0:0:0تطوَر األدلح اإلرشادَح إلنشاء هؤسساخ
التعلَم العالٍ

4103

الترناهج

الهشروع

الهستهدفاخ

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :هؤسساخ التعلَم العالٍ

الغاَح :تحسَى جودج أداء هؤسساخ التعلَم العالٍ
البرنامج

الهشروع

الهستهدفاخ
 2:0:0هراجعح تراهج ملَاخ الهندسح والعلوم
 2:0:2سد الفجوج تَى الواقع والهستهدف فٍ
تراهج الهندسح والعلوم

 4:0الهراجعح الشاهلح

 2:0:3الملَاخ التقنَح
 2:0:4سد الفجوج تَى الواقع والهستهدف فٍ
تراهج الملَاخ التقنَح

 .1الجودة الشاممة

 2:0:5التصنَف الهحلٍ للتراهج األمادَهَح

 4:4نشر هفاهَم الجودج

 4:3التجدَد فٍ ملَاخ
الترتَح

 4:4:0تطوَر وحداخ الجودج فٍ هؤسساخ
التعلَم العالٍ
 4:2:2خلق حالح هى الوعٍ العام تثقافح الجودج
لدي العاهلَى فٍ هؤسساخ التعلَم العالٍ
 4:3:0تناء هعاََر وهواصفاخ ملَاخ الترتَح
وفق الهعاََر الدولَح
 4:3:2قَاس الفجوج تَى واقع ملَاخ الترتَح
والهعاََر الجدَدج

صفحة  116من 111

1118 1117 1116 1115 1114

الهؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

 4:3:4سد الفجوج تَى الواقع والهستهدف
 4:4:0تقََم واقع تراهج الدراساخ العلَا
 4:4تطوَر الدراساخ العلَا  4:4:2تصنَف تراهج الدراساخ العلَا
4:4:3

جسر الفجوج تَى الواقع والهستهدف

صفحة  117من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهرتمز :التعاوى الهشترك

الغاَح :تعزَز التشتَك هع الهَئاخ العرتَح والدولَح
الترناهج

الهشروع

 .0التعاوى الهشترك

 0:0التشتَك والتعاوى

1118 1117 1116 1115 1114

الهستهدفاخ
 0:0:0عققققد اتفاقَقققاخ توأهقققح هقققع هَئقققاخ
ههاثلح
 0:0:0هشارمح ختراخ خارجَح فٍ تقََم
تراهج وهؤسساخ هحلَح

صفحة  118من 111

المؤشر

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الوؤشزاث السنىيت

صفحة  119من 111

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

 .0الهواصفاخ
والهعاََر
األمادَهَح

 0:0األنظهح والهعاََر

الهتادراخ
التراهج

 .4الجودج
الشاهلح

الهشارَع

األولوية

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $

1024

2015

2016

2017

2018

0
30،000

األولوية

 4:0الهراجعح الشاهلح

0

 4:4نشر هفاهَم الجودج

0

 4:0التجدَد فٍ ملَاخ
الترتَح

0

 4:2تطوَر الدراساخ
العلَا

0

15،000

15،000

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
45،000

1024

2015

2016

2017

2018

15،000

20،000

10،000

0

0

15،000

0

0

0

15،000

35،000

20،000

0

0

0

35،000

20،000

صفحة  111من 111

v

0

0

0

0

0

0

انخطت االعتشاتٛجٛت انخًغٛت نهتؼهٛى

الهتادراخ
التراهج

الهشارَع

 .0التعاوى
الهشترك

 0:0التشتَك والتعاوى

األولوية
3

الموازنة السنوية

الموازنة

التقديرية $
35،000

1024

2015

2016

2017

2018

10،000

25،000

0

0

0

صفحة  111من 111

