
١ 

 

  م )٢١٠٧ یونیو – ینایر( م ٢٠١٧ – ٢٠١٦تقریر نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققھا قسم التدریب واإلعالم وفقاً للخطة المعتمدة للعام 

فترة  نسبة اإلنجاز المستھدف األنشطة / البرامج المستھدفة
 التنفیذ

 عدد المستفیدین

 مدارس لمیذت معلم إدارة محافظة أوالً في مجال التخطیط والمتابعة
 -٢٠١٦للعــام ( المرحلة الثانيــة ) لموافقات الخاصة بتنفيذ خطة القسم اإلدارية لمتابعة ال

 م٢٠١٧
       يناير %١٠٠ %١٠٠

التخطيط إلعداد أدوات قياس وتقييم أثر التدريب لمخرجات برنامج رفع الكفاءة المهنية 
ن مؤسسة التعليم أوالً بالتعاون للمعلمين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمقدم م

 مع مركز إعداد القيادات بوزارة التربية والتعليم.

 ٣٣١ --- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ يناير %١٠٠ %١٠٠

      فبراير % ١٠٠ % ١٠٠ م وتسليمها لجهاز التنظيم واإلدارة.٢٠١٨- ٢٠١٧إعداد خطة قسم التدريب واإلعالم للعام 
رفــع امج نني ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لبرالتطبيق الميداواختيار عينة وضع خطة 

الكفاءة المهنية للمعلمين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمقدم من مؤسسة التعليم 
 أوالً بالتعاون مع مركز إعداد القيادات بوزارة التربية والتعليم.

 ٣٣١ --- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ فبراير %١٠٠ %١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                                

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                                     

 

 

 

 

 



٢ 

 

 م ) ٢١٠٧يونيو  –( يناير  م ٢٠١٧ – ٢٠١٦ير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام تقر

نسبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

فترة 
 التنفيذ

 عدد المستفيدين

 مدارس تلميذ معلم إدارة محافظة تابع أوالً في مجال التخطيط والمتابعة
التخطيط إلعداد أدوات قياس وتقييم أثر التدريب لمخرجات برنامج القرائية لمعلمي الصفوف 
الثالثة األولى بالتعليم االبتدائي، وتالميذ الصف الثالث االبتدائي بالتعاون مع إدارة القرائيــة 

 بالوزارة.

 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ فبراير %١٠٠ %١٠٠

لتطبيق أدوات قياس وتقييم أثــر التــدريب لمخرجــات برنــامج ني وضع خطة التطبيق الميدا
القرائية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى بالتعليم االبتدائي، وتالميذ الصف الثالث االبتــدائي 

 بالتعاون مع إدارة القرائية بالوزارة.

 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ مارس  %١٠٠ %١٠٠

 ٣٣١ --- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ مارس %١٠٠ %١٠٠ لمي المدارس الرسمية والمتميزة للغاتإعداد خطة تفريغ ادوات التطبيق الميداني لمع
إعداد خطة تفريغ ادوات التطبيق الميداني لمعلمي الصفوف الثالثة األولى ضــمن برنــامج 

 القرائية.
 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ ابريل %١٠٠ %١٠٠

ع الكفاءة المهنية لمعلمي إعداد التقرير النهائي لدراسة قياس وتقييم أثر التدريب لبرنامج رف
 الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

 ٣٣١ --- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ مايو %١٠٠ %١٠٠

إعداد التقرير النهائي لدراسة قياس وتقييم أثر التدريب لبرنامج القرائية لمعلمي الصــفوف 
 الثالثة األولى بالتعليم االبتدائي.

 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ مايو %١٠٠ %١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                                  

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                                  

 

 



٣ 

 

 م ) ٢١٠٧يونيو  –( يناير م ٢٠١٧ – ٢٠١٦تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام        

نسبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 عدد المستفيدين فترة التنفيذ

 مدارس تلميذ معلم إدارة محافظة ثانيًا:  في مجال التدريب
معلمي الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية بالمدارس الرسمية إعداد أدوات قياس أثر تدريب 

والمتميزة للغات ضمن برنامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين والمقدم من مؤسسة التعليم 
 أوالً.

 -٢٠١٦ديسمبر  %١٠٠ %١٠٠
 م٢٠١٧اير ين

٣٣١ --- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ 

المشاركة مع وحدة التخطيط بالقسم في وضع خطة التطبيق الميداني لتطبيق أدوات قياس 
 وتقييم أثر التدريب لمعلمي المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

 فبراير %١٠٠ %١٠٠

تعليم أوالً، إعداد لقاء تنويري للسادة منسقي المحافظات والمقومين ومسئولي إدارة ال
ومسؤلي إدارة التجريببات بوزارة التربية والتعليم حول إجراءات التطبيق الميداني ألدوات 

 قياس وتقييم أثر التدريب.

 ٣٣١  ٣٧٢ ٨٥ ١٥ مارس %١٠٠ %١٠٠

      مارس % ١٠٠ % ١٠٠ لمعلمي المدارس الرسمية والمتميزة للغات.تصميم شيتات التفريغ ألدوات القياس والتقييم 
المشاركة مع وحدة التخطيط بالقسم في وضع خطة التطبيق الميداني لتطبيق أدوات قياس 
 وتقييم أثر التدريب لمعلمي الصفوف الثالثة األولى بالتعليم االبتدائي ضمن برنامج القرائية.

١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩  %١٠٠ %١٠٠ 

لثالثة األولى ضمن برنامج لمعلمي الصفوف اتصميم شيتات التفريغ ألدوات القياس والتقييم 
 القرائية.

 مارس %١٠٠ %١٠٠

إعداد لقاء تنويري للسادة منسقي المحافظات والمقومين حول غجــراءات تطبيــق أدوات 
قياس وتقييم أثر التدريب لمعلمي الصفوف الثالثة األولى بالتعليم االبتدائي ضمن برنامج 

 القرائية.

      مارس %١٠٠ %١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                                       

 أسامة ماهر حسين أ.د                                                                                                                       

 



٤ 

 

 م ) ٢١٠٧يونيو  –( يناير  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
 مدارس تلميذ معلم إدارة افظةمح تابع ثانيًا:  في مجال التدريب

متابعة تطبيق ادوات قياس وتقييم أثر التدريب لمعلمــي الرياضــيات والعلــوم واللغــة اإلنجليزيــة 
بالمدارس الرسمية والمتميزة للغــات بالتعــاون مــع المقــومين المرشــحين مــن قســم التقــويم 

 بالمركز.

 ٣٣١ ---- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ مارس %١٠٠ %١٠٠

قياس وتقييم أثر التدريب لمعلمي الصفوف الثالثــة األولــى ضــمن برنــامج تطبيق أدوات  متابعة
القرائية في بعض المحافظات بالتهاون مالسادة المقومين المرشحين من قبــل قســم التقــويم 

 بالمركز.

 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ أبريل %١٠٠ %١٠٠

واللغة اإلنجليزيــة  معلمي الرياضيات والعلومالتحليل اإلحصائي ألدوات قياس وتقييم أثر تدريب 
 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

      مايو -ابريل  % ١٠٠ % ١٠٠

التحليل اإلحصائي ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب لمعلمي الصــفوف الثالثــة األولــى بــالتعليم 
 االبتدائي ضمن برنامج القرائية.

      مايو % ١٠٠ % ١٠٠

س وتقيــيم أثــر التــدريب لمعلمــي الرياضــيات والعلــوم واللغــة إعداد التقرير النهائي لدراسة قيا
اإلنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات ضمن برنامج رفــع الكفــاءة المهنيــة للمعلمــين، 
وإرساله لمعالي وزير التربية والتعليم والسادة المعنيــين بالبرنــامج مــن خــالل األســتاذ الــدكتور 

 مدير المركز.

      مايو %١٠٠ %١٠٠

إعداد التقرير النهائي لدراسة قياس وتقييم أثر التدريب لمعلمي الصفوف الثالثة األولى بالتعليم 
االبتدائي ضــمن برنــامج القرائيــة، وإرســاله لمعــالي وزيــر التربيــة والتعلــيم والســادة المعنيــين 

 بالبرنامج من خالل األستاذ الدكتور مدير المركز.

      يونيو %١٠٠ %١٠٠

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                      

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                        

 



٥ 

 

 م ) ٢١٠٧يونيو  –( يناير    م٢٠١٧ – ٢٠١٦سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للعام  تقرير نصف

نسبة  المستهدف األنشطة / البرامج المستهدفة
 اإلنجاز

 عدد المستفيدين فترة التنفيذ

تلم معلم إدارة محافظة ثالثًا:  في مجال إنتاج المواد التدريبية 
 يذ

 مدارس

معلمي العلوم واالرياضــيات متابعة أعمال الطباعة الخاصة بأدوات قياس وتقييم أثر التدريب 
 مع مطبعة المركز. واللغة اإلنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

 ٣٣١ ---- ٣٧٢ ٨٥ ١٥ مارس -قبراير  %١٠٠ %١٠٠

معلمــي الصــفوف الثالثــة أثــر التــدريب متابعة أعمال الطباعة الخاصة بأدوات قياس وتقيــيم 
 مع مطبعة المركز. األولى بالتعليم األبتدائي ضمن برنامج القرائية

 ١٨٩ ١٦١ ٣٥٩ ٣٩ ٩ مارس %١٠٠ %١٠٠

 

 ئيس قسم التدريب واإلعالمر                                                                                                                             

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



٦ 

 

 م ) ٢١٠٧يونيو  –( يناير  م ٢٠١٧ – ٢٠١٦ام تقرير نصف سنوي عن اإلنجازات التي حققها قسم التدريب واإلعالم وفقًا للخطة المعتمدة للع

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

المشاركة في إعداد لقاء تنويري للسادة منســقي المحافظــات والمقــومين ومســئولي إدارة التعلــيم أوالً، ومســؤلي إدارة 
 لتربية والتعليم حول إجراءات التطبيق الميداني ألدوات قياس وتقييم أثر التدريب.التجريببات بوزارة ا

 مارس %١٠٠ %١٠٠

المشاركة في اإلشراف علــى تطبيــق أدوات قيــاس وتقيــيم أثــر التــدريب لمعلمــي الرياضــيات والعلــوم واللغــة اإلنجليزيــة 
 مركز.  بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالتعاون مع قسم التقويم بال

 مارس %١٠٠ %١٠٠

المشاركة في إعداد لقاء تنويري للسادة منسقي المحافظات والمقــومين ومســئولي القرائيــة حــول تطبيــق أدوات قيــاس 
 وتقييم أثر التدريب بالمحافظات المختلفة.

 مارس %١٠٠ %١٠٠

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

   

 رئيس قسم التدريب واإلعالم                                                                                                       

 أ.د أسامة ماهر حسين                                                                                                        


