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وزارة الرتبية والتعليم العايل

صندوق تطوير اجلودة
العدد الثاين  -كانون الثاين 2016

تصدر هذه النشرة اإلخبارية فصليًا ،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 جديدًا من البنك الدولي بقيمة 6.5
مليون 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 ،حيث
العمل في القطاع الخاص .وتعتبر منح صندوق تطوير الجودة
ّ
تم إحالة وتوزيع  20منحة بمجموع  4,580,749.21دوالر أمريكي لصالح  16مؤسسة تعليمية ،من
بينهم تسع جامعات وسبع كليات ،تضم جامعتين وكليتين من قطاع غزة.
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
•شهد الربع األخير من عام  2015عدة نشاطات رئيسية،
بدايةً  ،قام مستشار الشراكة واإلرشاد بزيارته الثالثة ما
بين  6إلى  17كانون األول ،حيث ركزت زيارته الثالثة على
مساعدة المؤسسات التعليمية في إكمال رسم خرائط
البرامج ،باإلضافة إلى مناقشة منهجيات جديدة لضمان
تطوير شراكات إستراتيجية ما بين المؤسسات التعليمية
والقطاع الخاص .ومن الجدير بالذكر ،رسم خرائط البرامج
هي أداة جديدة اقترحت من قبل المستشار وساعدت غالبية
المؤسسات المشاركة في تقييم المنهاج الدراسي والمواد
التعليمية من خالل تطوير ثالث خرائط رئيسية والعثور على
الثغرات في هذه المناهج وإيجاد الحلول المناسبة.

•إضافةً إلى ذلك ،تزامنت زيارة المستشار الثالثة مع بعثة
البنك الدولي للتقييم النصفي .هدفت بعثة البنك الدولي
إلى تقييم أداء المشروع في منتصف المدة ،والبدء بدراسة
فرصة التمويل اإلضافي .قام البنك الدولي بزيارة جميع
المؤسسات التعليمية المستفيدة في الضفة الغربية ،خالل
أسبوعين ،باإلضافة إلى عدد من الشركاء من القطاع الخاص.
لم يتمكن فريق البنك الدولي من الوصول إلى غزة ،حيث
تم عقد اجتماعات عبر خدمة الفيديو كونفرنس مع جميع
مؤسسات التعليم العالي المستفيدة في غزة.
•في الثامن من كانون األول ،تم عقد ورشة عمل لبرنامج
تطوير الجودة ،والذي استضاف جميع مؤسسات التعليم

في هذا العدد
•نبذة عن صندوق تطوير الجودة
•لمحة سريعة
•قصص نجاح المؤسسات

•نصيحة عملية :مؤشرات األداء الرئيسية
•ضيف العدد

قصص نجاح
المؤسسات

طالب غزة يتجاوزون الحصار من خالل
تطبيقاتهم اإللكترونية
في إطار مشروع “بناء قدرات طلبة تكنولوجيا المعلومات
في مجال البرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية”،
تهدف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بإعداد
طالب برنامج الدبلوم لشغل وظائف في مجال تطوير
التطبيقات اإللكترونية الواسعة من خالل تطوير نموذج
تعليمي جديد مستخلص من المراجعة المكثفة للمنهاج
الدراسي باإلضافة إلى مراجعة أفضل الوسائل التعليمية
المستخدمة حول العالم.
ومن أهم العناصر في هذا النموذج ،إعطاء الفرصة للطالب
لتحدي قدراتهم من خالل العمل على مشاريع عملية
فعلية والعمل على ح ّلها بإرشاد الشركاء من القطاع
الخاص .بدأ الطالب بتحقيق نتائج ملموسة للشركاء بحيث
فاقت إنجازاتهم التوقعات رغم التحديات التي يواجهونها
في قطاع غزة ،ال سيما انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 12
ساعة يوميًا.
وجدي سليم ،أحد الطالب المستفيدين من المشروع ،كسر
الحصار في غزة ليصل إلى األردن ويحصل على عقد عمل
مع جامعة اإلسراء األردنية لتطوير تطبيق إلكتروني يهدف
لتنظيم الخطة الدراسية للطلبة من خالل توضيح جداولهم
وإبراز أهم المعلومات المتعلقة بحياتهم األكاديمية.

دمج مفاهيم الرعاية التلطيفية على
المدى الطويل في برامج التمريض
الجامعية في فلسطين
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ،تعد الرعاية التلطيفية نهج
لتحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من األمراض
المزمنة وعائالتهم وضمان المزيد من الراحة لهم من خالل
الوقاية وتخفيف المعاناة عن طريق الكشف المبكر وعالج
األلم وغيرها من المشاكل الجسدية والنفسية.
ّ
المطلع ومؤسسة السديل للرعاية
بالشراكة مع مستشفى
التلطيفية بالسرطان واألمراض المزمنة ،استجابت كلية
ابن سينا من خالل مشروع “دمج الرعاية التلطيفية والرعاية
بكبار السن في منهاج البكالوريوس للتمريض” لإلحتياجات
الوطنية في إدخال مفاهيم الرعاية التلطيفية والرعاية بكبار
السن في منهاج التمريض بما يطابق المعايير الدولية
لتعليم التمريض ،وبالتالي سوف تساهم في تطوير وتعزيز
مهنة التمريض في فلسطين.
أن هذا التطور دمج مفاهيم الرعاية
ومن الجدير بالذكرّ ،
التلطيفية مع مفاهيم الرعاية بكبار السن ،بحيث أنّها
ارتبطت مع تحقيق الكفاءات األساسية ومخرجات التعليم.
يقوم المعلم والطالب معًا باستخدام المفاهيم والمعارف
المتطورة للرعاية التلطيفية والرعاية بكبار السن وتطبيق
أفضل الممارسات لتشجيع الطالب وخلق روح البحث التي
تؤدي إلى توفير الرعاية المثلى للمرضى.

معدون إلظهار اإلبداع والتميز من
طالب
ّ
خالل عدسة الكاميرا
حيث أصبحت وسائل اإلعالم وعدسة الكاميرا من أقوى
األدوات إلرسال الرسائل المهمة ،تعمل كلية دار الكلمة
الجامعية للفنون والثقافة على تمكين الطالب لمنحهم
فرصة ليصبحوا نشطاء في المجتمع والمساهمة في رفع
نوعية اإلعالم واألفالم المنتجة في فلسطين.
من خالل مشروع “صورة فلسطين” ،قامت الكلية بتعديل
المنهاج الدراسي لبرنامج الدبلوم إلنتاج األفالم ،كما وحدثت
المعدات السمعية والبصرية ،واألهم هو تأسيس شراكات
مع القطاع الخاص في فلسطين والربط مع شبكات إعالمية
في الدول العربية األخرى.
انعكس نجاح المشروع من خالل فرص العمل التي وفرت
للطالب .على سبيل المثال ،شارك بالل كرنز في إنتاج فيلم
ترويجي لشركة الحرباوي لألثاث ،حيث لعب دورًا أساسيًا
كونه المخرج للفيلم وأحد أفراد طاقم التصوير .كان عمله
مميز جدًا وتم تقديره من قبل الشركة .وقد تم اختيار ثالث
الددو ،محمد الشالودي ،ونورين قاعود،
طالب آخرين ،يزيد ّ
للعمل على فيلم وثائقي قصير عن روضة الزهور في البلدة
قدمت
القديمة في القدس ،باإلضافة إلى فرص عمل أخرى ّ
للطالب أثناء استكمال دراستهم.

تكنولوجيا المعلومات :التعلم من
خالل التطبيق العملي هو مفتاح اإلبداع
والتوظيف
في إطار مشروع “الربط مع القطاع الخاص :تطوير المنهاج
الدراسي لدائرة تكنولوجيا المعلومات» ،طورت دائرة نظم
المعلومات الحاسوبية المنهاج الدراسي في جامعة النجاح
الوطنية ،كما أنشأت عدة اتفاقيات تعاون مع شركات
البرمجة المحلية ،مثل شركة اإلسراء ،سبارك ،قرطبة،
األندلس وغيرها ،بهدف تعزيز المهارات الفنية والحياتية
للطالب لتحضيرهم للحياة العملية بعد تخرجهم.
يوفر البرنامج الدراسي الجديد فرصة فريدة للطالب
الستكشاف الحياة العملية في شركات البرمجيات من
خالل المشاركة في مشاريع عملية تحت إشراف مدربين
متخصصين ،بحيث أن الطالب األكثر جدية هم األكثر استفادة
قصتي
من هذه الفرصة .أحمد جمال والمعتزباهلل عطااهلل ّ
نجاح في البرنامج ،حيث أنّه تم تدريبهم مع مجموعة من
الطالب تحت إشراف شركة اإلسراء لمدة ثالثة فصول دراسية،
وقررت الشركة االستثمار بهم من خالل توفير فرص عمل
بدوام جزئي فيما يكملون دراستهم الجامعية.

نصيحة عملية :مؤشرات األداء الرئيسية
تطور من قبل فريق العمل لتساعدهم على
مؤشرات األداء الرئيسية هي مؤشرات كمية ونوعية
ّ
تقييم أداء المشروع وقياس تقدمه تجاه األهداف .كما وتعتبر هذه المؤشرات المقياس الجوهري
لألنشطة المختلفة في المشروع ،حيث يجب تطوير وسائل محددة لقياسها.

هل تظهر المؤشرات التقدم
نحو تحقيق نتائج المشروع؟
محددة
هل تعكس المؤشرات
بشكل واضح ما يجب
تحقيقه من خالل المشروع؟

قابلة للقياس

هل تساهم المؤشرات في
قياس نجاح المشروع؟
قابلة للتحقيق
هل ّ
تمكنك المؤشرات من
تتبع المشروع؟

ذات صلة

محددة بمدة
زمنية
هل هناك مدة زمنية محددة
لتحقيق األهداف؟

العالي المسفيدة وشركائها ،حيث تم تسليط الضوء على
قصص النجاح ضمن إطار المكونات الرئيسية للبرنامج
وهي :الشراكات اإلستراتيجية ،تدريب الطالب ،وتطوير
المنهاج .كذلك تم تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات
باإلضافة إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص.
وعالوة على ذلك ،تمت مناقشة أهم مفاهيم الملكية
الفكرية ضمن المفهوم الدولي والمحلي ،حيث أصبح
من الضروري مناقشة هذا الموضوع نظرًا لمشاركة عدد
من الطالب من جامعات مختلفة ،مثل جامعة بوليتكنك
فلسطين وجامعة النجاح ،في تطوير منتجات فعلية ضمن
إطار المشاريع الخاصة بمؤسساتهم.
•وأخيرًا ،من الجدير بالذكر أنه تم إنجاز مشروعين خالل الربع
األخير من العام  ،2015المشروع األول لصالح كلية وجدي
نهاد أبو غربية في القدس ،وهو “مختبر
الجرافيك ،الرسومات المتحركة،

وفنون الوسائط المتعددة” ،بحيث طورت الكلية اثنتا عشرة
مادة متخصصة في مجال التصميم الجرافيكي وتوفير
فرص تدريبية لجميع الطالب من خالل شراكاتها مع القطاع
الخاص .أما المشروع الثاني لصالح كلية دير البلح في غزة،
وهو “تطوير دائرة تصميم األزياء” ،فقد استطاعت الكلية
توفير فرص تدريبية لـ  39طالبة لمدة شهرين في تخصصات
مختلفة في مجال تصميم األزياء ،حيث حصلت ست طالبات
على فرص عمل و 20آخرين على فرص عمل تطوعي.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تطوير ثماني وحدات تعليمية جديدة
للخطة الدراسية بالشراكة مع القطاع الخاص .وتم اعتماد
الخطة الدراسية من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
والنوعية لمؤسسات التعليم العالي ،حيث قررت وزارة التربية
والتعليم العالي تعميم الخطة الدراسية الجديدة على جميع
الكليات التي تقدم برامج مماثلة في الضفة
الغربية وقطاع غزة.

ضيف العدد
نقطة تحول في فهم الشراكات بين مؤسسات التعليم
العالي وأرباب العمل

د .إياد مسروجي
عضو مجلس صندوق تطوير الجودة وشريك ألحد المشاريع

إن فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في فلسطين هي فكرة مهمشة على الرغم من إعتماد مثل
تحسن ملحوظ في قطاع الصناعة ومجاالت البحث والتطوير،
هذا النوع من الشراكات في معظم الدول بالخارج والذي أسفر عن
ّ
وأدت هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة في تحسين مستوى البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أيضًا .وقد جاء
ّ
مشروع صندوق تطوير الجودة كأداة ناجحة لتسريع هذه العملية وتعزيز مفهوم “الشراكات اإلستراتيجية” ،األمر الذي ّ
حث مؤسسات
ابتداء من تعديل
التعليم العالي على دعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تطوير البرامج التعليمية في كافة مراحلها
ً
المناهج التعليمية وصوالً لتطوير برنامج التدريب للطلبة.
إن خبرتنا في مجال الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي من خالل الصندوق أثبتت نجاحها .كإحدى الشركات الكبرى في هذا المجال ،
تقوم شركة القدس للمستحضرات الطبية باستضافة متدربين من الجامعات األخرى بشكل منتظم .لقد أدركنا الفرق في دورنا بين الجامعات
المستفيدة من مشاريع صندوق تطوير الجودة وغيرها من الجامعات ،حيث اقتصرت العالقة مع الجامعات األخرى على توفير التدريبات غير
الممنهجة للط ّلاب دون أي تدخل أو متابعة من طرفنا.
بينما من خالل شراكتنا مع جامعة بوليتكنك فلسطين ،فقد تجاوز األمر توفير أماكن تدريب ،حيث استعرضنا مع الجامعة المشاكل التي
معدالت التوظيف المنخفضة للخريجين
تواجهها فيما يخص الثغرات الموجودة في المنهاج التعليمي ومواءمته مع سوق العمل باإلضافة إلى
ّ
وغيرها .وكفريق واحد قمنا معًا بتصميم رؤية مشتركة إليجاد الحلول األفضل وإجراء التغييرات الالزمة .وساعد ذلك على تعديل المنهاج بما
يلبي احتياجات سوق العمل ودمج برنامج تدريبي متكامل ،يكون فيه دور واضح لكل من الجامعة والشركة في رسم مالمح التدريب وآليات
المتابعة والتقييم.
وعلى الرغم من نجاح هذه التجربة ،إلّا أنّه ال يمكن تجاهل أهمية رفع الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بدوائره المختلفة من
دائرة الموارد البشرية إلى غيرها من الدوائر الفنية المختلفة عن أهمية هذه الشراكات والمنفعة المتبادلة ،ويشمل ذلك بناء
قدراتهم فيما يخص توجيه الطالب في كافة المراحل من أجل زيادة فعال ّية هذه التدريبات ومنفعتها بما يضمن نقل الشراكة
االستراتيجية إلى مستوى أعلى.
بناء على ذلك ،فإنّه من الضروري تعميم هذه التجربة على الجامعات األخرى .فمن ناحية ،أصبح للشركات
ً
فعال في تطوير برامج التعليم العالي لَمسنا أثره من خالل هذه التجربة ،ومن ناحية أخرى ،تعمل
دور ّ
مؤسسات التعليم العالي على سد الفجوة التعليمية للطالب وإثرائهم بالمعرفة النظرية الق ّيمة
وتطبيقاتها العملية.

