
نبذة عن صندوق تطوير الجودة

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

عام  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قامت 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  خالل  من   2005
البنك  من  بدعم  العالي  التعليم  مشروع  بتنفيذ 
ما  الفترة  في  األوروبي  االتحاد  وبمشاركة  الدولي 
 ،2012 تموز  من  الثاني  في   .2009 و   2005 بين 
تمويال  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  استلمت 
مشروع  لصالح  دوالر  مليون   6.5 بقيمة  جديدا 
أن  وحيث  العمل”،  سوق  إلى  التعليم  من  “االنتقال 
لهذا  الرئيسي  المكون  هو  الجودة  تطوير  صندوق 
المشروع. يتم إدارة صندوق تطوير الجودة من قبل 
التربية  وزارة  في  الدولي  البنك  مشاريع  وحدة 
فنيًا  فريقًا  الوحدة  تتضمن  حيث  العالي،  والتعليم 
صغيراً )فريق صندوق تطوير الجودة( وهو المسؤول 
أمام مجلس الصندوق المكون من 11 عضواً مؤهاًل 
القطاع  إلى  باإلضافة  األكاديمي  القطاع  يمثلون 
الخاص. يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين 
انتقال الشباب الفلسطيني من التعليم إلى العمل 
من خالل تعزيز الرابط بين مؤسسات التعليم العالي 
من  الثاني  في  الموافقة  تمت  الخاص.  والقطاع 
المدراء  مجلس  قبل  من   2016 األول  كانون 
إضافي  تمويل  على  الدولي  للبنك  التنفيذيين 
المستمرة  الجهود  لدعم  دوالر  مليون   5 بقيمة 
لزيادة فرص العمل للخريجين الفلسطينيين. سيكون 
التركيز في التمويل اإلضافي لمشروع االنتقال من 
العمل  فرص  تحسين  على  العمل  إلى  التعليم 
التعليم  مؤسسات  في  الفلسطينيين  للطالب 
توظيفهم.  آفاق  تحسين  إلى  باإلضافة  العالي، 
سيستمر صندوق تطوير الجودة بإدارة المنح بنفس 
الحوافز  لتقديم  والتنافسية  الشفافة  الطريقة 
وتنفذ  تطور  حتى  العالي  التعليم  لمؤسسات 
مع  وبالشراكة  للتوظيف  موجهة  تعليمية  برامج 
القطاع الخاص. قامت وستقوم مؤسسات التعليم 
العالي بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من خالل 
التعاون على تصميم المناهج، وتحديث الممارسات 
من  للطالب.  العملي  التدريب  وتوفير  التعليمية 
)أ(  من  الجودة  تطوير  صندوق  يتمكن  أن  المتوقع 
التعليم  مؤسسات  بين  المثمرة  الروابط  زيادة 
المسؤولية  تعزيز  )ب(  األعمال،  وقطاع  العالي 
تحضير  )ج(  و  األعمال،  مجتمع  بين  االجتماعية 
والحفاظ  الوظائف  إليجاد  أفضل  بشكل  الخريجين 

عليها.

لمحة سريعة

دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليم العالي

البنـــك  مشـــاريع  وحـــدة  أعلنـــت 
تقييـــم  مرحلـــة  إتمـــام  الدولـــي 
الطلبـــات الكاملـــة المقدمة ضمن 
المرحلة،  الثالثة. في هـــذه  الدورة 
قدمـــت 14 مؤسســـة تعليم عاِل 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  طلبـــًا   20
وقطـــاع غزة. وقـــد خضعت جميع 
فنـــي  لتقييـــم  الطلبـــات  هـــذه 
خارجيون  مقيمـــون  أجراه  متخصص 
بواقـــع مقيمين   “ اختيـــروا بعناية 
اثنيـــن لكل طلـــب”. وقـــد اجتاز 18 
مؤسســـة   13 قدمتهـــا  طلبـــًا 

تعليم عاٍل هذه المرحلة بنجاح.
المراجعـــون  أنهـــى  أن  وبعـــد 
قام  الفنـــي،  التقييـــم  الخارجيـــون 
الجـــودة  تطويـــر  صنـــدوق  فريـــق 
لتكـــون  النتائـــج  وجمـــع  بتحضيـــر 
جاهزة لعرضهـــا على مجلس إدارة 
لمناقشـــة  اجتمع  الذي  الصندوق 
وآليـــة  إذ وضـــع معاييـــر  النتائـــج، 
اتخـــذ  وقـــد  المنـــح.  لتقديـــم 
بتقديـــم  نهائيـــًا  قـــراراً  المجلـــس  
منحـــة واحـــدة لكل مؤسســـة من 
تقدمـــت  التـــي  المؤسســـات 
بطلبـــات للمنحـــة. وقـــد جـــاء هذا 

المجلس  القرار منســـجمًا مع سياسة 
قاعـــدة  توســـيع  إلـــى  الراميـــة 
الـعـالــــي  الـتـعـلـيــــم  مـؤسـســــات 
الصنـــدوق.  منـــح  مـــن  المســـتفيدة 
وبشـــكل  ســـيتم  المحصلـــة  وفـــي 
مبدئي منح 13 مؤسســـة أي بواقع 
13 مشـــروعًا )موضحـــة فـــي الجدول 
مؤسســـات  خمـــس  منهـــا  أدنـــاه(، 
تعليـــم عـــاٍل ضمـــن قطاع غـــزة. وقد 
البنـــك  مشـــاريع  وحـــدة  فريـــق  أبلـــغ 
الدولي رســـميًا المؤسســـات مقدمة 
الفريق في  بالنتائج، وشـــرع  الطلبـــات 
عقـــد اجتماعـــات فردية للتفـــاوض مع 
قبل  وشـــركائها  المؤسسات  ممثلي 

توقيع عقود المنح.
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قصص نجاح المؤسسات

امل�ؤمتر الفل�سطيني للتعليم الزراعي: 

من�ذج ناجح للتعاون بني م�ؤ�س�سات 

التعليم العايل ...

 طالبتان من جامعة القد�س ط�رتا 

 Student تطبيق )رفيق الطالب

...)Buddy
للعلوم  الجامعية  الكلية  بين  الناجحة  الشراكة  اتفاقية  إلى  استناداً 
منح  تنفيذ  خالل  من  انبثقت  -والتي  غزة  األزهر-  وجامعة  التطبيقية 
الصندوق في كلتا المؤسستين-تم بنجاح تنظيم “المؤتمر الفلسطيني 

للتعليم الزراعي - حلول تطبيقية لالستدامة” في 24-23 أيار 2017.
اإلنجازات  عرض  إلى  أساسًا  هدف  “المؤتمر  بأن  المؤتمر  رئيس  صرح  وقد 
والكلية  األزهر-غزة  جامعة  من  كل  في  الزراعة  برنامجي  في  األخيرة 
مشروعي  مخرجات  أهم  أحد  باعتباره  التطبيقية،  للعلوم  الجامعية 
صندوق تطوير الجودة، كما شّجع المؤتمر الباحثين وحفزهم للمساهمة 

في نشر األبحاث والتجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال”.
العملية  الحلول  من  واسعًا  طيفًا  البحوث  نتائج   توفر  أن  المتوقع  ومن 
والمستدامة للقطاع الزراعي في فلسطين. وقد وفر هذا الحدث فرصة 
إلى  وصواًل  المبتكرة  أفكارهم  وعرض  معارفهم  لتبادل  للباحثين  قيمة 

تحسين استراتيجيات التعليم الزراعي في فلسطين.
فيما يلي أهم مخرجات هذا المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين:

-في إطار سبع جلسات علمية قّدم باحثون محليون ودوليون من جامعات 
في مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا 44 ورقة علمية. تناولت 
النباتي  اإلنتاج  مجاالت  في  جداً  المتقدمة  األفكار  بعض  األوراق  تلك 
والحيواني، والصحة الحيوانية وتقنيات التصنيع الغذائي والتربة والمياه 
والتنمية الزراعية المستدامة. ومن ثم نشرت التوصيات النهائية للمؤتمر 

وأرسلت إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالزراعة.
-كان للقطاع الخاص حضور متميز من خالل مشاركة الشركات والجمعيات 
خبراتهم  عرضوا  الذين  المشروع  شركاء  إلى  باإلضافة  المحلية،  الزراعية 

العملية والتطبيقية أمام المشاركين في المؤتمر.
وقف  حيث  محلية،  دراسية  جولة  للمؤتمر  الثاني  اليوم  في  -نظمت 
الجامعية وجامعة  الكلية  العملي في  التعليم  بيئة  المشاركون على 
األزهر وشركائهما المحليين، مما منح المشاركين  الفرصة للتعرف على 
التقنيات التطبيقية الحديثة التي تقدم حلوال للتحديات التي تواجه القطاع 

الزراعي في غزة.

إدراك  من   )Augmented Reality( المعزز  الواقع  يوسع   
الشخص للواقع. وقد أعدت الطالبتان أسيل عماية وعال لحلوح من 
كلية الهندسة في جامعة القدس مشروع تخرج يوظف مفاهيم 
المكونات  مختبر  على  تطبيقه  خالل  من  المعزز”  “الواقع 
الكهربائية، تحت إشراف الدكتور رشدي حمامرة، مستهدفًا طالب 

المدارس من الصف الثاني إلى السادس.
عليه  أطلقتا  الذي  التطبيق  هذا  الخريجتان  الطالبتان  طورت  فقد 
طالب  ليساعد   ”-  )Student Buddy( الطالب   “رفيق  اسم 
إليها  يحتاجون  التي  المعلومات  إلى  الوصول  على  المدارس 
)مثل  ذكية  أجهزة  الطالب  يستخدم  فعندما  وسهولة.  بسرعة 
المكون،  باتجاه  ويوجهونها  اللوحية(  واألجهزة  النقالة  الهواتف 
األبعاد ونصوصًا وصوراً ألي مكون  ثالثية  التطبيق أجساما  يُظهر 
والمحاثات  والمكثفات  الكهربائية  المقاومات  ذلك  في  بما 
االلكترونية، كما يساعد هذا التطبيق على توثيق أية دارة كهربائية 
التجارب  من  المزيد  إجراء  من  يمكنهم  مما  الطالب  يصنعها 
بسهولة بعد تحديد المكون في غضون ثوان من خالل استخدام 
هذا التطبيق، ليصبح الوقت الالزم للتعلم أقصر، كما تصبح عملية 

التعلم أكثر سهولة ومتعة.



مؤسسات  بين  المعرفة  تبادل  إلى  الحاجة  مثلت  طالما 
وهدفًا  مهمًا  تحديًا  الصناعي  والقطاع  العالي  التعليم 
على  باستمرار  و  تدريجيًا  الجودة  تطوير  صندوق  يعمل 
مؤسسات  مع  المنفذة  مشاريعه  خالل  من  تحقيقه 
حجاوي  هشام  كلية  بادرت  وقد  العالي.  التعليم 
خالل  من  الهدف  هذا  تحقيق  على  بالعمل  التكنولوجية 
مجال  في  ساعة   40 بواقع  تدريبية  مهنية  دورة  طرح 
أنظمة المركبات الهجينة واإللكترونية الحديثة لمزودي 
الخدمات المحليين، وذلك في إطار المشروع الممول من 
تخصص  في  دبلوم  برنامج  “تطوير  الصندوق 

اوتوميكاترونكس.
ففي إطار تطبيق مفاهيم نقل المعرفة، نفذ أعضاء من 
هيئة التدريس في الكلية هذا التدريب الذي أدخل مبادئ 
للمركبات،  الجديدة  التكنولوجيا  بهذه  تتعلق  أساسية 
في  مكثفًا  تدريبا  مؤخرا  تلقوا  قد  األعضاء  هؤالء  وكان 
وقد  ألمانيا.  من  دولي  مدرب  يد  على  المجال  هذا 

15 متدربًا من العاملين في مجال صيانة المركبات، بما في ذلك أصحاب مشاريع محلية، وشركات شريكة، وممثلو  استهدف التدريب 
هيئات حكومية ونقابات

كلية ه�سام حجاوي التكن�ل�جية تطبق فكرة نقل املعرفة اإىل املجتمع ...

زيارة اإقليمية تفتح 

املجال اأمام فر�س 

للتدريب يف م�ؤ�س�سات  

يف اخلارج ...

الطالب  لربط  المبذولة  الجهود  إطار  في 
يوفرها  التي  المختلفة  بالفرص  الفلسطينيين 
قام  لحم،  بيت  جامعة  في  الفنادق  إدارة  معهد 
إلى دبي لحضور معرض  بزيارة  المعهد  وفد من 
قنوات  الوفد  فتح  حيث  العربي،  السفر  سوق 
اتصال مع المدير اإلقليمي للموارد البشرية في 
خريجين  قبول  بهدف  ماريوت،  فنادق  مجموعة 

ليتلقوا تدريبًا طويل المدى في سلسلة فنادق ماريوت في اإلمارات العربية المتحدة.
 ،)Tetra Hospitality( كما نجح الوفد في توقيع مذكرة تفاهم مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة تيترا للضيافة
التي تملك حوالي 80 فندقًا في اإلمارات العربية المتحدة، لتوفير التدريب المهني لمدة ستة أشهر في فنادقها الفاخرة، حيث 

سيوفر هذا التدريب، الذي سينظم في دبي هذا الصيف ما ال يقل عن ستة  فرص تدريبية لستة طالب من جامعة بيت لحم.
كما انتهز الوفد الفرصة لزيارة أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة المعروفة عالميًا والتابعة لمدرسة لوزان الفندقية في سويسرا، 
حيث التقى الوفد عميد األكاديمية وأجرى معه مناقشات حول البرامج المطروحة والتحديات التي تواجه قطاع الضيافة، كما 

قام عميد األكاديمية باطالع الوفد الزائر على  تجربتهم في منهجية التعلم القائمة على حل المشاكل.



نصيحة عملية 

ضيف العدد
عملية إشراك أصحاب العمل مع المؤسسات األكاديمية

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

خطوًة بخطوة لتحقيق تعاون ناجح بين الجامعات والصناعة!
فيما يلي إطار لتنفيذ المشاريع التعاونية بحيث تكون البداية باختيار الشركاء على أساس عوامل رئيسية للتقييم. ثم تستمر عملية تحقيق التعاون 
بين الجامعة والصناعة من خالل خطوات تؤدي الى تحقيق األهداف يقوم بها  كال الطرفين. وإذا ما نفذت هذه الخطوات جيدا، فسوف يؤدي اإلطار 

إلى تحقيق منفعة متبادلة.
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فـــي فلســـطين ال يلعـــب صاحـــب العمـــل- ســـواء أكان شـــركة خاصـــة أو 
جمعيـــة رجـــال أعمـــال أو نقابـــة أو منظمـــة غيـــر حكوميـــة أو هيئـــة حكوميـــة- 
ســـوى دوراً ضئيـــاًل جـــداً فـــي بنـــاء المناهـــج األكاديميـــة للجامعـــات والكليـــات. 
ويشـــكل االفتقـــار إلـــى هـــذا االتصـــال نقطـــة ضعـــف رئيســـة فـــي بنـــاء أشـــخاص 
األعمـــال  عجلـــة  لدفـــع  وجاهزيـــن  الجيـــد  والتدريـــب  بالمهـــارات  مجهزيـــن 
واالقتصـــاد إلـــى األمـــام. لـــذا يجـــب بنـــاء شـــراكات حقيقيـــة فعالـــة لضمـــان 
ــوق.  ــا السـ ــي يحتاجهـ ــبة التـ ــة المناسـ ــارات المهنيـ ــالب المهـ ــاب الطـ اكتسـ

وهناك عدة مراحل إلشراك أصحاب العمل مع المؤسسات األكاديمية.

فيما يلي أربع خطوات رئيسية لبناء شراكة مثمرة ومستدامة:
وطنيـــة  اســـتراتيجية  بــــوضع  المتعاونـــة  األطـــراف  تقـــوم  أن   :1 خطـــوة 
شـــتى  فـــي  للوظائـــف  المختلفـــة  المعاييـــر  تحـــدد  العالـــي  للتعليـــم 
القطاعـــات االقتصاديـــة. وعلـــى كل مؤسســـة أكاديميـــة أن تصـــوغ خطتهـــا 

االستراتيجية على أساس هذه االستراتيجية الوطنية.
ـــرة  ـــة الماه ـــات للعمال ـــف القطاع ـــب مختل ـــة طل ـــى تلبي ـــز عل ـــوة 2: التركي خط
وبنـــاء منهـــاج قـــوي. ولـــذا فـــإن علـــى كل مـــن هيئـــة التدريـــس التـــي تديـــر 
البرنامـــج األكاديمـــي وأصحـــاب العمـــل المهتميـــن والمشـــاركين، أن يشـــتركوا 
بشـــكل إيجابـــي فـــي تحديـــد ماهيـــة المهـــارات المهنيـــة للبرنامـــج األكاديمـــي 
تبـــدأ هـــذه العمليـــة فـــي المراحـــل  وكيفيـــة تدريـــب الطـــالب. ويجـــب أن 
المبكـــرة جـــداً مـــن بنـــاء البرنامـــج األكاديمـــي أو المهنـــي. ومـــن الخطـــوات 

ـــة  ـــاء لجن ـــة إنش ـــذه المرحل ـــي ه ـــة ف ـــاركة الفعال ـــق المش ـــة لتحقي المهم
استشارية لكل برنامج أكاديمي أو مهني.

خطـــوة 3: التركيـــز علـــى بنـــاء سياســـات المؤسســـة بمـــا فـــي ذلـــك 
قواعـــد مراجعـــة البرامـــج ومعاييـــر ضمـــان الجـــودة. وســـواء أكان البرنامـــج 
األكاديمـــي قـــد تـــم تصميمـــه حديثـــا أو جـــرى تحســـينه نتيجـــة لعمليـــة 
ـــراء  ـــب  خب ـــن جان ـــم م ـــية يت ـــج الدراس ـــذ البرام ـــإن تنفي ـــة، ف ـــة الدوري المراجع
ــرات  ــة وخبـ ــتويات تعليميـ ــون بمسـ ــة يتمتعـ ــع التعليميـ ــي المواضيـ فـ
عمليـــة مختلفـــة. ومـــن أجـــل ضمـــان الجـــودة وإنجـــاح عمليـــة بنـــاء أو 
ـــب  ـــة، يج ـــاالت الدراس ـــن مج ـــال م ـــي أي مج ـــية ف ـــج الدراس ـــين المناه تحس
أن تأخـــذ عمليـــة مراجعـــة البرنامـــج باالعتبـــار التغذيـــة الراجعـــة مـــن أصحـــاب 
ــة  ــوحات الخاصـ ــن المسـ ــتمده مـ ــات المسـ ــن المالحظـ ــاًل عـ ــل، فضـ العمـ

بتصورات الطالب عن التعلم.
ـــن  ـــتدام بي ـــاون المس ـــوات للتع ـــور وقن ـــاء جس ـــى بن ـــز عل ـــوة 4: التركي خط
منشـــآت األعمـــال واألكاديمييـــن. بحيـــث يمكـــن  للطرفيـــن أن يعمـــال معـــا 
إلنشـــاء مراكـــز مشـــتركة للبحـــوث التطبيقيـــة واالبتـــكار، يتـــم فيهـــا فحـــص 
التحديـــات الحقيقيـــة التـــي تواجـــه الحيـــاة واألعمـــال. كمـــا يتـــم اختبـــار 
الحلـــول المبتكـــرة لألعمـــال فـــي بيئـــات أكاديميـــة باالســـتفادة مـــن طاقـــات 
الطـــالب ومواهبهـــم، وذلـــك لتوفيـــر خيـــارات عمليـــة تدفـــع عجلـــة األعمـــال 

إلى األمام.

الدكتور خالد نجم
خبير الشراكة والتوجيه/ وزارة التربية والتعليم العالي

اختيار الشركاء:
 

- فهم متبادل

- ثقافة توافق

- كفاءات متكاملة

- خبرات تعاونية

- شركاء تعاونيون سابقون

- موظفون مؤهلون

- جداول أعمال واضحة

خطوات التعاون بين الجامعات والصناعة:
- تحديد أهداف ومسؤوليات األطراف

- تخطيط استراتيجية المشروع مع اتفاق متبادل

- تطوير فهم شامل للمشروع داخل الشركة والجامعة

- إنشاء قنوات اتصال فعالة بين الجامعات والشركات

- تفاعل بين الجامعات والشركات

- دعم المشروع إلى أن يصبح استغالله ممكنا حتى بعد 

االنتهاء منه .

النتائج:
نقل التكنولوجيا: 

- إصدارات علمية
- اختراعات تكنولوجية

- حقوق براءات اختراع وملكية فكرية
نقل المعرفة:

- مشاريع بحثية مشتركة
- عقود إلجراء بحوث ومشاورات

- تدريب
- تنقل األشخاص

- تفاعل غير رسمي وتواصل من خالل الشبكات 
االجتماعية.


