
١ 

 

 م٢٠١٧ – ٢٠١٦تقریر نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام 

  م )٢١٠٦دیسمبر  –( یولیو  

نسبة  المستھدف األنشطة / البرامج المستھدفة
 اإلنجاز

 عدد المستفیدین فترة التنفیذ

 قیادة موجھ معلم إدارة محافظة أوالً في مجال التخطیط والمتابعة
       يوليو %١٠٠ %١٠٠ م٢٠١٧ -٢٠١٦لموافقات الخاصة بتنفيذ خطة القسم للعام اإلدارية لمتابعة ال

التخطيط الختيار عينة التطبيق الميداني ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لبرامج األكاديمية المهنية 
 للمعلمين.

      يوليو %١٠٠ %١٠٠

 –ن امج األكاديمية المهنية للمعلميي ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لبروضع خطة التطبيق الميدان
 المرحلة األولى " المعلم المساعد" لبرنامج تطبيقات تربوية داخل الفصل.

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ أغسطس %١٠٠ %١٠٠

 –ن يوضع خطة التطبيق الميداني ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لبرامج األكاديمية المهنية للمعلم
المرحلة الثانية " موجهي المواد الدراسية" لبرنامج إعداد االختبارات التحصيلية في ضوء معايير جودة 

 التقويم.

  ٣٠٦   ١٢ أغسطس %١٠٠ %١٠٠

 –ن وضع خطة التطبيق الميداني ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لبرامج األكاديمية المهنية للمعلمي
 معاهد األزهرية" لبرنامج مهارات القيادة واإلدارة.المرحلة الثالثة " قيادات ال

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ أغسطس %١٠٠ %١٠٠

م واعتمادها من جهاز التنظيم واإلدارة ٢٠٦/  ١٢- ٣١إلى  ٧-١إعداد خطة القسم خالل الفترة من 
 إداريًا وماليًا.

      أغسطس %١٠٠ %١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                                

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                                     

 

 



٢ 

 

 م ) ٢١٠٦ديسمبر  –( يوليو م ٢٠١٧ – ٢٠١٦لتي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات ا

نسبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 عدد المستفيدين فترة التنفيذ

 قيادة موجه معلم إدارة محافظة تابع أوالً في مجال التخطيط والمتابعة
ب المالية الخاصة بتنفيذ المرحلة األولى مع جهاز التنظيم واإلدارة في ضوء الئحة متابعة الجوان

 التدريب بالقسم.
      نوفمبر %١٠٠ %١٠٠

      نوفمبر %١٠٠ %١٠٠ التخطيط إلعداد أدوات قياس أثر التدريب لمشروع التعليم أوالً للمدارس الرسمية المتميزة للغات
لنهائي للمرحلة األولى من قياس أثــر التــدريب المتعلقــة بــالمعلم االنتهاء من إعداد التقرير ا

 المساعد.
   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ يوليو %١٠٠ %١٠٠

االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للمرحلة الثانية من قياس أثر التدريب المتعلقة بالموجهين في 
 المواد الدراسية المختلفة

 -سبتمبر  %١٠٠ %١٠٠
 ديسمبر

٣٠٦  ٦٦ ١٢  

نتهاء من إعداد التقرير النهائي للمرحلة الثالثة من قياس أثر التدريب المتعلقة بقيادات المعاهد اال
 األزهرية

يناير  % ١٠٠ % ١٠٠
 م٢٠١٧

١٨٣   ٥٥ ١٣ 

 س قسم التدريب واإلعالمرئي                                                                                                                  

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                                  

 

 

 

 

 



٣ 

 

 م ) ٢١٠٦ديسمبر  –( يوليو م ٢٠١٧ – ٢٠١٦تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام 

نسبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

فترة 
 التنفيذ

 عدد المستفيدين

 قيادة موجه معلم  إدارة محافظة ثانيًا:  في مجال التدريب
فحص  –مقابلة مع المشرف  –إعداد أدوات قياس أثر تدريب المعلم المساعد ( بطاقة مالحظة 

 وسجالت )وثائق 
      يوليو %١٠٠ %١٠٠

إعداد أدوات قياس أثر تدريب موجهي المواد الدراسية في برنامج االختبارات التحصيلية ( فحص 
 مقابلة شخصية ). –وثائق وسجالت 

      يوليو %١٠٠ %١٠٠

      يوليو %١٠٠ %١٠٠ مقابلة جماعية ). –إعداد أدوات قياس أثر تدريب قيادات المعاهد األزهرية ( مقابلة فردية 
    ١٢٠ ٢٢ سبتمبر % ١٠٠ % ١٠٠ تصميم شيتات التفريغ ألدوات القياس والتقييم للمراحل الثالثة إلكترونيًا.

المشاركة في تفريغ نتائج أدوات القياس بعد التطبيق للمرحلة األولى " المعلم المساعد ". 
 إلكترونيًا.

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ أكتوبر %١٠٠ %١٠٠

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ نوفمبر %١٠٠ %١٠٠ اإلحصائي ألدوات قياس وتقييم أثر تدريب المعلم المساعد. التحليل
تقرير معالي الــوزير )  –التعاون مع وحدة التخطيط في إعداد التقرير النهائي " اإلحصائي 

 للمرحلة األولى
   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ نوفمبر %١٠٠ %١٠٠

التطبيق للمرحلة الثانية " موجهي المواد الدراسية المشاركة في تفريغ نتائج أدوات القياس بعد 
 " إلكترونيًا

  ٣٠٦  ٦٦ ١٢ ديسمبر % ١٠٠ % ١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                           

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                        

 

 



٤ 

 

 م ) ٢١٠٦ديسمبر  –( يوليو م ٢٠١٧ – ٢٠١٦تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام 

 عدد المستفيدين فترة التنفيذ نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 قيادة موجه معلم إدارة محافظة تابع ثانيًا:  في مجال التدريب

 ٣٠٦   ٦٦ ١٢ ديسمبر % ١٠٠ % ١٠٠ التحليل اإلحصائي ألدوات قياس وتقييم أثر تدريب موجهي المواد الدراسية.
تقريــر  –هــائي " اإلحصــائي التعاون مع وحدة التخطيط في إعداد التقرير الن

 معالي الوزير ) للمرحلة الثانية
 ٣٠٦   ٦٦ ١٢ ديسمبر % ١٠٠ % ١٠٠

المشاركة في تفريغ نتائج أدوات القياس بعد التطبيق للمرحلة الثالثة " قيادات 
 المعاهد األزهرية " إلكترونيًا

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ ديسمبر %١٠٠ %١٠٠

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ ديسمبر %١٠٠ %١٠٠ أثر تدريب قيادات المعاهد األزهرية. التحليل اإلحصائي ألدوات قياس وتقييم
تقريــر  –التعاون مع وحدة التخطيط في إعداد التقرير النهــائي " اإلحصــائي 

 معالي الوزير ) للمرحلة الثالثة
 –ديسمبر  %١٠٠ %١٠٠

 م٢٠١٧يناير 
١٨٣    ٥٥ ١٣ 

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                      

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



٥ 

 

 م )٢١٠٦ديسمبر  –( يوليو   م٢٠١٧ – ٢٠١٦التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم 

 عدد المستفيدين فترة التنفيذ نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 قيادة موجه معلم إدارة محافظة ثالثًا:  في مجال إنتاج المواد التدريبية 

" مــع  المرحلة األولىخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب " متابعة أعمال الطباعة ال
 مطبعة المركز.

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ أغسطس %١٠٠ %١٠٠

" مــع  الثانية المرحلةمتابعة أعمال الطباعة الخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب " 
 مطبعة المركز.

  ٣٠٦  ٦٦ ١٢ سبتمبر %١٠٠ %١٠٠

" مــع  الثالثة المرحلةبأدوات قياس وتقييم أثر التدريب " متابعة أعمال الطباعة الخاصة 
 مطبعة المركز.

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ أكتوبر %١٠٠ %١٠٠

إعداد التجهيزات اللوجستية المتعلقة بتطبيق األدوات في المحافظات المختلفة للمرحلــة 
 األولى " المعلم المساعد ".

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ أكتوبر %١٠٠ %١٠٠

جستية المتعلقة بتطبيق األدوات في المحافظات المختلفة للمرحلــة إعداد التجهيزات اللو
 الثانية " موجهي المواد الدراسية ".

  ٣٠٦  ٦٦ ١٢ نوفمبر %١٠٠ %١٠٠

إعداد التجهيزات اللوجستية المتعلقة بتطبيق األدوات في المحافظات المختلفة للمرحلــة 
 الثالثة " قيادات المعاهد األزهرية ".

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ برنوفم %١٠٠ %١٠٠

اإلعداد والتنظيم للقاءات التنويرية بين أعضاء القســم والســادة المنســقين بمحافظــات 
 الجمهورية لتطبيق أدوات قياس أثر التدريب في المراحل الثالثة.

-أكتوبر  %١٠٠ %١٠٠
 نوفمبر

     

   ١٧١٥ ٨٦ ١٥ نوفمبر %١٠٠ %١٠٠ م المساعد.المشاركة في تفريغ االستجابات الخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب للمعل
المشاركة في تفريغ االستجابات الخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب لموجهي المواد 

 الدراسية.
  ٣٠٦  ٦٦ ١٢ ديسمبر %١٠٠ %١٠٠

المشاركة في تفريغ االستجابات الخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب لقيادات المعاهد 
 األزهرية.

 ١٨٣   ٥٥ ١٣ ديسمبر %١٠٠ %١٠٠

                              



٦ 

 

                                                                                               

 م )٢١٠٦ديسمبر  –م ( يوليو ٢٠١٧ – ٢٠١٦تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام       

 فترة التنفيذ نسبة اإلنجاز المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 رابعًا:  في مجال اإلعالم

 يوليه %٥٠ %١٠٠ استالم بعض البحوث والدراسات العلمية للنشر في مجلة المركز.
 أغسطس %١٠٠ %١٠٠ عرض الدراسات العلمية الواردة لمجلة المركز على لجان التحكيم.

مدير المركز لعرضها في اجتماعات مجلس إدارة لى قسام العلمية وتحريرها وإرسالهه إاستالم اإلنجازات الخاصة باأل
 المركز.

 طوال العام %٥٠ %١٠٠

 سبتمبر %١٠٠ %١٠٠ تسليم الدراسات العلمية الخاصة بالمجلة إلى مطبعة المركز بعد التحكيم والتعديل النهائي.
 ديسمبر -أكتوبر    عاون مع قسم التقويم فى تهيئة المقومين لتطبيق أدوات قياس أثر التدريب.الت

 نوفمبر   حضور اللقاء المجتمعى عن تطوير التعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية في  السادس من أكتوبر.

فى ندوة " برامج التنمية المهنية للمعلمين في الميزان " التى  تقديم ورقة عمل عن قياس أثر التدريب باسم القسم
 نظمتها الجمعية المصرية للتقويم التربوى .

 ديسمبر  

 طوال الفترة   .مشاركة بعض أعضاء القسم فى مناقشة الرسائل العلمية

ركزالقومى لالمتحانات و مشاركة أعضاء القسم فى الندوات و المؤتمرات العلمية ، والتحدث باسمائهم كأعضاء بالم
 التقويم التربوى .

 طوال الفترة  

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                       

 أ.د أسامة ماھر حسین                                                                                                        


