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نبذة عن صندوق تطوير اجلودة

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية 
يف عام 2005 من خالل وزارة التربية 
والتعليم العالي بتنفيذ مشروع التعليم 

العالي بدعم من البنك الدولي 
ومبشاركة االحتاد األوروبي يف الفترة ما 
بني 2005 و2009. يف الثاني من متوز 
2012، استلمت وزارة التربية والتعليم 

العالي متويال جديدا بقيمة 6.5 
مليون دوالر لصالح مشروع »االنتقال 
من التعليم إلى سوق العمل«، حيث 
أن صندوق تطوير اجلودة هو املكون 

الرئيسي لهذا املشروع. 

يتم إدارة صندوق تطوير اجلودة من قبل 
وحدة مشاريع البنك الدولي يف وزارة 
التربية والتعليم العالي، حيث تتضمن 

الوحدة فريقاً فنياً صغيراً )فريق 
صندوق تطوير اجلودة( وهو املسؤول 
أمام مجلس الصندوق املكون من 11 

عضواً مؤهاًل ميثلون القطاع األكادميي 
باإلضافة إلى القطاع اخلاص. يهدف 

املشروع بشكل رئيسي إلى متكني 
انتقال الشباب الفلسطيني من التعليم 

إلى العمل من خالل تعزيز الرابط 
بني مؤسسات التعليم العالي والقطاع 
اخلاص. متت املوافقة يف الثاني من 
كانون األول 2016 من قبل مجلس 

املدراء التنفيذيني للبنك الدولي على 
متويل إضايف بقيمة 5 مليون دوالر 
لدعم اجلهود املستمرة لزيادة فرص 

العمل للخريجني الفلسطينيني. 

سيكون التركيز يف التمويل اإلضايف 
ملشروع االنتقال من التعليم إلى العمل 

على حتسني فرص العمل للطالب 
الفلسطينيني يف مؤسسات التعليم 
العالي، باإلضافة إلى حتسني آفاق 
توظيفهم. سيستمر صندوق تطوير 
اجلودة بإدارة املنح بنفس الطريقة 

الشفافة والتنافسية لتقدمي احلوافز 
ملؤسسات التعليم العالي حتى تطور 

وتنفذ برامج تعليمية موجهة للتوظيف 
وبالشراكة مع القطاع اخلاص. 

قامت وستقوم مؤسسات التعليم 
العالي بتعزيز شراكاتها مع القطاع 

اخلاص من خالل التعاون على 
تصميم املناهج، وحتديث املمارسات 
التعليمية وتوفير التدريب العملي 

للطالب. من املتوقع أن يتمكن صندوق 
تطوير اجلودة من )أ( زيادة الروابط 
املثمرة بني مؤسسات التعليم العالي 

وقطاع األعمال، )ب( تعزيز املسؤولية 
االجتماعية بني مجتمع األعمال، و 

)ج( حتضير اخلريجني بشكل أفضل 
إليجاد الوظائف واحلفاظ عليها.

تعرف على فريقنا 

ضيف العدد

نصيحة عملية:
طريقك لكتابة مقترح 

ناجح ملشروعك؟

         فكر كمقيم: 
يتم تقييم مقترحك حسب معايير صندوق تطوير اجلودة، واإلرشادات 

واألولويات، ولذلك فأثناء كتابة املقترح اجعل دليل صندوق تطوير 
اجلودة مرجعيتك األهم، وفكر باملنهجية التي سيتبعها املقيم أثناء تقييم 

طلبك.

           اختيار اللغة:
ننصحك باختيار اللغة التي جتيدها أكثر لكتابة الطلب اخلاص مبؤسستك 

التعليمية، فاملقترحات املكتوبة باللغة العربية أو اإلجنليزية تتبع نفس 
املسار يف التقييم على حد سواء، اختر اللغة التي متكنك من التعبير عن 

أفكارك بشكل أوضح مما يعزز فرص الطلب للحصول على املنحة.

          أضف نشاطات تعود على املؤسسة بالدخل 
          يف املستقبل:

فكر بإضافة نشاطات واقعية تعود على مؤسسة التعليم العالي بالدخل، 
إن أمكن، وذلك للتأكد من الدميومة املالية إلى ما بعد انتهاء منحة 

صندوق تطوير اجلودة.

           االستدامة: 
كن خالقا، االستدامة ال تعني فقط املوارد املالية، باإلمكان ضمان 

استمرارية أي مشروع بالتأكد مما يلي:
  توفر اخلبرات البشرية للعمل باملشروع فترة أطول.  
  استمرارية دعم القطاع اخلاص إلى ما بعد انتهاء املشروع.  
  االستدامة االجتماعية.  

          فلترة املشاريع داخليا من قبل مؤسسة 
          التعليم العالي:

 قم بنشر روح التنافس بني الدوائر و األقسام األكادميية داخل   
املؤسسة املعنية باملشاركة يف منح صندوق تطوير اجلودة.

 قم بعمل فلترة داخلية لكافة املشاريع املقترحة بناء على عالقتها   
بخصائص ومواصفات منح صندوق تطوير اجلودة، ووضوح الفكرة، 
وأولويات املؤسسة، باإلضافة إلى تأسيس الشراكات املناسبة لزيادة 

فرصكم يف احلصول على املنحة.

         االستخدام األمثل للموارد املالية:
قم بتخطيط نشاطاتك املقترحة بشكل مناسب وتأكد من عكسها 

بفاعلية وحكمة يف املوازنة املالية للمشروع.

         اجعل أرقامك واقعية:
 جميع األرقام واالحصاءات واملخرجات املتوقعة ومؤشرات األداء   

املشمولة يف مقترحك يجب أن تكون واقعية وذات مرجعية واضحة. 
 ال تبالغ أو تقلل من أي قيم رقمية موجودة يف املقترح.  

إن وحدة مشاريع البنك الدولي مسؤولة عن إدارة جميع مشاريع البنك الدولي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة. كما وتقدم وحدةمشاريع البنك الدولي الدعم الفني للتأكد من أن نشاطات املشاريع يتم تنفيذها ضمن اجلدول 

الزمني احملدد وبشكل شامل من خالل متابعة تنفيذ هذه املشاريع. 

صندوق تطوير اجلودة.... فرصة ذهبية للبدء بالتغيير
سهى اخلليلي

مديرة وحدة مشاريع البنك الدولي 

منذ تأسيسه يف 2005، كان صندوق تطوير اجلودة على الدوام جتربة تعلمية غنية. وبحفاظه على مبدأ التنافسية والشفافية فقد 
كان ذلك كافياً جلعله يستمر مدة 12 عاما وحتى ملا هو أبعد من ذلك. إن صندوق تطوير اجلودة أداة قوية جداً بإمكانها حتسني 

نوعية التعليم العالي يف فلسطني، وهو جتربة تعلمية ال تنتهي بأسسها املتينة إذ ال يوجد حدود للتحسني أو االبداع. إن متيز 
صندوق تطوير اجلودة يكمن يف توفيره حزمة متكاملة من التطوير ألي برنامج تعليم عاٍل بحيث ال يتم إهمال أي جانب، ويشمل 
ذلك مراجعة وتطوير املنهاج مع التركيز على جزء التدريب العملي والذي هو مكون أساسي ألي برنامج تعليمي. يسعى صندوق 

تطوير اجلودة أيضاً إلى حتسني أساليب ومنهجيات التدريس من خالل بناء قدرات الطواقم األكادميية باإلضافة إلى الشركاء من 
القطاع اخلاص، كما ويتوق إلى تسليح الطالب باملهارات احلياتية والريادية التي تزيد من فرص توظيف الشباب وبالتالي تساهم 

يف بناء اقتصاد أفضل لفلسطني. 
إن صندوق تطوير اجلودة، هو فرصة ذهبية للمؤسسات التي اجتازت جميع مراحل تقدمي املقترحات، مما يسمح لها باستخدام 

األموال التي ستحصل عليها من خالل املنحة لتنفيذ التغيير الالزم الذي سيمكن املؤسسة من مواكبة املمارسات الفضلى واملنافسة 
إقليمياً وحتى عاملياً. إن صندوق تطوير اجلودة ال يجب أن ينظر إليه كمنحة مرتبطة باملشروع فقط أو غير مستمرة تنتهي حال 

انتهاء املشروع. 
إن اخلبرة املكتسبة لدى وحدة مشاريع البنك الدولي يف إدارة هذه املنح خالل رحلة اإلثني عشر عاماً تظهر لنا أن رؤية وإلتزام 

املؤسسة جتاه مشروعها بقيادة جهود وحدة مشاريع البنك الدولي ودعمها الفني املتواصل كان كافياً إلجناح أي مشروع. ويبدو ذلك 
جلياً يف يف الدورتني األخيرتني، حيث أصبح 20 مشروعا شاهداً على أن صندوق تطوير اجلودة هو البذرة للتغيير املستقبلي يف 

مجاالت وبرامج ومؤسسات مختلفة.  
إن ملكية املشروع، االستمرارية، االستخدام األمثل للموارد وشراكات حقيقية طويلة األمد تعد جميعها عوامل أساسية للحفاظ 

على الدافع للتغيير والذي سيكون له بالتأكيد األثر القوي على الشباب واالقتصاد الفلسطيني.

م. سهى اخلليلي
 »مديرة الوحدة«

السيدة. فداء قطيري
 »مسؤولة البرامج واملتابعة والتقييم«

الفريق الفنيفريق غزة

الفريق املاليفريق املشتريات

م. مرام اجلدبةد. هاني جنم

السيدة. ندين جنومالسيدة. اسراء اخلياط 

م. بالل العلميالسيد. تامر اجلرو

السيد. محمد اخلليليالسيد. متيم الساحلي
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الوصف

مع
جت
 امل
ات
كلي

عية
جلام

ت ا
ليا
الك

ات
مع
جلا

ا

مع
جت
 امل
ات
كلي

عية
جلام

ت ا
ليا
الك

ات
مع
جلا

ا

14 5 3 1 2 2 1 عدد املؤسسات التي اجتازت املرحلة

9 5 املجموع

22 10 3 2 3 3 1 عدد الطلبات التي اجتازت املرحلة

15 7 املجموع

قصص جناح املؤسسات حملة سريعة

تكنولوجيا الواقع االفتراضي تضيف جوا من املتعة على 
العملية التعلمية يف املدارس...

تثري تكنولوجيا الواقع االفتراضي )AR( العالم احلقيقي باملعلومات 
الرقمية، كالنماذج ثالثية األبعاد والفيديوهات، وذلك عن طريق جتسيد 
عرض الكاميرا للهاتف الذكي أو اجلهاز اللوحي أو احلاسوب، بحيث 

تظهر الصورة الصادرة عن الكمبيوتر وكأنها حقيقية وملموسة. 
هديل شايب، طالبة هندسة يف جامعة القدس، بدأت مبادرتها عن 

طريق البرنامج اجلديد املدعوم من منح صندوق تطوير اجلودة يف حقل 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، حيث أطلقت تطبيقاً تربوياً باستخدام 
الواقع االفتراضي ويستهدف طالب املدارس من الصف الثالث حتى 

السادس. 
يساعد هذا التطبيق اجلديد الطالب على اكتساب معرفة افتراضية 
عن أجزاء النبتة، حيث يجعل الطالب يجمعون عناصر مختلفة لرؤية 
العلوم فعلياً، فعندما يوجه الطالب الهاتف الذكي أو اجلهاز اللوحي 

نحو النموذج ثالثي األبعاد، تظهر النبتة على الشاشة، بإمكان املستخدم 
حينها النقر على النبتة لسماع اسمها، أو النقر على زر املعلومات لسماع 
بعض املعلومات املهمة عنها. كما ويتم توضيح كيفية منو النبتة باستخدام 

الصور والنماذج ثالثية األبعاد، فيتمكن الطالب من املضي إلى ما هو 
أبعد من الصور يف الكتب والتفاعل مع األشكال ثالثية األبعاد. 

توفر التطبيقات املشابهة والتي مت تطويرها باستخدام تكنولوجيا 
الواقع االفتراضي منصة جاذبة لطالب العصر احلالي اكثر من الصف 
التقليدي، مما يخلق نظاماً تعليمياً قاباًل للتطوير وممتع بشكل كبير 

حيث يتم خلق حتفيز مستمر لفضول الطالب للتعلم. إنها طريقة ممتعة 
إلشراك الطالب وتعزيز املفاهيم التي اطلعوا عليها يف احملاضرات 

الصفية. 

40 متحدثًا دوليًا يتبادلون جتاربهم يف مؤمتر بيرزيت عن 
التراث والسياحة يف فلسطني...

من خالل رسالتها لتوسيع فرص البحث واملعرفة، وكنتيجة للشراكة 
املتينة مع وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية وشبكة السياحة التجريبية 
يف فلسطني )NEPTO( ممثلة مبؤسسة الروزانا، عقدت دائرة التاريخ 

واآلثار يف جامعة بيرزيت ضمن مشروعها املمول من صندوق تطوير 
اجلودة »تطوير برنامج اآلثار األكادميي يف جامعة بيرزيت من أجل دعم 
السياحة الريفية يف فلسطني« مؤمتراً دولياً ملدة ثالثة أيام عن السياحة 
واآلثار يف فلسطني وذلك يف الفترة ما بني الثالث عشر واخلامس عشر 

من آذار 2017. 
مت تصميم املؤمتر بطريقة تهدف إلى التعريف بالروابط ما بني السياحة 
واآلثار واملوروث الثقايف من خالل مناقشة وحتليل مشاريع عدة عرضت 
من باحثني محليني ودوليني مبشاركة أكثر من 40 متحدثا من 10 دول 
مختلفة، حيث أُتيحت لهم الفرصة من خالل املؤمتر لتبادل املعرفة 
واخلبرة كأصحاب مهن وأكادمييني، والتركيز على احلقول اجلديدة 

املتعلقة بالسياحة واآلثار. 
كان التفاعل بني املشاركني خالل املؤمتر إيجابياً وقد مهدت التوصيات 
الصادرة عنه الطريق نحو توسيع وتنسيق اجلهود بني القطاع األكادميي 
والقطاعني العام واخلاص باإلضافة إلى مؤسسات املجتمع املدني من 

أجل حشد الطاقات نحو التنمية يف فلسطني. 

نادي سينما دار الكلمة - منصة للجيل اجلديد 
من صناع األفالم يف فلسطني...

افتتحت الدكتورة نهى خوري نائب الرئيس للشؤون األكادميية 
نادي سينما دار الكلمة، والذي مول صندوق تطوير اجلودة 

مجموعة من االفالم ملكتبته، ضمن دعمه ملؤسسة دار الكلمة 
اجلامعية للفنون والثقافة يف مدينة بيت حلم  خالل مشروع 
»صورة من فلسطني«، حيث يطمح النادي اجلديد أن يكون 
منبراً مهماً لعرض أفالم عاملية وعربية، روائية ووثائقية، 

طويلة وقصيرة كما سيحمل النادي رسالة خلق وعي ثقايف 
فني سينمائي، لتأسيس قاعدة جمهور لألفالم ذات طابع فني 
وسينمائي ذو مستوى عاٍل ،وبذلك يكون داعم لصناع السينما 

احملليني ومنصة محلية لعرض افالمهم. 
ومن اجلدير ذكره أن فكرة افتتاح نادي سينما دار الكلمة جاءت 

مببادرة الطلبة ونشاطهم املتميز وسعيهم الدؤوب للمعرفة 
والتطور يف صناعة األفالم.  وحول أهمية املبادرة بإنشاء نادي 

السينما اجلديد أضافت  شذى فزوز وهي احدى طالبات 
برنامج بكالوريوس انتاج األفالم يف دار الكلمة اجلامعية واحدى 

القائمني على تأسيس نادي سينما دار الكلمة:  

»ليس لدينا سينما تقدم أفالم ذات قيمة سينمائية فنية. 
فهذا املكان والذي جند أنفسنا فيه كطلبة أفالم يزودنا 

بالقيم الفنية والسينمائية الصحيحة، ونتعلم فيه أهميه 
السينما بشكل خاص، ودورنا كطلبة أن نقدم للجمهور 

وألنفسنا سينما جيدة تعزز وترفع الوعي الثقايف العام«.
جتدر اإلشارة إلى أنه سيتم عرض فيلم يف أول يوم خميس من 
كل شهر الساعة الرابعة عصراً يف املسرح الرئيسي لدار الكلمة 

اجلامعية للفنون والثقافة، ويف نهاية كل فيلم سيتم إفساح 
املجال للنقاش أمام احلضور.

عبر محفل رسمي ُعقد يف السادس عشر من كانون الثاني 2017 مت اإلعالن رسمياً 
عن التمويل اإلضايف ملشروع »االنتقال من التعليم إلى سوق العمل« وإلطالق دورة 

جديدة من منح صندوق تطوير اجلودة  حتت رعاية معالي  د. صبري صيدم، وزير 
التربية والتعليم العالي. حيث حضر االحتفال وفد رفيع املستوى من البنك الدولي، 
باإلضافة إلى ممثلي عدد كبير من املؤسسات املستفيدة من القطاعني األكادميي 

واخلاص، كما شمل احلضور ممثلني عن املجتمع الدولي والدول املانحة ومؤسسات 
املجتمع املدني من الضفة الغربية وقطاع غزة التي كانت مشاركتهم عبر خدمة 
االتصال املرئي. من اجلدير أيضا بالذكر بأن االحتفال الرسمي شمل معرضاً 

ملشاريع الطلبة، حيث قاموا بعرض منتجاتهم وأفكارهم اإلبداعية والتي مت تطويرها 
بالتعاون الكامل ما بني مؤسسات التعليم العالي املنفذة ملنح الصندوق وشركائهم من 

القطاع اخلاص.

 زار رئيس البنك الدولي الدكتور »جيم يونغ كيم« فلسطني يوم األربعاء املوافق 
اخلامس عشر من شباط 2017 حيث خصص جزءاً من زيارته لالطالع على بعض 
مشاريع الطلبة والتي استفادت من منح صندوق تطوير اجلودة. كان يف استقبال 
الدكتور كيم معالي وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وقد استعرض 

الدكتور كيم املشاريع التي عرضها الطلبة يف قطاعات مختلفة منها قطاع املعلومات، 
والطاقة، والسياحة واإلنتاج الوثائقي والتقنيات األخرى. أعرب معالي الوزير عن 
تقديره لدعم البنك الدولي املستمر لتطوير نظام التعليم يف فلسطني، كما وأطلع 

د.صيدم ضيوفه على وضع التعليم يف فلسطني، والتحديات واإلجنازات على 
املستويني احمللي والدولي. ومن جهته، أشاد رئيس البنك الدولي بالتعاون احلاصل 

ما بني البنك الدولي والوزارة والذي يهدف إلى زيادة جودة التعليم، وحث الطلبة على 
املضي قدماً نحو التميز يف إجنازاتهم وابتكاراتهم. 

فور إطالق الدورة الثالثة من منح صندوق تطوير اجلودة يف منتصف كانون الثاني 2017 ودعوة مؤسسات التعليم العالي إلى تقدمي مقترحات 
أولية، وكجزء من الدعم الفني ملؤسسات التعليم العالي، قام فريق وحدة مشاريع البنك الدولي بعقد ورشتي عمل إرشاديتني ملساعدة 

املؤسسات يف الضفة الغربية وقطاع غزة للتعامل مع واستخدام النظام اجلديد لتقدمي الطلبات الكترونياً،  حيث مت عرض  أفالم تعليمية 
حول مفهوم صندوق تطوير اجلودة واألولويات واإلجراءات وأهلية احلصول على التمويل. كان اخلامس عشر من شباط 2017 هو املوعد 
النهائي الستالم املقترحات األولية من املؤسسات إذ قام مجلس إدارة صندوق تطوير اجلودة فيما بعد مبراجعة وتقييم املقترحات املقدمة 
والتي وصل عددها إلى 72 طلباً قدمت من قبل 28 مؤسسة تعليم عالي. وبناًء على ذلك، فقد مت إعالم املؤسسات رسميا بنتائج تقييم 

املرحلة األولية من قبل وحدة مشاريع البنك الدولي والتي جاءت كما يلي:




