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المكون األول 

• الجامعة العربية االمريكية

• جامعة النجاح الوطنية

• جامعة القدس

• جامعة بيت لحم

• جامعة الخليل

• جامعة األزهر في غزة

المكون الثاني1 
  

• جامعة النجاح الوطنية

• جامعة القدس المفتوحة

• جامعة القدس

• جامعة الخليل

• جامعة األزهر في غزة

1  شاركت جامعة بيرزيت في المرحلة األولى 2015-2011 

   إال أنها انسحبت في المرحلة الثانية

1) الترخيص المهني للمعلمين:

تمـــارس الـــوزارات والحكومات واجبهـــا تجاه المجتمـــع في تقديم 
الخدمات المهنية من خالل:

(أ ) ضمان االعتماد المهني للبرامج، 

(ب ) إصـــدار "رخصة لممارســـة المهنة" للمعلمين (كما هو الحال  
مع األطباء، وأطباء األسنان، والمحامين، الخ) 

السياسات المتاحة إلصدار الترخيص: 

1.   التعامـــل مـــع جميع خريجي برامج تدريـــب المعلمين ما قبل 
الخدمـــة المعتمدة مـــن هيئة االعتماد والجـــودة على أنهم 
حاصلون على ترخيص لممارســـة مهنة التعليم للصفوف من 
1-4، وبالتالي اعتبارهم مؤهلين للتقدم للوظائف التعليمية 

المتاحة في المدارس الحكومية.

2.   أو الحصـــول علـــى ترخيـــص لممارســـة مهنة التعليـــم للتأهل 
للعمـــل في المدارس الحكومية، حيث ســـيكون على خريجي 
دراســـة  التعليميـــة  وغيـــر  التعليميـــة  التخصصـــات  جميـــع 
مجمعـــات مقـــررة كجـــزء من برنامـــج مهني مشـــابه للبرنامج 
المعـــروض حالًيـــا فـــي المكـــون الثاني من مشـــروع تحســـين 

إعداد وتدريب المعلمين.

3.   وأخيـــرًا، مواصلـــة العمل باإلجـــراء الحالي، حيث يمكن لجميع 
خريجي مهنـــة التعليم التقدم للوظائف التعليمية. ومن ثم، 
التقـــدم لطلـــب "حســـن األداء" خـــالل فتـــرة عـــام واحـــد من 
التوظيـــف، باعتبارهـــا ســـنة تدريـــب إجبـــاري مســـبق للتقدم 
بطلـــب للحصـــول على "رخصـــة لممارســـة المهنـــة" وبالتالي 
الحصـــول علـــى األهليـــة للحفاظ علـــى أو التقـــدم للوظائف 

التعليمية المتاحة في المدارس الحكومية.

2) اســــتخدام ملحق التطـــور المهـــني للمعلــــم الفلســطيني:

يعتبـــر ملحـــق التطور المهنـــي دليل متعدد األهـــداف يعتمد على 
الكفايـــة لتطويـــر كفايـــات المعلـــم - ويعـــد األول مـــن نوعـــه في 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. تم تصميم هذا الدليل 
لتوفير إطار لـ: (أ) تقييم كل من المتدربين والمعلمين الممارســـين 
للمهنـــة؛ (ب) تطويـــر برامج إعـــداد وتدريب المعلميـــن قبل وأثناء 
الخدمـــة وكذلـــك التطور المهني المســـتمر؛ (ج) اختيـــار المعلمين 
المرشـــدين وغيرهم مـــن المعلميـــن المتميزيـــن؛ (د) ترقية وتطور 
المعلمين داخل نطاق مدرســـته؛ (هـ) التطور المهني للمعلم في 

السلم الوظيفي.

السياســـة المقترحة: أن تتأكد وزارة التربية والتعليم من استخدام 
الملحـــق فـــي كافة العمليـــات المتعلقـــة بتطوير وتأهيـــل وتقييم 

المعلمين.

3) المعلمين المرشدين واإلرشاد:

يأتـــي دور المعلم المرشـــد حين تلتقي النظرية بالممارســـة، وحين 
تلتقي مساقات الجامعة بالممارسات الصفية، وحين يجد المعلم 
المتـــدرب نفســـه  أمام عقبات مهنة التدريـــس في الغرف الصفية 

وفي مواجهة مشكالت التعليم والتعلم. 

توصيات سياساتية لإلستدامة والمأسسة

الجامعات
المشاركة في المشروع

السياســـة المقترحـــة: االعتـــراف الرســـمي والتقديـــر للمعلميـــن 
المرشـــدين والذين يخدمـــون التطور المهني وليـــس فقط الطلبة 
المعلمين والمعلمين الجدد بل يتعداه إلى المعلمين الممارســـين 
للمهنـــة فـــي محيطهم، حيـــث يمكـــن اختيارهم ضمن المســـتوى 
الرابـــع في الســـلم الوظيفي بناء على مســـتوى كفايـــات المعرفة 
في ملحق التطور المهني والتي تعرف هذه الفئة من المعلمين.

4) تدريب المعلمين أثناء الخدمة والتطور المهني المستمر: 

السياســـة المقترحة: المجمعات التي تم تطويرها للمكون الثاني 
من مشـــروع تحســـين إعداد وتدريب المعلمين توفر محور رئيسي 
يمكـــن بنـــاء برامج تدريب وتطوير مهني  مســـتندة اليه يتمكن من 
خاللها جميع المعلمين الذين يعملون في النظام الحكومي (في 
الخدمة) من تلقي برامج تدريبية مرتبطة بملحق التطور المهني. 

5) االستمرارية والترابط:

االســـتمرار فـــي التطوير المهني للمعلـــم؛ (ب) الحفاظ على روابط 
منظمة ومبنية على الشـــفافية بين ذوي العالقة. كما وأن هناك 
إجماع بين التربويين على أن تطوير المعلمين يجب أن يشكل حلقة 
مترابطـــة مـــن البداية في برامج ما قبل الخدمة ثم مرحلة التدريب 
وأخيـــرًا فـــي مراحل التطور المهني المســـتمر. ولذلـــك، تم تصميم 

ملحق التطور المهني بحيث يسهل استمرارية هذه التدرج.

السياســـة المتبعـــة: يجب أن تتأكـــد وزارة التربيـــة والتعليم من أن 
الهيـــاكل الموضوعـــة بخصـــوص التدريـــب أثنـــاء الخدمـــة والتطوير 
المهني المســـتمر ال تساهم في تمكين اإلنقسام بين كل حلقات 
التدريـــب بـــدءًا ببرامـــج تدريـــب المعلمين مـــا قبل الخدمـــة ومرورًا 
بالتعييـــن والتجنيـــد (induction) والتدريـــب أثناء الخدمـــة وانتهاًء 
بالتطـــور المهني المســـتمر. عند تقديم الخدمـــات لهذه المناطق 
من قبل المؤسســـات المختلفة دون وجود تواصل أو تنســـيق بين 
الجهـــات التـــي تقـــوم بالتدريـــب، فإن اســـتمرارية التطويـــر ومغزى 
التدريب العملي ســـيكون في خطر. كما وتحول هذه االنقسامات 
دون تبادل المعرفة بين الجامعات والمؤسســـات األخرى المزودة 

للخدمة. 

لقـــد كان الهـــدف الرئيســـي من الخطة االســـتراتيجية لوزارة التربيـــة والتعليم حول تطوير 
التعليـــم (2008-2012 ) هـــو تعزيـــز جودة التعليم في جميع المؤسســـات التعليمية في 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة، والتي بشـــرت بانتقـــال التركيز من الوصول إلـــى التركيز على 
الجـــودة عـــن طريق التركيز علـــى اإلصالح في ِإْعـــَداد وتأهيل المعّلـــم، ولذلك حثت على 
وضـــع اســـتراتيجية ِإعداد وتأهيـــل المعّلمين، والتي قدمت خارطـــة طريق واضحة لتطوير 
مهنة التدريس وإعداد تأهيل المعلم في برامج مســـتويات إعداد وتأِهيل اْلُمَعلِمين َقبل 
ُمزاولة اْلِخدمة وإعداد وتأِهيل اْلُمَعلِمين اْلُمَزاوِلين ِللِخدمة والتطوير المهني المســـتمر. 
مين،  وكانت األهداف الرئيســـية لهذه االســـتراتيجية تحســـين برامج إعداد وتأهيـــل المعلِّ
وتطوير المؤسسات التي تقدمها، وقد أولت االستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتقديم البرامج 
التي تمّكن عدد كبيرًا من المعّلمين غير المؤهلين من خالل النظام من تطوير مؤهالتهم 
المهنيـــة إلـــى المســـتويات المطلوبـــة فـــي المعاييـــر المنصـــوص عليهـــا حديثـــا في منح 
الشـــهادات للمعّلميـــن، واالعتماد الـــدوري لبرامـــج التربية واعداد المعلمين، و تأســـيس 
هيـــاكل مهنيـــة للمعّلميـــن ووضـــع المعاييـــر التطويريـــة بهـــدف تنظيـــم المهنـــة ومنـــح 

الشهادات للمعّلمين.  

وافق البنك الدولي بطلب من الســـلطة الفلسطينية على تمويل َمُشروع إعَداد وتأِهيل 
اْلُمَعلِمين لدعم تنفيذ االستراتيجية. والذي يتألف من ُمكّونين متكاملين وحسب اآلتي: 

1. المكـــون األول: تعزيـــز الممارســـات الصفيـــة لبرامـــج تدريب المعلميـــن قبل الخدمة 
ويهدف إلى 1) تحسين نوعية عنصر الممارسة العملية أو التدريب العملي في ِإعَداد 
دِريب اْلَعَملـــي)، 2) تطوير ومواءمة  وتأهيـــل المعلميـــن قبل مزاولـــة الخدمـــة (أي التَّ
برامـــج إعـــداد وتدريـــب المعلمين قبـــل الخدمة بشـــقيها النظري والعملي وبشـــكل 
متكامـــل، 3) اإلرتقاء بَبَرامج إعَداد وتأِهيـــل اْلُمَعلِمين وكذلك برامج التدريب العملي 

إلى المعايير الدولية الجيدة والمتقدمة.

2. اُلمّكـــون الثانـــي: التطويـــر المهنـــي المســـتمر لمعلمـــي المرحلـــة األساســـية (أثناء 
الخدمـــة) ويهـــدف إلـــى 1) دعم وإنشـــاء وتقديم مجمعـــات تدريبية لتدريـــب وتأهيل 
معّلمـــي الصفـــوف من 1-4 ســـواء مؤهالتهـــم األكاديمية أو المهنية التدريســـية أو 
كليهمـــا، باإلضافـــة إلـــى المعّلميـــن الذيـــن ال يمتلكـــون المتطلبـــات الجديـــدة مـــن 
الشـــهادات المهنية المطلوبة وفق اســـتراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين، 2) تيســـير 
انتقال هؤالء المعّلمين غيرالمؤهلين ومعظمهم معلمو موضوعات معينة ليصبحوا 

قادرين على تدريس منهاج متكامل للصفوف 4-1.

 المشروع في سطور

معلومات االتصال
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على العنوان التالي: 

وحدة مشاريع البنك الدولي، وزارة التربية والتعليم، مبنى مركز المناهج 
شارع حنا العجلوني، الماصيون 

رام الله، فلسطين
تلفون:                          |      فاكس:

الموقع االلكتروني:                         |      البريد االلكتروني:

World Bank Project Coordination Unit

+970 2 2969352/366+970 2 2969369
www.palpcu.psinfo@palpcu.ps



 التقييم الخارجي لمشروع تحسين إعداد وتدريب المعلمين - النتائج والتحديات

1. لقـــد حان الوقت لـــوزارة التربية والتعليم 
لتلخيـــص جميع اإلنجازات الســـابقة وبناء 
التعليـــم  لمهنـــة  جديـــدة  إســـتراتيجية 
تتضمـــن جميع التغيرات التي طرأت على 
التعليم منذ إطالق االستراتيجية األولى 

في عام 2008.
2. يعتبـــر وجـــود كادر وطنـــي محلـــي مـــن 
المدربين شـــرطًا أساســـيًا الســـتدامة أي 
تدريـــب مســـتقبلي، لقـــد وّفـــر البرنامـــج 
تدريبـــًا فنيـــًا لطاقـــم المعهـــد الوطنـــي 
للتدريـــب التربوي، وبنـــاًء عليه يجب على 
المعهـــد أن يكـــون لـــه دورًا أساســـيًا في 
تدريب المعلمين مستقبًال حيث أن ذلك 
ســـوف يعـــزز اســـتدامة عمليـــة التدريب 
إضافًة إلى كونه أكثر فعالية ونجاعًة من 

حيث اإلدارة المالية.
3. يجـــب أن يكـــون المشـــرفون فـــي وزارة 
التربية والتعليم جزًءا من برنامج التدريب 
واالرشـــاد. يتمثـــل ذلـــك في إعطـــاء دور 
للمشرفين لدعم وربما تدريب المعلمين 
المرشـــدين الذين يشـــرفون على الطلبة 
المعلميـــن أثناء تدريبهم والتســـجيل في 
دورات التدريب العملي. حيث سيســـاعد 
وجود المشرفين في استدامة المشروع 

على المدى الطويل.
جميـــع  عبـــرت  مســـتقبلية:  أبحـــاث   .4
برنامـــج  الجامعـــات عـــن ثقتهـــا فـــي أن 
تدريـــب المعلمين قبل الخدمة يضمن أن 
الخريجين بإمكانهم تدريس جميع المواد 
للصفـــوف  مـــن 1-4 ، ومـــع ذلـــك هناك 
حاجة إلى مزيد من االبحاث لإلجابة على 
أســـئلة مثل: ما هي الصفات التي يفضل 
فـــي  وجودهـــا  المعلمـــون  الطلبـــة 
الصفـــات  مـــا  المرشـــدين؟  المعلميـــن 
المرشـــدين  المعلميـــن  بيـــن  المشـــتركة 
المتميزيـــن؟ ما هي الصفات التي يفضل 
فـــي  وجودهـــا  المرشـــدون  المعلمـــون 

الطلبة المعلمين؟
5. يجب علـــى وزارة التربية والتعليم ووزارة 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي نشـــر 
وتبّنـــي وثائـــق اعتمـــاد البرامـــج التربوية، 
والتـــي تـــم إعدادها من خالل المشـــروع 
فـــي هيئـــة االعتمـــاد والجـــودة  وضمان 
اســـتمرار العمل بنفس النســـق مع بقية 
مؤسســـات التعليم العالـــي وكذلك مع 

البرامج المشابهة.
6. يجـــب تعديـــل نمـــاذج وإجـــراءات التقييم 
اإلشـــراف،  عمليـــة  فـــي  المســـتخدمة 
آخذيـــن بعين االعتبـــار عناصر مـــن ملحق 
التطويـــر المهنـــي للمعلم الفلســـطيني 
انجـــاز  ملـــف  واســـتخدام   (PTPDI)

المعلمين.
7. يجب أن يشتمل برنامج التطوير المهني 
دائًمـــا على التعليـــم التكاملـــي، وتدريب 
مـــع  التعامـــل  كيفيـــة  علـــى  المعلميـــن 

احتياجات الطالب المتنوعة.

االســــــــــتنتــــاجـــــــات
والتـــوصيــــات 

يســـتخدم البرنامـــج (القديم) فـــي جامعة الخليل 
مجموعة واسعة من المساقات التعليمية ذات 
الصلـــة والرائجة. ولكن، لم تكن هذه المســـاقات 
تتبع المبادئ المعمول بها في تصميم المناهج 
والترابـــط  المحتـــوى  حيـــث  مـــن  الدراســـية 
والتسلســـل  والتكامـــل والتـــوازن فـــي التجـــارب 
التعليمية. وبالتالي، ال يتسنى للطالب الربط بين 
المعلومات التي تعلموها في هذه المســـاقات 
مـــن عام إلى اخر. مما يؤدي إلـــى تجربة تعليمية 
مجـــزأة وغير متصلة للطالب .... فالمســـاقات ال 
بيـــن معرفـــة المحتـــوى  تدمـــج بشـــكل صحيـــح 

والمعرفة التربوية. 

التعديـــالت المقترحة ضمن هذا المشـــروع توفر 
تركيز كافي على أهمية نظرية التعليم والمبادئ 
والمفاهيم التعليمية المهمة؛ وربطها بالمعرفة 
األساسية لمحتوى الموضوع والمعرفة التربوية 
عبر مجموعة من المســـاقات التي يتم تدريســـها 
على مســـتوى التعليم األساسي وتوفير الفرص 
للطـــالب للتقـــدم وتطويـــر مهاراتهـــم من خالل 
برنامـــج التدريب العملي والذي يشـــمل خمســـة 
فصول دراســـية ... وقـــد تم تحديث المســـاقات 
الدراســـية وتعديلهـــا بناء على معرفـــة المحتوى 

.(PCK) ومعرفة المحتوى التربوي (CK)
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المكون 2:  التطويــــر المهــــني المستمر لمعلمي المرحلــــة األســــاســــيـــة
(أثناء الخدمة)

نتائج الدراسة
• اســـتخدام معرفـــة المحتوى(CK) ومعرفـــة المحتوى التربوي (PCK) في جميع المســـاقات 
والمواد: خالل مرحلة التمويل اإلضافي، عمل المشروع على نشر النسخ المعدلة والنهائية 
للمجمعات التدريبية مع التركيز بشـــكل أكبر على معرفـــة المحتوى والمحتوى التربوي في 
المواد الدراســـية (بشـــكل أساســـي اللغـــات والرياضيات والعلـــوم). وكانت النســـخ النهائية 
جاهزة في شهر شباط 2015. وأظهر التقييم الذي أجرته دائرة القياس والتقويم (AED) أن 
مـــدراء المـــدارس والمعلمين المرشـــدين الحظوا تحســـًنا في اســـتخدام المعلمين لمعرفة 

المحتوى المعرفي والتربوي في التدريس.
•  أّكـــد أكثـــر من 82% من المعلمين المتدربين لصفـــوف 1-4 أن برنامج تدريب المعلمين أثناء 
الخدمـــة أثـــر على مهاراتهم في تخطيط الحصص، والتوجيـــه، وتقييم الطالب. قامت وحدة 
القيـــاس والتقويم بتقييم أثر البرنامج على كفايات المعلمين، ويوضح الجدول أدناه ملخًصا 

لهذه النتائج: 

   

المصدر: دائرة القياس والتقويم، أثر البرنامج على كفايات المعلمين. 

• كان المتدربـــون علـــى ثقة أن المدربين قاموا بعمل ممتاز بناء على اســـتبيان قام به المعهد 
الوطنـــي للتدريـــب التربوي. وتبين أنه ضمن نتائج االســـتبيان، على مقياس من خمســـة، كان 

المتوسط العام لألداء 4.26.
• أصبـــح لـــدى المعلميـــن المشـــاركين قـــدرة اكثـــر علـــى التعبيـــر عـــن ممارســـاتهم وازدادت 
ممارســـاتهم التأملية ووعيهم بأثرها على تعلم األطفال. في بداية البرنامج، كان اســـتخدام 
تعبيرهم محدودًا نوعًا ما، ولكن مع الوقت منح ملف اإلنجاز (portfolio) فرصة للمتدربين 

للتحدث عن أنفسهم وعن طالبهم كأفراد ذوي قدرات واحتياجات مختلفة.
• أفـــاد المعلمـــون أن مجمـــع التربية الخاصة فتح أعينهم على قضايـــا الطالب التي لم يكونوا 
على دراية بها قبل البرنامج. لقد تغير فهمهم ومعتقداتهم حول الطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة تغيرًا جذريًا واصبح لديهم  موقفًا وعالقات اكثر ايجابية.
• يعد ملف اإلنجاز أداة فعالة، ولكي يســـتمر المعلمون باســـتخدامها، يجب أن تصبح جزءًا من 

عملية اإلشراف التربوي.
• عند استكمال المجمع التكاملي، أصبح المعلمون أكثر ثقة ومهارة في عملية  االنتقال من 

معلمي مواد تخصصية  إلى معلمي مرحلة أساسية دنيا.

قبل

بعد
(أوافق وأوافق بشدة)

(أوافق وأوافق بشدة)

73

استراتيجيات
التخطيط

83

73

مهارات
التقويم

82

73

استراتيجيات
التعليم

85

73 % 27 % 

من معلمي المرحلة 4-1
يعتبرون مؤهلين حسب

استراتيجية إعداد
المعلمين 2008

87%

المكـــون 1: تعزيـــز الممارســـات الصفيـــة لبرامـــج تدريـــب 
المعلمين قبل الخدمة

نتائج الدراسة 
•  انشـــأ المشـــروع شـــبكة تعاون بين جميع الشـــركاء، وأتاحت هذه الهيكلية 

فرصة للتواصل، والتعاون الفّعال في تطوير البرنامج. 
•  الجامعـــات التـــي تواصل معهـــا المقيم الخارجي كانـــوا فخورين باإلنجازات 
والتغييـــرات التـــي حققها المشـــروع. وهم على ثقة أن البرنامج سيســـتمر 
حتى بعد انتهاء المشـــروع. فاألدوات واإلرشـــادات التـــي طّورها البرنامج 

تعد بمثابة أساس متين لبرنامج طويل األمد. 
•  تم تطوير كتيب لتدريب المرشدين واستخدامه من قبل جميع الجامعات 
المشاركة، وقد تم تصميم الكتّيب خصيصا الستخدامه من قبل المدربين 
الذين يدربون المعلمين المرشدين المسئولين عن تقديم الدعم واإلرشاد 

للطلبة المعلمين أثناء فترة التدريب العملي. 
•  أكد المعلمون المرشدون باستمرار أنهم تعلموا الكثير من البرنامج؛ بحيث 
اعتبروا عملهم مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الشريكة فرصة 
عظيمـــة لتحديـــث مهاراتهم وجـــذب انتباههم إلى التطـــورات الحالية في 

التعليم والتعلم.
•  يركـــز ملحق التطوير المهني للمعلم الفلســـطيني (PTPDI)، والذي يوفر 
االرشادات بخصوص التدريب العملي، على ثالثة ممارسات ومهارات في 
الصفوف الدراســـية التعليمية السليمة يجب أن يتقنها الطلبة المعلمون 
عنـــد التخـــرج بعد أن يتم تعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم، وقبل أن 
يبدأوا بالتدريس في الصفوف. حيث يعد ملحق التطوير المهني سلســـلة 
متصلـــة من ســـتة مســـتويات تركـــز كل منهـــا علـــى الكفايـــات والكفايات 
الفرعية والمؤشـــرات لجميـــع المعلمين من المعلم الطالـــب إلى المعلم 
األكثـــر خبـــرة وكفاءة. يشـــتمل كل مســـتوى من مســـتويات الملحق على 
ثـــالث كفايـــات أساســـية و 16 كفايـــة فرعية تعكـــس المهام األساســـية 

لمهنة التعليم. وتتركز هذه الكفايات الثالثة حول:

التخطيط للتعلم والتعليم  
التعليم لتسهيل التعلم  

تقييم نتائج التعلم وتقّدمه وإعداد التقارير الخاصة بذلك  

قطاع غزة

الضفة الغربية

97.3 % 
ذ�ورإ�ث

2.7 % 

طالب معلم / خريج مستفيد
خالل عمر المشروع

2352 
3987 
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