
د. محمد زيارة، عضو مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة 

إن الشـــراكة الناجحة بين المؤسســـات المختلفة ال بد أن تؤدي 
إلى منافع مشـــتركة بين جميع االطراف المشـــاركة. فالشراكة 
بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل في فلسطين نتج 
عنهـــا العديـــد مـــن اإلنجـــازات، فمنـــذ بدايـــة "مشـــروع التعليم 
العالـــي" الخـــاص بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم العالي بيـــن العامين 
2005 و2009، كان هنـــاك العديـــد من التحســـينات الملحوظة 
فـــي مجالـــي التعليم وقطاع األعمـــال. وعلى وجـــه الخصوص، 
ســـاهم مشـــروع صنـــدوق تطويـــر الجـــودة- والذي هـــو مكون 
أساســـي في مشـــروع "االنتقال من التعليم الى ســـوق العمل 
(E2WTP) " الـــذي انطلـــق عام -2012 في تعزيز الشـــراكة بين 
مؤسســـات التعليم العالـــي والقطاع الخاص. وفـــي الواقع، إن 
ثقافة الشـــراكة واضحة حتى في هيكل صندوق تطوير الجودة  
من خالل االشـــراف عليه بشكل مستقل من قبل "وحدة تنفيذ 
مشاريع البنك الدولي" والتي هي مسؤولة أمام "مجلس إدارة 
الصنـــدوق والـــذي يتضمن ممثلين مـــن األكاديمييـــن والقطاع 

الخاص. 

ومـــن الجديـــر ذكـــره أن ثقافـــة الشـــراكة كانـــت موجـــودة فـــي 
فلســـطين قبـــل بداية مشـــاريع التعليـــم العالي. ولكن، ســـاهم 
صندوق تطوير الجودة في مأسسة وتقوية ثقافة الشراكة بين 
المؤسســـات العاملة في مختلف المجاالت وبين المؤسســـات 

• شهد الربع االخير من عام 2018 توقيع 13 مشروعا من أصل 
14 ضمن الدورة الرابعة والتي تشـــكل الدورة االخيرة الممولة 
من البنك الدولي من خالل مشـــروع االنتقال من التعليم الى 

سوق العمل. 
• فـــي محاولة لدعم المســـتفيدين، قام وفد من البنك الدولي 
بزيـــارة فلســـطين في تشـــرين الثاني 2018. حيـــث عقد الوفد 
عـــدة اجتماعـــات مـــع الـــوزارة وذوي العالقـــة ومـــن ضمنهـــا 
اجتماعين مشـــتركين مع جميع المســـتفيدين ضمـــن الدورتين 
الثالثـــة والرابعة فـــي الضفة الغربية وغـــزة، باإلضافة إلى زيارة 
عـــدد من مؤسســـات التعليـــم العالي المســـتفيدة من الدورة 

الثالثة. 
• كجزء من دور وحدة مشاريع البنك الدولي في االشراف على 
تنفيذ المشـــاريع، تم عقد جلسات توجيهية في الضفة الغربية 
وغـــزة للمنســـقين الذين تـــم تعيينهـــم حديثا لمشـــاريع الدورة 
الرابعة للتأكد من حسن فهمهم وتنفيذهم لإلجراءات المالية 
والمتعلقـــة بالمشـــتريات الخاصـــة بالمنـــح الممولة مـــن البنك 

الدولي. 

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
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قصص نجاح المؤسسات
نصيحة عملية: راقب مشروعك

ضيف العدد

تصـــــدر هـــــــــذه النشــــــــرة اإلخباريــــــــــة دوريــــًا، بهــــــدف ترويج نتائــــــج ومخرجـــــات مشــــــاريع صنــــــدوق تطــــــويـــــر الجــــــــودة
العاملة في نفس المجال. صندوق تطوير الجودة يشـــجع على 

العمل التطوعي ويعزز المسؤولية المجتمعية واالستدامة. 

ومـــن األمثلـــة على ثقافة المشـــاركة كمســـاهمة مـــن القطاع 
الخاص، تدريب الطـــالب والخريجين، تقديم النصائح حول تطوير 
األكاديميـــة  المناهـــج  وتقويـــة  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات 
والبرامـــج، تمويـــل تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لمؤسســـات التعليم 
العالـــي، مثل بناء األبنية والمنشـــآت، وتقديم المنح الدراســـية. 
ومن جهة أخرى، تضمنت مساهمات مؤسسات التعليم العالي 
القطـــاع،  يواجههـــا  التـــي  التقنيـــة  للمشـــاكل  حلـــول  تقديـــم 
واالستجابة الى طلب سوق العمل من حيث توفير خريجين في 
مجـــاالت معينـــة، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراســـية عالية 

المستوى لموظفي القطاع الخاص. 

فـــي النهاية، عمل صنـــدوق تطوير الجودة على تعزيز الشـــراكة 
بين مؤسســـات التعليـــم العالي والقطاع الخـــاص والتي عملت 
بدورها على تعزيز انتقال الشـــباب الفلســـطيني من التعليم إلى 
العمل، ورفع إمكانيات وقدرات القطاع الخاص. وننصح بشـــدة 
أن تســـتخدم ثقافة الشراكة من قبل مؤسسات التعليم العالي 
والقطـــاع الخـــاص علـــى المســـتوى المحلـــي والعالمـــي ســـواء 

شاركوا أو لم يشاركوا في برنامج صندوق تطوير الجودة.

دور ثقافة الشراكة في إنجاح المشاريع

في هذا العدد

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على العنوان التالي: 
وحدة مشاريع البنك الدولي، وزارة التربية والتعليم العالي
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قامت الســـلطة الوطنية الفلســـطينية في عام 2005 من خالل 
وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي بتنفيـــذ مشـــروع التعليـــم العالي 
بدعم من البنك الدولي وبمشـــاركة اإلتحاد األوروبي في الفترة 

ما بين 2005 و2009. 

فـــي الثانـــي مـــن تمـــوز 2012، اســـتلمت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
العالـــي تمويـــًال جديدًا بقيمـــة 6.5 مليون دوالر لصالح مشـــروع“ 
االنتقال من التعليم إلى ســـوق العمل”، حيث أن صندوق تطوير 

الجودة هو المكون الرئيسي لهذا المشروع.

يتـــم إدارة صنـــدوق تطوير الجودة من قبل وحدة مشـــاريع البنك 
الدولـــي في وزارة التربية والتعليـــم العالي، حيث تتضمن الوحدة 
فريقًا فنيا صغيرًا (فريق صندوق تطوير الجودة) وهو المســـؤول 
أمـــام مجلس الصنـــدوق المكون مـــن 11 عضوًا مؤهـــًال يمثلون 

القطاع األكاديمي باإلضافة إلى القطاع الخاص.

يهـــدف المشـــروع بشـــكل رئيســـي إلـــى تمكيـــن انتقال الشـــباب 
الفلســـطيني مـــن التعليم إلـــى العمل من خالل تعزيـــز الرابط بين 
مؤسســـات التعليم العالي والقطاع الخاص. تمت الموافقة في 
الثاني من كانون األول 2016 من قبل مجلس المدراء التنفيذيين 
للبنـــك الدولـــي على تمويل إضافي بقيمـــة 5 مليون دوالر لدعم 
الجهود المســـتمرة لزيادة فرص العمل للخريجين الفلســـطينيين. 
ســـيكون التركيـــز فـــي التمويـــل اإلضافـــي لمشـــروع االنتقال من 
للطـــالب  العمـــل  فـــرص  تحســـين  علـــى  العمـــل  إلـــى  التعليـــم 
الفلســـطينيين فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي، باإلضافـــة إلى 
تحســـين فرص توظيفهم. سيستمر صندوق تطوير الجودة بإدارة 
المنـــح بنفـــس الطريقـــة الشـــفافة والتنافســـية لتقديـــم الحوافز 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي حتى تطـــور وتنفذ برامـــج تعليمية 
قامـــت  الخـــاص.  القطـــاع  مـــع  وبالشـــراكة  للتوظيـــف  موجهـــة 
وســـتقوم مؤسسات التعليم العالي بتعزيز شراكاتها مع القطاع 
الخـــاص مـــن خـــالل التعـــاون علـــى تصميـــم المناهـــج، وتحديـــث 
الممارســـات التعليميـــة وتوفيـــر التدريـــب العملـــي للطالب. من 
المتوقـــع أن يتمكن صندوق تطوير الجـــودة من (أ) زيادة الروابط 
المثمـــرة بين مؤسســـات التعليـــم العالي وقطـــاع األعمال، (ب) 
تعزيز المســـؤولية االجتماعية بيـــن مجتمع األعمال، و (ج) تحضير 

الخريجين بشكل أفضل إليجاد الوظائف والحفاظ عليها.

نبـذة عن
صندوق تطوير الجودة

لمحة سريعة



الحـــدث فرصـــة ثمينـــة  يعـــد هـــذا 

المـــدارس،  وطـــالب  للباحثيـــن، 

وشـــركات القطاع الخاص لتبادل 

معرفتهم وأفكارهـــم الخالقة في 

المعـــــــــلومات  نظــــــــم  مجــــــال 

 (GIS)  الجغرافية

التخطيـــط  رئيـــس  نائـــب  اشـــتيوي،  تامـــر  د. 

والعالقـــات الخارجية – الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية 

يعـــد تعقـــب ســـير مشـــروعك مهم جدا لنجاح المشـــروع حيث أنه يســـمح للفريـــق بأن يحدد ويعالج المشـــاكل 
العالقة أو التأخيرات، كما ويجيب على السؤال الذي ُيسأل باستمرار: "كيف يسير العمل بالمشروع؟"  

إليك بعض النصائح المفيدة لمراقبة ومتابعة سير المشروع: 

• توثيق المشـــروع: إن توثيق وحفظ ملفات المشـــروع على شـــكل نســـخ ورقية أو الكترونية يحافظ على 
تنظيم المشروع ويسّهل الوصول إليها في أي وقت. 

• الجـــدول الزمنـــي للمشـــروع: يجـــب أن يكـــون لديـــك إطـــار زمنـــي جيـــد ومعقول يتـــم تطويره مـــع فريق 
العمل،تأكد من أن تحّدثه بإستمرار ليعكس تقدم سير العمل في المشروع.

• موازنــة المشروع: تعّقب مصاريفك من خالل تسجيل النفقات حتى تبقي الموازنة محّدثة.

• ســـّجل األوامـــر التغييرية والتحديثات: في كل مـــرة يوافق فيها على أي أمر تغييـــري، تأكد من تحديث 
الموازنة والجدول الزمني بناء على ذلك. 

تحّدي الحواجز من خالل تعاون 
فلسطيني – فلسطيني

بنـــاء علـــى هـــدف المشـــروع فـــي توســـيع الشـــراكات مع المؤسســـات 
االكاديميـــة والقطـــاع الخاص، تم بنجـــاح تنظيم يوم لنظـــم المعلومات 
الجغرافيـــة ’GIS Day‘ بالتعـــاون بين الكليـــة الجامعية للعلوم التطبيقية 

(UCAS)في غزة وجامعة الخليل في الضفة الغربية. 
تـــم تنظيـــم الحدث الـــذي وافق يوم 26 تشـــرين الثانـــي 2018 في حرم 
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وكان يهدف إلى عرض أهم تطبيقات 
نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة (GIS)  وتقديمها للمجتمـــع المحلي. كما 
شـــجع وحفـــز أيضـــا الباحثيـــن ليســـاهموا وينشـــروا أبحاثهـــم وتجاربهـــم 

وقصص نجاحهم في المجال. 

وكان للقطاع الخاص أيضًا تواجد ملحوظ في المعرض، حيث قدمت  25 
مؤسسة وشركة تطبيقات النظام الخاصة بهم وتجاربهم للحضور وكما 
وناقشـــوا إنجازاتهـــم والتحديـــات التـــي واجهوهـــا خـــالل تطبيـــق هـــذه 

التكنولوجيا. 
وقد صرح د. صالح الزرو، رئيس جامعة الخليل بأن "جامعة الخليل فخورة 
بالمشـــاركة في تنظيم مثل هذا الحدث مـــع الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقيـــة في مجال نظـــم المعلومات الجغرافيـــة (GIS)، والذي يعد 

مجاًال رائج¤ في العصر الحديث".
وحضر هذا الحدث حوالي 350 طالبًا من المدارس الثانوية  حيث حصلوا 
على فرصة االطالع على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقاته. 
كمـــا قـــام الطـــالب -خـــالل المعرض-بالتدريـــب علـــى بعـــض التطبيقات 

 .(GPS) الخاصة بالنظام واستخدام أدوات نظام تحديد الموقع
وقـــال د. ماهر الحالق ممثل من 
عـــــــرض  "لقـــد  الخـــاص  القطـــاع 
فلســـــــطين،  مـــن  باحثــــــون 
والمملكة العربية الســـعودية، 
المتحـــدة  والواليـــات  والعـــراق 
ثالثـــة  خـــالل  أبحاثهـــم  نتائـــج 
جلســـات علميـــة". وقد ناقش 
بحـــث  25ورقـــة  المشـــاركون 
علمـــي في مواضيـــع متطورة 
نظـــم  تطبيقـــات  فـــي مجـــال 
 ،(GIS) المعلومات الجغرافية

واالستشـــعار عن بعد واإلدارة الســـليمة للمياه. 
وتم عقد جلسة رابعة لتقديم مشاريع جامعة الخليل عبر خدمة االتصال 

.(video conference) المرئي

نحو إغالق الفجوة بين التعليم 
وسوق العمل 

تهـــدف جامعـــة القـــدس مـــن خـــالل مشـــروع " تطويـــر جـــودة 
التعليـــم القائم على الكفـــاءة وتدريب طالب المهن الصحية" 
إلى تعزيز وتطوير خمسة برامج تندرج تحت كلية المهن الصحية 
والتـــي تتضمـــن العلـــوم الطبيـــة المخبريـــة، والتصويـــر الطبـــي، 
هـــذا  خـــالل  مـــن  الطبيعـــي.  والعـــالج  والقبالـــة،  والتمريـــض، 
المشـــروع، أجريت دراسة شـــاملة لتقييم االحتياجات ونتج عنها  
تحديـــد الفجـــوة بين ســـوق العمـــل والمنهاج النظـــري، كما تم 
تحديـــد ما يلـــزم من إعـــدادات لتطوير ورفع كفـــاءة  المختبرات 
داخـــل الحـــرم الجامعـــي، باإلضافـــة إلـــى إعـــادة تعريـــف معايير 
القبـــول  والتســـجيل للطلبـــة الجـــدد. وأيضـــا، وبنـــاء علـــى نتائج 
الدراسة، تم القيام بمراجعة متعمقة – بالتعاون مع شركاء من 
القطـــاع الخـــاص- لتطويـــر المناهـــج للبرامـــج المســـتهدفة. إن 
التعـــاون المثمـــر بيـــن جامعة القـــدس والقطاع الخـــاص والذي 
يتضمـــن مستشـــفى المطلع، مركـــز رؤية  التخصصي لألشـــعة، 
ومستشـــفى الهـــالل األحمر فـــي البيرة، ومركز أبو ريـــا للتأهيل، 
األكاديمـــي،  والطاقـــم  الرقمـــي  التعليـــم  وحـــدة  وبمشـــاركة 
والخريجين ســـوف ينجح ويســـتمر في قيادة هذا المشروع الى 

النجاح والتميز

جامعة البوليتيكنيك تسعى إلى 
تعاون إقليمي 

في إطار سعي جامعة بوليتكنك فلسطين لتوسيع نطاق فرص 
التعلم وتدريب الطلبة في القطاع الخاص  قام فريق المشـــروع 
فـــي جامعـــة البوليتيكنيـــك وتحت إطار مشـــروع "تطويـــر برامج 
تعليـــم التبريد والتكييف" بعقد جوالت ناجحة إلى األردن وتركيا، 
شـــارك في الجولة الدراســـية أكاديميين، وممثلين عن الشـــركاء 
فـــي المشـــروع مـــن القطـــاع الخـــاص، وتضمنـــت الجولـــة زيارات 
واجتماعـــات مع أطراف مختلفة ذات عالقة في مجال التكييف 

والتبريـــد فـــي األردن ، نتـــج عن ذلـــك صياغة مذكـــرة تفاهم مع 
شـــركة بريوش بحيـــث  تضمنت تدريب  الطاقـــم األكاديمي في 
برنامـــج التكييـــف والتبريـــد فـــي الجامعـــة علـــى أحـــدث أنظمـــة 
التكييـــف المعمـــول بهـــا في ســـوق العمل، واســـتقطاب طلبة 
تخصـــص التكييف والتبريد لدرجتي الدبلوم والهندســـة للتدريب 
الميدانـــي، حيـــث ســـيبدأ التدريـــب فـــي شـــهر حزيران مـــن العام 
2019. باإلضافـــة الـــى ذلـــك، تـــم عقد زيـــارة الى كليـــة القدس 
"لومينـــوس" ومـــن خاللها، تـــم اإلطالع على تجهيزات مشـــاغل 
والتدفئـــة  والتبريـــد  التكييـــف  دبلـــوم  تخصـــص  ومختبـــرات 
والخطـــط  التخصـــص  برنامـــج  وأيضـــًا  الصحيـــة،  والتمديـــدات 
الدراســـية، والعمـــل علـــى تبـــادل الخبـــرات في هـــذا المجال بين 

جامعة بوليتكنك فلسطين وكلية لومينوس.
وقد نجحت الرحلة إلى تركيا أيضًا في تأسيس قنوات تعاون بين 

جامعة البوليتكنيك وجامعة بورصة التقنية وشركات أخرى من 
القطاع، وبحيث تمت مناقشـــة فرص التبـــادل الطالبي وتبادل 
الخبـــرات مـــن خـــالل التبـــادل األكاديمـــي وعقـــد ورش العمـــل 
بوليتكنـــك  جامعـــة  بيـــن  المشـــتركة  العلميـــة  والمحاضـــرات 
فلســـطين وجامعة بورصة التقنية كما شـــملت زيارة تركيا عدة 
شـــركات ومصانـــع تكييف وتبريـــد، بهدف االطـــالع على آخر ما 
توصلـــت إليـــه التكنولوجيا في هذا المجـــال، والعمل على عقد 
اتفاقيات مع المصانع والشـــركات لإلبقاء على تواصل مســـتمر 
معهـــم واالطـــالع علـــى كل جديـــد في هـــذا المجـــال، وكذلك 
لطلبـــة  الميدانـــي  للتدريـــب  فـــرص  توفيـــر  إمكانيـــة  مناقشـــة 

التخصص في الجامعة.

ث النتقال أكثر  منهاج محدَّ
سالسة إلى سوق العمل 

تسعى جامعة فلسطين األهلية من خالل مشروع:

نظـــام  تطويـــر  العمـــل:  ســـوق  إلـــى  "االنتقـــال 
المعلومات اإلدارية (MIS)" إلى تعزيز جودة التعليم 
ومواصفـــات التوظيف للطالب والخريجين لتتناســـب 
مـــع احتياجات وطلب ســـوق العمـــل في قطاع نظم 

 .(MIS) المعلومات اإلدارية

وكان أحـــد أهـــم نشـــاطات المشـــروع هـــو تحديـــث 
المنهـــاج بحســـب  أفضـــل المعاييـــر العالميـــة لزيـــادة 

التناغم بين تكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال.

للقيـــام  بمختـــص  االســـتعانة  تـــم  ذلـــك،  ولتحقيـــق 
بمراجعة متكاملة وتحديث لعملية وضع منهاج نظم 
المعلومـــات اإلداريـــة (MIS) بمشـــاركة جميع الدوائر 

الموجودة في جامعة فلسطين األهلية.

تـــم اقتـــراح تعديالت لتحديـــث البرنامـــج، آخذين بعين 
االعتبار االستشارات الداخلية والتوصيات من القطاع 

الخاص.

الحقًا، تمت الموافقة على التعديالت من قبل إدارة 
الجامعـــة العليـــا والمجلس األكاديمـــي واعتبرت قيد 
التنفيـــذ للســـنة االكاديميـــة 2018/2019. وكنقطة 
بدايـــة، تـــم تقليـــص ســـاعات البرنامـــج المعتمدة من 
136 إلى 130 ساعة باإلضافة إلى  استحداث مساق 

لتطوير مهارات الطلبة الحياتية.

وقـــد وافقـــت إدارة الجامعـــة علـــى زيـــادة التدريبات 
العمليـــة إلى فترتـــي تدريب  خالل فتـــرة الصيف بعد 

السنتين الثانية والثالثة.

كمـــا تم إعـــادة تصميم 4 مســـاقات لتحاكـــي حاالت 
الخـــاص بتزويدهـــا للطـــالب  واقعيـــة قـــام القطـــاع 

ليقوموا بحلها في المختبر التفاعلي الجديد.

وأيضا، وبناء علـــى توصيات القطاع الخاص، تم إعادة 
تصميـــم ثالثـــة متطلبـــات عامـــة لتناســـب احتياجـــات 
أصحاب العمل المحتملين، حيث تم استبدال مهارات 
اللغة العربية بمهارات التفكير النقدي، وتم اســـتبدال 
العلـــوم  لغايـــات  باإلنجليزيـــة   2 االنجليزيـــة  اللغـــة 
والتكنولوجيا، وتم اســـتبدال المقدمة إلى أساسيات 
الحاســـوب والبرمجة بكتاب شريك البرنامج طالل أبو 

غزالة لتكنولوجيا المعلومات.

ســـوف تعمل هـــذه التغييرات المذكـــورة أعاله على 
المســـاعدة في تحقيق هدف برنامج صندوق تطوير 
الجـــودة، وتجعـــل االنتقـــال إلـــى ســـوق العمـــل أكثر 
فتـــرة  طيلـــة  بهـــا  العمـــل  يتـــم  وســـوف  سالســـة، 
المشـــروع، كذلـــك ســـيتم عرضها للطـــالب والقطاع 
الخـــاص في النشـــاطات الالحقة للمشـــروع مثل يوم 

التوظيف. 

نصيحة عملية: راقب مشروعك


