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وزارة الرتبية والتعليم العايل

صندوق تطوير اجلودة

العدد األول /أكتوبر 2015

تصدر هذه النشرة اإلخبارية دوريًا ،بهدف ترويج نتائج ومخرجات مشاريع صندوق تطوير الجودة

نبذة عن صندوق تطوير الجودة
بدأت وزارة التربية والتعليم العالي منذ العام  2005بتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة لتوسيع
نشاطات مشروع التعليم العالي الناجحة .ونتيجة لنجاح هذه المشاريع ،تلقت وزارة التربية
والتعليم العالي في الثاني من تموز  2012تموي ً
ال إضافيًا من البنك الدولي بقيمة  6.5مليون
دوالر أمريكي ،لصالح مشروع «سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات» .ويهدف المشروع
بشكل رئيسي إلى تحسين عملية انتقال الشباب الفلسطيني من مؤسسات التعليم العالي
إلى سوق العمل من خالل تعزيز الشراكات والروابط بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب
مكونًا رئيسيًا لهذا المشروع.
العمل في القطاع الخاص .وتعتبر منح صندوق تطوير الجودة
ّ
ومن خالل التمويل اإلضافي لدورتين من المنح ،يواصل صندوق تطوير الجودة عملية إدارة
المنح بشفافية وفعالية بهدف توفير حوافز لمؤسسات التعليم العالي لتطوير وتنفيذ برامج
تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص ،تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وقد عززت مؤسسات التعليم العالي شراكاتها مع أرباب العمل في القطاع الخاص من خالل
التعاون في تصميم وتطوير المناهج وتحديث أساليب التعليم ،وتوفير التدريب العملي للطالب.
حيث من المتوقع أن يقوم صندوق تطوير الجودة  )1بتعزيز الشراكات وأسس التعاون بين
مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص و )2وتعزيز المسؤولية اإلجتماعية لدى القطاع الخاص
و )3وإعداد الخريجين بشكل أفضل لتمكينهم من إيجاد عمل مناسب واالحتفاظ به.
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لمحة سريعة
•تمت الموافقة على عشرين مشروع لصالح ستة
عشر مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي،
وذلك من خالل دورتين ،تم من خاللها االلتزام
بمبلغ إجمالي قدره  $4,580,749.21على تسع
جامعات وسبع كليات جامعية ومتوسطة ،وكان
هناك خمسة مشاريع في جامعتين وكليتين في
قطاع غزة.
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•المنح العشرون الخاصة بصندوق تطوير الجودة ،هي في
مراحل مختلفة من التنفيذ ،وتتفاوت فيما بينها من حيث
وتيرة التنفيذ ،والتحديات ،ونقاط القوة .تضم الدورة
األولى من المنح أحد عشر مشروعًا في تخصصات
مختلفة هي تكنولوجيا المعلومات ،وتصميم
األزياء ،وإدارة األعمال ،والصحة ،واإلنتاج الغذائي،
واإلعالم ،أما الدورة الثانية فاستهدفت بشكل
خاص قطاعي الزراعة والسياحة ،إضافة إلى بعض
البرامج الهندسية بما فيها الطاقة ،والبيئة،
والميكاترونيكس.

السياحة واآلثار %15

الصحة %15

تصميم األزياء %5

إدارة األعمال %5

اإلعالم %15

نطم المعلومات/هندسة
الحاسوب %15

طالب من المشاريع
•يستفيد حاليًا حوالي 2000
ٍ
بشكل مباشر فيما تجاوزت نسبة المستفيدين
من اإلناث  .%50يعتبر المستفيدون المباشرون
هم الطالب الذين يستكملون بنجاح برامج
التدريب العملي ،و/أو يتلقون الدعم ألبحاثهم
الهادفة إلى حل مشاكل حقيقية من سوق
يقدر عدد الطالب
العمل .إضافة إلى ذلك،
َّ
المستفيدين بشكل غير مباشر خالل عمر
المشروع بأربعة آالف طالب يستفيدون من
المنهاج الذي تم ويتم تطويره .ومن المتوقع
كذلك أن يتلقى هؤالء الطالب تدريبًا على
المهارات الحياتية والفنية ،وأن تتاح لهم فرصة
االستفادة من مرافق ومختبرات ومراكز متطورة.
•نجحت المشاريع العشرون جميعها ببناء شراكات
بمستويات مختلفة ،مع مؤسسة أو أكثر من
أن مستوى التفاعل في
مؤسسات القطاع الخاص .إال ّ
هذه الشراكات يختلف من مشروع إلى آخر ويتطور مع
تطور عمر المشروع .فقد شهدت مشاريع الدورة األولى
من المنح مث ً
ال ،مستوى من النضج فيما يتعلق بتطوير
شراكات مع القطاع الخاص ،حيث نجح  %80من مشاريع
الدورة األولى تقريبًا في تأمين شراكة واحدة على األقل في
المستوى الثاني ،مقارنة بما نسبته  %55فقط من مشاريع
الدورة الثانية في المستوى الثاني .ومن المتوقع أن تتطور
هذه الشراكات وأن يظهر شركاء جدد ،كما ستتعزز بعض
الشراكات لتصل إلى المستوى اإلستراتيجي الثالث ،حيث من
المتوقع أن تستمر العالقات اإلستراتيجية إلى ما بعد انتهاء
تمويل صندوق تطوير الجودة.

الهندسة %10
الزراعة %20

%48.2

%51.8

%81.8
%55.6
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شراكات(
)استراتيجية
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)دعم وارتباط(
)توعية ومشاركة(

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العنوان
التالي:
وحدة مشاريع البنك الدولي
وزارة التربية والتعليم العالي
مبنى مركز المناهج  -المصيون
بالقرب من وزارة التخطيط
رام اهلل ،فلسطين

هاتف :1
هاتف 00970 2 2969366 :2
فاكس00970 2 2969369 :
بريد الكترونيinfo@tep.ps :

00970 2 2969352

الشراكة والتعاون :بناء الشركات وتوسيعها
في إطار مشروع «تعزيز جودة برنامج نظام المعلومات
المحاسبي في جامعة فلسطين التقنية-خضوري» ،فإن
الجامعة وشريكها ،مجموعة طالل أبو غزالة ،هما في
المرحلة األخيرة من توقيع إتفاقية لتنفيذ «امتحانات
دبلوم كامبريدج الدولي لمهارات تقنية المعلومات».
وبموجب هذه االتفاقية ،تكون جامعة فلسطين
التقنية مجازة ومسؤولة عن إجراء وإدارة برنامج
الدبلوم تحت اإلشراف الكامل لمجموعة طالل أبو
غزالة ،باالمتثال الكامل إلجراءات المصادقة المتبعة في المملكة المتحدة الخاصة بامتحانات كامبريدج
الدولية في جامعة كامبريدج .تتطلب هذه الشهادة تقديم سبعة امتحانات ،تزود الطالب من خاللها بفهم
معمق وشامل لمهارات تكنولوجيا المعلومات ،لتلبية احتياجات سوق العمل على أساس المعايير المحلية
واإلقليمية والدولية.

المنهاج الموجه إلى سوق العمل يوفر
مهارات فنية
أطلقت كلية فلسطين التقنية  -دير البلح في شهر
تشرين الثاني  2013مشروع «تطوير دائرة تصميم األزياء
وصناعة المالبس» لتطوير أسس الدائرة بما يشمل تطوير
منهاج جديد يلبي احتياجات سوق العمل األساسية .وقد
تم تطوير سبعة مساقات بنجاح ،استنادًا إلى نتائج دراسة
ّ
أجريت لتقييم االحتياجات .ووفقًا لشريك المشروع من القطاع
الخاص «فقد عكس المنهاج الجديد تحسنًا كبيرًا في مهارات
الطالب في مجاالت الرسم اليدوي الحر ،وإعداد التصاميم
باستخدام الحاسوب .وقد ساعدت هذه المهارات المميزة بعض الخريجين الجدد في تأمين وظائف متعددة في مجال
تصميم األزياء في سوق العمل».

مركز التكنولوجيا الحيوية يتوسع ويستجيب
الحتياجات المجتمع
تم تأسيس مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة بوليتكنيك
فلسطين عام  ،2006من خالل مشروع ممول من صندوق تطوير الجودة.
يقدم المركز فرصًا للبحث المجتمعي والتدريب لباحثيه وطالبه للعمل
على مشاريع تكنولوجيا حيوية عملية تتعلق بواقع الحياة .وقد شهد
المركز توسعًا من خالل زيادة عدد موظفيه األكاديميين بأربعة أضعاف،
والحصول على العديد من المنح البحثية والتطويرية ،عبر بناء شراكات
متينة مع القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي.
من خالل إنشاء برامج أكاديمية في مجال التكنولوجيا الحيوية ،تكون رؤية منحة صندوق تطوير الجودة الرئيسية قد تحققت.
ويعمل المشروع الحالي للصندوق على تعزيز معرفة الطالب والمدرسين بمتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة .كما
وتزداد كفاءة الطالب ومهاراتهم الريادية عبر انخراطهم في مشاكل الحياة الواقعية لتوفر فهمًا أعمق لبيئة العمل حيث تزيد
فرصهم للحصول على وظيفة مناسبة ،ويسمح بأن يكون لهم دورًا ق ّيمًا في توفير حلول لصناعات ذات صلة.
نتيجة لهذه االنجازات ،وما نتج عنها من شبكة عالقات دولية ،تمكنت جامعة بوليتكنيك فلسطين ،من الحصول على
منحة بقيمة ماليين الدوالرات ،لتأسيس مركز فلسطيني-كوري وطني للتكنولوجيا الحيوية في مبنى مستقل خاص به،
يشمل أحدث المختبرات بتمويل من الحكومة الكورية.

المطور -قيمة إضافية
برنامج العالج الطبيعي
ّ
منذ إنطالق كلية فلسطين األهلية الجامعية لبرنامج «االنتقال إلى سوق العمل :تحسين برنامج العالج الطبيعي»
في أيلول  ،2013جرى تبنّي منهجية شاملة ،حيث تم تطوير منهاج محدث يرتبط بمتطلبات سوق العمل وإقراره
المحدث أربع رزم للعمل المخبري الميداني ،تم تصميمها
من قبل المجلس األكاديمي للكلية .يتضمن المنهاج
َّ
بالتنسيق الوثيق مع احتياجات القطاع الخاص .وقد بدأت تظهر ثمار منهجيات التعليم الجديدة بحيث عكست آثار
ايجابية .كما تم تصميم وتنفيذ مساقات تدريب تكميلية تستهدف طالب السنة الرابعة ،وذلك لجسر الفجوات
التي ظهرت من خالل المشروع .وتنظر إدارة كلية فلسطين األهلية الجامعية إلى عملية تطوير خريطة البرنامج
على أنّه اختراق رئيسي وتتعهد بنقل هذه التجربة إلى كليات أخرى .وتجذب المختبرات الح ّية المزيد من الطالب،
وتساهم في تأمين التدريب الالزم لهم في الكلية نفسها ،قبيل إرسالهم إلى التدريب الميداني .وقد نجحت
هذه السلسلة من اإلنجازات في جذب المزيد من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع كلية فلسطين األهلية
الجامعية ،حيث قام مستشفى الميزان في الخليل بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون واالنضمام إلى البرنامج.
ومن المتوقع أيضا أن ينضم شركاء آخرون قريبًا من بينهم جامعة العلوم والتكنولوجيا في األردن.
«إن البرنامج جديد
يقول د .خالد صبارنة ،رئيس الكلية الطبية الموحدة في كلية فلسطين األهلية الجامعيةّ ،
كليًا وهو يجذب عددًا متزايدًا من الطلبة كل فصل ،إذ أرسلت كلية الطيرة لنا مث ً
ال أربعة عشرة طالبًا ليكتسبوا
مزيدًا من المعرفة العملية ،والستكمال متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس .كما التحق بالبرنامج 35
طالبًا من النقب .نشعر بالسرور لما تحقق من إنجازات حتى اآلن ،إال أنه ما زال هنالك الكثير للقيام به».

التعاون البحثي األكاديمي-الصناعي  :قصة نجاح
ضمن برنامج «تحسين وتطوير قدرات الطلبة لتعزيز فرص عمل الخريجين» في جامعة النجاح – فإن مشروع
الصناعة الغذائية يمثل أحد مؤشرات األداء الرئيسية ،ولعله األول من بين عدد من مشاريع التخرج المبتكرة التي
ينفذها الخريجون بهدف معالجة وحل مشاكل إدارية وفنية مختلفة تواجهها الصناعات الغذائية.
نفذ الطالب ستة مشاريع رئيسية لحل المشاكل التي ظهرت في خمس شركات .وكان من بين أهم المشاكل
التي ظهرت لدى شركة عزيزة للدواجن التي تزود السوق الفلسطيني بمنتوجات ذات جودة عالية ،اكتشاف مشاكل
بيئية خطيرة نتيجة النبعاث ملوثات الهواء .وللحد من مثل هذه المشاكل ،تبنّت شركة عزيزة استراتيجية لمعالجة
الفضالت الصلبة والسائلة في وحدة منفصلة داخل مصنعها أدت إلى انبعاث أبخرة وغازات ملوثة للهواء .وقد نجح
أحد طالب الهندسة الكيماوية في تصميم وبناء نظام اللتقاط مثل
هذه األبخرة والغازات بهدف تنقيتها .ويمكن استخدام النظام الذي تم
تصميمه ألغراض التنقية بشكل فعال في معالجة بعض مصادر التلوث
الحساسة في وحدة معالجة الفضالت ،وقد حثت الشركات التابعة التحاد
الصناعات الغذائية الفلسطينية المنخرطة في المشاريع المذكورة
شركات أخرى على المشاركة .ويمكن حاليًا لشركات اتحاد الصناعات
الغذائية الفلسطينية ،والمؤسسات األكاديمية استخدام الجهاز الذي تم
تصميمه من خالل المشاريع الستة ألغراض البحث العلمي.

من التدريب إلى التوظيف :خطوة نحو هدف مشترك
تعتبر حيوية ومتانة العالقة بين المؤسسات األكاديمية والقطاع الصناعي أحد المؤشرات على سالمة وفاعلية التوجهات
اإلستراتيجية والتنموية للدول .ومن أبرز دالئل سالمة العالقة وحيويتها حجم األنشطة المتبادلة بين الطرفين والتي تتوج
بتدخل المؤسسات األكاديمية االيجابي لحل مشكالت المؤسسات الصناعية والخدمية والقطاع الخاص وما ينتج عن ذلك
من قيام القطاع الخاص بتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير لدى الجامعات .يعتبر مشروع «مواءمة معارف ومهارات
طلبة ادارة األعمال لمتطلبات سوق العمل» الذي ينفذه قسم ادارة األعمال بكلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة بالتعاون
مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وحاضنة األعمال والتكنولوجيا أحد المشاريع الرائدة التي ساهمت بشكل واضح
في تعزيز تلك العالقة عبر األنشطة التشاركية وورش العمل والمؤتمرات واأليام الدراسية واألبحاث .كما تجلى نجاح تلك
العالقة في استقبال مؤسسات صناعية وخدمية للطلبة المشاركين في المشروع وتدريبهم لمدة طويلة وإكسابهم
المهارات التي تساعدهم على المضي قدمًا وتزيد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل .ومن أبرز انجازات
المشروع حصول أكثر من  %25من الطلبة المتدربين على فرص عمل لدى المؤسسات المستضيفة.

