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١  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 
 

 

 

ة نســـــــب المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 مالحظات

 أوالً : في مجال التخطيط والمتابعة
  %١٠٠ %١٠٠ م.٢٠١٦-٢٠١٥االنتهاء من إعداد خطة التدريب واإلعالم للقسم للعام 

االنتهاء من إعــداد خطــة التــدريب واإلعــالم للقســم ومناقشــتها مــع جهــاز التنظــيم 
 م.٢٠١٧-٢٠١٦واإلدارة للعام 

١٠٠ %١٠٠%  

  % ٧٠ % ١٠٠ ائب تدريبية تتفق مع خطة القسم خالل الخطة.التخطيط إلنتاج حق
التخطيط لتطوير أدوات قياس أثر التدريب لبعض البــرامج التــي ينفــذها القســم، أو 

 بالتعاون مع الجهات التي تقدم الخدمة التدريبية بوزارة التربية والتعليم. 
١٠٠ % ١٠٠ %  



٢  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

ســـــــبة ن المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 مالحظات

 أدوات قياس أثر التدريب ) –حقائب  –ثانيًا: في مجال التدريب ( برامج 
" لبرنامج تنمية مهارات التفكير من خالل التدريس في تخصصات : اللغة العربية، الدرسات  دورة ١٦تنفيذ عدد " 

 االجتماعية، العلوم، والرياضيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.
١٠٠ % ١٠٠ %  

" لبرنامج التقويم البنائي من خالل التدريس للتعليم العام في تخصصات : اللغــة العربيــة،  دورة ١٢تنفيذ عدد " 
 الدرسات االجتماعية، العلوم، والرياضيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

١٠٠ % ١٠٠ %  

 -تجــاري  –زراعــي  –م الفني " صــناعي " لبرنامج التقويم البنائي من خالل التدريس للتعلي برامج ٤تنفيذ عدد " 
 فندقي " بمحافظة الغربية.

١٠٠ % ١٠٠ %  

المشــاركة مــع األكاديميــة المهنيــة للمعلمــين فــي تأهيــل مــدربين للتعلــيم المجتمعــي فــي بعــض محافظــات 
 الجمهورية.

١٠٠ % ١٠٠ %  

 " من األكاديمية المهنية للمعلمين : حقائب تدريبية ٣اعتماد عدد " 
 إعداد االختبارات التحصيلية وفقًا لمعايير جودة التقويم. ة األولى :الحقيب

 تشخيص وعالج صعوبات التعلم في القراءة، والكتابة، والحساب. الحقيبة الثانية :
 تنمية مهارات التفكير من خالل التدريس. الحقيبة الثالثة :

١٠٠ % ١٠٠ %  

مــن األكاديميــة المهنيــة للمعلمــين لبرنــامج إعــداد االختبــارات إعداد أدوات قياس اثر التــدريب للبــرامج المقدمــة 
مقابلــة فرديــة مــع  –التحصيلية وفقًا لمعايير جودة التقويم، وتمثلــت فــي : بطاقــة فحــص الســجالت والوثــائق 

 المعلم.

١٠٠ % ١٠٠ %  



٣  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

نســـــــــبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 مالحظات

 أدوات قياس أثر التدريب ) –حقائب  –تدريب ( برامج تابع ثانيًا: في مجال ال
إعداد أدوات قياس اثر التدريب للبرامج المقدمــة مــن األكاديميــة المهنيــة للمعلمــين لبرنــامج مهــارات مــديري 

مقابلة جماعيــة  –المدارس / المعاهد األزهرية، وتمثلت في : مقابلة فردية مع شيخ / وكيل المعهد األزهري 
 ملين بالمعاهد األزهرية.مع بعض العا

١٠٠ % ١٠٠ %  

إعداد أدوات قياس اثر التدريب للبرامج المقدمة من األكاديمية المهنية للمعلمين لبرنــامج التطبيقــات التربويــة 
 مقابلة فردية مع المعلم المشرف. –للمعلم المساعد، وتمثلت في : بطاقة مالحظة لداء المعلم المساعد 

١٠٠ % ١٠٠ %  

دوات قياس اثر التدريب للبــرامج المقدمــة مــن مركــز إعــداد القيــادات التربويــة التــابع لــوزارة التربيــة إعداد أ
والتعليم لبرنامج : القيــادات اإلداريــة وإدارة األزمــات لمــديري العمــوم، ومــديري اإلدارات، ورؤســاء القســام 

ابلــة بؤريــة مــع بعــض العــاملين مق –وتمثلت األدوات في : مقابلة فرديــة مــع مــدير اإلدارة / رئــيس القســم 
 أداة فحص وثائق وسجالت متعلقة بخطط اإلدارة في مواجهة األزمات. –باإلدارة التعليمية 

١٠٠ % ١٠٠ %  

إعداد أدوات قياس اثر التدريب للبــرامج المقدمــة مــن مركــز إعــداد القيــادات التربويــة التــابع لــوزارة التربيــة 
والتعليم لبرنامج : مهارات االتصــال والتواصــل وقــيم الحــوار للســادة مــديري المــديريات، ومــديري العمــوم/ 

 في اإلدارات التعليمية. ومديري اإلدارات، وتمثلت في : أداة مقابلة جماعية مع بعض العاملين

١٠٠ % ١٠٠ %  

إعداد أدوات قياس اثر التدريب للبــرامج المقدمــة مــن مركــز إعــداد القيــادات التربويــة التــابع لــوزارة التربيــة 
والتعليم لبرنامج : إعداد كوادر لتقييم األداء المؤسسات فــي ضــوء معــايير الجــودة للســادة قيــادات الجــودة 

 تعليمية، وتمثلت في: بالوزارة، والمديريات ال

١٠٠ %   



٤  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 ثالثًا: في مجال إنتاج المواد التدريبية

  % ١٠٠ % ١٠٠ إنتاج جميع المواد التدريبية المتعلقة بالبرامج التدريبية التي يعقدها القسم وفقًا لخطة العمل.
  % ١٠٠ % ١٠٠ بعدي " لتوظيفها في أعمال التدريب. –ختبارات قبلي إنتاج أدوات قياس " ا

إنتاج استمارات استطالع رأي للمشاركين فــي البــرامج التدريبيــة التــي يعقــدها القســم داخــل 
 وخارج المركز.

١٠٠ % ١٠٠ %  

تفريغ استطالعات الرأي للسادة المتدربين المشاركين في جميع البــرامج التــي نفــذها القســم 
 ال العام.طو

١٠٠ % ١٠٠ %  

المشاركة في إعداد التقارير النهائيــة لكــل برنــامج تــدريبي مــن البــرامج التــي أعــدها ونفــذها 
 القسم طوال العام.

١٠٠ % ١٠٠ %  

وتــم توزيعهــا علــى  DVDنسخ البرامج التدريبية التــي عقــدها القســم علــى أقــراص مدمجــة 
 السادة المتدربين.

١٠٠ % ١٠٠ %  



٥  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

 

 

 

 

نســـــــــبة  المستهدف طة / البرامج المستهدفةاألنش
 اإلنجاز

 مالحظات

 رابعًا في مجال اإلعالم التربوي
إعداد تغطية إعالمية لبعض األنشطة التي قام المركز / القســم طــوال العــام لنشــرها علــى 

 موقع المركز أو موقع الوزارة اإللكتروني.
٥٠ % ١٠٠ %  

لمركز في الشأن اإلعالمي من حيث تجهيز لقاءات تنفيذ ما تكلف به الوحدة من خالل مدير ا
 إعالمية ..إلخ

٤٠ % ١٠٠ %  

  % ١٠٠ % ١٠٠ م٢٠١٥إنتاج نشرة المركز عدد 
إعــداد أداة لقيــاس أثــر البــرامج التعليميــة المقدمــة علــى القنــاة التعليميــة فــي الفضــائيات 

 بوزارة الربية والتعليم. المصرية، وتقديمها لمعالي وزير التربية والتعليم، وإدارة اإلعالم
   



٦  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

 

 

 مالحظات نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 خامسًا : مجاالت أخرى 

إعداد أرشيف كامل إلكتروني لكل أعمال قسم التدريب واإلعالم وتسليمها للمشــرف 
 على قسم البحوث لنشرها على الموقع اإللكتروني للمركز بعد تطويره.

١٠٠ % ١٠٠ %  

  % ١٠٠ % ١٠٠ " لعرضه على معالي وزير التربية والتعليم SWOTإعداد تحليل رباعي " 

 – ٢٠١٥حضور جميع اجتماعت مجلس إدارة المركز التي عقدت طوال العام المــالي 
 م٢٠١٦

١٠٠ % ١٠٠ %  

تقديم تقــارير شــهرية ونصــف شــهرية عــن إنجــازات القســم والمهــام التــي قــام بهــا 
 لألستاذ الدكتور / مدير المركز.األعضاء 

١٠٠ % ١٠٠ %  

تقديم تقارير شهرية من كل عضو من أعضاء الهيئة البحثية يوضــح فيــه المهــام التــي 
قام بها داخل أو خارج المركــز، والتنميــة المهنيــة الخاصــة بــه مــن حضــور مــؤتمرات، 

 سيمنارات، لقاءات خارجية، ...إلخ

١٠٠ % ١٠٠ %  

  % ١٠٠ % ١٠٠ في برامج اعتماد المدربين باألكاديمية المهنية للمعلمين . مشاركة أعضاء القسم



٧  

 م٢٠١٦- ٢٠١٥تقریر سنوي عن أعمال قسم التدریب واإلعالم خالل العام 

 

 

 

 

 

                    

 مالحظات نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 تابع خامسًا : مجاالت أخرى 

مشاركة اعضاء القسم في تطبيــق األدوات البحثيــة الخاصــة بــبعض المشــروعات التــي 
ألف معلم  ٣٠ارات البيرلز في اللغة العربية، واختبار مسابقة ال يقوم بها المركز مثل اختب

 مع وزارة التربية والتعليم.

١٠٠ % ١٠٠ %  

-٢٠١٥تزويد األكاديمية المهنية للمعلمين بما تم مــن إنجــازات فــي خطــة القســم للعــام 
م طبقًا لتعليمــات الكتــاب الــدوري الصــادرة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم فــي هــذا ٢٠١٦

 شأن.ال

١٠٠ % ١٠٠ %  

الرد على جميع الخطابــات واإلحــاالت الــواردة مــن مــدير المركــز / األمانــة العامــة فيمــا 
 يختص بالتدريب واإلعالم.

١٠٠ % ١٠٠ %  


