صـندوق

تـطـويـر الـجـودة
تصدر هذه النشرة اإلخبارية دورياً ،بهدف ترويج نتائج ومخرجات مشاريع صندوق تطوير الجودة

تعاون يتخطى الحواجز

ضمــن إطــار مشــروع «مواءمــة معــارف ومهــارات طلبــة
تخصــص تكنولوجيــا الحاســوب لمتطلبــات ســوق العمــل»
الممــول مــن قبــل صنــدوق تطويــر الجــودة ،قامــت كليــة
مجتمــع غــزة للدراســات الســياحية بتوقيــع مذكــرة تفاهــم
مــع جامعــة القــدس فــي الضفــة الغربيــة وذلــك فــي ســبيل
تبنــي خطــط تعــاون مســتقبلية.

مــن هــذا المنطلــق ،نتجــت عــن الزيــارة التــي نفذهــا الوفــد
الممثــل عــن الكليــة والشــركاء آفــاق متنوعة لتطويــر التعليم

ضيف العدد:

دور ثقافة المؤسسات في إنجاح المشاريع

دينا ناصر ،عضو مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة

تتمتــع جميــع جامعــات الوطــن بوجــود وحــدات جــودة لدعــم
تنفيــذ المشــاريع والمســاهمة فــي رفــع جــودة التعليــم
ونشــرها علــى مســتوى باقــي الدوائــر فــي الجامعــة ،لكــن
هنــاك عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة مــن شــأنها أن تســهم
أيضــا فــي نجــاح تطبيــق المشــاريع وال يمكــن بســهولة
اإلشــارة الــى دور وحــدة بحــد ذاتهــا .مــن أهــم هــذه العوامــل
الداخليــة هــو ثقافــة المؤسســة.
بمراجعــة الدراســات فيمــا يتعلــق بــدور ثقافــة المؤسســة
وانعكاســها علــى نجــاح تطبيــق المشــاريع تــم مالحظــة
مقــاالت عــدة تتعلــق بالمكونــات األساســية لثقافــة
المؤسســات يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي :الرؤيــة والرســالة،
الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة ،الهيــكل التنظيمــي،
أنمــاط القيــادة باإلضافــة الــى إجــراءات تقييــم أداء المــوارد
البشــرية.
باســتعمال لغــة تطويــر الجــودة ،ســيتم التطــرق هنــا إلــى
مكونــات تقــدم نمــاذج فاعلــة مــن شــأنها أن تســهم إيجابيــاً
نحــو تحســين ثقافــة المؤسســة .وســتمكن كل عميــد أو
رئيــس قســم عكــس أدائــه وتقييمــه اســتناداً الــى هــذه
المكونــات:

الرؤية ،الرسالة والخطة االستراتيجية:

كل موظــف فــي الجامعــة يجــب عليــه أن يفهــم ويعــي رؤيــة
ورســالة المؤسســة التــي يعمــل فيهــا ،وعلــى الموظفيــن

فــي الكليــة ،حيــث تضمنــت مذكــرة التفاهــم تبــادل للخبــرات
األكاديميــة والتدريبيــة فــي مجــال تكنولوجيــا الحاســوب علــى
وجــه الخصــوص ،وقــد شــملت المذكــرة أيضــا قاعــدة مشــتركة
لمشــاريع مســتقبلية تهــدف الــى تطويــر برنامــج دبلــوم
مشــترك .عــاوة علــى ذلــك ،تضمنــت المذكــرة االتفــاق علــى
إجــراءات عمليــة لتطويــر منهــاج تكنولوجيــا الحاســوب مــن
خــال تبنــي أحــدث التقنيــات اإلقليميــة والدوليــة.

المنخرطيــن فــي المشــاريع عمومــاً ومشــاريع صنــدوق تطويــر
الجــودة خصوصــا أن يكونــوا قادريــن علــى رؤيــة كيفيــة تــواؤم
أهــداف هــذه المشــاريع مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة.

الهيكل التنظيمي:

يجــب علــى الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة أن يضمــن التعــاون
وانتقــال المعرفــة أفقيــاً وعموديــاً فــي المؤسســة.

أنماط القيادة:

احــدى النمــاذج الفاعلــة هــي القيــادة عبــر التجــول وقضــاء
أكبــر وقــت فــي التواصــل مــع الموظفيــن والطــاب وســماع
مقترحاتهــم وشــكاويهم .بهــذا النمــط يتــم تعزيــز التعــاون
الفعــال الداخلــي.
ّ

أداء الموارد البشرية:

يجــب أن يتــم دعــم الهيئــة التدريســية فــي الســعي لــدورات
تطــور قدراتهــم فــي التعليــم والتعلــم بأســاليب متطــورة،
كمــا يجــب تســهيل عمليــة مراجعــة وتطويــر البرامــج والمناهــج
بشــكل مســتمر وبمــا يتــاءم مــع ســوق العمــل.

معايير األداء:

فــي النهايــة مــا يتــم قياســه يحــدد القيمــة التــي توليهــا
المؤسســة لتطويــر جــودة التعليــم فيهــا وهــي متعلقــة بمــا
تــم ذكــره ســابقاً .وحيــن تتبنــى وتطبــق المؤسســة معاييــر مــن
شــأنها أن تعــزز الجــودة فــإن أي مشــروع يتــم تنفيــذه الحقــاً
ســيحقق أهدافــه ويعــزز مــن ثقافــة المؤسســة التــي تحتــاج
إلــى عكــس التطويــر فــي التعليــم والتدريــب.

العدد الحادي عشر
تشرين ثاني – 2018

نبذة عن صندوق تطوير الجودة:

قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام  2005مــن خــال وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي بتنفيــذ مشــروع التعليــم العالــي بدعــم مــن البنــك
الدولــي وبمشــاركة االتحــاد األوروبــي فــي الفتــرة مــا بيــن  2005و.2009
فــي الثانــي مــن تمــوز  ،2012اســتلمت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي تمويــا
جديــدا بقيمــة  6.5مليــون دوالر لصالــح مشــروع” االنتقــال مــن التعليــم إلــى
ســوق العمــل“ ،حيــث أن صنــدوق تطويــر الجــودة هــو المكــون الرئيســي لهــذا
المشــروع .يتــم إدارة صنــدوق تطويــر الجــودة مــن قبــل وحــدة مشــاريع البنــك
الدولــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،حيــث تتضمــن الوحــدة فريقــاً
فنيــا صغيــراً (فريــق صنــدوق تطويــر الجــودة (وهــو المســؤول أمــام مجلــس
مؤهــا يمثلــون القطــاع األكاديمــي
الصنــدوق المكــون مــن  11عضــواً
ً
باإلضافــة إلــى القطــاع الخــاص .يهــدف المشــروع بشــكل رئيســي إلــى تمكيــن
انتقــال الشــباب الفلســطيني مــن التعليــم إلــى العمــل مــن خــال تعزيــز
الرابــط بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والقطــاع الخــاص .تمــت الموافقــة
فــي الثانــي مــن كانــون األول  2016مــن قبــل مجلــس المــدراء التنفيذييــن
للبنــك الدولــي علــى تمويــل إضافــي بقيمــة  5مليــون دوالر لدعــم الجهــود
المســتمرة لزيــادة فــرص العمــل للخريجيــن الفلســطينيين .ســيكون التركيــز
فــي التمويــل اإلضافــي لمشــروع االنتقــال مــن التعليــم إلــى العمــل علــى
تحســين فــرص العمــل للطــاب الفلســطينيين فــي مؤسســات التعليــم
العالــي ،باإلضافــة إلــى تحســين فــرص توظيفهــم .سيســتمر صنــدوق تطويــر
الجــودة بــإدارة المنــح بنفــس الطريقــة الشــفافة والتنافســية لتقديــم الحوافــز
لمؤسســات التعليــم العالــي حتــى تطــور وتنفــذ برامــج تعليميــة موجهــة
للتوظيــف وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص .قامــت وســتقوم مؤسســات
التعليــم العالــي بتعزيــز شــراكاتها مــع القطــاع الخــاص مــن خــال التعــاون علــى
تصميــم المناهــج ،وتحديــث الممارســات التعليميــة وتوفيــر التدريــب العملــي
للطــاب .مــن المتوقــع أن يتمكــن صنــدوق تطويــر الجــودة مــن (أ) زيــادة
الروابــط المثمــرة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي وقطــاع األعمــال( ،ب)
تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة بيــن مجتمــع األعمــال ،و (ج) تحضيــر الخريجيــن
بشــكل أفضــل إليجــاد الوظائــف والحفــاظ عليهــا.

في هذا العدد:

• نبذة عن صندوق تطوير الجودة
• لمحة سريعة
• قصص نجاح المؤسسات
• نصيحة عملية
• ضيف العدد

لمحة سريعة:

• أعلنــت وحــدة مشــاريع البنــك الدولــي أنهــا
قامــت مؤخــرا بإحالــة دفعــة جديــدة مــن
المشــاريع ضمــن إطــار الــدورة الرابعــة وتبلــغ
أربعــة عشــر مشــروعا جديــدا لصالــح ثالثــة
عشــرة مؤسســة تعليــم عالــي ســتة منهــا
فــي قطــاع غــزة .وقــد تــم توقيــع اثنتــا عشــرة
اتفاقيــة واالخيــرة فــي مرحلــة التحضيــر ،وبهــذا
يصبــح عــدد المشــاريع الحاليــة الممولــة مــن
البنــك الدولــي ضمــن الدورتيــن الثالثــة والرابعــة
ســبعة وعشــرين مشــروعاً.
• بعــد مضــي عــام علــى إحالــة مشــاريع الــدورة
الثالثــة ،يمكــن القــول إن الثالثــة عشــر مشــروعا
يســيرون نحــو تحقيــق األهــداف مــع تبايــن
بســيط فــي ســرعة التنفيــذ والتحديــات

لمزيد من المعلومات :

يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:
وحدة مشاريع البنك الدولي ،وزارة التربية والتعليم العالي  ،مبنى مركز المناهج  -شارع حنا العجلوني  -رام اهلل ،فلسطين
World Bank Project Coordination Unit

info@palpcu.ps

www.palpcu.ps

00970 2 2969369

00970 2 2969352/366

قصــــص نـجــــــاح المؤسـســـــات:
نصيحة عملية:

تعتبــر اإلدارة الماليــة عنصــرا أساســيا لنجــاح أي مشــروع.
فبــاإلدارة الماليــة الصحيحــة والتخطيــط المناســب يتــم
التحكــم فــي تدفــق األمــوال وتجنــب أي قصــور فــي
تنفيــذ المشــروع .فيمــا يلــي نصائــح وتوجيهــات فــي هــذا
المجــال:

التخطيــط وإعــادة التخطيــط :التخطيــط مكــون أساســي
وهــام فــي اإلدارة الماليــة علــى المــدى القصيــر والطويــل.
مــن الضــروري أن يكــون لديــك خطــة لمعرفــة كيــف ســيتم
صــرف أمــوال المنحــة /المشــروع .ثــم مــن المهــم مراجعــة
المصاريــف الفعليــة ومقارنتهــا مــع خطتــك ،وإعــادة تقديــر
وتخطيــط مــا تبقــى مــن المشــروع.

تســجيل الحــركات الماليــة فــي وقتهــا :مــن المهــم جــدا
تســجيل الحــركات الماليــة وأيــة معلومــات فــي وقتهــا،
لتجنــب أي فقــدان أو ازدواجيــة فــي المعلومــات الماليــة.
فعــال
يجــب التأكــد مــن وجــود نظــام محاســبي ومالــي ّ
(غالبــا مــن خــال النظــام المالــي فــي المؤسســة) ،وصــرف
الدفعــات بــدون أي تاخيــر ،ودفــع الضرائــب فــي وقتهــا،
وعمــل قائمــة بــكل االلتزامــات فــي المشــروع ســواء كانــت
مصروفــة او غيــر مصروفــة ،وبالتالــي توقــع أي عمليــة
صــرف مســتقبلية.

حفــظ نســخ مــن الوثائــق الماليــة :لتجنــب حــدوث أي
تأخيــر فــي تحضيــر التقاريــر الماليــة وطلبــات الدفعــات،
مــن المفضــل االحتفــاظ بصــور عــن جميــع الدفعــات فــي
مكتــب إدارة المشــروع جاهــزة إلرســالها لنــا عنــد إعــداد
التقريــر.
االلتــزام بالمواعيــد النهائيــة للتقاريــر :مــن المهــم جــدا
األخــذ بعيــن االعتبــار واحتــرام التواريــخ النهائيــة لتزويدنــا
بالتقاريــر ،فعــادة تقديــم تقاريــر ربعيــة ،خــال  15يومــا مــن
انتهــاء كل ربــع.

ال تنتظــر حتــى يصبــح رصيــد الحســاب صفــراً  :مراجعــة
الحســاب البنكــي يجــب أن تتــم بشــكل مســتمر ودوري،
فحســب االتفاقيــة يمكــن التقــدم بطلــب دفعــة ماليــة
جديــدة بعــد صــرف  75%مــن الدفعــة المســتلمة.
بالتالــي ،ال داعــي لالنتظــار حتــى يصبــح الرصيــد صفــرا،
حيــث ان هــذا يــؤدي إلــى تأخــر فــي صــرف الدفعــات
للمورديــن واالستشــاريين وبالتالــي يؤثــر علــى ســير
المشــروع.

الكليــة الجامعيــة تتبنــى منهجيــة المهــام المركبــة لربــط
الطلبــة بســوق العمــل

مختبــر العمــل الحــر :انطالقــة نحــو أفــق جديــد لطلبــة الجامعــة
اإلســامية بغــزة

فــي إطــار ســعيها لمواكبــة التطــورات العالميــة مــن خــال تطويــر بيئــة تعليميــة
مــزودة بأحــدث التقنيــات ،قامــت كليــة تكنولوجيــا المعلومــات بالجامعــة
اإلســامية بغــزة بافتتــاح مختبــر العمــل الحــر ضمــن مشــروع تطويــر قــدرات
خريجــي تكنولوجيــا المعلومــات لدمجهــم فــي ســوق العمــل الحــر وتصديــر
البرمجيــات والممــول مــن خــال صنــدوق تطويــر الجــودة والــذي تنفــذه كليــة
تكنولوجيــا المعلومــات بالجامعــة اإلســامية بالشــراكة مــع اتحــاد شــركات
أنظمــة المعلومــات الفلســطينية «بيتــا» ،والحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت «بيكتــي» ،والمؤسســة األوروبية للتدريــب والتطوير.

تمثــل المعامــل والمختبــرات عنصــراً مهمــاً وأساســياً فــي نجــاح العمليــة
التعليميــة فــي أيــة مؤسســة تعليميــة وعنصــر أساســي لضمــان االنتقــال
الســلس للطــاب مــن البيئــة التعليميــة إلــى ســوق العمــل ،لذلــك أولتهــا
الجامعــة اإلســامية أهميــة بالغــة مــن خــال تأســيس مختبــر العمــل الحــر الــذي
يهــدف لتوفيــر بيئــة تطبيقيــة تحاكــي بيئــة العمــل عــن بعــد وشــركات تصديــر
البرمجيــات كــي يتســنى للطــاب المتوقــع تخرجهــم االندمــاج فــي ســوق
بــدءا بإنشــاء حســاب خــاص عبــر منصــات العمــل الحــر المختلفــة
العمــل الحــر ً
ثــم تقديــم مقترحاتهــم لتنفيــذ مشــاريع مطلوبــة مــن قبــل الزبائــن وذلــك
باالعتمــاد علــى مهاراتهــم ومعرفتهــم المكتســبة طــوال مرحلــة الدراســة مــا
يمكنهــم بالنهايــة مــن جنــي األربــاح عبــر العمــل عــن بعــد .تــم تجهيــز المختبــر
بأحــدث التقنيــات مــن أجهــزة  iMacوشــبكة إنترنــت الســلكي ،باإلضافــة إلــى
أثــاث مصمــم بشــكل أنيــق وعصــري لتوفيــر بيئــة عمــل مريحــة تســاعد الطــاب
والخريجيــن علــى االســتفادة مــن هــذه التقنيــات خــال دراســتهم الجامعيــة
وبعــد مرحلــة التخــرج .تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تجهيــز المختبــر جــاء فــي ســياق
أنشــطة المشــروع والتــي تشــمل :مرحلــة تطويــر الخطــط الدراســية لبرامــج كليــة
تكنولوجيــا المعلومــات ،حيــث تــم مؤخــراً إضافــة مجموعــة مــن المســاقات
التــي تهتــم بمجــال العمــل الحــر وتصديــر البرمجيــات ،أيضــا فــي ســياق تطويــر
منهجيــات وطــرق التدريــس والتعليــم وبنــاء القــدرات للهيئــة التدريســية
والشــركاء باإلضافــة إلــى الطــاب والخريجيــن.

متدربو التمريض في فلسطين بخبرة إقليمية

فــي إطــار المشــروع الممــول مــن صنــدوق تطويــر الجــودة «تطويــر جــودة
برنامــج التمريــض فــي فلســطين» ،قــام ائتــاف مــن أربــع كليــات فلســطينية
يشــمل الكليــة الجامعيــة العصريــة ،كليــة إنعــاش االســرة ،كليــة الروضــة للعلوم
المهنيــة وكليــة الحاجــة عندليــب العمــد للتمريــض والقبالــة باإلضافــة الــى
شــركائهم مــن أربعــة مشــافي فلســطينية بزيــارة دوليــة لجامعــة التينبــاش فــي
تركيــا وكذلــك زيــارة كليــة األميــرة ثــروت بنــت الحســين فــي األردن ،بهــدف
بنــاء عالقــات تعــاون وشــراكة دوليــة ،باإلضافــة إلــى التعــرف إلــى آخــر النمــاذج
واالســتراتيجيات المطبقــة دوليــاً لتحســين كفــاءات وقــدرات برامــج التمريــض
المقدمــة فــي الكليــات األربعــة .وقــد تســنى للوفــد المشــارك خــال الزيــارة،
االطــاع علــى نمــاذج التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي وشــركائهم مــن
القطــاع الخــاص فــي اســتقبال طلبــة التمريــض للتدريــب وتصميــم وتحديــث

المســاقات وبنــاء القــدرات .يجــدر الذكــر أيضــا أنــه تــم مــن خــال الزيــارة
توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع المؤسســات المســتضيفة الســتقبال
طلبــة متدربيــن مــن كليــات فلســطين فــي المســتقبل القريــب.

تعــاون فعــال بيــن جامعتــي النجــاح الوطنيــة وجامعــة
فاجينينغيــن فــي هولنــدا

تســعى كليــة الزراعــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة دومــاً إلــى تحســين
جــودة مخرجــات التعليــم ،وضمــن إطار المشــروع الممــول من صندوق
تطويــر الجــودة «تطويــر المناهــج الدراســية والتدريــب العملــي فــي
تخصصــات كليــة الزراعــة» تســنى للجامعــة تدريــب كوادرهــا وتعميــق
عالقاتهــا مــع واحــدة مــن أفضــل الجامعــات عالميــاً فــي مجــال الزراعــة
وهــي جامعــة فاجينينغيــن فــي هولنــدا .حيــث قــام وفــد مكــون مــن
خمســة مدرســين مــن كليــة الزراعــة وممثليــن مــن القطــاع الخــاص
بزيــارة الجامعــة ،وتلقــوا تدريبــات تفاعليــة حــول تصميــم المناهــج
بالربــط مــع ســوق العمــل وأســاليب التدريــس وتقييــم مخرجــات
التدريــس التفاعلــي الهــادف إلــى تطويــر كفايــات الطلبــة بمــا يتــواءم
مــع ســوق العمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك قــام المشــاركون بالعمــل
علــى تطويــر برنامــج التدريــب العملــي لتخصصــات كليــة الزراعــة
بالتعــاون مــع جامعــة فاجينينغيــن .وممــا يجــدر ذكــره أنــه ومــع بدايــة
الســنة األكاديميــة  2019/2018قامــت كليــة الزراعــة بتطبيــق جــزء
مــن المســاقات المعدلــة وســيتم اســتكمال التطبيــق فــي الفصــول
القادمــة.

لــم تعــد حيــازة الخريجيــن للمهــارات الفنيــة كافيــة لدمجهــم فــي
ســوق العمــل ،ففــي هــذه األيــام يتطلــب هــذا االندمــاج امتــاك
مهــارات ذهنيــة وحياتيــة ومرونــة تمكنهــم مــن التطويــر الذاتــي
المســتمر ،ولذلــك تســعى الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة فــي
غــزة ومــن خــال مشــروعها الممــول مــن صنــدوق تطويــر الجــودة
«بنــاء قــدرات طلبــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة ودمجهــم بســوق
العمــل» إلــى تبنــي منهجيــة المهــام المركبــة فــي تطويــر مســاقات
ومخرجــات البرنامــج« .بتطبيــق منهجيــة المهــام المركبــة فــي تطويــر
المناهــج نحــن نطمــح إلــى تصميــم مناهــج دراســية تقــدم للطالــب
تدريجيــا الكفايــات المطلوبــة والتــي ســتؤهلهم المتــاك خبــرة
تقنيــة ومهنيــة فــي مجــال دراســتهم» .الســيد تامــر شــتيوي رئيــس
اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع .مــن خــال منهجيــة المهــام المركبــة تم
مراجعة المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص من خالل ورشة عمل
«العامليــن الخبــراء فــي مجــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة» حيــث
قــام القطــاع الخــاص بتحديــد المهــام والكفايــات التــي يجــب علــى
الطــاب امتالكهــا لتجعلهــم منافســين أقويــاء فــي ســوق العمــل
وقــد تــم تطويــر هــذه المهــام والوحــدات النمطيــة وتقســيمها إلــى
مواقــف تعليميــة« .إن منهجيــة المهــام المركبــة تضمــن أن الطالــب
مــزود بمجموعــة مــن المهــارات الفنيــة والشــخصية واالجتماعيــة
التــي ســتمكن الطــاب مــن االنتقــال الســلس إلــى ســوق العمــل».
الســيد شــادي كحيــل المنســق األكاديمــي للبرنامــج.

هيئــة تدريســية مــن جامعــة بوليتكنيــك فلســطين يطــورون مهاراتهــم فــي التصميــم الثنائــي والثالثــي االبعــاد للهندســة
الميكانيكيــة والكهربائيــة والخدماتية

ضمــن إطــار بنــاء قــدرات الــكادر التعليمــي وتحــت مظلــة المشــروع الممــول مــن صنــدوق تطويــر الجــودة «تطويــر برنامــج التبريــد
والتكييــف» قامــت جامعــة بوليتكنــك فلســطين وبالتعــاون مــع مركــز بيــم كاد -المعتمــد والمرخــص مــن شــركة اوتوديســك فــي
فلســطين -بتنفيــذ برنامــج تدريبــي متقــدم فــي مجــال الـــ “ ”Revit MEPلتســعة أشــخاص مــن الــكادر التعليمــي باإلضافــة الــى شــركاء
المشــروع مــن القطــاع الخــاص .التدريــب والــذي يعــد األحــدث مــن نوعــه فــي فلســطين ســوف يســاعد المهندســين الميكانيكييــن
لتصميــم نمــاذج بتفاصيــل عاليــة الدقــة تمكنهــم أيضــا مــن االكتشــاف المســبق لألخطــاء وحلهــا بأقــل التكاليــف.

يجــدر الذكــر ان هــذا الجهــد المشــترك نجــم عنــه التــزام أكبــر مــن الشــركاء ممــا ســينعكس بــدوره علــى جــودة وتناغــم التعليــم والتدريــب
للطــاب والخريجيــن.

