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استخدام تكنولوجيا 
المعلومات في التعليم 

 في فلسطين
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 ما المقصود بتكنولوجيا المعلومات
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جوانب استخدام وتفعيل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 في التعليم والتربية

 
 :من جوانب استخدام وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في التعليم

 

oدارة نظم المعلومات التربوية  .في تطوير وا 
oفي تطوير األنظمة المدرسية واإلدارية. 

oفي تطوير وسائل تعليمية. 

oفي تفعيل التعليم الفردي. 

oفي تدريب المعلمين وتأهيلهم. 
oفي تزويد المعلمين والمتعلمين بمصادر المعلومات. 
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 نظم المعلومات التربوية
 

يلعببببب نظببببام المعلومببببات فببببي وزارة التربيببببة والتعلببببيم دورا   ساسببببيا  فببببي  
هناك  ربعة مجباتت تسبتخدم فيهبا . العملية التعليمية بمختلف جوانبها

 -:المعلومات التربوية بكفاءة وفعالية عاليتين هي
oفي صنع السياسات التعليمية. 
o في وضع الخطط قصيرة ومتوسطة األجل ومنها الخطة الخمسية

 .التطويرية األولى والثانية وخطة التعليم للجميع والخطط اإلجرائية
o في صنع القرارات التربوية وفي مجال اإلدارة التربوية والممارسة

 .  التعليمية
oفي الدراسات والبحوث التربوية. 
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كيف تم استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت في التعليم
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 الخطوات التي تمت في هذا المجال
o 5)تبببم اعتمببباد منهببباو التكنولوجيبببا كمبببادة لجباريبببة لطلببببة الصبببفوف-

10.) 
 

o ( 12، 11)تببببم فببببرد منهبببباو خبببباال للمعلوماتيببببة واتتصببببال للصببببفين
 .وبواقع حصتين  سبوعيا  

 

o  بلببم مجمببوس السبباعات المتعلقببة بالحاسببوب والمعلوماتيببة التببي يتلقاهببا
 (. 12 – 1)ساعة دراسية من الصفوف ( 400)الطلبة ما يعادل 

 

o تببم عقببد الكثيببر مببن ورلببات العمببل علببى المسببتو  الببوطني مببن  جببل
 .التوظيف الفعال للتكنولوجيا، ودور المعلوماتية في النظام اإلداري

 

oتم تأهيل المعلمين وتدريبهم في هذا المجال. 
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 الخطوات التي تمت في هذا المجال
o مببببببن المببببببدارز التابعببببببة لببببببوزارة التربيببببببة مجهببببببزة % 56.7 صبببببببحت

بمختبرات الكمبيبوتر، كمبا بل بت نسببة المبدارز فبي فلسبطين المجهبزة 
 .%55.3 بمختبرات حاسوب

 

o مدرسة 16كما  ن ملروس لبكة المدارز  صبح منفذا  في. 
 

o  مدارز 10(  ون تين)بلم عدد المدارز الملاركة بملروس آخر . 
 

o بمبببادرة تطببوير موقببع للكترونببي ، لتمكببين الطلبببة “زاجببل"قامببت الببوزارة  
والمعلمببببين مبببببن التفاعبببببل فيمببببا بيبببببنهم وتببببببادل الخبببببرات فبببببي تخطبببببيط 

 .الدروز واتستفادة من المعلومات المتوفرة
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تابع -الخطوات التي تمت في هذا المجال   
 

oفببي العديببد “ تكنولوجيببا المعلومببات”متخصصببة ب   تببم افتتبباي كليببات
 .من الجامعات الفلسطينية

 

o تببم افتتبباي تخصصببات ذات عكقببة بتكنولوجيببا المعلومببات فببي العديببد
 .من الجامعات الفلسطينية
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 مرجع للمعلومات

 االتصال والتواصل

 عرض أفالم تعليمية

استخدام مصادر 

 المعلومات

استكشاف طرق وأساليب 

 تعليمية

 استخدام أقراص مدمجة

عرض دروس باستخدام 

رياضيات، )برمجيات مختلفة 

(علوم، لغة إنجليزية   

 للتقييم

  توضيح مفاهيم

 تمثيل تجارب

  محاكاة بعض الظواهر واألعمال

 تصميم امتحانات وأوراق عمل

  تنمية المهارات المختلفة

  إلثراء التعليم

  تقوية الطلبة الضعفاء

عالج بعض صعوبات 

  التعلم

استكشاف طرق وأساليب 

 تعليمية

تصميم برامج التمرين 

  والممارسة، وبرامج اللعب

تابع -الخطوات التي تمت في هذا المجال   

 التعليم الفردي وسيلة تعليمية مصدر للمعلومات
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Challenges (التحديات )  

 الوعي

المهارات في استخدام 

 برامج الحاسوب

 مقاومة التغيير

 المتابعة والدعم

 األجهزة والمعدات

 مختبرات الحاسوب

 الربط باإلنترنت

 الوقت

 الجهد

 موارد التمويل

المهارات في استخدام 

 برامج الحاسوب

 الفروق الفردية

الربط باإلنترنت داخل 

 البيوت

 اإلمكانات الوضع الراهن المتعلم

 األنظمة المدرسية

 ضغط المنهاج

 ازدحام الصفوف

 الوضع السياسي

 المعلم
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 مبادرة التعليم اإللكتروني
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 األهداف العامة والمبادئ المرشدة للمبادرة
 

يتمثببل الهببدف العببام لمبببادرة التعلببيم الفلسببطينية للتعلببيم المسببتقبلي فببي  
 :فلسطين بتعزيز نظام التعليم الفلسطيني من خكل ما يلي

 

o لدخبببال وسبببائل تربويبببة مدعمبببة بالتكنولوجيبببا والتبببي تسببباهم فبببي لعبببداد
المبببببوارد البلبببببرية القبببببادرة علبببببى المسببببباهمة فبببببي التنميبببببة اتقتصبببببادية 

 .اتجتماعية
 

o  تحسين اتستفادة من تكنولوجيا المعلومبات واتتصباتت القائمبة حاليبا
في نظام التعليم الفلسبطيني ضبمن المنباهل الدراسبية، وتمهيبد الطريب  
لتطببوير اتقتصبباد الفلسببطيني القببائم علببى المعرفببة مببن خببكل التعبباون 

 .العام والخاال: بين القطاعين
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تابع -األهداف العامة والمبادئ المرشدة للمبادرة   
 

o تلبببببجيع اإلببببببداس فبببببي نظبببببام التعلبببببيم مبببببن خبببببكل صبببببناعة تكنولوجيبببببا
المعلومببات واتتصبباتت الفلسببطينية مببن خببكل تبنببي نمببوذو مسببتدام 

الخاصبببببة فبببببي عمليبببببة تكييبببببف واسبببببتخدام تكنولوجيبببببا /لللبببببراكة العامبببببة
 .المعلومات واتتصاتت في نظام التعليم

 

o  بنبباء القببدرات التعليميببة وتكنولوجيببا المعلومببات واتتصبباتت وصببناعة
المعرفببة مببن  جببل تطببوير الحلببول التعليميببة المبدعببة فببي اللببراكة مببع 
الصف العبالمي واللبركات المحليبة، ممبا يخلب  قيمبة اقتصبادية تب دي 

 .للى فرال  عمال متبادلة مفيدة
 

o تقويببببة عمليببببة تعلزببببم، تتركببببز علببببى الطالببببب وتببببوفر مهببببارات ومعرفببببة
 .وخبرات تنتل عمالة وعقلية مبادرة إلدارة الملاريع
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 مواقع إلكترونية ذات عالقة بالموضوع 
 

 :للمزيد من المعلومات يمكن اتطكس على المواقع اإللكترونية التالية
 

o موقع وزارة التربية والتعليم العاليwww.moehe.gov.ps 
 

o زاجل”موقع لبكة المدارز الفلسطينية  “www.zajel.edu.ps 
 

o  موقع مبادرة التعليم اإللكتروني الفلسطينية WWW.PEI.PS 
 

o موقع مركز المناهل الفلسطينيwww.pcdc.edu.ps 
 

oموقع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين 

 pal.org-www.tvet 

 
 

http://www.moehe.gov.ps/
http://www.zajel.edu.ps/
http://www.pei.ps/
http://www.pcdc.edu.ps/
http://www.tvet-pal.org/
http://www.tvet-pal.org/
http://www.tvet-pal.org/
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 شكرًا لكم
  


