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تحديات المشروع.
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أجندة اللقاء  3

10:00am – 10:10 am Welcome and opening speech By QIF Board Chair

10:10am – 10:20am QIF Introduction by Eng. Suha Khalili - PCU Director

10:20am – 10:30am Presenting Video “process flow and Nature of QIF grants

10:30am – 11:30am Open discussion on the process of QIF grants

11:30am – 11:40am Presenting Video “Preliminary proposal writing”

11:40pm – 12:00pm Open discussion on the Application form.

Workshop Objectives:
•Introducing QIF Grants.
•Understanding application process and proposal requirement for the preliminary Phase.
 
Detailed Agenda:



ھدف الدورة

تحسين عملية انتقال الخريجين من مؤسسات : ھدف الدورة الحالية
من خالل تحسين مھارات الخريجين . التعليم العالي إلى سوق العمل

.وذلك بربط ھذه البرامج مع القطاع الخاص ذات العالقة

وحدة مشاريع البنك الدولي : إدارة منح صندوق تطوير الجودة
.وصندوق تطوير الجودة
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ھيكلية المشروع 

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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؟من يقدم لھذه المشاريع

 لالعتماد الوطنية الھيئة لدى المرخصة العالي التعليم مؤسسات كافة•

.فاعلة جودة وحدات ولديھا والجودة

 أو والجودة االعتماد ھيئة لدى المعتمدة البرامج كافة استھداف يمكن•

.السوق حاجات تلبي )ابداعية( جديدة برامج استحداث
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خصائص الدورة المقترحة

.2 ھو العالي التعليم مؤسسة من المقدمة للطلبات األقصى الحد•

.فرص التقديم والفوز متكافئة ومتساوية لكافة لمؤسسات التعليم العالي•

بالرغم مما ذكر أعاله فان وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك مجلس •

على التقديم الكليات والبرامج المھنية  صندوق تطوير الجودة يشجعان

.واالستفادة من ھذه المنح
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خصائص الدورة المقترحة

 مقدم عرض أي نشاطات وكذلك التمويل من جزء تخصيص يتوقع•

 في منھم المطلوب بالدور القيام على الخاص القطاع قدرة لتعزيز

 لھم الالزم الدعم وتقديم العملي التدريب اثناء الطلبة على االشراف

.دوليا المشابھة البرامج في يتم ما حسب وتقييمھم

ً  الخاص القطاع مع الشراكة تعتبر• ً  شرطا  سواء الدورة، ھذه في أساسيا

 الشركات من مجموعة أو خاصة شركة نقابة، /اتحاد الخاص الشريك كان

.الخاصة
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خصائص الدورة المقترحة

.اختيارية األخرى العالي التعليم مؤسسات مع الشراكة تعتبر•

 تشجيع كذلك العالي، التعليم مؤسسات بين الشراكات تشجيع يتم•

.ودولية اقليمية عالي تعليم مؤسسات مع الشراكات

.المشروع فعاليات من كجزء العلمي البحث وجود تشجيع•

9



خصائص الدورة المقترحة

:ھو المنحة سقف

•  USD  األخذ وسيتم قائمة برامج استھداف حال في 200,000

 حالة في المشروع مع يتناسب بما السقف زيادة االعتبار بعين

 .عالي تعليم مؤسسة من أكثر اشتراك

•USD  أو برنامج الستحداث فكرة وجود حال في 25,000

.جديدة تخصص
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خصائص الدورة المقترحة

ً  يكون أن يجب المطلوب الدعم قيمة  العرض مع ويتناسب منطقيا

 من استفادت التي العالي التعليم مؤسسة من يتوقعو ھذا .المقدم الفني

 ذات والمخرجات التجربة تعميم السابقتين الدورتين خالل مشاريع

.المؤسسة نفس من الجدد للمتقدمين الصلة
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خصائص الدورة المقترحة

 الدليل في وارد ھو ما حسب المشاريع مقترحات تقييم يتم سوف•
.االجرائي

.شھر 36 عن تزيد ال منحة / مشروع كل تنفيذ مدة•
 مؤسسة من لكل واالدارية التنظيمية الملفات تكون أن يتوقع•

 أو الخاص القطاع من سواء والشركاء األساسية العالي التعليم
 االصول حسب سليمة األخرى العالي التعليم مؤسسات

  .بھا المعمول واالجراءات
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الدورة المقترحة -خصائص اضافية 

:تشجع الدورة الحالية على ما يلي
التي يمكن أن تؤدي إلى انشاء أعمال وشركات المھارات الريادية •

.خاصة والتوظيف الذاتي
المرونة في مراجعة، تغيير وتعديل البرامج الدراسية من خالل •

.ھيئة االعتماد والجودةالتواصل المستمر مع 
لتحقيق التواصل مع الخارج للتكنولوجيا  االستخدام األقصى•

والوصول إلى كل ما يمكن ان يحقق األھداف والفوائد المرجوة من 
.المشروع والذي يمكن أن تعيقه محددات الحركة في الوطن
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الدورة المقترحة -خصائص اضافية 

برنامج / أكثر من تخصصنشجع مقترحات المشاريع التي تستھدف •

.وتحاول الربط بينھا وتعميم الممارسات والشراكات

بين مؤسسة التعليم العالي والقطاع الخاص ھي اتفاقيات الشراكة •

.المرجعية في تنظيم الحقوق والواجبات لكل طرف
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خصائص الدورة المقترحة

 توفير يجب( واالنجليزية العربية باللغتين العروض تقديم يمكن•
 كان حال في العربية الى اضافة باالنجليزية التنفيذي الملخص
.)بالعربية مقدما العرض

.دوالر مليون 1.65-/+ الدورة لھذه المرصود المبلغ•
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المخرجات المتوقعة 

وبصورة منتظمة من البرامج المستھدفة % 80ن يقوم أرباب العمل فيأ•

.بتوفير أماكن للتدريب للطالب المشاركين في البرامج الدراسية للمشروع

من % 80عادة تصميم البرامج الدراسية والمناھج وطرق التدريس في إ•

.بمشاركة كاملة من القطاع الخاصالبرامج المستھدفة 

طالب في البرامج المستھدفة  7000زيادة الفئة المستھدفة من الطلبة إلى •

.من االناث%  50منھا 

%75: نسبة رضى المستفيدين الرئيسيين من البرنامج•
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المخرج العام للمشروع

يلي ما خالل من للمشروع العام الھدف قياس سيتم:  

البرامج من التخرج على أشھر تسعة مرور بعد 
 صندوق منح خالل من( المقترح للمشروع الدراسية
 ھؤالء بين البطالة معدل سينخفض ،)الجودة تطوير

  العمرية الفئة في مثيله عن المائة في 10 الخريجين
)الخريجين متابعة نظام( .عاما 20-24
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تحديات المشروع

التعليم مؤسسات مع للدخول الخاص القطاع جانب من وااللتزام والثقة الفعالة المشاركة 
 المھنية الممارسات مثل العمل أثناء التعلم من الخبرات الكتساب شراكات في العالي

.الداخلية التدريبية والمنح التعاوني والتعليم اإللزامية

والتنمية التدريب أنشطة في المشاركة على وقدرتھم الخاص القطاع وخبرة التزام 
 .البشرية

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

المشاركة للبرامجالتدريسية الھيئات عضاءأ/ المؤسسات بعض في التغيير مقاومة.
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عوامل نجاح المشروع

وطرق الدراسية برامجھا تطوير على وقدرتھا العالي التعليم مؤسسات مرونة 
.تدريسھا

مكوناته بكافة المشروع ملكية.

المتبادلة والمنفعة الثقة على والمبنية الحقيقية الشراكة.

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

للموارد األمثل خداماالست.

المشروع نطاق وتوسيع استدامة.
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:تواريخ ھامة

 اإلثنين يوم ظھر من 00:11 الساعة :األولية المقترحات لتقديم موعد آخر•
2018/02/26

 البنك مشاريع وحدة مكاتب الى باليد تسلم المقدم العرض من الكترونية نسخة تقديم يتم•
 الصحف اعالنات في الواردة العناوين على غزة وقطاع الغربية الضفة في الدولي
العالي والتعليم التربية وزير وكتاب

.أذار شھر نھايةاألولية العروض تقييم نتائج•
.أيار شھر نھاية :التفصيلية / الكاملة المقترحات لتسليم موعد آخر•
.تموز شھر نھاية :الكاملة المقترحات تقييم نتائج•
أيلول - آب :االتفاقيات وتوقيع المفاوضات فترة•
.2018 أيلول –األول الدراسي العام بداية :التنفيذ بدء•
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اتصل بنا

طاقم وحدة مشاريع البنك الدولي متوفر لخدمة المؤسسات المعنية 
بالتقديم وعلى استعداد لالجابة على كافة تساؤالتكم

www.mohe.pna.ps:موقع الوزارة

www.palpcu.ps: موقع المشروع

info@palpcu.ps: بريد الكتروني 

   2969352-02:هاتف
02-2969366

   2969369-02:فاكس
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شكرًا لحسن االستماع،،،،، 
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