أن يتم ذلك في شهر كانون الثاني  ،2017ومن ثم سيتم إطالق سلسلة من االجتماعات والتدريبات للتأكد من الفهم الكامل
لمتطلبات وأولويات منح صندوق تطوير الجودة.

دولة فل�سطني

•شهد الربع الثالث من العام  2016مرحلة اإلنتهاء من عدة مشاريع ضمن الدورة األولى ،هي كلية ابن سينا للعلوم الصحية ،جامعة
البوليتكينيك فلسطين ،جامعة النجاح -مشروع تكنولوجيا الملعومات ،جامعة النجاح -مشروع الصناعات الغذائية ،الكلية الجامعية
فلسطين األهلية ،وكلية دار الكلمة في بيت لحم حيث قامت جميعها بعقد االحتفال النهائي ودعوة جميع األطراف المعنية سواء من
القطاع الخاص أو من مؤسسات التعليم العالي األخرى ،كما تم مشاركة أهم الممارسات وقصص النجاح مع مشاركة فاعلة من شركائهم.
باإلضافة إلى ذلك قام طالب وخريجون خالل هذا االحتفال بعرض تجربتهم في هذه المشاريع وشاركوا قصصهم في تأمين وظائف
لهم من خالل التدريب العملي الذي تم تطبيقه في إطار مشاريع صندوق تطوير الجودة .من الجدير اإلشارة إلى ظهور رغبة واضحة من
المؤسسات وشركائها في المحافظة على عالقات الشراكة التي نتجت عن هذه المشاريع وفي رفعها إلى مستوى أعلى .ولذلك فمن
المتوقع أن تتدبر هذه المؤسسات استدامة مخرجات مشاريعها ونشر معرفتها إللهام الدوائر األخرى لتبني أفضل الممارسات.
•ضمن إطار اإلستعداد للتمويل اإلضافي لمشروع “االنتقال من التعليم إلى إلى سوق العمل” ،فإن كل من فريق البنك الدولي وفريق
وحدة مشاريع البنك الدولي في وزارة التربية والتعليم العالي يبذلون جهودا في مراجعة وتعديل جميع الوثائق المتعلقة بصندوق
تطوير الجودة وبمكونات المشروع األخرى .وفي هذا السياق يتوقع أن يعقد اجتماع التفاوض بين مكتب البنك الدولي في واشنطن
وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المالية والتخطيط في شهر تشرين أول (اكتوبر) وذلك للتوافق على التفاصيل
النهائية في اتفاقية المشروع.

وزارة الرتبية والتعليم العايل

صندوق تطوير اجلودة
العدد اخلامس -تشرين أول 2016

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

نبذة عن صندوق تطوير الجودة
ﺟﻨﲔ
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ضيف العدد
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ماذا تقدم منح صندوق تطوير الجودة للكليات؟

ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ
WUC
QU

د .أمل أبو عوض
مدير عام التعليم الصحي
وزارة الصحة  -عميد سابق لكلية ابن سينا للعلوم الصحية

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 2012
تموي ّال جديدًا 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 العمل
مكونًا رئيسيًا لهذا المشروع ،حيث تم إحالة وتوزيع 20
في القطاع الخاص .وتعتبر منح صندوق تطوير الجودة
ّ
منحة بمجموع  4,580,749.21دوالر أمريكي لصالح  16مؤسسة تعليمية ،من بينهم تسع جامعات وسبع
كليات ،تضم جامعتان وكليتان من قطاع غزة.

ﺍﻟﻘﺪﺱ

ﺑﻴﺖ ﳊﻢ
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DAK

PPU
HU

PTCD
IUG
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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 شراكتها 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.

UCAS

إن حصول مؤسسة التعليم العالي على منحة من صندوق تطوير الجودة يمكن أن يقود إلى تغيير كبير في مستوى
الخدمات التي تقدمها المؤسسة .وهذا ما حصل مع كلية ابن سينا للعلوم الصحية .لقد قامت الكلية بتنفيذ ثالثة
مشاريع من صندوق تطوير الجودة منذ العام  ،2005تشمل إنشاء برنامج دبلوم عالي في التخدير ،تقديم الدعم الالزم
في بداية تأسيس وحدة الجودة في الكلية ،ودمج برنامج العناية التلطيفية والعناية المتقدمة بكبار السن مع مناهج
البكالوريوس في التمريض .بدايةً  ،فإن صندوق تطوير الجودة شجع كلية ابن سينا للتقدم لمنح صندوق تطوير الجودة،
وذلك بكونهم مصدر قيادي إللهام وتوجيه األكاديميين المهنيين لتحسين جودة التعليم وجودة الخريجين .وبشكل
عام ،فإن صندوق تطوير الجودة ساعد كلية ابن سينا على بناء قدراتها ،وبناء شراكات طويلة األمد مع مؤسسات
رئيسية من تعليمية وقطاع خاص ،كما وساعد طاقم الكلية على االنتقال في المناهج األكاديمية إلى المعايير المعتمدة
والمقبولة وطنيًا وعالميًا.

باإلضافة إلى ذلك ،ولتسهيل تنفيذ منح صندوق تطوير الجودة ،فقد كان مفيدا عقد الشراكات مع القطاع الخاص ومع
مزودي الخدمات التي ساهمت في إدراج منظور آخر بخصوص تنفيذ هذا النوع من المشاريع واالستنارة بأفكار مختلفة
تسهم في تحسين جودة الخريجين لتقديم خدمة أفضل للمرضى على المستوى الوطني والعالمي.

وحدة مشاريع البنك الدولي ،وزارة التربية والتعليم العالي
مبنى مركز المناهج  -الماسيون ،بالقرب من وزارة التخطيط
رام اهلل ،فلسطين

ﻛﻠﻴﺔ

لمحة سريعة
في هذا العدد

وفي سعينا لتحسين جودة الخريجين ،فإن هذه اإلنجازات انسجمت مع رؤية صندوق تطوير الجودة المستمرة في تحسين
جودة التعليم ،والمرافق ،والمناهج وطواقم الكليات .إن الكليات ذات الموارد المحدودة تستطيع االستفادة بشكل كبير
من منح صندوق تطوير الجودة ،حيث ستساعدهم على تحسين جودة خريجيهم وخدماتهم .وعليه فانه ومن منظور
كلية ابن سينا ،كان مفيدا جدا رؤية كيف يمكن تنفيذ المشروع ،ضمن السياق المحلي لكليتنا وامكاناتها.

ﺟﺎﻣﻌﺔ

•نبذة عن صندوق تطوير
الجودة
•لمحة سريعة
•قصص نجاح المؤسسات
•تعريف بمجلس إدارة
صندوق تطوير الجودة
•نصيحة عملية :لماذا
االهتمام بجودة التعليم
العالي
•ضيف العدد

•تم عقد ورشة عمل في شهر آب بحضور ممثلين من الكليات الجامعية والتقنية.
الهدف الرئيسي من الورشة كان أ) تعريف منح صندوق تطوير الجودة لجمهور
أكبر من مؤسسات التعليم العالي ومشاركة قصص النجاح معهم ب) وتشجيع
المؤسسات التقديم لمنح صندوق تطوير الجودة والمنافسة في الدورات القادمة.
جاء التركيز على مشاركة الكليات نتيجة دراسة تحليلية أظهرت أن  57%فقط من
الكليات المؤهلة استفادت من منح الصندوق خالل العشرة سنوات الماضية .تم
عقد الورشة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأبرزت أهم معالم ومتطلبات
منح صندوق تطوير الجودة ،كما كان هناك مشاركة من «كلية ابن سينا للعلوم
الصحية» وهي مؤسسة حاصلة على منحة قيد التنفيذ حاليا ،حيث تم مشاركة
تجربة الكلية واإلشارة إلى مزايا مشاركتها في منح صندوق تطوير الجودة .تم تلقي
تغذية راجعة إيجابية من المشاركين ،حيث أظهروا تقديرهم لمبادرة فريق وحدة
مشاريع البنك الدولي بزيادة الوعي حول صندوق تطوير الجودة .ومن الجدير بالذكر
أنه سيتم دعوة جميع مؤسسات التعليم العالي المؤهلة للمشاركة في الدورات
اإلضافية عند إعالنها وإطالق الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع ،علما بأنه يتوقع

تعريف بمجلس إدارة صندوق تطوير الجودة

دبلوم رائد في إدارة الفنادق قيد التطبيق

قصص نجاح المؤسسات

ضمن مشروع «التوظيف من خالل التعلم المرتكز على الكفاءة
في قطاع السياحة والفندقة في فلسطين» والذي ينفذه معهد
السياحة وإدارة الفندقة في جامعة بيت لحم ،فقد تم االحتفال
بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيت لحم وفندق الموفنبيك
في رام اهلل لشراكة استراتيجية وجديدة من أجل توفير شهادة
مهنية مدتها سنتان تسعى لتوفير الفرصة للطالب لكسب
خبرة عملية حقيقية ،والتدرب على المهارات التي تعلموها
خلالل دراستهم ،ومن أجل تزويد السوق بموظفين جاهزين
ومؤهلين .حيث أن هذه الشهادة المهنية والتي نتجت عن
دراسة «فجوات ومهارات الضيافة» والتي تم عقدها ضمن منحة
صندوق تطوير الجودة الحالية ،تعد األولى في فلسطين التي
توفر نموذجا مميزا في التعليم المهني والذي يدمج بين الخبرة
المكثفة للمؤسسة مع المعايير العالية للفندق .كما وأن هذا
البرنامج الرائد في إدارة الفنادق سيتبى منهجية التعلم من
خالل العالم الواقعي .Real World Learning -وسيقوم فندق
الموفنبيك الخمس نجوم في رام اهلل بجميع مرافقه من مطاعم
وغرف مؤتمرات بتوفير البيئة الالزمة للطالب لتطبيق المعرفة
النظرية من خالل تدريبات عملية خالل سنتي الدراسة .كما وأن
“التعلم المرتكز على المشكلة” عنصر أساسي في المنهجية
المتبناة لتصميم وتطوير وتقديم البرنامج ،من خالل إشراك
الطالب بالعمل على مشاكل حقيقية ،وبالتالي ربط العلوم
النظرية بالعملية ،ومساعدتهم على تطوير موقف مفتوح تجاه
التحديات .يتكون البرنامج الذي سيمتد إلى سنتين مقسمة
على أربع فصول دراسية من مواد نظرية وعملية باإلضافة إلى
التدريب العملي في فندق الموفنبيك رام اهلل.

يتكون مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة من أحد عشر عضوًا يتم تعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ،ويعتبر المجلس
جسمًا مستق ً
ال عن الحكومة أو أي جهات أخرى ذات عالقة .يكون مجلس إدارة الصندوق مسؤوالً عن اقرار معايير المقترحات المقدمة
وتحديد األولويات للتمويل ،كما ويقوم بمراجعة تطوير سير العمل في المشاريع قيد التنفيذ وأخيرا مراجعة استراتيجيات صندوق
تطوير الجودة في نهاية كل دورة .وقد تم اختيار األعضاء كممثلين عن القطاعات التالية:

عندما تلتقي الجودة مع الشغف
قصة مرو َية/منقولة
«اسمي عزيزة مصبح ،معلمة لغة فرنسية سابقة ،حياتي المهنية
كانت غير مستقرة البتة ،وقد عملت في عدة مؤسسات –
حكومية وخاصة ،محلية ودولية بعدة مناصب وجميعها وظائف
مؤقتة وغير دائمة ،حيث اعتدت على تسمية هذه الوظائف
«مسارات غيرمكتملة» .كان يجب أن أبحث عميقا بداخلي ألجد
الحافز وأصل إلى منطقة راحتي .وهنا بدأت قصتي ،ففي صغري
كنت أحب األلوان والرسم وتصميم األزياء ،لذلك اتخذت القرار
بدخول برنامج دبلوم تصميم األزياء وصناعة المالبس في كلية
فلسطين التقنية دير البلح .وفي ذلك الوقت كان البرنامج يمر
في عملية مراجعة وتطوير ضمن منحة مقدمة من صندوق
تطوير الجودة ،حيث تم حذف بعض المواد وإدخال مواد أخرى
مهمة ،كما تم إدخال الحاسوب على التخصص من خالل بعض
البرامج في تصميم األزياء ،وتم تطوير المشغل وتجهيزه بمعدات
وأدوات جديدة ،وكل هذا أفادني على الصعيد الشخصي .ال
أنسى تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين بالمعرفة
والمهارات وتوجيههم لي باالستكشاف أكثر عن طريق عمل
األبحاث وقراءة الكتب واالشتراك بمجالت عالمية من أجل أن
أواكب التطور في المعرفة والمهارات .ساعدني شغفي على
االستمرار حتى جاءت تلك اللحظة التي شاركت وفزت بمسابقة
تصميم األزياء على مستوى قطاع غزة والتي تم رعايتها من قبل
مسلم كير .وعندما سئلت من أين جاء كل هذا الشغف؟ أجبت
بفخر «لقد درست في كلية فلسطين التقنية  -دير البلح» .الخبر
الجيد اآلن ،أني خلقت نقطة تحول في حياتي وحاليا فإنني أعمل
محاضرة في كلية فلسطين التقنية دير البلح وفي الكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية في المجال الذي أحبه.

شركة جوال تستفيد من تكنولوجيا الواقع االفتراضي في إعالناتها التي طورت من قبل
طالب جامعة القدس
فداء عنكة ورنيم بعباع ،طالبتان في كلية الهندسة في جامعة القدس ،قامتا بإطالق تطبيق هاتف مدعم بتكنولوجيا الواقع االفتراضي
«تطبيق دليل جوال» كمشروع التخرج والذي أشرف عليه د .لبيب عرفة .ويعتبر هذا التطبيق مخرجا مهما لمشروع السياحة اإلفتراضية
في القدس ،حيث أن فكرة المشروع الحقيقية تقوم على بناء تطبيق بنظام
األندرويد يصل المستخدم بمواقع فروع شركة جوال المتوفرة ليعرض آخر
العروض واإلعالنات ياستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي تشمل تقنيات
الواقع االفتراضي وتصميمات ونماذج ثالثية األبعاد.
تم تطوير التطبيق لعرض فيديو معلوماتي للمستخدم عن آخر عروض
شركة جوال وذلك عندما يتم توجيه كاميرا الهاتف إلى أي صورة أو رمز
( )codeموجودة على أي من إعالنات الشركة .بهذه الطريقة فإن الشركة
تضمن طريقة سريعة وسهلة لعرض منتجاتها لتصل الجميع.

السيد محمد أبو عجمية
قطاع الهندسة والبناء

د .غسان أبو عرف

السيد أيمن سلطان

د .محمد زيارة

د .محمد السبوع

قطاع التعليم العالي /كليات

قطاع التعليم العالي /جامعات

الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد
الجودة

السيد عالء عالء الدين

د .إياد مسروجي

السيد موسى شامية

د .عودة شحادة

قطاع تكنولوجيا المعلومات

قطاع األعمال

قطاع البنوك

خطوة نحو التعلم بعمق
للمرة األولى منذ تأسيسه ،يقوم برنامج نظم المعلومات المحاسبية ضمن
إطار منحة صندوق تطوير الجودة في جامعة فلسطين التقنية /خضوري،
بتطبيق نموذج المحاكاة «شركات الممارسة» ،وهي منهجية تحول النظرية
إلى تطبيق عملي ،المعرفة إلى مهارة ،التعريفات والمعادالت المجردة إلى
واقع .حيث قامت دائرة نظم المعلومات المحاسبية بتأسيس شركتين
في غرفتي تدريس ،يقوم طالب التخصص من خاللها باتخاذ القرارات في
بيئة خالية من المخاطر ،مما يسمح لهم تجربة معرفتهم وتنفيذ أفضل
الممارسات .تعمل الشركتان في القطاع التجاري ،حيث يتم إدارة كل شركة
من قبل مدير تنفيذي و 15موظفًا .سيكون الطالب -الذين يتم توزيعهم
على عدة دوائر؛ االستقبال ،الموارد البشرية ،المحاسبة ...الخ  -مسؤولين عن
جميع عمليات الشركة مثل تصميم المنتجات ،وتحضير مادة التسويق ،بيع
المنتجات ،وتحضير التقارير المحاسبية واإلدارية .كما أنهم سيقومون بشراء
وبيع منتجات من شركات مشابهة (شركات ممارسة مشابهة) وصرف واستالم
األموال من خالل بنك افتراضي.
من الجدير بالذكر أن منهجية تعليم جديدة كهذه ،من الممكن أن تساهم
في تقليل الفجوة في المهارات،
وتزود الطالب بالمهارات التي
يمكن تطبيقها في بيئة
األعمال ،كما وستساهم في
مساعدة الرياديين الجدد لتجنب
األخطاء الشائعة ليكونوا أكثر
فعالية في تطور األعمال.

اإلتحاد الفلسطيني للصناعات

السيد هشام كحيل
مجلس التعليم العالي

السيدة دينا ناصر
القطاع الصحي

نصيحة عملية
لماذا االهتمام بجودة
التعليم العالي
•المنافسة ورضى الزبون :من أجل االستمرار
في هكذا بيئة تنافسية ،حيث الطالب واألهل
مدركون بشكل كبير بحقهم في الحصول
على تعليم جيد ومهارات قابلة للتوظيف،
فإن على مؤسسات التعليم العالي أن تقلق
وتهتم بجودة برامجها التعليمية.
•المحافظة على المعايير :على مؤسسات
التعليم العالي أن تبذل جهدها في
تحسين جودة العمليات التعليمية وتأمين
المرافق اذا كانت ترغب بالحفاظ على
معاييرالجودة.
•المساءلة المالية :من الممكن اعتبار الجودة
كآلية متابعة تضمن من خاللها المساءلة
حول حسن استخدام األموال.
•دعم الحوافز واإللتزام لدى الموظف :إذا وجد
نظام جودة ،فإن العمليات الداخلية تكون
منظمة وتؤدي إلى رضى الزبون وبالتالي
تخلق حوافز والتزام عالي عند الموظفين.
•صورة ومنزلة مؤسسة التعليم العالي
والوضوح واالحترام “البرستيج” :المؤسسات
ذات الجودة لديها القدرة على جذب دعم
أفضل من أصحاب المصلحة واهتمامات
أعلى من قبل المشغلين لتدريب الخريجين.

