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ً للخطة المعتمدة للعام   م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقا

 

 

 

 تقرير سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم 

  م٢٠١٥ – ٢٠١٤وفقًا للخطة المعتمدة للعام 

 إعداد 

 م٢٠١٥يونيو  –قسم التدريب واإلعالم 

 إشراف

 أ.د أسامة ماهر حسين

 

 

 



٢ 

ً للخطة المعتمدة للعام   م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقا

 

 

 م ٢٠١٥ – ٢٠١٤ تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام

 مالحظات نسبة اإلنجاز المستھدف األنشطة / البرامج المستھدفة
 التخطیط والمتابعةأوالً في مجال 

  %١٠٠ %١٠٠ م٢٠١٥-٢٠١٤خطة القسم للعام  االنتھاء من إعداد
الثانوي  –ي التعلیم األساسي التخطیط إلعداد وتقدیم برنامج التدریب للسادة المعلمین ضمن نظام الترقي بكادر المعلم لفئات معلم

 الثانوي الفني بالتعاون مع األكادیمیة المھنیة للمعلمین –العام 
١٠٠ %١٠٠%  

  % ٧٠ % ٨٠ التخطیط إلنتاج حقائب تدریبیة تتفق مع خطة القسم خالل الخطة.
  % ٧٠ % ٨٠ القسم.التخطیط لتطویر أدوات قیاس معارف ومھارات المشاركین في البرامج التدریبیة التي یعقدھا 

  % ٥٠ % ٨٠ التخطیط لتطویر أدوات قیاس أثر التدریب بصورة دوریة.
  % ٧٥ % ٨٠ إعداد تصور لرصد االحتیاجات التدریبیة لكل العاملین بالعملیة التعلیمیة في كافة المراحل الدراسیة.

الي  ام الم ة القسم للع ع ت٢٠١٦-٢٠١٥إعداد تصور مبدئي عن خط ق م ا یتف یم وحاجة األقسام م بم ة والتعل ات وزارة التربی وجھ
 العلمیة بالمركز.

١٠٠ % ١٠٠ %  

 

 

 

 

 

 



٣ 

ً للخطة المعتمدة للعام   م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقا

 

 

 م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام 

 مالحظات نسبة اإلنجاز ستھدفالم األنشطة / البرامج المستھدفة
 دریبثانیاً: في مجال الت

ات ص ١١تنفیذ عدد  ار منھج یدورة تدریبیة حول فنی ي إط ة وف ة االمتحانی فات الورق وء مواص ة في ض ردات االختباری اغة المف
 في اللغة العربیة PIRLSفي العلوم والریاضیات والــــ  TIMSSالدراسات الدولیة الــــ 

١٠٠ % ١٠٠ %  
  % ١٠٠ % ١٠٠ قي البحوث بالمركز القومي لالمتحانات حول أسالیب التقویم التربوي.تنفیذ دورة تنمیة مھنیة للسادة األخصائیین ومنس

  % ١٠٠ % ١٠٠ تجاري ". –زراعي  –تنفیذ دورة للسادة الخبراء واضعي االختبارات للدبلومات الفنیة " صناعي 
  % ١٠٠ % ١٠٠ عض محافظات الجمھوریة.المشاركة مع األكادیمیة المھنیة للمعلمین في تأھیل مدربین للتعلیم المجتمعي في ب

  %١٠٠ % ١٠٠ المشاركة مع الیونسیف ووزارة التربیة والتعلیم في تأھیل مدربین لمدارس الدمج في بعض محافظات الجمھوریة.
  % ٨٠ % ١٠٠ المشاركة مع وزارة التربیة والتعلیم في تقییم مشروع القرائیة.

إعداد حقائب تدریبیة لكل من : أخصائي تكنلوجیا التعلیم ، األخصائي النفسي..ویوجد بالقسم حقائب خاصة بـــــ: تشخیص وعالج 
ائي  ل أخص ویم، تأھی ال التق ي مج اعي ف ائ االجتم ل األخص وقین، تأھی دارس المتف وبین بم ن الموھ ف ع تعلم، الكش عوبات ال ص

 المؤسسة التعلیمیة، إعداد االختبار التحصیلي  في ضوء معاییر جودة التقویماإلعالم التربوي في صوء مھامھ داخل 

١٠٠ % ١٠٠ %  
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ً للخطة المعتمدة للعام   م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقا

 

 

 م ٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام 

 مالحظات نسبة اإلنجاز ستھدفالم األنشطة / البرامج المستھدفة
 ي مجال إنتاج المواد التدریبیةثالثاً: ف

ً لخطة العمل.   % ١٠٠ % ١٠٠ إنتاج جمیع المواد التدریبیة المتعلقة بالبرامج التدریبیة التي یعقدھا القسم وفقا
ف  ة للتعری اءات اإلعالمی دوات واللق ة والن ؤتمرات العلمی ي الم ز ف تخدمھا المرك ي یس ة الت واد اإلعالمی ض الم اج بع إنت

 ھ وأھدافھ وإنجازاتھ.بالمركز ومھام
٦٥ % ١٠٠ %  

  % ١٠٠ % ١٠٠ في العلوم والریاضیات. TIMSSإنتاج بروشور خاص للتعریف بدراسة الـــــ 
  % ١٠٠ % ١٠٠ في اللغة العربیة. PIRLSإنتاج بروشور حاص بالتعریف بدراسة الــــ 

  % ١٠٠ % ١٠٠ تدریب.بعدي " لتوظیفھا في أعمال ال –إنتاج أدوات قیاس " اختبارات قبلي 
  % ١٠٠ % ١٠٠ إنتاج استمارات استطالع رأي للمشاركین في البرامج التدریبیة التي یعقدھا القسم داخل وخارج المركز.

 

 

 

 

 

 

 



٥ 

ً للخطة المعتمدة للعام   م٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقا

 

 

 

 م ٢٠١٥ – ٢٠١٤تقریر سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام 

 مالحظات نسبة اإلنجاز ستھدفالم لمستھدفةاألنشطة / البرامج ا
 رابعاً في مجال اإلعالم التربوي

  % ٦٠ % ١٠٠ إعداد تغطیة إعالمیة لكل أنشطة القسم بالصحف والمواقع اإللكترونیة
  % ١٠٠ % ١٠٠ م٢٠١٤إنتاج النشرة االخباریة للمركز عدد 

  % ٨٠ % ١٠٠ م٢٠١٥التجھیز إلنتاج نشرة المركز عدد 
  % ٧٠ % ١٠٠ اد رسائل إعالمیة للبرامج التدریبیة التي ینفذھا القسم واألنشطة التي یقوم بھا المركز بصفة عامة.إعد

  % ٨٠ % ١٠٠ إعداد لقاءات صحفیة لمدیر المركز لشرح إنجازات المركز بصورة دوریة فیي مجال القیاس والتقویم للعملیة التعلیمیة.
 


