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نبذة عن صندوق تطوير الجودة:
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  2005من خالل وزارة
التربية والتعليم العالي بتنفيذ مشروع التعليم العالي بدعم من
البنك الدولي وبمشاركة االتحاد األوروبي في الفترة ما بين 2005
و .2009في الثاني من تموز  ،2012استلمت وزارة التربية والتعليم
العالي تمويال جديدا بقيمة  6.5مليون دوالر لصالح مشروع “االنتقال
من التعليم إلى سوق العمل” ،حيث أن صندوق تطوير الجودة هو
المكون الرئيسي لهذا المشروع .يتم إدارة صندوق تطوير الجودة من
قبل وحدة مشاريع البنك الدولي في وزارة التربية والتعليم العالي،
حيث تتضمن الوحدة فريق ًا فني ًا صغيراً (فريق صندوق تطوير الجودة)
وهو المسؤول أمام مجلس الصندوق المكون من  11عضواً مؤه ً
ال
يمثلون القطاع األكاديمي باإلضافة إلى القطاع الخاص .يهدف
المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين انتقال الشباب الفلسطيني من
التعليم إلى العمل من خالل تعزيز الرابط بين مؤسسات التعليم
العالي والقطاع الخاص .تمت الموافقة في الثاني من كانون األول
 2016من قبل مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل

إضافي بقيمة  5مليون دوالر لدعم الجهود المستمرة لزيادة فرص
العمل للخريجين الفلسطينيين .سيكون التركيز في التمويل
اإلضافي لمشروع االنتقال من التعليم إلى العمل على تحسين
فرص العمل للطالب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي،
باإلضافة إلى تحسين آفاق توظيفهم .سيستمر صندوق تطوير
الجودة بإدارة المنح بنفس الطريقة الشفافة والتنافسية لتقديم
الحوافز لمؤسسات التعليم العالي حتى تطور وتنفذ برامج
تعليمية موجهة للتوظيف وبالشراكة مع القطاع الخاص .قامت
وستقوم مؤسسات التعليم العالي بتعزيز شراكاتها مع القطاع
الخاص من خالل التعاون على تصميم المناهج ،وتحديث الممارسات
التعليمية وتوفير التدريب العملي للطالب .من المتوقع أن يتمكن
صندوق تطوير الجودة من (أ) زيادة الروابط المثمرة بين مؤسسات
التعليم العالي وقطاع األعمال( ،ب) تعزيز المسؤولية االجتماعية
بين مجتمع األعمال ،و (ج) تحضير الخريجين بشكل أفضل إليجاد
الوظائف والحفاظ عليها.

لمحة سريعة
عال
• •أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توقيع اتفاقيات رسمية مع اثنتي عشرة مؤسسة تعليم ٍ
مختلفة  -بعد اجتيازها مرحلة المقترحات الكاملة  -المقدمة في إطار الدورة الثالثة من منح صندوق تطوير
الجودة .تستهدف هذه الدورة التي تقدر قيمتها بنحو مليوني دوالر أمريكي وتغطي فترة ثالث سنوات،
برامج مختلفة وعلى مستويات مختلفة منها أربعة مشاريع في قطاع غزة .من الجدير بالذكر ،أن هذه
الدورة تع ّزز الشراكة ما بين مؤسسات التعليم العالي نفسها من جانب ،والشراكات مع أصحاب العمل من
القطاع الخاص من جانب آخر .هذا ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع الثالث عشر وتوقيعه في
األسابيع القليلة المقبلة.
• •أجرى وفد من البنك الدولي  -في إطار زياراته الدورية لدعم المشاريع الممولة -زيارة إلى فلسطين من 15
إلى  19تشرين األول .وقد عقدت أثناء هذه الزيارة مجموعة من اللقاءات مع جهات فاعلة مختلفة ،بما في
ذلك اجتماع تمهيدي مع جميع الشركاء في المشاريع الجديدة ،باإلضافة إلى اجتماع مائدة مستديرة
مع شركات رائدة في القطاع الخاص كانت شريكة في منح سابقة ومستمرة في الشراكة في هذه
الدورة .تجدر اإلشارة أيض ًا إلى أن وفد البنك الدولي أعرب لمعالي الوزير الدكتور صبري صيدم عن رضاه عن
أداء جميع المشاريع التي يمولها البنك الدولي وتنفذها وحدة مشاريع البنك الدولي في وزارة التربية
والتعليم العالي ،عالوة على ذلك ،أشار الوفد إلى أن مشروع صندوق تطوير الجودة في فلسطين قد
حصل على التصنيف األول على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
• •رسمي ًا يمكن القول أنه قد تم االنتهاء من تنفيذ جميع المشاريع في إطار الدورة الثانية ،باستثناء
مشروعين ،وهي اآلن في مرحلة إعداد التقارير النهائية ،أما المشروعين المتبقيين فسوف يتم االنتهاء
منهما مع نهاية هذا العام.
• •يقوم حالي ًا خبير خارجي بإجراء تقييم للمشاريع العشرين التي نفذت في إطار الدورتين األولى والثانية ،ومن
المتوقع نشر نتائج هذا التقييم وإطالع المعنيين عليها في ورشة عمل وطنية تحضرها جميع مؤسسات
التعليم العالي المستفيدة وذلك قبل نهاية عام .2017

المشاريع الجديدة في إطار الدورة الثالثة
البرامج المستهدفة :هندسة البرمجيات (بكالوريوس)

المؤسسة :جامعة فلسطين -غزة

اسم المشروع :جسر الفجوة في مهارات طالب هندسة البرمجيات في جامعة فلسطين لتعزيز صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتّصال الدولية
الشركاء من القطاع الخاصUnit One Group :
يهدف هذا المشروع إلى س ّد الفجوة في مهارات الخريجين وتعزيز فرص توظيفهم في السوق الدولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك خالل السنوات المتوسطة
واألخيرة من دراستهم ،عن طريق توفير التدريب المهني لهم في مختلف المواضيع التي يعتبرها القطاع الخاص أساسية .وخالل فترة تنفيذ هذا المشروع ستعمل جامعة
فلسطين تدريجي ًا على إنشاء عالقة قوية ومثمرة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخلق منتدى يوفر فرص ًا لتوليد
الدخل ،وإيجاد رياديي أعمال ،وتعزيز ممارسات ومنهجيات التعليم.

المؤسسة :جامعة بوليتكنيك فلسطين

البرامج المستهدفة :برنامج تكييف الهواء والتبريد (دبلوم وبكالوريوس)

البرامج المستهدفة :الزراعة (بكالوريوس)

المؤسسة :جامعة النجاح الوطنية

اسم المشروع :تطوير منهاج برنامج الزراعة والممارسات التدريبية
الشركاء من القطاع الخاص :شركة خيزران فلسطين لألعشاب الطازجة ،شركة دواجن فلسطين (عزيزة) ،مجموعة شركات الجنيدي للتوريدات الزراعية
يهدف هذا المشروع إلى تحسين فرص التعلم والتدريب لطالب برامج الزراعة من خالل االنتقال تدريجي ًا نحو نهج التعليم التجريبي .ويتمثل هدف المشروع الرئيس في تطوير
وحل المشكالت ،وعلى برنامج
نموذج تعليمي جيد التصميم لبرنامج الزراعة بالتعاون مع الشركات والجمعيات الزراعية .وسيركز هذا النموذج على متطلبات السوق لالبتكار
ّ
تدريب مصمم بشكل أفضل .ومن المتوقع أيضا أن يع ّزز المشروع الوعي المتعلق بريادة المشاريع والمهارات عند طالب الزراعة ،مما سيزيد من استجابة التعليم العالي
لحاجات السوق.

البرامج المستهدفة :نظم المعلومات الجغرافية ( GISدبلوم)

المؤسسة :الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية -غزة

اسم المشروع :تطوير البرامج التعليمية الخاصة بالتبريد والتكييف لتلبية احتياجات السوق المحلية

اسم المشروع :نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المجتمع

الشركاء من القطاع الخاص :المستشفى األهلي ،شركة الزرو للتكييف والتبريد ،شركة الرفاه الهندسية ،شركة البدر للتكييف والتبريد

الشركاء من القطاع الخاص :شركة الب ّنا الهندسية

يهدف المشروع إلى تحسين برنامج التكييف والتبريد لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك من خالل تحديث المناهج الدراسية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص لخلق نموذج
لتعليم الطالب من خالل التدريب العملية .بالتالي تصبح الكلية قادرة على تحقيق المؤهالت المهنية والتقنية المطلوبة للطالب من خالل تعلمهم للتكنولوجيات المتقدمة
في التكييف والتبريد.

المؤسسة :الكلية العصرية الجامعية

البرامج المستهدفة :التمريض (دبلوم)

يهدف هذا المشروع إلى تطوير برنامج شامل ،قائم على العمل في تخصص نظم المعلومات الجغرافية ،وهو برنامج تطبيقي من خالل مجموعة من التحسينات التي
تستهدف جميع مكونات البرنامج :المناهج الدراسية ،واألكاديميين ،والطالب ،والبنية التحتية .كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز مجتمعي وتدريبي مجهز جيداً لنظم
المعلومات الجغرافية ،وذلك بالتعاون التام مع الشركاء من القطاع الخاص ،ليكون بمثابة مركز لالبتكار والبحوث بالشراكة مع الصناعة.

المؤسسة :جامعة بيرزيت

البرامج المستهدفة :الهندسة الميكانيكية ،هندسة الميكاترونيكس (بكالوريوس)

اسم المشروع :تطوير وتحسين نوعية برامج التمريض العملية في فلسطين

اسم المشروع :تحسين فرص تشغيل خريجي الهندسة الميكانيكية من خالل الشراكة مع الصناعة والقطاع الخاص

الشركاء من مؤسسات التعليم العالي :كلية إنعاش األسرة ،كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة ،كلية الروضة للعلوم المهنية

الشركاء من القطاع الخاص :نقابة المهندسين ،شركة رويال ،الشركة المتحدة لتجارة السيارات

الشــركاء مــن القطــاع الخــاص :المستشــفى االستشــاري العربــي -رام اهلل ،مستشــفى الرعايــة العربــي التخصصــي -البيــرة ،مستشــفى جمعيــة
االتحــاد النســائي العربــي -نابلــس ،مستشــفى نابلــس التخصصــي -نابلــس
يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير برامج دبلوم التمريض العملي في أربع كليات في فلسطين ،لتستجيب الحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية ،وذلك من خالل
رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للفلسطينيين .سيطال أثر هذا المشروع الطالب ،وهيئات التدريس ،والمدرّبين من القطاع الخاص .وهو بمثابة جهد متكامل قائم على
الشراكة بين أربع كليات تمريض بالتعاون مع أربع مستشفيات خاصة بهدف تطوير المناهج ،وطرق التدريب ،والكفاءات المخبرية ،ومكونات التعلم القائم على العمل.

المؤسسة :الجامعة اإلسالمية -غزة

البرامج المستهدفة :تكنولوجيا المعلومات (بكالوريوس)

يهدف هذا المشروع إلى سد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات ،وإلى معالجة مشكلة نقص االستعداد لدخول ميدان العمل التي يعاني منها
والخريجون الجدد الذين يلتحقون بمختلف قطاعات السوق الفلسطينية والدولية .فمن خالل هذا المشروع سيتم إنشاء
طالب الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكس
ّ
منصة وقنوات اتصال بين الجامعة والقطاع الخاص ،من شأن هذه المنصة أن تضمن إشراك القطاع الخاص بدور نشط في تعديل المناهج الدراسية وتحديثها بما يتماشى مع
ّ
متطلبات سوق العمل ،كما سيتم تعديل التدريب العملي للطالب لتعظيم الخبرة المكتسبة خالل هذا التدريب ،وسيجري تنقيح اإلشراف على التدريب وتقييم التدريب،
وإدخالهما في دليل التدريب العملي لتعتمدهما البرامج.

المؤسسة :كلية فلسطين األهلية الجامعية

البرامج المستهدفة :نظم إدارة المعلومات ( MISبكالوريوس)

اسم المشروع :تطوير كفاءات خريجي تكنولوجيا المعلومات لالندماج في سوق العمل الحر وفي التعاقدات الخارجية

اسم المشروع :تحسين برنامج البكالوريوس في نظم إدارة المعلومات في كلية فلسطين األهلية الجامعية

الشركاء من القطاع الخاص :اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) ،الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
(بيكتي) ،المعهد األوروبي للتدريب والتطوير ()EUTD

الشركاء من القطاع الخاص :شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) ،مجموعة طالل أبو غزالة

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرة على االنخراط في مجال العمل الحر من خالل خطة شاملة تستهدف األكاديميين والطالب والخريجين العاطلين عن العمل وشركات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلية ،بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص والمعاهد المهنية في أوروبا .يهدف المشروع أيض ًا إلى زيادة فرص العمل لخريجي تكنولوجيا
المعلومات من خالل التأهيل األكاديمي والعملي في مجال العمل الحر والعمل عن بعد ،وتعزيز قطاع تصدير البرمجيات ليصبح أحد الروافد المستدامة لالقتصاد الفلسطيني.

المؤسسة :جامعة القدس

البرامج المستهدفة :التمريض ،القبالة ،علوم المختبرات الطبية ،العالج الطبيعي ،التصوير الطبي (بكالوريوس)

الهدف الرئيس من هذا المشروع هو تحسين برنامج نظم إدارة المعلومات المطروح في الكلية واالرتقاء بمستوى خريجي هذا البرنامج ،لتمكينهم من االنتقال بسالسة إلى
سوق العمل .ويتضمن المشروع أيضا نموذج ًا للتعاون بين الكلية وشركائها؛ حيث يقدم كل طرف ما لديه من معارف تقنية قيمة في مجال خبرته الخاصة .ومن خالل هذه
الشراكة بين القطاعين األكاديمي والخاص ،سيتم العمل مباشرة مع طالب نظم إدارة المعلومات من خالل توفير قضايا حقيقية يتم حلها في المختبر الحي ()Living Lab
القائم ،الذي سيكون بمثابة القوة الدافعة لالبتكار وكذلك مرتكزاً لخطط الكلية المتعلقة باالتصال والتواصل والمسؤولية االجتماعية.

المؤسسة :كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية

البرامج المستهدفة :تكنولوجيا الحاسوب (دبلوم)

اسم المشروع :التحسين النوعي للتعليم المبني على الكفاية وتدريب الطالب في المهن الصحية  :منهج جديد ،وفرص افضل

اسم المشروع :تطوير معرفة ومهارات طالب برنامج تكنولوجيا الحاسوب لتلبية احتياجات سوق العمل

الشركاء من القطاع الخاص :مستشفى المطلع ،مستشفى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،مركز رؤية التخصصي لألشعة ،مركز أبو ريا للعالج
الطبيعي والتأهيل

الشركاء من مؤسسات التعليم العالي :كلية مجتمع /تدريب غزة

يساعد هذا المشروع على تحسين الفرص المستقبلية لتوظيف خريجي كلية المهن الصحية ،إذ يخلق المزيد من الفرص لألعمال ،والتوظيف الذاتي ،والبحوث .وسيساعد
استخدام المناهج الجديدة والمنهجيات المبتكرة للتعليم والتعلم المدعومة بالممارسات القائمة على األدلة في مجال الصحة على تخريج مهنيين صحيين منافسين
الماسة للمهن الصحية.
مهيئين لسد الفجوة بين مرحلة التعليم ومرحلة العمل ،ومتمكنين من مواكبة التقدم الكبير في ممارسة المهن الصحية وتلبية حاجة سوق العمل
ّ
من المتوقع أيض ًا أن تتيح الشراكات بين القطاع األكاديمي وقطاع الطب السريري الفرصة للشركاء ،للعمل جنب ًا إلى جنب مع المؤسسات األكاديمية لجعل األجيال الجديدة
من الطالب أكثر تأهي ً
ال وقدرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي.

الشركاء من القطاع الخاص :اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)
يهدف هذا المشروع إلى تطوير معارف ومهارات طالب برنامج تكنولوجيا الحاسوب لتلبية احتياجات سوق العمل .وهو مصمم خصيص ًا لتطوير التخصص ومواكبة هذا التطور
من أجل رفع مستوى الخريجين من خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة لالنخراط بسالسة في سوق العمل أو مساعدتهم على خلق مسارهم المهني الخاص .وخالل فترة تنفيذ
المشروع ،سيتم إيالء االهتمام بتزويد الطالب بالمهارات الحياتية ،وكذلك الترويج لالبتكار وريادة األعمال .إضافة إلى ذلك ،سيتم إنشاء عالقات مع أصحاب العمل والمجتمع،
كما سيكون هناك تعميم أوسع للتكنولوجيا ولدورها الهام في تطوير االقتصاد الفلسطيني.

المؤسسة :جامعة فلسطين التقنية (خضوري)

اسم المشروع :مهنتي

الشركاء من مؤسسات التعليم العالي :كلية فلسطين التقنية -رام اهلل
الشــركاء مــن القطــاع الخــاص :مجموعــة طــال أبــو غزالــة ،ماجيــك اليــن للديكــور والتصميــم الداخلــي ،مالكــي ســتايل للتصميــم الداخلــي ،مصنــع بيســان
للمكيفــات ،الشــركة المتحــدة لتجــارة الســيارات ،شــركة الطنــة لصناعــة البــاط ،صفــد لتدقيــق الحســابات ،االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية
البرامــج المســتهدفة :المحاســبة التقنيــة (دبلــوم) ،التكييــف (دبلــوم) ،األتمتــة الصناعيــة (دبلــوم) ،التصميــم الداخلــي والديكــور (دبلــوم) ،الهندســة
الميكانيكيــة (بكالوريــوس)
يهدف هذا المشروع إلى اعتماد نموذجي التعليم الثنائي  Dual Studiesوالتعليم التعاوني  ،Cooperative Educationبوصفهما أفضل نموذجين يجمعان بين التعليم
والخبرة العملية ،وذلك للمساهمة في سد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب بالنسبة للخريجين ،ومعالجة مشكلة عدم استعداد طالب الجامعات لدخول سوق العمل.
سيجري في اثنتين من الكليات الفلسطينية تطبيق الدراسات الثنائية على  20طالباَ مختارين من أربعة برامج دبلوم مدتها سنتين ،حيث سيتم إلحاق الطالب بنسبة ٪٥٠-٪٣٥
من فترة دراستهم ( ١٢-٨شهرا) بالعمل لدى أصحاب عمل على أساس نموذج الدراسات الثنائية ،في حين سيقضي طالب التعليم التعاوني الملتحقين بمسار أوتوترونيكس
المندرج ضمن بكالوريوس الهندسة الميكانيكية السنة الدراسية الرابعة كاملة ( 12شهرا) في ورش الصيانة التابعة للشركات المحلية للمركبات.

المؤسسة :كلية فلسطين التقنية /العروب

البرامج المستهدفة :تكنولوجيا اإلعالم (دبلوم وبكالوريوس)

اســم المشــروع :إنشــاء مركــز تكنولوجيــا اإلعــام ،فــي كليــة فلســطين التقنيــة /العــروب ،بنــاء علــى احتياجــات الســوق المحليــة ومهــارات التعليــم والتدريــب
التقنــي والمهنــي
الشركاء من مؤسسات التعليم العالي :كلية فلسطين التقنية -رام اهلل
الشركاء من القطاع الخاص :شبكة معا اإلعالمية ،وكالة جنا اإلخبارية ،شبكة عروبة اإلعالمية
الهدف الرئيس من هذا المشروع ،هو تحسين المهارات المهنية والتقنية والريادية ومهارات الحياة لطالب تكنولوجيا اإلعالم في كلية فلسطين التقنية -العروب وكلية
فلسطين التقنية -رام اهلل ،من خالل تطوير المناهج الدراسية والتدريب العملي لتخصص تكنولوجيا اإلعالم ،بهدف تلبية احتياجات صناعة اإلعالم وتزويد طالب وخريجي
تكنولوجيا اإلعالم وتكنولوجيا الوسائط المتعددة ،بالمهارات والتوجهات الالزمة لدخول سوق صناعة اإلعالم مباشرة دون الحاجة إلى تدريب بعد التخرج .وخالل فترة تنفيذ
المشروع ،ستعمل الكلية تدريجي ًا على إنشاء عالقة قوية ومثمرة بين العاملين في صناعة اإلعالم ،لخلق منتدى يوفر فرصا مدرَة للدخل وإيجاد رياديي أعمال ،وتعزيز
ممارسات ومنهجيات التعليم.

ضيف العدد
خبرة الحاضر لصياغة المستقبل
المهندس محمد أبوعجمية
رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة
متينة
شراكة
تؤدي مؤسسات التعليم العالي دوراً هام ًا في تخريج أفرا ٍد قادرين على االنخراط في أسواق العمل محلي ًا وخارجي ًا .وال بد من وجود
ٍ
ٍ
المشغلة من العمل بشراكة
بين جميع أصحاب العالقة في سوق العمل ،يتمكن من خاللها القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمنظمات
ّ
لتطوير مناهج نظرية وعملية تلبي احتياجات السوق.
على مدى سنوات عدة ،قدم صندوق تطوير الجودة الدعم الالزم لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالشراكة مع القطاع الخاص والعديد
من المؤسسات من أجل تحسين المناهج الدراسية وتعزيز مهارات الخريجين وفرص توظيفهم .وقد استفادت العديد من مؤسسات التعليم
العالي من هذا البرنامج حتى اآلن ،وكان لذلك أثر إيجابي على المستوى المؤسساتي ،وكذلك على مستوى الخريجين وأصحاب العمل .ونحن
فخورون بأن هذا البرنامج هو أحد أنجح البرامج من بين العديد من البرامج األخرى التي يمولها البنك الدولي وذلك وفقا لتقييمهم الخاص.
لقد كان األثر ُمرضي ًا بعد تجربة هذه الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في العام  ،2013فقد أدرك طرفا الشراكة أنهما
بأن
مستفيدان على حد سواء من هذه العالقة .ونحن نشعر ،وقد بدأنا اآلن تنفيذ مجموعة جديدة من المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزةّ ،
جربوا هذه الشراكة في المشاريع السابقة ،إذ يدركون جيداً الحاجة إلى بعضهم
هذه العالقة أصبحت أكثر قوة ونضج ًا ،خاصة بين أولئك الذين ّ
بعض ًا ومدى استفادة كل طرف من هذه الشراكة .ويشمل األثر طويل المدى لهذه الشراكة إيجاد خريجين يتمتعون بمستوى أعلى من إمكانيات
التوظيف والمهارات ،وتعزيز قنوات االتصال بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي ،وجسر الهوة بين الطرفين ،وكذلك ما بين الطلبة
وسوق العمل ،وضمان الحاجة إلى المزيد من الشراكة المستدامة على المدى الطويل.
إننا نتطلع إلى استمرارية واستدامة مثل هذا البرنامج ما بعد انتهاء فترة التمويل ،إذ أثبتت هذه الشراكات نجاحها وتأثيرها .واستنادا إلى ما ذكر
أعاله ،فإنني أدعو جميع مؤسسات التعليم العالي التي لم تستفد بعد من الدورة األخيرة لمنح الصندوق أن تحاول مرة أخرى ،وأن تتأكد من أن
مقترحاتها تعكس فع ً
ال احتياجات شركائها من القطاع الخاص ،األمر الذي سيشكل فرصة إلنجاح مقترحاتها.

لمزيد من المعلومات :
يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:
وحدة مشاريع البنك الدولي ،وزارة التربية والتعليم العالي  ،مبنى مركز المناهج  -شارع حنا العجلوني  -رام اهلل ،فلسطين
World Bank Projects Coordination Unit
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