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 2 مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل اإلضافي

 معلومات عامة 

 المشروع أهداف 

 من المشروعالمستفيدون 

األم واإلضافي  مكونات المشروع: 
منح صندوق تطوير الجودة 

 

 الخريجيننظام متابعة 
 

هيكلية إدارة المشروع 

 المحتويات



 3 مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل اإلضافي

األم واإلضافي( للمشروعالمتوقعة مخرجات ال( 

استعدادات الوزارة 

 المشروعتحديات 

عوامل نجاح المشروع 

وثائق ذات صلة 
 

 

 المحتويات



 
عامة معلومات  
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 المجموع
USD 

التمويل 
 االضافي
USD 

المشروع 
 االم

USD 

 
 المكون

 منح صندوق تطوير الجودة: 1المكون  5.00 4.26 9.26

 نظام متابعة الخريجين: 2 المكون 0.60 0.11 0.71
  دارة المشروعإ :3المكون  0.90 0.63 1.53

 المجموع 6.50 5.00 11.50
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 أهداف المشروع

 

من العمل إلى التعليم من الفلسطيني شبابال انتقال عملية تحسين 
 :خالل

 العمل وأرباب العالي التعليم مؤسسات بين الشراكات تعزيز 1.

 .العمل سوق باحتياجات ارتباطا أكثر الدراسية البرامج لجعل

 وتحليل جمع على العالي التعليم ومؤسسات وزارةال قدرة زيادة2.

 .الخريجين متابعة نظام خالل من بيانات ونشر
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 المستفيدون من المشروع

منح من المستفيدة اتالكلي في التدريس هيئات وأعضاء الطالب 

 .العالي التعليم مؤسسات في الجودة تطوير صندوق

العالي التعليم مؤسسات شركاء العمل أرباب. 

عموما العالي التعليم مؤسسات. 

العالي والتعليم التربية وزارة. 
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ضافياألم واإل مكونات المشروع  

منح صندوق تطوير الجودة لدعم االنتقال من التعليم إلى : ولالمكون األ
 .سوق العمل

 
نظام متابعة خريجي مؤسسات التعليم العالي :المكون الثاني. 

 
إدارة المشروع من خالل وحدة مشاريع البنك الدولي  :المكون الثالث

 .وصندوق تطوير الجودة
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 المكون االول -مكونات المشروع 

 
العمل إلى التعليم من االنتقال لدعم الجودة تطوير صندوق منح. 
 مؤسسات لمساعدة 2005 عام الجودة تطوير صندوق منح بدأت 

 :على العالي التعليم

 برامج الدراسية أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل والتنمية الجعل
 االقتصادية في الضفة الغربية وغزة،

لمعايير الدوليةجعل البرامج الدراسية أقرب ل. 
 الدخل مدرةعلى وضع برامج  ة المؤسساتزيادة قدر  . 
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 المكون االول -مكونات المشروع 

المشاريع وتمويل لتشجيع للمنح تنافسيا نظاما الصندوق يدعم 

 .المبتكرة

ع  العالي التعليم مؤسسات بين األمد طويلة شراكات المشروع ُيشجِّ

 )العمل خالل من التعلُّم( برامج وتنفيذ تطوير بهدف العمل وأرباب

 أماكن ومتطلبات الدراسية الفصول في التعلُّم بين الصلة تقوي التي

   .الخريجين توظيف امكانيات زيادة وبالتالي العمل،
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 المكون االول -مكونات المشروع 

وأرباب العالي التعليم مؤسسات بين الشراكة برامج تنفيذ تمويل إلى المنح تذهب 
 تطوير على وتساعد )2(و العملي، التدريب للطالب تتيح )1( :التي العمل

 )3،العمل سوق باحتياجات وارتباطها التدريس وطرق المناهج جودة تحسينو 
 قدرات بناء )4 المستفيدين، للطلبة والتواصل واالتصال الحياتية المهارات تطوير
 .المستهدفة البرامج في والشركاء االكاديمي الطاقم

مع شراكة إلى العالي التعليم مؤسسات الجودة تطوير صندوق يدعو وفس 
 .وتنفيذها المنح هذه لتطوير العمل أرباب

خالل من مجاالت عدة في الفني الدعم توفير المشروع خالل من يتم سوف 
 .الغرض لهذا تعيينهم يتم الذين والمستشارين الدولي البنك مشاريع وحدة
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 المكون الثاني –مكونات المشروع 
 

يتيح تقديم آراء تقييمية وتغذية  اتيوضع نظام متابعة الخريجين في إطار مؤسس
 .راجعة منتظمة بشأن انتقال الخريجين من التعليم إلى العمل

 مؤسسة تعليم عالي 45تم تطوير النظام وفحصه في حوالي. 
 يتم حاليا ومن خالل البرامج التي يدعمها صندوق تطوير الجودة الحصول على

 .تغذية راجعة من الطالب والخريجين في البرامج المستهدفة
 سوف يتم تصميم وتنفيذ حملة توعوية بأهداف النظام لتشجيع الخريجيين والمشغلين

 .على استخدام النظام وتعبئة االستمارات
 في مرحلة التمويل اإلضافي سوف تقوم الوزارة ومؤسسات التعليم العالي باالستفادة

من المعلومات الواردة إلى النظام وتحليلها بما يساعد في رسم سياسات مستقبلية 
 .للتعليم العالي في فلسطين
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المكون الثالث –مكونات المشروع   

 
ومكتبها الوزارة في المشروع تنسيق وحدة خالل من :المشروع إدارة 

 لها التابعة الفنية والطواقم غزة في
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 المشروعإدارة هيكلية 

PCU: Project Coordination Unit
QIF: Quality Improvement Fund
TEIs: Tertiary Education Institutions

Strategic Advisory Board
Chair: Minister of Higher Education

Governance Structure 
Education to Work Transition Project

Graduate
Tracking
System

Coordinating with 
and Supporting 
all entities with 
implementation 
processes, 
financial 
management and 
procurement

QIF
Board

Partnerships
TEIs -Employers

PCU

Monitoring
Fiduciary 

QIF
Support

Project
Support

reporting lines

communication lines

Support lines
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 مخرجات المشروع

   :يلي ما خالل من للمشروع العام الهدف قياس سيتم1.
 صندوق منح خالل من( المقترح للمشروع الدراسية البرامج من التخرج على أشهر تسعة مرور بعد•

-20 العمرية الفئة في مثيله عن % 10 الخريجين هؤالء بين البطالة معدل سينخفض ،)الجودة تطوير
 .عاما 24

 المتوسطة المخرجات

صندوق منح ضمن العالي التعليم مؤسسات مع تنتج سوف التى للشراكات نتيجة 
 على مختلفة اقتصادية قطاعات ثالثة في العمل أرباب يقوم نأ يتوقع الجودة، تطوير
 البرامج في المشاركين للطالب للتدريب أماكن بتوفير منتظمة وبصورة األقل

 .للمشروع الدراسية

من األقل على خمسة في التدريس وطرق والمناهج الدراسية البرامج تصميم عادةإ 
 .الخاص القطاع من كاملة بمشاركة وذلك ،المقترحة الدراسية البرامج
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 االضافي مخرجات المشروع

منتظمة وبصورة  المستهدفة البرامج من %80في العمل أرباب يقوم نأ 
 .للمشروع الدراسية البرامج في المشاركين للطالب للتدريب أماكن بتوفير

من %80 في التدريس وطرق والمناهج الدراسية البرامج تصميم عادةإ 
 .الخاص القطاع من كاملة بمشاركة المستهدفة البرامج

المستهدفة البرامج في طالب 7000 إلى الطلبة من المستهدفة الفئة زيادة 
 .االناث من % 50 منها

75 :البرنامج من الرئيسيين المستفيدين رضى نسبة% 
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 االضافي مخرجات المشروع

يةسياسات وثائق أربع باصدار العالي التعليم وزارة تقوم )policy papers( 
 بمتطلبات العالي التعليم لمؤسسات الدراسية البرامج ارتباط مدى عن

 متابعة نظام خالل من جمعها يتم بيانات باستخدام وذلك السوق،
 .الخريجين

على متاحة الخريجين متابعة نظام عن الصادرة المعلومات تصبح سوف 
 الدخول والمهتمة العالقة صاحبة للجهات ويمكن للوزارة، اإللكترونية البوابة
 .البوابة على للدخول التسجيل مرات بعدد ذلك وسيقاس .بانتظام إليها
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 استعدادات الوزارة

 من كل في والجامعية المتوسطة للكليات خاصة توجيهية عمل ورشتي عمل1.
 غزة وقطاع الغربية الضفة

 .الجودة تطوير صندوق منح عن وتعليمية اعالمية فيديوهات أربع تصميم2.

 .والكاملة األولية المشاريع مقترحات لتقديم إلكترونية نماذج تطوير3.

 .االجراءات دليل بمراجعة الجودة تطوير صندوق مجلس قام4.

  إلعداد الماضي ايار منذ مكثفة اجتماعات بعقد الجودة تطوير صندوق مجلس قام5.
 .القادمة للدورة المفاهيمية الورقة

 السبل افضل حول الصلة ذات والمؤسسات الخاص القطاع مع مستمر تواصل6.
 للمنح االساسية المحاور/المجاالت /الحوار /التعاون لتعزيز
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 تحديات المشروع

   :الجودة تطوير صندوق

مؤسسات مع للدخول الخاص القطاع جانب من وااللتزام والثقة الفعالة المشاركة 
 الممارسات مثل العمل أثناء التعلم من الخبرات الكتساب شراكات في العالي التعليم
 .الداخلية التدريبية والمنح التعاوني والتعليم اإللزامية المهنية

البشرية والتنمية التدريب أنشطة في المشاركة على وقدرتهم الخاص القطاع خبرة.   

طرق في الطالب إشراك على الخاص والقطاع العالي التعليم مؤسسات قدرة 
 .للتعلم مختلفة

المشاركة للبرامج التدريسية الهيئات اعضاء/ المؤسسات بعض في التغيير مقاومة. 
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 تحديات المشروع

   الخريجين متابعة نظام

من واالستفادة النظام واستخدام بتفعيل االطراف كافة التزام 

 المستوى على السياسات رسم في يوفرها سوف التي المعلومات

 .الوطني المستوى على وكذلك المؤسساتي

منوط منها واالستفادة تفعيلها عملية وتبقى اداة عن عبارة هو النظام 

 .القرار باصحاب
 

 مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل اإلضافي 19



 المشروع عوامل نجاح

وطرق الدراسية برامجها تطوير على وقدرتها العالي التعليم مؤسسات مرونة  
 تدريسها

المشروع ملكية 

المتبادلة والمنفعة الثقة على والمبنية الحقيقية الشراكة. 

وضمن المستهدف البرنامج نطاق ضمن العالي التعليم مؤسسة في الخبرات نقل 
 ككل المؤسسة نطاق

للموارد األمثل االستعمال 

المشروع نطاق وتوسيع استدامة 
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المشروع تقييم وثيقة Project Appraisal Document-PAD  

الجودة تطوير صندوق منح دليل QIF Operational Manual –June 2016 

 .والثاني االول بجزأيه
 

http://www.mohe.pna.ps 
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 بالمشروع العالقة ذات الوثائق

http://www.mohe.pna.ps/


 
 

 ˇˇˇˇسقذئ 
 www.mohe.pna.ps:لهفظ ئكهرئذب

 
لسذهظ  www.palpcu.ps: لهفظ ئك

 
 

 
 

22 


	 ورشة عمل إطلاق �مشروع الإنتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل الإضافي��
	مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل الإضافي
	مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل والتمويل الإضافي
	�معلومات عامة
	أهداف المشروع
	المستفيدون من المشروع
	مكونات المشروع الأم والإضافي
	مكونات المشروع - المكون الاول
	مكونات المشروع - المكون الاول
	مكونات المشروع - المكون الاول
	مكونات المشروع – المكون الثاني
	مكونات المشروع – المكون الثالث
	هيكلية إدارة المشروع
	مخرجات المشروع
	مخرجات المشروع الاضافي
	مخرجات المشروع الاضافي
	استعدادات الوزارة
	تحديات المشروع
	تحديات المشروع
	عوامل نجاح المشروع
	Slide Number 21
	Slide Number 22

