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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.

واالستشارات/  المشاريع  ادارة  وحدة  عام  مدير  نجار،  محمد  د. 
جامعة النجاح الوطنية

مخرجات  وتقديم  االستفادة  في  االستمرار  تعني  االستدامة 
فريق  على  يجب  ولذلك  مدته.  انتهاء  بعد  حتى  المشروع 
المشروع.  لوضع خطط الستدامة  الوقت  تخصيص  المشروع 
وعليه فإنه من الضروري دمج جانب االستدامة في المشروع 

منذ بدايته. 
االستدامة  خطة  في  كبير  بشكل  المانحة  المؤسسات  تهتم 
يعكس  الذي  الوحيد  الجزء  النها  نظرًا  الممولة،  للمشاريع 
انتهاء  المشروع طويلة األمد واستمراريته حتى بعد  مخرجات 
رؤية  تعكس  أن  االستدامة  خطة  على  يجب  وعليه،  المنحة. 
فقط  تعكس  واال  العالقة  ذوي  واالشخاص  المانحة  الجهة 

رؤية المؤسسة. 
تعد النقاط التالية أهم األليات التي يجب أخذها بعين االعتبار 

عند تحديد نطاق العمل وخطة االستدامة:
 

• الرؤيـــة طويلـــة األجل: من المهـــم جدا أن تعـــرف أين ترى 
مؤسســـتك بعـــد فتـــرة من الزمـــن. ولذلـــك، مشـــاركة االدارة 
العليـــا فـــي مؤسســـتك في هـــذه الخطوة يمكـــن أن يمنحك 

فهم أكبر للخطط المستقبلية للمؤسسة. 

الخطـــة  تحتـــوي  للمؤسســـة:  االســـتراتيجية  الخطـــة   •
االســـتراتيجية للمؤسســـة ابعـــادًا مهمـــة فيمـــا يخـــص تطـــور 
البرامج والمناهج، فهي توضح الوضع الحالي والتحليل البيئي 

لمؤسستك. 

• التعاون مع وحدات ضمان الجودة (QAU): تلعب وحدات 
ضمـــان الجودة دورا اساســـيا في نجـــاح أية مبـــادرات للتنمية. 
ففـــي ســـوق العمل الحيـــوي، يتغير وضع الســـوق بإســـتمرار. 
وهنـــا يأتي دور وحدات ضمـــان الجودة في اغالق الفجوة بين 
متطلبات ســـوق العمل والمهـــارات المطلوبة. فعندما يكون 
عرض مشـــروعك مبني على اســـاس احتياجات ســـوق العمل، 
يسهل عليك عرضه على المؤسسات المانحة وما تحتاجه من 

مصادر وامكانيات لضمان نجاح المشروع. 

العالقـــة  ذوي  مـــع  اســـتراتيجية  شـــراكات  تأســـيس   •
الرئيســـيين: اشـــراك ذوي العالقة يتم على مســـتويين، اوال 
المســـتوى االستراتيجي، يجب عكس رؤيتهم في اي مبادرات 
للتنميـــة. وثانيـــا على المســـتوى العملـــي، فيجـــب أن يتحقق 
مدراء المشـــاريع ووحـــدات ضمان الجودة من مشـــاركة ذوي 
العالقـــة فـــي تطويـــر البرامـــج، مثال مـــن خالل عقد جلســـات 
وورشـــات عمل مع ذوي العالقة بإستمرار. فالمحافظة على 
عالقة متينة مع ذوي العالقة تضمن استمرارية المشروع.  

تطويـــر  المؤسســـة  علـــى  يجـــب  والتواصـــل:  االتصـــال   •
استراتيجية وادوات تواصل متينة. فهناك هدفان لوضع خطة 
اســـتراتيجية للتواصـــل. اوال، انهـــا تمكنـــك من مشـــاركة نتائج 
ومخرجـــات المشـــروع مـــع أصحـــاب العالقـــة، ممـــا يحفزهـــم 
لتقديـــم الدعـــم لمبادراتـــك الحاليـــة والمســـتقبلية. ثانيـــا، إن 
اســـتراتيجية التواصـــل الجيـــدة تســـاعدك فـــي الوصـــول إلـــى 

مؤسسات التمويل المحتملة. 

إدارة المشـــتريات تعـــد أحد أهـــم ركائز نجاح أي مشـــروع، فإدارة 
مشـــترياتك والتنفيذ الســـليم يســـاعدك في تقديم أفضل النتائج 
تأخيـــرات،  المطلوبـــة ويمنـــع حصـــول أي  الزمنيـــة  المـــدة  خـــالل 
باإلضافـــة إلى تعزيز المســـاءلة والشـــفافية في تنفيذ المشـــروع. 
إليك بعض النقاط لمســـاعدة مؤسســـات التعليم العالي في هذا 

الجانب:

• كجزء من مهمة اإلشراف والدعم لصندوق تطوير الجودة، قام 
فريق من البنك الدولي بزيارة فلســـطين في نيسان 2019. وقد 
تم عقد عدة اجتماعات خالل زيارة بعثة البنك الدولي مع الوزارة 
والعديد من مؤسسات التعليم العالي المستفيدة ضمن الدورة 

3 و 4 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

• قـــام أعضـــاء مجلـــس إدارة صنـــدوق تطويـــر الجـــودة بتكثيـــف 
جهودهم في تطوير ورقة سياســـات لمأسســـة صنـــدوق تطوير 
الجـــودة واهـــم انجازاتـــه والتي تســـلط الضـــوء على أهـــم ميزات 
وقصص نجاح المبادرات المنفذة. وفي هذا السياق، قام أعضاء 
مجلـــس اإلدارة بزيـــارة العديـــد مـــن مؤسســـات التعليـــم العالي 
والقطاع الخـــاص في الضفة الغربية وغزة. ومن المتوقع أن تتم 
مناقشـــة ورقة السياســـات مـــع وزيـــر التعليم العالي فـــي األيام 

المقبلة. 

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

نبذة عن صندوق تطوير الجودة

لمحة سريعة

قصص نجاح المؤسسات
نصيحة عملية: إدارة المشتريات

ضيف العدد

في هذا العدد

نبـذة عن
صندوق تطوير الجودة

لمحة سريعة

نصيحة عمليةضيف العدد

• خطة المشتريات هي أداة تساعد في تحديد ما 
يلـــزم مـــن بضائـــع أو مستشـــارين لتحقيـــق أهـــداف 
المشـــروع المرجوة. تساعد هذه الخطة في تعقب 
النشاطات خالل فترة تنفيذ المشروع، وتسمح في 
مراقبـــة تقـــدم ســـير العمـــل في هـــذه النشـــاطات 
لتحديـــد أي مشـــاكل او تأخيـــرات في المهـــام، كما 
وأنهـــا تجيـــب على ســـؤال "كيف يســـير المشـــروع". 
يجـــب تحديـــث هـــذه الخطـــة باســـتمرار لتعكس كل 

التطورات الحاصلة في المشروع.  

• تحديـــث الســـجالت والملفـــات: مـــن المهم أن 
تبقـــي جميع ســـجالتك محدثـــة لتجنـــب أي خطأ أو 
تكرار في معلومات المشتريات أو العقود. يجب أن 
تحافـــظ علـــى نظـــام أرشـــفة منظـــم يســـمح لـــك 

بالوصول إلى أي ملف تحتاجه بسهولة. 

• إدارة العقـــود: فـــور توقيع العقد مـــع المورد أو 
المستشـــار، مـــن المهـــم االنتباه للمواعيـــد النهائية 
للتســـليم ضمـــن االطار الزمنـــي المتفـــق عليه، واال 

سيحدث تأخيرات ال داعي لها. 

كيف تصل إلى االستدامة:
من وجهة نظر المستفيدين 

العدد الثالث عشر
أيار 2019



التقنية خضوري  جامعة فلســـطين 
تحصـــل علـــى اعتمـــاد أول برنامـــج 
دبلوم تعليم تكاملي في فلسطين 

حصلت جامعة فلسطين التقنية خضوري ضمن مشروع مهنتي 
للتعليم التكاملي على اعتماد برنامج دبلوم المحاسبة التقنية/ 
المســـار التكاملي والـــذي يعتبر أول دبلـــوم تعليم تكاملي في 
فلســـطين. وقد جاء اعتماد هذا البرنامج ضمن مشروع مهنتي 
للتعليـــم التكاملـــي والـــذي يهـــدف الـــى تبنـــي نمـــاذج التعليم 
التكاملـــي  فـــي  دمـــج المعرفـــة النظريـــة بالمهـــارة العمليـــة 
للمساهمة في جســـر الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات 

سوق العمل وحل مشكلة البطالة وجاهزية الطلبة للعمل.
هـــذا وقـــد تمت عمليـــة تطوير البرنامج باالســـتعانة بمستشـــار 
دولـــي متخصص فـــي مجال التعليـــم التكاملي وبالشـــراكة مع 
ســـوق العمل الفلسطيني. حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 
أكثـــر من 40 شـــركة فـــي قطاعـــات مختلفـــة تتضمـــن التعاون 
المشـــترك في مجـــال تطوير البرامـــج التكامليـــة وتدريب طلبة 

التعليم التكاملي.
كما قام فريق من مشـــروع مهنتي بجولة علمية الى النمســـا، 
وقد شـــمل الفريق عددًا من األكاديمييـــن من جامعة خضوري 
ومشـــرفين عن سوق العمل الفلســـطيني باإلضافة الى ممثل 
عـــن هيئة االعتماد والجودة الفلســـطينية، حيـــث اطلع الفريق 
على التجربة النمســـاوية في مجال التعليم التكاملي من خالل 
زيارة عدد من الجامعات والشركات النمساوية التي تطبق مثل 
هـــذه األنظمـــة. كمـــا تمـــت زيـــارة هيئـــة االعتماد في النمســـا 
لالســـتفادة مـــن اإلجـــراءات المتبعـــة عالميـــا في مجـــال قبول 

وتقييم وتطوير برامج من هذا النوع.
إضافـــة إلـــى ذلك قـــام فريـــق المشـــروع بالتعاون مـــع اإلدارة 
العامـــة للتعليـــم المهنـــي والتقنـــي فـــي وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي بتطوير عدد من برامج الدبلوم حسب منهجية 
الكفايات المركبة المســـتنبطة من سوق العمل شملت دبلوم 
األتمتـــة الصناعية ودبلوم التصميم الداخلي والديكور. وقد تم 
تقديـــم طلب اعتماد النموذج التكاملي لهذه البرامج من هيئة 
االعتمـــاد والجـــودة والمرجح الحصول علـــى االعتماد مع بداية 

العام األكاديمي القادم 2019/2020. 
كمـــا تقـــوم جامعة خضـــوري من خالل مشـــروع مهنتي بتطوير 
عـــدد مـــن البرامج الهندســـية ضمـــن نمـــاذج التعليـــم التعاوني 
الهندســـة  بكالوريـــوس  وهـــي   (Co-operative Education)
والمبانـــي  المدنيـــة  الهندســـة  وبكالوريـــوس  المعماريـــة 
المســـتدامة ومســـار األتوترونكـــس فـــي برنامـــج بكالوريـــوس 

الهندسة الميكانيكية.

بنيـــة تحتية جديـــدة لدعـــم كلية غزة 
للسياحة والدراسات التطبيقية 

تمكنـــت كليـــة مجتمع غزة للدراســـات الســـياحية ضمن مشـــروع " 
تحســـين جودة طلبة وخريجـــي برنامج إدارة وأتمتـــة مكاتب بكلية 
مجتمع غزة للدراسات السياحية بإكسابهم المهارات التكنولوجية 
الرقميـــة لزيادة فرص العمـــل" الممول من صندوق تطوير الجودة 
أن تنشـــئ نقطـــة انطـــالق جديدة من خـــالل بناء عالقـــات جديدة 
ممثلة بجامعة األقصى كشـــريك تعليم عالي وكذلك مع القطاع 
الخـــاص ممثًال بــــاتحاد شـــركات أنظمـــة المعلومات الفلســـطينية 
-بيتـــا- وذلـــك من أجـــل خدمة المســـيرة التعليميـــة وتطويرها بما 
ينعكـــس على أداء ومســـتوى الطالب. ومن ذلـــك المنطلق فقد 
اســـتطاعت الكليـــة بدعم من صندوق تطوير الجـــودة خالل تنفيذ 
المشروع من تأثيث وتجهيز غرفة تدريب داخل مقر الكلية وكذلك 
مختبري حاســـوب في مقر الكلية وجامعـــة األقصى ضمن عملية 
التطوير التي يســـتهدفها المشـــروع لخدمة طـــالب الدبلوم ورفع 
مســـتوياتهم التعليميـــة بما يتناســـب مع متطلبات ســـوق العمل 
حيـــث القى استحســـانًا من الطالب بشـــكل فّعال ممـــا يدل على 
إحـــداث فرق ذو تأثير إيجابي ملموس، حيث يمكن أن يتم توظيف 
هـــذه المختبـــرات كمراكز لتدريـــب الطالب والخريجيـــن على صقل 
مهاراتهـــم. تأتـــي هـــذه المخرجـــات كنتيجـــة أوليـــة لما يســـتهدفه 

المشروع من تطّور مستمر. 

تجهيز وإطالق مختبر تفاعلي في 
جامعة فلسطين األهلية 

من خالل مشـــروع االنتقال إلى سوق العمل: تحديث برنامج نظم 
المعلومات اإلدارية (MIS)، تســـعى جامعة فلسطين األهلية الى 
تعزيـــز جودة التعليم وكفـــاءات الطلبة والخريجين لتالئم احتياجات 

 .(MIS) سوق العمل لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية
يهـــدف المشـــروع إلـــى توضيـــح هويـــة برنامـــج نظـــم المعلومات 
اإلداريـــة وتجنيـــد ممثليـــن مـــن القطاع الخـــاص كشـــركاء فاعلين. 
وتأتي هذه الشـــراكة بهدف تعزيز فرص الطلبة للتعرض لمواقف 
مـــن واقـــع العمل للتمكن من حل المشـــكالت حتـــى في المراحل 
األولـــى مـــن الدراســـة. ولتحقيق ذلـــك، تم تجهيز وإطـــالق مختبر 
تفاعلـــي بمشـــاركة كبيـــرة من القطـــاع الخاص. وســـيكون المختبر 
بمثابـــة منصة (hub) لشـــبكات شـــركات نظم المعلومـــات ورجال 
االعمال، كما وسيستقبل حاالت من الواقع العملي ليعمل عليها 
الطلبـــة والباحثـــون. باإلضافـــة إلى ذلك، وفي ظـــل جهود جامعة 
فلســـطين األهليـــة فـــي تقويـــة عالقاتها مع مؤسســـات القطاع 
الخـــاص، فقـــد عمـــل فريـــق تكنولوجيـــا المعلومـــات وفريق عمل 
المشـــروع علـــى زيادة عدد الشـــركاء من القطـــاع الخاص، حيث تم 
عقـــد تفاهمـــات مع القطـــاع الخـــاص لتوفير فرص تدريـــب لطلبة 
البرنامـــج فـــي دوائرهـــم وبالتعاون مـــع ادارة الجامعـــة، وعليه تم 
توقيع 8 اتفاقيات مع شركات خاصة، 3 منها مع مؤسسات رائدة 
تستطيع تقديم فرص تدريب لعدد من الطلبة مثل، بنك القدس، 
ومؤسســـة روابـــي، وشـــركة رويـــال الصناعيـــة التجاريـــة.  وبهـــذه 
الخطوة، تســـعى الجامعة إلى توفير خبرة عملية للطلبة تؤهلهم 

لدخول سوق العمل بعد االنتهاء من الدراسة االكاديمية. 

العمـــل الحـــر والريـــادة أهـــم ركائـــز 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  منهـــاج 
المطـــّور فـــي الجامعة اإلســـالمية 

في غزة 

يعد العمل الحر مستقبل قطاع العمل، ولذلك قامت الجامعة 
اإلســـالمية فـــي غـــزة وضمن مشـــروع صندوق تطويـــر الجودة 
"تطويـــر كفاءات خريجـــي تكنولوجيا المعلومـــات ودمجهم في 
ســـوق العمـــل الحـــر والريـــادة"، بنقلـــة نوعيـــة في هـــذا المجال 

بإدخال مهارات الريادة والعمل الحر في المنهاج الجديد. 

"نسعى لتعزيز جودة التعليم في فلسطين وزيادة فرص العمل 
تعزيـــز  طريـــق  عـــن  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وخريجـــي  لطلبـــة 
الكفـــاءات العلمية والعملية في العمل الحر وتصدير البرمجيات 

(outsourcing)." د. توفيق برهوم، مدير المشروع

وبناءا على دراســـة احتياجات سوق العمل في بداية المشروع، 
تـــم تطوير منهـــاج تكنولوجيـــا المعلومات بالتعاون مع شـــركاء 
المشـــروع. باالضافة إلى ذلك، تم تطوير 5 مساقات بما يعادل 
15 ســـاعة دراســـية تحت اشراف المؤسســـة االوروبية للتدريب 
والتنمية (EUTD) في ضوء الممارسات االوروبية. "في مساق 
العمل الحر، يعمل يتسنى للطلبة العمل من خالل بوبات العمل 
الحـــر للتقديـــم لفرص عمل عالميـــة. يتم تحقيق هـــذا من خالل 
ملفـــات الطالب الشـــخصية المنافســـة باالضافـــة لفهم طريقة 
التقديـــم. وقد حقـــق الطالب نجاحـــا في هذا النطـــاق، وحصل 
بعضهـــم علـــى فـــرص عمل" الســـيد محمـــد العفيفـــي، مدرس 

مساق العمل الحر

سيتم تدريس مساق العمل الحر وتصدير البرمجيات في الفصل 
الثاني من هذه الســـنة الدراســـية في المختبر الجديد. وقد عبر 
طلبة تكنولوجيا المعلومات المستفيدين عن حماسهم لحضور 
حصص هذا المساق وعبروا عن التزامهم بحضور جميع الحصص 

لالستفادة القصوى. 

قصص نجاح المؤسسات

مهارات  تنمية  لعملية  واستكماال  المشروع  أهداف  تحقيق  إطار  في 
وقدرات طالب قسم هندسة البرمجيات قام قسم هندسة البرمجيات 
بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان Full Stack Web Developer وذلك ضمن 
البرمجيات في جامعة فلسطين  مشروع تطوير مهارات طالب هندسة 
صندوق  خالل  من  والممول   iBridge البرمجيات  تصدير  فرص  لتحسين 
 Unit تطوير الجودة والذي تنفذه جامعة فلسطين بالشراكة مع شركة
الثالثة،  المستويات  طالب  من   24 الدورة  واستهدفت   .One Group
البرمجيات في جامعة فلسطين.  الرابعة، والخامسة من قسم هندسة 
وقد تم تحديد موضوع الدورة التدريبية بناء على نتائج دراسة احتياجات 
سوق العمل والتي تم تنفيذها من خالل المشروع أيضا. كما وقام شريك 
الدورة وذلك لضمان نجاحها  المشروع بإعطاء توصيات تتعلق بمحتوى 
والتأكد من أن المخرجات التعليمية للدورة تتناسب مع ما يتطلبه سوق 
العمل. حيث انقسمت الدورة التدريبية إلى ثالثة أقسام رئيسية كالتالي:

• UI/UX Design
• Front-End Web Development
• Back-End Web Development
كما تم تعيين مدرب مختص لكل قسم من أقسام الدورة التدريبية والتي 
الحاسوب الذي تم تجهيزه من خالل المشروع  تم تنفيذها داخل مختبر 
كذلك. ومن أهم األمور التي تم مراعاتها في خطة ومحتوى الدورة هو 
التركيز على الجانب العملي للدورة حيث يشعر الطالب خالل الدورة بأنه 

طلبة جامعة فلسطين يطّورون مهارات البرمجة باستخدام
أفضل التقنيات 

من  موقع  ولديه  الدورة  نهاية  في  ويخرج  عملي  مشروع  بإنجاز  يقوم 
تصميمه. من أجل هذا قام المدربون بعقد اجتماع قبل بداية التدريب تم 
خالله االتفاق على شكل ومحتوى الموقع الذي سيعمل عليه الطالب 
التدريبية طابعًا مختلفًا وساهم  الدورة  التدريب. هذا األمر أعطى  خالل 
حضور  نسبة  خالل  من  جليا  األمر  ذلك  ظهر  وقد  وتميزها  نجاحها  في 
الطالب للدورة وشهادتهم بعد انتهاء الدورة وزاد اهتمامهم بالدورات 
األكاديمي  الصعيد  على  أما  المشروع.  خالل  الحقا  عقدها  المزمع 
أن  تبين  التدريب  انتهاء  بعد  بالطالب  االجتماع  خالل  ومن  والعملي 
الطالب أصبحوا أكثر معرفة بموضوع برمجة الويب مما ساعدهم على 
القسم  يطرحه  الذي  الويب  برمجة  مساق  من  أكبر  بشكل  االستفادة 
وأصبح لديهم القدرة على تصميم وبرمجة المواقع اإللكترونية وربطها 

بقواعد البيانات مستخدمين أحدث تقنيات تصميم وبرمجة الويب. 

"لقد كان الجميع متحمسًا للدورة التدريبية وذلك ألنه معظمنا كطالب 
لم نحضر دورات تدريبية من قبل. تركيز الدورة على الجانب العملي جعلها 
مرة  ألول  المثال  سبيل  على  وجودتها،  الدورة  فائدة  من  وزاد  مميزة 
والمدعمة  المفصلة  الطريقة  بهذه   UI/UX ال  لموضوع  نتطرق 
بالمصطلحات واألدوات وأن نقوم نحن بتصميم persona. كما وتعلمت 
الكثير من خالل موضوعات الدورة وقمت بتطبيق ما تعلمت عمليًا مما 
ساعدني في فهم مساق برمجة الويب بشكل كبير. أتمنى أن يتم عقد 
أحمد  تعلمناه."  ما  على  للبناء  ومتقدمة  متخصصة  تكون  أخرى  دورة 

مجدي بدح – طالب هندسة برمجيات مستوى ثالث. 


