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 :م2022/2024باإلطار االستراتيجي الحكومي لألعوام مدى ارتباط اإلنجازات 
 

 08/01/2023                                                     التاريخ:                          وزارة التربية والتعليم العالي                     الحكومية:   الدائرة

 3 لخ طة:في ا )األهداف الرئيسية( الغاياتعدد  6 ي للبرامج:ل   العدد الك  

 نسبة تنفيذ أنشطة الخطة % 14 في الخطة: األهداف الفرعية() عدد األهداف
 )وفق البرنامج القياسي(

88.14 

 (األنشـطة في أرقام)

 5 :م2023التي تم ترحيلها لعام عدد األنشطة  168 م:2022خالل العام  درجة في الخطةعدد األنشطة الم  

 131  :العامخالل  عدد األنشطة الم نفذة كليا  
 3 عدد األنشطة غير الم نفذة وتم إلغاؤها:

 55 :العامخالل  عدد األنشطة المنفذة جزئيا  

 خذةاإلجراءات التصحيحية الم ت   ةذ األنشطالحكومية أثناء تنفيالدائرة واجهت  التي الصعوباتو  االنحرافات أبرز م

لألبنية   قطع أراضي مخصصة التواصل مع سلطة األراضي لتوفير .قلة األراضي والموازنات المخصصة لألبنية المدرسية  .1
 المدرسية

المخصصة للمستلزمات   الموازنة ، وكذلكالمخصصة للسلف المدرسية وازنات الماليةقلة الم  .2
 ليةتشغيالتواصل مع وزارة المالية لتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ الخطة ال التشغيلية

 عدم اكتمال الهيكلية الوظيفية مما سبب إلى وجود شواغر عدة وبطء في األداء.   .3
التسريع في اإلجراءات الالزمة إلرفاد األقسام الشاغرة بموظفين ذوي 

 كفاءة

 عدد موظفي اإلدارة العامة لتكنولوجيا قلةالمحوسبة بسبب  االنظمة القدرة على تطويرعدم   .4
 .المعلومات

وضع أولويات للعمل بما ال يسبب إعاقة لمشاريع أخرى وزيادة طاقم 
 العمل في الحاسوب.

بسبب عدم لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور القدرة على برمجة تطبيقات الهواتف الذكية عدم   .5
 .للقيام بالمهام المطلوبة نموظفيوجود 

العالن عن مسابقة لمبرمجي الهواتف التواصل مع ديوان الموظفين ل
 الذكية

وعقد اجتماعات مع ، تحديد االحتياجات مع تصنيفها حسب األولوية عدم مواءمة بعض احتياجات الوزارة  لخطط بعض المؤسسات المانحة.  .6
 المؤسسات المانحة.

 مطالبة وزارة المالية توفير التمويل حسب األولوية ورعاية الموهوبين ضعف التمويل الوزاري للمسابقات الرياضية واإلبداعية والبحثية  .7

 التعاون مع المؤسسات والجهات الممولة. يةتقادم األجهزة في عيادات األسنان وانتهاء عمرها االفتراضي، وعدم توفر طواقم تمريض كاف  .8
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 م وتوضيح مدى ارتباط اإلنجاز باإلطار االستراتيجي الحكومي(.2022ذكر اإلنجازات )أبرز األنشطة( خالل العام )يتم في هذا الجدول 
 

 الهدف االستراتيجي للدائرة الحكومية أبرز األنشطة()اإلنجـــــاز  م
 )اإلطار االستراتيجي للدائرة الحكومية(

 األولوية الحكومية
 )اإلطار االستراتيجي الحكومي(

 إنشاء مدرسة أحمد عبد العزيز بخانيونس   .1
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( مدرسة49وحدات صحية في )بناء وصيانة   .2
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( وحدات مهنية جديدة3تجهيز وتأثيث )  .3
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( غرف مصادر تربة خاصة14تجهيز وتأثيث )  .4
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ة( مدرسة بنظام دوام فترة ثاني14افتتاح مدراس جديدة بواقع )  .5
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

( شعبة 7609( طالب ضمن )295034تسجيل وترفيع )  .6
 ( مدرسة حكومية442دراسية، في )

ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 
 جميع المستوياتالفئات العمرية في 

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 افتتاح غرفة العالج باللعب ألول مرة في المحافظات الجنوبية  .7
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( منحة دراسية خارجية641منها )( منحة دراسية 712توفير )  .8
ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع 

 الفئات العمرية في جميع المستويات
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

( طالب/ة من ذوي 2696توفير أدوات مساعدة لـ )  .9
 .االحتياجات الخاصة

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الب.الط

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( مذكرة تفاهم مع المؤسسات المانحة لتطوير البيئة21توقيع )  .10
 .التعليمية

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

المعطي الريس  وعبد ، تأهيل مدرستي دير البلح الصناعية  .11
 المهنية للبنات

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

تأهيل مشغلي التصميم الجرافيكي وتصميم صفحات الويب   .12
 في مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلمضمان 

 2022تنفيذ مشروع التعليم العالجي لطلبة المرحلة األساسية   .13
 م2023 –

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ( مدرسة80( في )STEMتنفيذ مشروع األندية الصيفية )  .14
وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول تطوير أساليب 

 الطالب.
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

( 2887م لعدد )2022االمتحان التطبيقي الشامل للعام  تنفيذ  .15
 متقدم/ة

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

-1تعليمية المصورة للصفوف )( من الدروس ال350إنتاج )  .16
 ( للمباحث11

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

17.  
ة ( نادي إبداعي لبرمج14زيادة عدد األندية اإلبداعية بواقع )

 الروبوت والذكاء االصطناعي
تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 

 الطالب.
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلمتطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول  مدرسية( مكتبات 6تأهيل )  .18



 

  دولة فلسطيندولة فلسطين

  العاليالعالي  والتعليموزارة التربية وزارة التربية 
  

  

  

SSttaattee  ooff  PPaalleessttiinnee  

MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  &&  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

  
 

 

 Gaza: (08-2641295 - 2641297) Fax:(08-2641292)  (2641292-08): فاكس( 2641295- 2641297-08)ة: غز 
Email:  info@mohe.ps 

 
 

 الطالب.

ـ لإنتاج وتوزيع حقائب العلوم والتكنولوجيا للمرحلة األساسية   .19
 ( حقيبة تعليمية925)

وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول تطوير أساليب 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

م ألكثر من 2022امتحانات الثانوية العامة للعام تنفيذ   .20
 ( طالب48091)

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 
 الطالب.

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول  والتكنولوجيامعرض فلسطين للعلوم   .21
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم الطالب.

22.  
( كتاب مدرسي بواقع 3711400طباعة وتوزيع )

 ( مبحث دراسي118)
تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول 

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم الطالب.

( عنوان تدريبي 148) حول( متدرب/ة 4157تدريب )  .23
 .( ساعة2368) بواقع

تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول  
 االرتقاء بالموارد البشرية الطالب

 للتعلمضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة  تعزيز المساءلة المبنية على النتائج والحوكمة م2024 -2022اعداد الخطة االستراتيجية    .24

 -2022لعام الدراسي تقارير التشكيالت الوظيفية ل اعداد  .25
 م.2023

 االرتقاء بالموارد البشرية تعزيز المساءلة المبنية على النتائج والحوكمة

م لمؤسسات 2022إعداد دليل المؤسسات والبرامج المعتمدة   .26
 التعليم العالي

 تعزيز المساءلة المبنية على النتائج والحوكمة
 بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلمضمان 

إصدار دليل ذوي اإلعاقة لألطفال في رياض األطفال للعام   .27
 م2022

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم تعزيز املساءلة املبنية على النتائج والحوكمة

وزارة التربية  –إعداد دليل اجراءات مركز خدمة الجمهور   .28
 والتعليم العالي

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم املساءلة املبنية على النتائج والحوكمةتعزيز 

م 2022/2023عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي   .29
 ( متقدم/ة33900ألكثر من )

 االرتقاء بالموارد البشرية تعزيز املساءلة املبنية على النتائج والحوكمة

للتعليم العام للعام إصدار ونشر الكتاب اإلحصائي   .30
 م2021/2022

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم تعزيز املساءلة املبنية على النتائج والحوكمة

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم تعزيز املساءلة املبنية على النتائج والحوكمة ( آبار مياه5( محطة تحلية، وحفر )31صيانة وتأهيل )  .31

مجالس أولياء األمور على مستوى المدرسة والمديرية تشكيل   .32
 م2022/2023للعام الدراسي 

 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم تعزيز املساءلة املبنية على النتائج والحوكمة

تقديم خدمة إصدار الشهادات والتصديقات ألكثر من   .33
 ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتعلم المبنية على النتائج والحوكمةتعزيز المساءلة  م2022( معاملة خالل العام 66900)

 

 ) وتوصيات تمالحظا ( م
                                                                        زيادة قطع األراضي المخصصة لألبنية المدرسية.  .1
 زيادة المخصصات المالية لألبنية المدرسية.  .2
 .تنفيذ الخطة التشغيليةزيادة المخصصات المالية ل  .3

 تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي.  .4

 تدريب الُمشرفين والمعلمين المساهمين في إعداد محتوى الكائنات التعليمية حول السيناريو التعليمّي.  .5
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 كليبات وفواصل خاصة بقناة روافد التعليميّة.توفير استديو خاص إلنتاج األعمال الفنيّة لتصميم   .6

 زيادة التمويل المالي للمسابقات البحثية واإلبداعية والرياضية لطلبة مؤسسات التعليم العالي.  .7

 التقني. لتعليمزيادة الدعم المالي لرعاية الموهوبين وتكريم الفائزين في المسابقات العلمية، والمسابقات الخاصة با  .8

 فريق التطوير في دائرة التعليم اإللكتروني على تصميم تطبيقات الهواتف الذكيّة.تدريب   .9

10.   
11.   
12.   

 ) المرفقات (

 1 عدد  ال يوجد / وجدي   .تقرير تنفيذ األنشطة

 1 عدد  ال يوجد / يوجد .مواد إعالمية توثيقية لألنشطة


