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تقديم

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم الخطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم العالــي، فقــد قمنــا بإعــداد 
ــرة مــا بيــن -2020 اســتراتيجية جديــدة يمكــن اعتبارهــا بوصلــة عمــل نعتمــد عليهــا فــي الفت
ــاء علــى مــا  ــا والبن ــز فــي أدائن ــا مــن التمّي ــا مســارات واضحــة تمكنن 2023، والتــي ســتحدد لن
قــد حصدنــاه مــن إنجــازات ومــا حققنــاه مــن نجاحــات فــي مجــاالت عــدة فــي التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي، والتطويــر المؤسســي والمشــاركة المجتمعيــة . 

لقــد أصبــح إصــالح التعليــم وتحســين نوعيتــه، والبحــث عــن حلــول لمشــاكل النظــام التعليمــي 
بــؤرة اهتمــام المجتمــع الفلســطيني بمســتوياته كّلهــا، وخاصــًة فــي ضــوء ضعــف االرتبــاط 
بيــن مــا يتعلمــه الطلبــة ومــا يحتاجــه ســوق العمــل، وعــدم وضــوح دور التعليــم فــي التنميــة 
المســار  علــى  النظــام ووضعــه  توجيــه  إعــادة  ذلــك  اســتدعى  حيــث  للمجتمــع،  الحقيقيــة 
الصحيــح الــذي يواكــب التغيــرات العالميــة للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني، لذلــك قامــت 
الــوزارة بخطــوات جــادة ومســؤولة لتطويــر نظــام التعليــم العالــي، فــي محاولــة لمعالجــة 
قضايــاه ضمــن نظــرة شــمولية، تقــوم علــى تنظيــم العالقــة بيــن مقدمــي خدمــات التعليــم 
العالــي مــن جهــة والمســتفيدين مــن جهــة أخــرى، حيــث تــم تحديــد األدوار المناطــة بــكل 
جهــة وآليــات عملهــا، لتحقيــق التكامــل الكمــي والنوعــي للتعليــم العالــي بمــا يتناســب مــع 
ــي مــع محيطهــا  ــم العال ــة المســتدامة، ودمــج الشــباب ومؤسســات التعلي احتياجــات التنمي
االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي مــن خــالل تبنــي أنمــاط حديثــة ومرنــة مــن التعليــم تقــوم 
علــى تطويــر التفكيــر الموجــه نحــو اإلبــداع وحل المشــكالت، واالســتجابة الحتياجــات المجتمع 
للوصــول إلــى مــوارد بشــرية تمتلــك المهــارات التــي تمكنهــم مــن إنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا 

فــي التنميــة والتحــرر .  

دأبــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي علــى تحقيــق رؤيــة طموحــة للتعليــم العالــي 
ــة الشــاملة المســتدامة، فــي جــٍو يســوده التعــاون  فــي فلســطين بحيــث تكــون أداة للتنمي
بيــن مكونــات النظــام مــن أجــل تحقيــق األهــداف الوطنيــة .   حيــث جســدت هــذه الوثيقــة 
ــي، وقــد يكــون مــن  ــم العال ــات قطــاع التعلي ــع مكون ثمــرة استشــارات مكثفــة شــملت جمي
نافلــة القــول: إن تلــك المشــاركة الواســعة ســاهمت فــي إثــراء الخطــة ومفاصلهــا المختلفــة، 
والتــي عكســت رؤيــة القطــاع لســنوات قادمــة .   وبالقــدر نفســه مــن األهميــة تشــكل الخطــة 
خريطــة طريــق لتحقيــق تلــك الرؤيــة، باحتوائهــا علــى أهــداف واضحــة المعالــم، واســتراتيجيات 

ومؤشــرات أداء رئيســية لقيــاس مــدى التقــدم نحــو هــذه األهــداف . 



واشــتقت الخطــة رســالتها مــن تلــك الرؤيــة الطموحــة لرفعــة شــأن التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي ووضعــه فــي مكانــة مرموقــة وطنيــًا ودوليــًا، حيــث تبنــت نهجــًا اســتراتيجيًا يقــوم 
علــى تحقيــق التكامــل الكمــي والنوعــي للتعليــم العالــي مــع احتياجــات التنميــة االجتماعيــة 
االقتصــادي  محيطهــا  مــع  العالــي  التعليــم  ومؤسســات  الشــباب  ودمــج  واالقتصاديــة، 
واالجتماعــي والثقافــي مــن خــالل تبنــي أنمــاط حديثــة ومرنــة مــن التعليــم تقــوم علــى تطويــر 

ــداع وحــل المشــكالت .  ــر الموجــه نحــو اإلب التفكي

ومــن الخطــوات المهمــة التــي قامــت بهــا الــوزارة العمــل علــى ضمــان الجــودة للمؤسســات 
والبرامــج التعليميــة وضبطهــا بمــا يمّكــن الطلبــة مــن الحصــول علــى تعليــم نوعــي وفــرص 
تعليميــة ال تحدهــا حــدود المــكان أو الزمــان، بحيــث تنســجم مــع أفضــل معاييــر الجــودة 
واألداء .   كمــا أن مؤسســات التعليــم العالــي شــأنها شــأن مؤسســات القطاعــات األخــرى 
الجــودة ونشــر  إلــى ترســيخ مبــادئ  تتعهــد بااللتــزام بجــودة األداء المؤسســي، وتســعى 
ثقافتهــا فــي كافــة أقســامها ووحداتهــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق مبــادئ الجــودة بشــقيها، 
فمــن جهــة تطبــق المؤسســة الجــودة كأداة إلدارة جميــع العمليــات واإلجــراءات بهــدف 
توفيــر الخدمــات .  ومــن جهــة أخــرى تطبقهــا بهــدف التحقــق مــن أن العمليــات واإلجــراءات 
توافــق النمــاذج المتوقعــة والمعاييــر المعتمــدة واحتياجــات المســتفيدين وأصحــاب العالقــة 

والمجتمــع .  

ــرًا وليــس آخــرًا أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان لفريــق إعــداد االســتراتيجية علــى  وأخي
ــاء  ــز الوجــود ولــكل مــن ســاهم فــي إغن مجهــوده العظيــم فــي إخــراج هــذه الوثيقــة إلــى حي
وإثــراء محتويــات هــذه االســتراتيجية، ســائلين المولــى عــز وجــل التوفيــق والســداد فــي أقوالنــا 

وأعمالنــا لمــا فيــه خيــر األمــة . 

أ .  د .  محمود أبو مويس 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي



االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي8

قائمة التعريفات 

التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة 

ــر حــول المســتقبل الــذي يضــع فــي  احتياجاتهــا الخاصــة؛ االســتدامة هــي نمــوذج للتفكي

للتنميــة  الســعي  إطــار  فــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  االعتبــارات  الحســبان 

وتحســين جــودة الحيــاة . 

التنمية المستدامة

اإلنجــازات المرجــوة مــن سياســة القطــاع، الناتجــة عــن تأثيــر واحــد أو أكثــر مــن أهــداف 

سياســة البرنامــج المخطــط لهــا جنبــًا إلــى جنــب مــع التأثيــر الــدور المتفــق عليــه مــع 

الشــركاء فــي القطــاع باإلضافــة إلــى تأثيــر إجــراءات القطــاع الخــاص . 

الهدف 
االستراتيجي 

للقطاع
خطــة مــن جميــع اإلجــراءات الحكوميــة التــي يتعيــن تبنيهــا مــن قبــل وزارة/مؤسســة أو 

أكثــر مــن وزارة فــي القطــاع لتحقيــق واحــد أو أكثــر مــن األهــداف اإلســتراتيجية للقطــاع 

بالتعــاون مــع الجهــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي هــذا القطــاع ومــع معرفــة نوايــا 

القطــاع الخــاص فــي هــذا القطــاع . 

اإلستراتيجية 
القطاعية

خطــة مــن جميــع اإلجــراءات الحكوميــة التــي يتعيــن تبنيهــا مــن قبــل وزارة/مؤسســة أو 

أكثــر مــن وزارة فــي موضــوع معيــن غيــر القطــاع المحــدد )علــى ســبيل المثــال البيئــة، 

ــر القطــاع بالتعــاون  ــر مــن األهــداف اإلســتراتيجية عب ــدر، الشــباب( فــي واحــد أو أكث الجن

مــع الجهــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي نفــس الموضــوع عبــر القطــاع ومــع معرفــة نوايــا 

القطــاع الخــاص فــي هــذا الموضــوع . 

االستراتيجية عبر 
القطاعية

تمثــل السياســات الوطنيــة موضوعــات السياســات العامــة العاليــة المســتوى مــن أجنــدة 

السياســات الوطنيــة والتــي ســيتم وضعهــا مــن خــالل مجموعــة تدخــالت سياســاتية علــى 

مــدى الخطــة الوطنيــة .  التدخــالت السياســاتية الداعمــة للسياســات الوطنيــة يجــب أن 

يتــم عكســها فــي اإلســتراتيجية القطاعيــة والموازنــة متوســطة األمــد .  وتيــرة ونطــاق 

التدخــالت السياســاتية هــذه تخضــع للمــوارد المتاحــة خــالل الموازنــة متوســطة األمــد . 

السياسات 
الوطنية

وثيقــة رفيعــة المســتوى تحــدد التوجهــات اإلســتراتيجية التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل 

االســتراتيجيات القطاعيــة فــي إطــار االقتصــاد الكلــي والمالــي المتوســط األمــد .  كوثيقــة 

وطنيــة فهــي تعكــس مســاهمات الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة .  تشــكل 

أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة معــًا خطــة التنميــة الوطنيــة . 

أجندة السياسات 
الوطنية

كل دراســة أكاديميــة أو مهنيــة فــي مؤسســة تعليــم عــاٍل معتــرف بهــا، ال تقــل الدراســة 

فيهــا عــن ســنة دراســية كاملــة أو فصلييــن دراســيين بعــد الحصــول علــى شــهادة الثانويــة 

العامــة أو مــا يعادلهــا . 

التعليم العالي                                      
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علــى  تعتمــد  التــي  التخصصــات  فــي  العامــة  الثانويــة  بعــد  مــا  التعليــم  مرحلــة  هــي 

ــر األكاديميــة – والتــي لهــا عالقــة وثيقــة بمهنــة أو  التطبيقــات اليدويــة والعمليــة – غي

ــة  ــة والتكنولوجي ــه التقني ــم قــادرًا علــى أن يطــور خبرات ــح المتعل حرفــة معينة بحيــث يصب

والرياديــة بطريقــة مباشــرة وذلــك مــن خــالل تمكينــه مــن الحصــول علــى المهــارات الالزمة 

ــة أو العمــل بمــا فيهــا مــن تطبيقــات  ــة مــا أو عمــل معيــن، وممارســة هــذه المهن لمهن

العلــوم والتكنولوجيــا .  يعــد اجتيــاز امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة أو مــا يوازيــه، 

شــرطا لاللتحــاق بالتعليــم التقنــي، ويمتــد لفتــرة تتــراوح مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات . 

التعليم التقني

تشــمل هــذه الفئــة جميــع األفــراد الذيــن ينتمــون لســن العمــل )15 ســنة فأكثــر( ولــم 

يعملــوا أبــدًا خــالل فتــرة اإلســناد فــي أي نــوع مــن األعمــال، وكانــوا خــالل هــذه الفتــرة 

مســتعدين للعمــل وقامــوا بالبحــث عنــه بإحــدى الطــرق مثــل مطالعــة الصحــف، التســجيل 

فــي مكاتــب االســتخدام، ســؤال األصدقــاء واألقــارب أو غيــر ذلــك مــن الطــرق . 

البطالة

الصيغــة النهائيــة المكتوبــة لنــص قانــون والمقتــرح والمقــدم إلى الســلطة التشــريعية، 

والتــي تتــداول نقاشــه قبــل أن يشــّرع .  بالتالــي ال يعــد مشــروع القانــون قانونــًا إلــى أن 

تصــادق عليــه الســلطة التشــريعية، والــذي يتــم الحقــًا تمريــره إلى الســلطة التنفيذيــة . 

مشروع قانون                                        

غيــر  العالــي  التعليــم  مؤسســات  مــن  الممنوحــة  العلميــة  للدرجــة  الــوزارة  مــوازاة 

الشــهادات .  معادلــة  نظــام  وفــق  لهــا  المقابلــة  العلميــة  بالدرجــة  الفلســطينية 
المعادلة                                 

منظمــة  عــن  صــادر  ومســتوياته،  وتخصصاتــه  وحقولــه  التعليــم  لمجــاالت  تصنيــف 

اليونســكو لتيســير االتصــال حــول البرامــج التعليميــة، وتوفيــر أداة لإلحصائييــن الوطنييــن 

علــى  والتبــادل  المقارنــة  ألغــراض  بالمهــن  المتصلــة  البيانــات  توفيــر  مــن  تمكّنهــم 

والدولــي .  اإلقليمــي  المســتويين 

التصنيف الدولي 
المعياري للتعلم 

)اسكد(

لتطويــر  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  المعتمــدة  الطريقــة  هــي 

المناهــج والمســتندة إلــى احتياجــات ســوق العمــل وتطوراتــه بحيــث تبــدأ عمليــة التطويــر 

مــن خــالل الخبــراء المختصيــن فــي مؤسســات العمــل لتحديــد الكفايــات المطلوبــة ومــن 

ثــم انتــاج المهــام المركبــة والوحــدات النمطيــة وصــواًل إلــى المواقــف التعليميــة والتــي 

يمكــن تغييرهــا بشــكل دوري بمــا يتــالءم واحتياجــات ســوق العمــل . 

الطريقة المعيارية 
لتطوير البرامج

المواقــع  هــذه  تكــون  وقــد  اإلنترنــت،  شــبكة  مواقــع  باســتخدام  يتــم  تعّلــم 

تفاعلية .  
التعلم اإللكتروني
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يعــرف التعليــم المدمــج بأنــه أحــد صيــغ الّتعّلــم التــي يندمــج فيهــا الّتعّلــم اإللكترونــي 

مــع الّتعّلــم التقليــدي فــي إطــار واحــد، وتوظــف فــي هــذا النــوع مــن التعليــم أدوات 

الّتعّلــم اإللكترونــي ســواء المعتمــدة علــى الكمبيوتــر أو علــى الشــبكة اإللكترونية بهــدف 

ــة  ــة التعليمي ــة ودعــم العملي ــة وبأقــل تكلفــة ممكن تحســين تحقيــق األهــداف الّتعليمي

ــداع والتفاعــل وتنميــة المهــارات .  وتحولهــا مــن طــور التلقيــن إلــى طــور اإلب

التعلم المدمج

ــم الــذي ُيتيــح للمتعّلميــن اكتســاب المعــارف والخبــرات والمهــارات والقــدرات بمــا  التعّل

يتوافــق مــع الوقــت الُمتــاح لهــم، ووتيــرة التعّلــم الخاصــة بهــم . 
التعلم المفتوح

اعتــراف موثــق قائــم علــى معاييــر مســبقة بالمؤسســات التعليميــة/ التدريبيــة، أو نتائــج 

محــددة  لمعاييــر  وفقــًا  وذلــك  تصدرهــا،  التــي  والشــهادات  تجريهــا،  التــي  االختبــارات 

مســبقًا . 

اعتماد 

واالجتماعيــة   ،Economical واالقتصاديــة   ،Political السياســية  العوامــل  »تحليــل   

 ،Legal والقانونية ،Environmental والبيئيــة ،Technological والتكنولوجيــة ،Social

التــي لهــا عالقــة فــي موضــوع البحــث . 

 تحليل بيستل
)PESTEL( 

القــدرة علــى أداء نشــاط منتــج بإتقــان/ مســتوى أداء، بحســب معاييــر ســوق العمــل .   كمــا 

يعنــي القــدرة علــى تطبيــق المعــارف والخبــرات والمهــارات فــي أوضــاع العمــل المعتــادة 

أو المتغيــرة . 

كفاية

الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي الفــرد للدخــول أو التقــدم فــي مهنــة  -1

 . ما 

عليهــا  -2 يحصــل  التــي  العمليــة  والخبــرة  والتدريبــي  العلمــي  التحصيــل 

مــا .  تدريبــي  برنامــج  مــن  المتــدرب 

ســجل رســمي للتحصيــل يوثــق اإلنهــاء الناجــح لبرنامــج تدريبــي مــن خــالل  -3

اختبــارات فاحصة . 

مؤهالت
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الملخص التنفيذي: 
تــم إعــداد هــذه الخطــة االســتراتيجية بعــد تحليــل واقــع التعليــم العالــي ومؤسســاته فــي 
واحتياجــات  وتطلعــات  المســتقبلية  والــرؤى  الحاليــة  اإلنجــازات  يشــمل  بمــا  فلســطين 
الجهــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة باســتخدام أداة التحليــل )PESTEL(، حيــث تــم تصميــم 
اســتبانة وزعــت علــى كافــة مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية، باإلضافــة إلــى رصــد 
التوجهــات التعليميــة وارتباطهــا بالتطــورات علــى المســتويات المحليــة والدوليــة واإلقليميــة، 
ــاء محــاور الخطــة وأهدافهــا الرئيســية لتحقيــق النتائــج  وقــد وظفــت نتائــج هــذا التحليــل لبن
ــع مــن أهــداف  ــى الهــدف الراب ــق إعــداد الخطــة فــي بنائهــا إل المنشــودة .   وقــد اســتند فري
التنميــة المســتدامة والقاضــي بضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز 
الثالــث مــن  المحــور  الثامنــة مــن  للجميــع، وكذلــك األولويــة  الحيــاة  التعلــم مــدى  فــرص 
أولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة والتــي تنــص علــى توفيــر تعليــم جيــد وشــامل للجميــع .  

هــذا وتدعــم الخطــة الــدور الفاعــل لمؤسســات التعليــم العالــي فــي االرتقــاء فــي المجــاالت 
البحثيــة والتقنيــة، وتســهم فــي تحويــل المســارات التعليميــة والبحثيــة والتقنيــة لمســارات 
مواكبــة للمتغيــرات العصريــة وملبيــة لمتطلبــات المجتمــع والســوق المحلــي واإلقليمــي 
والدولــي، وتســعى إلــى تعزيــز قــدرات المؤسســات التعليميــة فــي كافــة المجــاالت العلميــة 
والتعلميــة ودعــم اســتقالليتها، كمــا وتعــزز الخطة تطبيق معايير الجــودة وااللتحاق وضبطها 
فــي هــذه المؤسســات بنــاًء علــى تحليــل الواقــع وربطــه بالتغييــرات والتدخــالت المطلوبــة مــن 
خــالل حوكمــة األنظمــة والسياســات التــي تتبناهــا الــوزارة، بهــدف توفيــر أفضــل مســتوى مــن 
التعليــم األكاديمــي والتقنــي  لطلبتنــا، وتشــجيعهم علــى االعتمــاد علــى مواهبهــم وإلهامهم 

إلدراك إمكاناتهــم وقدراتهــم البحثيــة  والعلميــة والتنافســية فــي المجــاالت المختلفــة . 

هذا وتضمنت الخّطة االستراتيجّية خمسة أهداف استراتيجية رئيسية كالتالي: 

الهدف األول: تحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي . 
الهدف الثاني: إتاحة التحاق آمن وشامل وعادل . 

الهدف الثالث: االرتقاء بمستوى البحث العلمي وضمان فاعليته في التنمية المستدامة . 
الهدف الرابع: االرتقاء بالتعليم التقني كمًا ونوعًا . 

الهدف الخامس: تطوير اإلجراءات اإلدارية واالستدامة المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة . 

ولتحقيــق أهــداف الخطــة ضمــن المحــاور الخمســة الســابقة عمــدت الخطــة إلــى اقتــراح 
عــدة تدخــالت واضحــة ومحــددة ويمكــن تطبيقهــا وقيــاس مؤشــراتها المحــددة خــالل فتــرة 
تنفيــذ الخطــة 2023-2020 تطبيقــًا لإلطــار االســتراتيجي للنتائــج، حيــث تــم اعتبــار عــام 2019 
)2023-2020(، كمــا  القادمــة  الثــالث  ســنة األســاس وتــم وضــع اســتهدافات للســنوات 
راعــت الخطــة التكامــل بيــن المحــاور الســابقة لتحقيــق الرؤيــة العامــة لهــذه الخطــة ولتنفيــذ 

نشــاطاتها بسالســة وبأكبــر قــدر مــن الفاعليــة . 





القسم األول

مقدمة
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 مقدمة 

1 . 1 .  حول االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

الرؤية الوطنية لدولة فلسطين

» فلســطين دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــام 
علــى حــدود المنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل فــي حزيــران العــام 1967، وعاصمتهــا 
القــدس الشــرقية .  وهــي دولــة ديمقراطيــة مســتقرة تحتــرم حقــوق اإلنســان وتضمــن 
لمواطنيهــا كافــة حقوقــًا وواجبــات متســاوية، ويعيــش ســكانها فــي بيئــة آمنــة فــي 
وتثمــن  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  المســاواة  علــى ضمــان  وتعمــل  القانــون،  ظــل ســيادة 
العربيــة  بالثقافــة  وتتميــز  االجتماعيــة، وتماســك مجتمعهــا وتضامنــه،  ثروتهــا  عالًيــا 
ــة تثمــن  ــة تقدمي ــي .  وفلســطين دول الفلســطينية، والقيــم اإلنســانية والتســامح الدين
العالقــات الوديــة مــع الــدول األخــرى، وأعضــاء المجتمــع الدولــي كافــة .  أمــا الحكومــة 
لحاجــات  تســتجيب  ومســؤولة  وشــفافة  منفتحــة  حكومــة  فهــي  الفلســطينية، 
مواطنيهــا، وتقــدم لهــم الخدمــات األساســية بنجاعــة، وتوفــر البيئــة التــي تتيــح للقطــاع 
الخــاص مجــال التطــور والنمــو .  وتعتبــر المصــادر البشــرية الفلســطينية، القــوة المحركــة 
للتنميــة الوطنيــة .  أمــا االقتصــاد الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى االقتصــادات األخــرى 
ــز بقيمــة  ــع وخدمــات منافســة تتمي ــاج بضائ ــى إنت ــم كافــة، ويســعى إل فــي أرجــاء العال
ــح  ــة .  وعلــى المــدى األبعــد، فــإن االقتصــاد الفلســطيني يطمــح ألن يصب وجــودة عالي

اقتصــاًدا مبنًيــا علــى المعرفــة . «

أعــدت دولــة فلســطين فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2016 خطــة التنميــة الفلســطينية 
لألعــوام 2022-2017 والتــي تتكــون مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017 و18 
اســتراتيجية قطاعيــة و3 اســتراتيجيات عبــر قطاعيــة .  حــددت أجنــدة السياســات الوطنيــة 
وتدخــالت  برامــج  ســتوجه  والتــي  فلســطين  لدولــة  العليــا  السياســاتية  الوثيقــة  بصفتهــا 
وسياســات الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي أولويــات دولــة فلســطين فــي 

ثالثــة محــاور أساســية:

القسم األول
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المحور األول: الطريق نحو االستقالل
األولوية الوطنية األولى: تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء االستعمار

األولوية الوطنية الثانية: الوحدة الوطنية
األولوية الوطنية الثالثة: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين

المحور الثاني: اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة
األولوية الوطنية الرابعة: الحكومة المستجيبة للمواطن

األولوية الوطنية الخامسة: الحكومة الفعالة

المحور الثالث: التنمية المستدامة
األولوية الوطنية السادسة: تحقيق االستقالل االقتصادي

األولوية الوطنية السابعة: العدالة االجتماعية وسيادة القانون
األولوية الوطنية الثامنة: تعليم جيد وشامل للجميع

األولوية الوطنية التاسعة: رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع
األولوية الوطنية العاشرة: مجتمع قادر على الصمود والتنمية

اندرجــت اهــداف ونتائــج التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 2022-2017 فــي إطــار 
االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم، حيــث اســتدعى فصــل وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي عــن وزارة التربيــة والتعليــم ان تخصــص اســتراتيجية وطنيــة خاصــة فــي 

قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 2020-2022

اتخــذت الحكومــة الثامنــة عشــرة قــرارًا بتحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 
وأصــدر مكتــب رئيــس الــوزراء ورقــة تعليمــات حــول تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة والعبــر 
قطاعيــة لـــ  22 اســتراتيجية وطنيــة قطاعيــة )الريــادة والتمكيــن، التعليــم، الزراعــة، الصحــة، 
العالقــات الدوليــة، العــدل، الثقافــة والتــراث، التشــغيل، الطاقــة، الحكــم المحلــي، اإلســكان، 
الميــاه والميــاه العادمــة، الحمايــة االجتماعيــة، االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، االمــن، 
إدارة المــال العــام، االقتصــاد الوطنــي، الســياحة واآلثــار، النقــل والمواصــالت، التعليــم العالــي، 
االجتماعــي،  النــوع   ( قطاعيــة  عبــر  وطنيــة  اســتراتيجيات  المدنيــة( . و3  الخدمــة  األراضــي، 

الشــباب والبيئــة( .  
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تشــكل االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة جــزءًا أساســيًا فــي دورة التخطيــط وتقديــم 
الخدمــات، وتحــدد األولويــات والبرامــج الالزمــة لتنفيــذ هــذه األولويــات وتحقيــق النتائــج .   
إعــداد  التخطيــط والموازنــة متوســطة األمــد ودورة  أيضــًا جــزءًا هامــًا مــن إطــار  وتشــكل 

الموازنــة الســنوية .  

فــي ســياق مســاعي الحكومــة لتوفيــر خدمــات أفضــل للمواطنيــن وتعزيــز الصلــة بيــن أجنــدة 
السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وإجــراءات إعــداد الموازنــة، 
هنــاك ثمانــي قضايــا رئيســية َيَتَعيــن مراعاتهــا فــي االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة:

التنميــة بالعناقيــد: اعتمــد مجلــس الــوزراء نهــج التنميــة بالعناقيــد مــن أجــل االســتفادة . 1
مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، والتوظيــف الفعــال لإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة 

للمحافظــات .  

وتعديــل . 2 الســتعراض  فرصــة  االســتراتيجيات  تحديــث  يتيــح  جديــدة:  تنمويــة  أولويــات 
األولويــات القطاعيــة ومراعــاة أجنــدة وأولويــات الحكومــة الحاليــة فيهــا، وكذلــك إضافــة 

أولويــات جديــدة للقطــاع، وكذلــك تعديــل األولويــات القائمــة .  

نتائــج المراجعــة النصفيــة: توفــر المراجعــة النصفيــة التــي أجرتهــا األمانــة العامــة لمجلــس . 3
واإلســتراتيجيات  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  تنفيــذ  وضــع  حــول  معلومــات  الــوزراء، 

القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وســير العمــل نحــو تحقيــق أهدافهــا .  

تعكــس . 4 أن  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  االســتراتيجيات  علــى  َيَتعَيــن  الجغرافــي:  البعــد 
بشــكل أفضــل الفجــوات والتمايــز بيــن المناطــق )بمــا فــي ذلــك غــزة والقــدس( . 

واقعيــة اإلســتراتيجيات: يجــب أن تكــون االســتراتيجيات والنتائــج القطاعيــة واســتهدافاتها . 5
للســنوات الثــالث القادمــة أكثــر واقعيــة ومحــددة بشــكل واضــح وقابلــة للقيــاس .  

تحســين تقديــم الخدمــات: يجــب أن تتعامــل االســتراتيجيات مــع قضيــة تحســين جــودة . 6
الخدمــات وتقديمهــا للمواطــن، وهنــاك حاجــة ألن تقــدم اإلســتراتيجيات أهدافــًا ونتائــج 

واســتهدافات لزيــادة تحســين تقديــم الخدمــات للمواطنيــن وجودتهــا . 

القضايــا عبــر قطاعيــة: يجــب علــى االســتراتيجيات القطاعيــة أن تنظــر للمســائل والقضايــا . 7
عبــر القطاعيــة ال ســيما النــوع االجتماعــي والشــباب والبيئــة .   

المواءمــة مــع المعاهــدات وأجنــدة التنميــة الدوليــة: انضمــت دولــة فلســطين إلــى العديــد . 8
مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، إلــى جانــب التزامهــا بالعمــل علــى 
تنفيــذ األجنــدات الدوليــة للتنميــة الســيما أهــداف التنميــة المســتدامة .   وبالتالــي يجــب 
مراعــاة االلتزامــات المترتبــة علــى دولــة فلســطين فــي عمليــة تحديــث االســتراتيجيات 

القطاعيــة وعبــر القطاعيــة .  
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اتخــذ مجلــس الــوزراء بتاريــخ 8\6\2020م قــرارًا بتمديــد العمــل علــى تحديــث االســتراتيجيات 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للفتــرة الزمنيــة 2023-2020 ليتســنى للــوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة ذات العالقــة إعــادة النظــر فــي مســودات االســتراتيجيات فــي ضــوء إعــالن حكومة 
دولــة االحتــالل نيتهــا المضــي قدمــًا فــي مخططاتهــا الراميــة لضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة 
الغربيــة وبمــا يلغــي آفــاق حــل الدولتيــن مــن جهــة، واألخــذ باالعتبــار التغيــرات التــي فرضتهــا 
جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد علــى القطاعــات المختلفــة وآثارهــا علــى هــذه القطاعــات 

ومتطلبــات معالجتهــا مــن جهــة أخــرى .   

1  . 2   نبذة حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

يعــد التعليــم العالــي فــي دولــة فلســطين حديثــًا نســبيًا، ويعــود ذلــك إلــى ظــروف االحتــالل 
ومــا ترتــب عنهــا مــن إعاقــات ومحــاوالت إليقــاف وعرقلــة العمليــة التعليمية بجميــع مراحلها، 
هــذا وقــد أقيمــت مؤسســات التعليــم العالــي بمبــادرات وطنيــة فــي ظــل ظــروف سياســية 
واقتصاديــة معقــدة للغايــة، ونمــت وتطــورت بســرعة علــى مــدى الخمســين ســنة الماضيــة، 
ففــي البدايــة نشــأت الكليــات التــي تــدرس لمــدة عاميــن وتمنــح درجــة الدبلــوم المتوســط 
وذلــك منــذ العــام )1950(، حيــث ركــزت هــذه المؤسســات علــى التعليــم التقنــي وتأهيــل 
المعلمين وتدريبهم .   أما الجامعات فقد نشــأت منذ عام )1970(، وكانت هذه المؤسســات 
جــزءًا مــن الجهــد الجماعــي الفلســطيني فــي العمــل الوطنــي والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة 
الفلســطينية، لتوفيــر فــرص للشــباب الفلســطيني لمتابعــة دراســتهم الجامعيــة بعــد أن أصبــح 
مــن الصعــب علــى عــدد كبيــر منهــم الســفر إلــى الخــارج، حيــث فرضــت قيــود كثيــرة علــى هــذه 
المرحلــة بمــا يخــص التخصصــات المســموح بدراســتها بالخــارج  .    فيمــا شــهد القطــاع نقلــة 
نوعيــة بعــد تســلم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا ضمــن اتفاقيــات أوســلو عــام 
)1994(، إذ حصلــت زيــادة مضطــردة علــى عــدد المؤسســات وتنوعــت البرامــج والدرجــات 
التــي تمنحهــا فــي كافــة المجــاالت، فقــد وصــل عــدد الجامعــات فــي العــام األكاديمــي 
)18( كليــة مجتمــع متوســطة،  )17( جامعــة، و)17( كليــة جامعيــة، و  إلــى   2018/2019
ينخــرط فيهــا )218,126( طالــب وطالبــة، ويعمــل فيهــا )16,416( موظفــًا موزعيــن علــى كادر 

ــي .   أكاديمــي وإداري وخدمات

انســجامًا مــع قانــون التعليــم العالــي الجديــد الــذي أقــر فــي العــام 2018 والســيما المــادة 
)37( منــه، فقــد أنشــأت الــوزارة وقفيــة للتعليــم العالــي تهــدف إلــى جمــع األمــوال واألصــول 
التعليــم  إدارة مؤسســات  لتحســين  واســتثمارها  والتــي ســيتم حبســها  والنقديــة  العينيــة 
العالــي وتمكيــن البحــث العلمــي .   ويعــد مجلــس البحــث العلمــي المظلــة التــي تنــدرج تحتهــا 
عمليــة رســم السياســات الوطنيــة االســتراتيجية بخصــوص البحــث العلمــي، وتحديــد األولويات 
البحثيــة، وعمليــات التخطيــط والتطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة لتشــجيع البحــث العلمــي 
ــات  ــع االتفاقي ــى إيجــاد الشــراكات وتوقي علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي، والعمــل عل
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والبحــث عــن مصــادر التمويــل، وينظــم عمــل مجلــس البحــث العلمــي مــن خــالل قانــون التعليم 
الــوزارة بشــكل دوري تشــكيلة  المــادة )35( منــه، وتراجــع  2018، والســيما  العالــي لعــام 

وأعضــاء المجلــس بحيــث يكــون تمثيلــه شــموليًا لكافــة القطاعــات البحثيــة .   

يســتند قبــول الطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالي على التنافســية، أي إلــى عالمة الطالب 
فــي امتحــان شــهادة الثانويــة العامة الفلســطينية أو مــا يعادلهــا، حيــث تحــدد كل جامعة على 
حــدة المعــدل المطلــوب لــكل برنامــج دراســي بنــاًء علــى احتياجاتهــا وعــدد المقاعــد المتاحــة، 
وتختلــف هــذه العمليــة مــن ســنة إلــى أخــرى ومــن جامعــة إلــى أخــرى تبعــًا للحالــة التنافســية 
ــاز امتحــان الكفــاءة فــي اللغــة  للطلبــة المتقدميــن، فــي حيــن تشــترط بعــض الجامعــات اجتي

اإلنجليزيــة، ويتــم وضــع الطــالب فــي دورات اللغــة اإلنجليزيــة وفقــًا لنتائجهــم .   

تركــز وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي علــى المبــادئ التاليــة فــي اعتمــاد ومعادلــة تلــك 
ــه والتعليمــات  ــم العالــي واألنظمــة المنبثقــة عن ــون التعلي الشــهادات والدرجــات وفقــًا لقان

ذات العالقــة: 

درجة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس: 	 
درجــة الدبلــوم المتوســط والبكالوريــوس الصــادرة عــن مؤسســات التعليــم العالــي العربيــة 
يتــم اعتمادهــا والمصادقــة عليهــا مــن قبــل دائــرة تصديــق  الــوزارة  المعتمــدة مــن قبــل 
الشــهادات فــي الــوزارة دون الحاجــة إلــى معادلتهــا، وذلــك بعــد التأكــد مــن تحقــق كافــة 
العالــي  التعليــم  أمــا الشــهادات الصــادرة عــن مؤسســات  التصديــق .    متطلبــات وشــروط 
األجنبيــة )غيــر العربيــة( تحتــاج إلــى معادلــة وفقــًا للشــروط والمتطلبــات الــواردة فــي نظــام 

المعادلــة فــي حينــه .   

الدراسات العليا )الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه(: 	 
تحتــاج شــهادات الدراســات العليــا الصــادرة عــن مؤسســات التعليــم العالــي غيــر الفلســطينية 
المعتــرف بهــا لــدى الــوزارة )عربيــة وأجنبيــة( إلــى معادلة، حيــث يتم االعتراف بتلك الشــهادات 
ومعادلتهــا مــن خــالل إصــدار وثيقــة معادلــة وفقــًا لشــروط ومتطلبــات المعادلــة الــواردة فــي 

نظــام المعادلــة الســاري فــي حينــه .   

ــي فــي فلســطين 52 منهــا 35 فــي الضفــة و17  ــم العال ــغ عــدد مؤسســات التعلي يبل
العــام األكاديمــي  التحقــوا فيهــا فــي  الذيــن  الطلبــة  غــزة .  ويبلــغ عــدد  فــي قطــاع 

طالــب( و24,182  طالبــة،   35,910( وطالبــة  طالــب   60,092  2019\2018

يبلــغ عــدد الجامعــات الفلســطينية التقليديــة 15 جامعــة )10 جامعــات بالضفــة و5 قطــاع 
غــزة( منهــا 3 جامعــات حكوميــة و8 جامعــات أهليــة أو عامــة و4 جامعــات خاصــة، ويبلــغ عــدد 
الكليــات الجامعيــة 17 كليــة )11 ضفــة، 6 غــزة( منهــا 7 كليــات حكوميــة و8 كليــات خاصــة 
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باإلضافــة إلــى كليــة تابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين وكليــة عامــة، 
ــان و7  ــان حكوميت ــة )12 ضفــة و6 غــزة( منهــا كليت ــات المجتمــع 18 كلي ــغ عــدد كلي كمــا يبل
كليــات عامــة أو أهليــة و6 كليــات خاصــة و3 كليــات تابعــة لوكالــة الغــوث، ويوجــد جامعــة 
عامــة وجامعــة خاصــة للتعليــم المفتــوح فــي الضفــة 1 .   تضــم الجامعــات التقليديــة: )33,759( 
طالبــًا جديــدًا منهــم )87 دكتــوراه، 3,006 ماجســتير، 82 دبلــوم عالــي، 28,330 بكالوريــوس، 
2,104 دبلــوم متوســط، 33 دبلــوم مهنــي متخصــص، 143 تأهيــل تربــوي( وتضــم الكليــات 
ــوم  ــوم متوســط، 11 دبل ــوس، 4,622 دبل ــًا منهــم ) 2,054 بكالوري ــة:6,687( ( طالب الجامعي
 5,042( منهــم  طالبــًا   )5,068( المتوســطة:  المجتمــع  كليــات  وتضــم  متخصــص(  مهنــي 
ــًا منهــم )39 ماجســتير، 10,509  دبلــوم متوســط( ويضــم التعليــم المفتــوح:)14,578(  طالب
بكالوريــوس، 3,196 ســنة تحضيريــة، 812 شــهادة تأهيــل تربــوي، 22 دبلوم مهني متخصص( .   
يبلــغ عــدد الطلبــة المســجلين والمنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة فــي مؤسســات التعليــم 
أنثــى و   133,613(( 218,126(( طالبــًا وطالبــة   )2018/2019( للعــام األكاديمــي  العالــي 

ــي:  ــة بلغــت 45 %، موزعيــن كالتال )84,513( ذكــرًا، بنســبة التحــاق إجمالي
يبلغ إجمالي التخصصات )البرامج( في مؤسسات التعليم العالي الـ 52 حسب قاعدة 

بيانات الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة للعام األكاديمي 2018/2019 كالتالي:

1,690 برنامجًا تتألف من 29 برنامج دكتوراه، و283 برنامج ماجستير، و17 برنامج دبلوم 
عالي، و23 برنامج دبلوم تربوي، و750 برنامج بكالوريوس، و456 برنامج دبلوم متوسط 

و132 برنامج دبلوم مهني متخصص .  

بلــغ عــدد الطلبــة المتخرجيــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي للعــام الدراســي )2017/2018( 
)45,722( طالبــًا وطالبــة )28,746 طالبــة و16,976 طالــب( موزعيــن كالتالــي: 

الجامعــات التقليديــة: )28,463( طالبــًا منهــم 14( دكتــوراه، 2,680 ماجســتير، 82 دبلــوم 	 
عالــي، 23,990 بكالوريــوس، 1,184 دبلــوم متوســط، 50 دبلــوم مهنــي متخصــص، 363 

تأهيــل تربــوي( .   

الكليــات الجامعيــة: )3,551( طالبــًا منهــم )866 بكالوريــوس، 2,677 دبلــوم متوســط، 8 	 
دبلــوم مهنــي متخصــص( .   

كليات المجتمع المتوسطة: )2,949( طالبًا )2,931 دبلوم متوسط،18 بكالوريوس( .   	 

 	 665 10,072بكالوريــوس،  ماجســتير،   22( منهــم  )10,759طالبــًا   ( المفتــوح:  التعليــم 
شــهادة تأهيــل تربــوي( .   

1  الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2018/2019
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تحظــى برامــج التعليــم واألعمــال واإلدارة والقانــون بأكثــر مــن 54 % مــن نســبة الخريجيــن 
وفقــًا للتصنيــف المعيــاري العالمــي للتخصصــات )اســكد 2013( المســتوى األول للتصنيــف، 
ــاه يبيــن البرامــج وأعــداد الخريجيــن مــن كل برنامــج حســب تصنيــف المؤسســة  والجــدول أدن

ــة .   التعليمي

البرنامج 
العام

المجموعالتعليم المفتوحكليات مجتمعكليات جامعيةجامعات تقليدية
النسبة 
المئوية المجموعأنثىالمجموعأنثىالمجموعأنثىالمجموعأنثىالمجموعأنثى

22 . 45775902277353252258324239368348104499التعليم

الفنون 
والعلوم 
االنسانية

231133142043451312126991271539627 . 8

العلوم 
6 . 153123441583423653123163184829023االجتماعية 

األعمال 
واإلدارة 
والقانون

3462742750910906951090354952968215149036 . 32

2 . 8771103002941202392611676العلوم 

تكنولوجيا 
3 . 427842331566514520535873015013االتصاالت 

8 . 133931243228913160400150240178الهندسة 

0 . 5519200001934742265الزراعة 

الصحة 
13 . 28024007538950360516626858432663318والرفاه

0 . 44208426143000622646الخدمات

100 %174252846317553551171329497853107592874645722المجموع
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الدراســي  للعــام  الفلســطينية  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  العامليــن  عــدد  بلــغ 
)2018/2019( )16,416( عامــاًل وعاملــة منهــم: 6,918 أكاديمــي تعليمــي، 708 أكاديمــي 
إداري، 22 أكاديمــي بحثــي، 1,704 إداري، 1,813 مكتبــي، 1,597 مســاعد بحــث وتدريــس، 
916 مهنــي اختصاصــي، 695 تقنــي وحرفــي، 2,043 عامــاًل .   حيــث أن النســبة العظمــى مــن 
العامليــن يعملــون بالجامعــات التقليديــة، وهــذا يتناســب مــع أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بهــذه 
الجامعــات والبالــغ نســبتهم 64 %، كمــا أن 28 % مــن العامليــن يحملــون شــهادة البكالوريوس، 
تليهــا شــهادة الماجســتير بنســبة 25 % ومــا يقــارب 22 % منهــم يحملــون شــهادة الدكتــوراه - 
علمــًا بــأن حوالــي 44 % مــن األكاديمييــن التعليمييــن يحملــون درجــة الدكتــوراه -، وأقلهــم مــن 

حملــة شــهادة التأهيــل التربــوي والدبلــوم العالــي .  

العــدد األكبــر مــن العامليــن هــم ذكــور بنســبة 77 % فــي مختلــف الرتــب األكاديميــة، وأعالهــا 
برتبــة مــدرس وأســتاذ مســاعد بنســبة 40 %، كمــا أن مــا يزيــد عــن نصــف العامــالت مــن اإلنــاث 

يعملــن برتبــة مــدرس وتليهــا رتبــة محاضــر بنســبة بلغــت 25 % .   

1 . 3 .  منهجية إعداد االستراتيجية 

باشــر فريــق عمــل مــن الــوزارة بالتحضيــر لعمليــة إعــداد االســتراتيجية مــن بدايــة شــهر كانــون 
األول 2019 وفــق التعليمــات الصــادرة عــن مكتــب رئيــس الــوزراء وبمــا بتوافــق مــع وضعيــة 
القطــاع وخاصــة اعتمــاده كقطــاع مســتقل عــن قطــاع التربيــة والتعليــم2، وذلــك اســتجابة 
لقــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كقطــاع أساســي فــي خطــة 
التنميــة الوطنيــة لألعــوام 2022-2020 وتكليــف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
الراميــة إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم العالــي  بقيــادة الجهــود الوطنيــة 

2   تم شمول تدخالت وانشطة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم 2022-2017 .   بتاريخ 1/4/2019 تم اعتماد وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي كوزارة مستقلة بقرار من مجلس الوزراء . 
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والبحــث العلمــي بمشــاركة جميــع األطــراف المعنيــة فــي قطــاع التعليــم، حيــث تــم تشــكيل 
اللجنــة الوطنيــة إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
لمؤسســات  خبــراء ومهتميــن ممثليــن  بمشــاركة  وذلــك  الوطنــي(  )الفريــق   2017-2022

التعليــم العالــي المختلفــة )انظــر الملحــق رقــم 1، قائمــة أســماء الفريــق الوطنــي( 

العالــي والبحــث  التعليــم  اللجنــة الوطنيــة إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع  عقــدت 
العلمــي 8 اجتماعــات ناقشــت خاللهــا مجموعــة مــن القضايــا واتخــذت مجموعــة مــن القــرارات 
وذلــك خــالل الفتــرة مــن 8 كانــون الثانــي 2019 ولغايــة 5 شــباط 2020، الجــدول أدنــاه يبيــن 

االجتماعــات وأهــم القضايــا التــي تــم نقاشــها فــي اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة .  

جدول األعمالتاريخ االجتماعجدول األعمالتاريخ االجتماع

تحليل الواقع )التحليل الرباعي( 08\01\2020تحديد منهجية وخطة العمل والمحاور 8\12\2019

تحديــد الرســالة والرؤيــا واالهــداف والقيــم 17\12\2019
تحديد التدخالت ومراجعة النتائج 14\01\2020للقطــاع 

مراجعــة الرســالة والرؤيــا واالهــداف وتحديــد 24\12\2019
مراجعة البيانات اإلحصائية ووضع مؤشرات22\01\2020الشركاء

مسودة االستراتيجية وبرنامج ورشة العمل 05|02\2020إقرار الرسالة والرؤيا واالهداف والنتائج 31\12\2019
الوطنية

نظمــت اللجنــة الوطنيــة إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي 2022-2017 ورشــة عمــل فــي 12 شــباط 2020 حضرهــا 99 مشــارك ومشــاركة 
مــن مؤسســات قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
والمؤسســات والــوزارات الرســمية واألهليــة والدوليــة ذات العالقــة )انظــر الملحــق رقــم 2، 
قائمــة المشــاركين فــي الورشــة مــن الضفــة والقطــاع(، حيــث تــم خــالل الورشــة عــرض ونقــاش 
واقــع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي فلســطين وســياق ومحــددات إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية لقطــاع التعليــم العالــي 2022-2020 ونقــاش األهــداف والنتائــج والتدخــالت 
القطاعيــة ومؤشــرات القيــاس وذلــك فــي مجموعــات عمــل حســب محــاور االســتراتيجية 
الخمســة )الجــودة والنوعيــة، البحــث العلمــي، االلتحــاق، التعليــم التقنــي، اإلدارة والحوكمــة( . 

اســتمرت اللجنــة بإجــراء المزيــد مــن المشــاورات مــع الشــركاء والخبــراء الوطنييــن والدولييــن، 
حيــث وبالتنســيق مــع مكتــب اليونســكو بــرام اللــه  تــم عــرض مســودة االســتراتيجية علــى 
مجموعــة خبــراء مــن اليونســكو)Panel of experts(  فــي مجــال التعليــم العالــي وتــم عقــد 
ورشــة عمــل لمناقشــة مالحظاتهــم بحضــور خبيرهــم فــي مجــال التعليــم العالــي مــن مكتــب 
اليونســكو بلبنــان د .  أنــاس بوهــالل وذلــك بتاريــخ 01\03\2020، حضــر الورشــة 23 مشــارك 
ومشــاركة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي )انظــر 
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الملحــق رقــم 3، قائمــة المشــاركين فــي الورشــة التشــاورية مــع خبــراء اليونســكو(، كمــا تــم 
عرض المســودة على جهات استشــارية وأشــخاص لهم خبرة وباع طويل في مجال التخطيط 
االســتراتيجي للتعليــم العالــي، حيــث تــم االجتمــاع معهــم وأخــد مالحظاتهــم بعيــن االعتبــار .   
كمــا وتــم أيضــا رصــد اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة لمعرفــة 

مــدى التقــدم فــي أهدافنــا االســتراتيجية ومــا يجــب التركيــز عليــه فــي المرحلــة المقبلــة .   

الــوزراء علــى مســودة اســتراتيجية قطــاع  رئيــس  اســتجابة لمالحظــات وتعليمــات مكتــب 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بشــكل خــاص واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 
بشــكل عــام، قامــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو« بتوفيــر 
الدعــم الفنــي للــوزارة مــن أجــل تيســير مراجعــة مســودة االســتراتيجية لالســتجابة لمالحظــات 
وتعليمــات مكتــب رئيــس الــوزراء وبشــكل محــدد مراجعــة النتائــج القطاعيــة ومؤشــرات قيــاس 
ــر برامــج الموازنــة باإلضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي مســودة االســتراتيجية فــي  األداء وتطوي
ضــوء إعــالن حكومــة دولــة االحتــالل نيتهــا المضــي قدمــًا فــي مخططاتهــا الراميــة لضــم أجــزاء 
واســعة مــن الضفــة الغربيــة وبمــا يلغــي آفــاق حــل الدولتيــن مــن جهــة، واألخــذ باالعتبــار 
العالــي  التعليــم  المســتجد علــى قطــاع  التــي فرضتهــا جائحــة فايــروس كورونــا  التغيــرات 
مــن  القطاعيــة  واالســتهدافات  النتائــج  وخاصــة  القطــاع  علــى  وآثارهــا  العلمــي  والبحــث 
جهــة أخــرى، وفــي هــذا الســياق تــم تنظيــم األنشــطة االســتكمالية التاليــة لتجديــد مســودة 

االســتراتيجية  . 

عقــد لقــاءات مــع مــدراء ورؤســاء الهيئــات والمجالــس واإلدارات فــي وزارة التعليــم العالــي 	 
والبحــث العلمــي لمراجعــة المخرجــات الحاليــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ومراجعتهــا بمــا يتوافــق مــع تعليمــات برامــج الموازنــة النافــذة فــي القطــاع العــام .  

عقــد لقــاء مــع مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة لمناقشــة تأثيــر الســياق الحالــي 	 
علــى عمــل مؤسســاتهم حاليــًا وفــي المســتقبل ومراجعــة مخرجــات برامــج الموازنــة ذات 

العالقــة . 

إعــداد مســودة للمخرجــات التــي تقــوم بهــا الــوزارة وسلســلة نتائــج ومؤشــرات معدلــة بنــاًء 	 
علــى مالحظــات مكتــب رئيــس الــوزراء وذلــك إلجــراء التشــاور حولهــم .   

عقــد اجتمــاع للفريــق الوطنــي حضــره 9 مــن األعضــاء لنقــاش تأثيــرات جائحــة كورونــا 	 
والوضــع السياســي الحالــي علــى التعليــم العالــي للثــالث ســنوات القادمــة ومراجعــة 

المقترحــة .   والمؤشــرات  النتائــج  سلســلة 

مراجعة تقرير االستراتيجية بناًء على األنشطة أعاله ورفعها للمعنيين .  	 





القسم الثاني
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2 . 1 .  نبذة عامة حول السياق العام  

تقــع فلســطين فــي جنــوب غــرب قــارة آســيا فــي الجــزء 
الجنوبــي للســاحل الشــرقي للبحــر األبيــض المتوســط، 
وتبلــغ مســاحة فلســطين التاريخيــة 27,027 كيلــو متــر 
مربــع بمــا فــي ذلــك بحيرتــا طبريــا والحولــة ونصــف 
مســاحة البحــر الميــت، أمــا مســاحة الضفــة الغربيــة بمــا 
فــي ذلــك الجــزء التابــع لهــا مــن البحــر الميــت فتبلــغ 
5,842 كيلــو متــر مربــع فيمــا تبلــغ مســاحة قطــاع غــزة 

365 كيلــو متــر مربــع .  

ينــص القانــون األساســي الفلســطيني علــى أن فلســطين »جــزء مــن الوطــن العربــي الكبيــر، 
فــي فلســطين  الحكــم  ونظــام  العربيــة،  األمــة  مــن  جــزء  الفلســطيني  العربــي  والشــعب 
ديمقراطــي نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة وينتخــب فيــه رئيــس دولــة 
الرئيــس  أمــام  الحكومــة مســؤولة  الشــعب وتكــون  قـــبل  انتخابــًا مباشــرًا مــن  فلســطين 
والمجلــس التشــريعي الفلســطيني، وذلــك وفقــًا لمبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم 
فــي فلســطين والــذي تخضــع  فيــه جميــع الســلطات واألجهــزة والهيئــات والمؤسســات 
واألشــخاص للقانــون دون أي تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو 

الــرأي السياســي أو اإلعاقــة« . 

بلــغ عــدد الســكان فــي نهايــة العــام 2019 حوالــي 5,028,918، منهــم 3,019,948 يقيــم فــي 
الضفــة الغربيــة و2,018,970 يقيــم فــي قطــاع غــزة، وتبلــغ نســبة الســكان أقــل مــن 15 ســنة 
38 . 3 % مــن إجمالــي الســكان3 .  تبلــغ نســبة الفلســطينيين الذيــن أنهــوا البكالوريــوس أو أعلــى 
فــي العــام )2019( 16 . 3 %، والدبلــوم المتوســط 5 . 7  % والمرحلــة الثانويــة 21 . 5  % والمرحلــة 
اإلعداديــة 37  % ونســبة األميــة 2 . 6 % .   تبلــغ نســبة األســر التــي لديهــا جهــاز حاســوب لوحــي 
او محمــول 33 . 2 % ونســبة األســر التــي لديهــا خدمــة اإلنترنــت فــي البيــت 79 . 6 % )83 . 5 فــي 

الضفــة و72 . 7 فــي قطــاع غــزة( .  

3  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2019

القسم األول
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2019

خــالل  فأكثــر  ســاعة   35 بشــكل طبيعــي  يعملــون  الذيــن  أي  التامــة  العمالــة  نســبة  تبلــغ 
األســبوع لألفــراد الذيــن يزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة 32 . 4 % )39 % فــي الضفــة و21 . 7 فــي 
قطــاع غــزة( وتبلــغ نســبة الذيــن ال يعملــون مطلقــًا ويبحثــون عــن العمــل 11 . 2 % )6 . 8 % 
الضفــة و18 . 5 فــي قطــاع غــزة( .   كمــا بلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي نهايــة 
العــام 2019 )44 . 3 %( ومعــدل البطالــة المنقــح 25 . 3 % )فــي الضفــة 14 . 6 % وفــي قطــاع 
غــزة 45 . 1 %( والتــي تتــوزع بيــن اإلنــاث والذكــور )41 . 2 إنــاث، 21 . 3 ذكــور(، وتــزداد معــدالت 
البطالــة المنقحــة كلمــا ازداد عــدد ســنوات الدارســة حيــث بلغــت نســبة البطالــة عنــد الذيــن 

أنهــوا أكثــر مــن 13 ســنة دراســية 30 4% .  

بلــغ متوســط إنفــاق واســتهالك األســرة الشــهري بالدينــار األردنــي فــي فلســطين فــي العــام 
ــار  ــغ متوســط إنفــاق واســتهالك الفــرد الشــهري بالدين ــي، وبل ــار أردن ــي 935 دين 2017 حوال
األردنــي فــي فلســطين علــى مجموعــات الطعــام 51 . 7 دينــار أردنــي وعلــى النقــل واالتصاالت 
31 . 4 دينــار وعلــى التعليــم 6 . 9 دينــار أردنــي .   وبلغــت نســبة الفقــر بيــن األفــراد وفقــًا ألنمــاط 
االســتهالك الشــهري لألســر فــي فلســطين لنفــس العــام 29 . 2 % )13 . 9 فــي الضفــة، و53 

فــي غــزة( .  

يبلــغ عــدد الوحــدات اإلداريــة فــي فلســطين )المحافظــات( 16 محافظــة منهــا 11 في الضفة 
)القــدس، بيــت لحــم، الخليــل، رام اللــه والبيــرة، نابلــس، ســلفيت، قلقيليــة، طولكــرم، جنيــن 
واريحــا واألغــوار، طوبــاس( و5 فــي قطــاع غــزة )شــمال غــزة، غــزة، غــزة الوســطى، خانيونــس، 

ورفــح(، كمــا بلــغ عــدد الهيئــات المحليــة فــي العــام 2015، 407 هيئــة محليــة . 

4  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2019
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وخاصــة  المتناميــة  االســتعمارية  وتوســعاتها  االحتالليــة  اســرائيل  سياســات  اســتمرار  إن 
قــرار إســرائيل بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، ألقــى بظاللــه علــى واقــع مؤسســات الدولــة 
الفلســطينية، مســببًا لهــا الضعــف والتراجــع فــي األداء العــام، وتجلــت تلــك السياســات فيمــا 
قامــت بــه مــن أعمــال قرصنــة ومصــادرة ألمــوال الدولــة الفلســطينية المتأتيــة مــن المقاصــة، 
مــا كان لــه أثــر ســلبي مباشــر علــى قــدرة مؤسســات الدولة الفلســطينية على القيــام بمهامها 
علــى كل األصعــدة وبــكل المجــاالت، الســيما تلــك المتعلقــة بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
فــي ظــل عــدم تمكنهــا مــن دفــع كامــل رواتــب العامليــن فــي مؤسســاتها المعهــود لهــم 
بتقديــم تلــك الخدمــات وفــي مقدمتهــا الصحــة والتعليــم والتعليــم العالــي، كمــا أضعــف 
ــر قدراتهــم علــى التشــغيل الذاتــي مــن خــالل  قــدرات المزارعيــن وريــادي األعمــال مــن تطوي

اســتثمار المصــادر الطبيعيــة الواقعــة فــي المناطــق المســماة جـــ .  

تأثــرت معظــم القطاعــات فــي معظــم دول العالــم ومنهــا فلســطين فــي جائحــة كورونــا 
والتدابيــر الوقائيــة التــي فرضــت للتعامــل مــع الجائحــة والتــي انعكســت نتائجهــا على قطاعات 
عــدة وفــي مقدمتهــا القطــاع االقتصــادي والتعليــم والتعليــم العالــي والخدمــات والزراعــة 

والقطــاع االجتماعــي وريــادة األعمــال .  

كمــا أن اســتمرار الحصــار المفــروض مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة أثــر ســلبًا 
علــى قــدرة مؤسســات التعليــم العالــي علــى الوفــاء بمتطلبــات عملهــا، مــن مبانــي ذات كفاية 
وجاهزيــة عاليــة، نتيجــًة لعــدم توفــر مــواد البنــاء وقلــة التمويــل الــذي يمكــن هــذه المؤسســات 
مــن القيــام بمهامهــا، وتقديــم الخدمــات التعليميــة المنافســة، وعــدم تحســين شــروط العمــل 
واألوضــاع الماديــة للعامليــن فيهــا، وال ننســى القصــور الكبيــر فــي عمــل مختبــرات هــذه 
المؤسســات، واالســتفادة منهــا مــن خــالل منــع األجهــزة المخبريــة الحديثــة والمــواد الالزمــة 
لتشــغيل هــذه المختبــرات، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لهــذه المختبــرات والمــواد 
الخــام، وكذلــك تعانــي المكتبــات مــن نقــص حــاد فــي مصــادر وأوعيــة المعلومــات، نظــرًا 
لعــدم قدرتهــا المشــاركة فــي معــارض الكتــب فــي الخــارج، وال ننســى أيضــا ضيــاع العديــد مــن 
فــرص البعثــات التعليميــة للخــارج، وأدى الحصــار إلــى ضعــف التبــادل المعرفــي واألكاديمــي، 
ــراء للتعليــم والتدريــب فــي  والمشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة، واســتقدام أســاتذة أو خب

هــذه المؤسســات . 

تصــدر الهــدف األول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 بالقضــاء علــى الفقــر المرتبــة 
ترتيــب  فــي  فأكثــر(  ســنة   18( فلســطين  فــي  األفــراد  عنــد  األولويــة  حيــث  مــن  األولــى، 
األولويــات الســت األولــى ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030، بنســبة 86 % مــن األفــراد، 
كمــا احتــل التعليــم الجيــد المرتبــة الثانيــة بنســبة 81 % مــن األفــراد، أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت 
للهــدف المتعلــق بالصحــة الجيــدة والرفــاه حيــث أن 80 % مــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر( فــي 
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فلســطين اعتبــروا الصحــة أولويــة5 .   إن الضائقــة الماليــة التــي تواجــه الحكومــة الفلســطينية 
والقطــاع الخــاص نتيجــة سياســات إســرائيل االســتعمارية أو تدابيــر التعامــل مــع جائحــة كورونــا 
قــد وضعــت العديــد مــن األســر فــي دائــرة الفقــر ممــا اســتدعى وزارة التنميــة االجتماعيــة 
إلــى إطــالق مصطلــح جديــد »الفقــراء الجــدد« والتنبــؤ بزيــادة معــدالت الفقــر عنــد األســر 
الخدمــات ومنهــا  إلــى مختلــف  الوصــول  الحــد مــن قدرتهــم علــى  الفلســطينية وبالتالــي 

ــي .   التعليــم العال

ُتــوكل مهــام ومســؤوليات اإلشــراف وإدارة وتنظيــم مجمــل قضايــا وشــؤون الفلســطينيين 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والمدنيــة، إلــى مجموعــة مــن الــوزارات والمؤسســات 
الحكومية الرســمية ومؤسســات منظمة التحرير الفلســطينية والشــركات المســاهمة العامة 
ومؤسســات أخــرى غيــر حكوميــة إلــى جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي ووكالــة الغــوث 

لتشــغيل الالجئيــن والنقابــات .  

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالمؤشر

5,038,9183,019,9482,018,970عدد السكان، نهاية عام 2019

364 . 5,65991 . 6,02491 . 82المساحة اإلجمالية )كم2(

8365345,533الكثافة السكانية )فرد/ كم2(، نهاية عام 2019 

41 . 364 . 383 . 3نسبة السكان أقل من 15 سنة، نهاية عام 2019

5 . 47 . 56 . 0متوسط حجم األسرة، 2019

معــدل البطالــة مــن بيــن االفــراد المشــاركين فــي القــوى العاملــة 15 ســنة 
45 . 141 . 256 . 3فأكثــر، 2019 

39 . 275 . 313 . 6معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة األساسية، 2019/2020*

39 . 237 . 283 . 4معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية، 2019/2020*

1 . 13 . 13 . 3األسّرة في المستشفيات لكل 1000 من السكان، 2018

)باألســعار   2018 أمريكــي(،  دوالر  )بالمليــون  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
2,818 . 12,7979 . 15,6163 . 2الثابتــة(

نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بالــدوالر األمريكــي(، 2018 
1,458 . 4,8543 . 3,4174 . 7)باألســعار الثابتــة(

2 . 2 .  األطــراف ذات العالقــة ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
فــي فلســطين 

ينظــم القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018 بشــأن التعليــم العالــي شــؤون التعليــم العالــي 
فــي دولــة فلســطين، ويكفــل الحــق فــي التعليــم العالــي، ويتيــح الحريــة األكاديميــة والبحثيــة 
التــي تعــزز تنميــة القيــم الروحيــة واألخالقيــة واإلنســانية للطالــب، ويؤكــد علــى بنــاء الهويــة 
الوطنيــة ودعــم وحــدة الشــعب وترابطــه؛ كمــا أن القــرار بقانــون يعــزز دور اللغــة العربيــة فــي 

5  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019 .  مسح توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامة، 2019 .   رام الله – فلسطين . 
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مراحــل التدريــس والبحــث والترجمــة، ويســهل عمليــات إعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن 
ــن فــي حقــول المعرفــة بأنواعهــا بمــا ينســجم مــع  ــن والفنيي ــراء والباحثي ــن والخب المتخصصي
متطلبــات التنميــة الشــاملة المســتدامة، ويحــث علــى إيجــاد مكانــة مرموقــة لمؤسســات 
ــة .  وفي  ــة والدولي ــة اإلقليمي ــة والتنموي ــة فــي المنظومــة التعليمي ــي الوطني ــم العال التعلي
صالحيات  تبيان  تم    )6( رقم  الفلسطيني  العالي  التعليم  قانون  من  الخامســة  المادة 

ومسؤوليات الوزارة والتــي جــاءت على النحو التالي: 

تنفيذ سياسات التعليم العالي في كافة المجاالت وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون . . 1

إبــرام االتفاقيــات المتعلقــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وبرامــج التبــادل الثقافــي . 2
ذات البعــد الوطنــي، ومتابعــة تنفيذهــا مــع كافــة الجهــات المحليــة والعربيــة واإلقليميــة 

والدولية . 

تمثيــل الدولــة فــي المؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث . 3
العلمي . 

متابعــة المؤسســة وبرامجهــا وأنظمتهــا األكاديميــة، والخدمــات التــي تقدمهــا، وجــودة . 4
أدائهــا ومخرجاتهــا . 

النظر في طلبات ترخيص مؤسسات التعليم العالي المرفوعة من قبل الهيئة . . 5

االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية . . 6

تنظيم أعمال مكاتب خدمات الطلبة، ومتابعة شؤونها . . 7

تنفيذ سياسات البعثات والمنح والمساعدات الدراسية في الداخل والخارج . . 8

إصدار البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمؤسسة . . 9

ــة العامــة للدولــة الســتكمال تغطيــة . 10 ــر مصــادر األمــوال الالزمــة فــي إطــار الموازن  توفي
النفقــات الخاصــة بالمؤسســة  

والبحث العلمي، وصرفها وفقًا للسياسات التي يحددها المجلس . . 11

معادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مؤسســة التعليــم العالــي وشــهادة الثانويــة العامــة غيــر . 12
الفلســطينية، وتصديقها . 

التصديــق علــى الشــهادات التــي تمنحهــا المؤسســة وفقــًا للتعليمــات الصــادرة بموجــب . 13
أحــكام هــذا القــرار بقانــون . 

فــي . 14 التخصصــات  الختيــار  للطلبــة  المهنــي  واإلرشــاد  التوجيــه  برامــج  علــى  اإلشــراف 
المؤسســة . 

التنســيق مــع الــوزارات والجهــات ذات العالقــة لوضــع أنظمــة ترخيــص مزاولــة المهــن . 15
التــي تتطلــب مؤهــالت علميــة . 
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متابعة شؤون الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الخارج والوافدين إلى الدولة . . 16

تشكيل لجان للمساعدة في حل الخالفات بين الجامعات والعاملين أو الطلبة . . 17

التنسيق بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العام بما يكفل تحقيق التكامل بينها . . 18

تشــارك أيضــًا مجموعــة مــن المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخاصــة فــي تنميــة قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وأهمهــا .  

وزارة التربيــة والتعليــم: تربــط الوزارتيــن عالقــة وثيقــة مبنيــة علــى التكامــل والتعــاون . 1
ــره بكافــة الوســائل  ــى تطوي ــم ويســعى إل ــم، فكالهمــا يعمــل ضمــن قطــاع التعلي الدائ
أن مخرجــات وزارة  الحكومــة واســتراتيجياتها كمــا  يتوافــق وسياســات  والســبل وبمــا 
التربيــة هــي المدخــالت الرئيســية لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وعليــه كان 
ال بــد مــن وجــود التنســيق الدائــم لرفــد مؤسســات التعليــم العالــي بالطلبــة المؤهليــن 
والذيــن يمتلكــون مهــارات أساســية ومحــددة  تمكنهــم مــن اســتكمال الدراســة الجامعيــة 
وتشــكل األرض الصلبــة التــي يتــم البنــاء عليهــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي بحيــث 
تمكنهــم مــن االنطــالق بسالســة فــي مؤسســات ســوق العمــل، هــذا وقــد عمــدت وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وأثنــاء بنــاء اســتراتيجيتها القطاعيــة  إلــى دعــم خطــط 
واســتراتيجيات وزارة التربيــة مثــل دعــم التعليــم المهنــي مــن خــالل دعــم قبــول طــالب 

ــة .  الكفــاءة المهنيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي وضمــن التخصصــات التقني

الهيئات والمجالس المساندة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أوال: مجلــس التعليــم العالــي: تــم إعــادة تشــكيل المجلــس بعــد صــدور قــرار بقانــون رقــم 
)6( لســنة 2018 بشــأن التعليــم العالــي وال ســيما المــادة )6(، وتــم توســيع قاعــدة ليضــم 
كافــة الجهــات ذات العالقــة فــي التعليــم العالــي، ويتشــكل مــن )24( عضــوًا، ولــه الــدور 
ــي والبحــث العلمــي فــي  ــم العال ــر السياســة العامــة للتعلي األساســي فــي إقــرار وتطوي

فلســطين  

ثانيــًا: الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة: تســعى الهيئــة إلدخــال وتطويــر ثقافــة ضمــان 
الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي باعتبارهــا المســؤولة عــن االعتمــاد وضمــان 
الجــودة فــي التعليــم العالــي فــي دولــة فلســطين، وحــث مؤسســات التعليــم العالــي 
لتنظيــم وخلــق بيئــة مناســبة تمّكنهــا مــن توفيــر وتقديــم تعليــم عــال نوعــي للطلبــة فــي 

فلســطين 
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ثالثــًا: مجلــس البحــث العلمــي: يســعى المجلــي إلــى وضــع السياســات الوطنيــة لتطويــر 
منظومــة بحثيــة فكريــة متكاملــة ترقــى لتحقيــق تنميــة بشــرية شــاملة تشــجع العمــل 
بالبحــث العلمــي المنتــج، وتركــز علــى المشــاكل البحثيــة التــي تهــم المجتمــع وتوفيــر 
الحلــول المناســبة لهــا، وترســيخ ثقافــة البحــث العلمــي فــي المجتمــع وتشــجيعه ودعمــه 
ورفــع مســتواه فــي مؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز األبحــاث، ورســم سياســة العلــوم 
والتكنولوجيــا فــي فلســطين، ومواءمــة برامــج التعــاون العلمــي الدولــي المتاحــة مــع 

ــة ــات الوطني االحتياجــات واألولوي

رابعــًا: صنــدوق إقــراض الطالــب: تركــز عمــل الصنــدوق منــذ نشــأته على توفير مــوارد مالية 
مســتدامة مــن خــالل تلقــي المســاعدات والمنــح الخارجيــة والمحليــة ومــن ثــم إعــادة 
منحهــا علــى شــكل قــروض حســنة ومنــح للطلبــة المنتظميــن فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي والغيــر قادريــن ماديـــًا علــى دفــع رســومهم التعليميــة، حيــث وضــع نظــام واضــح 
وشــفاف إلدارة عمليــات منــح القــروض وآليــات ســدادها .   ويقــوم الصنــدوق بتوفيــر هــذه 
األقســاط اســتنادًا إلــى معاييــر الحاجــة الموحــدة ووفــق ســلم األولويــات الوطنيــة، بغــرض 
ــر التعليــم وتنميــة المــوارد  اإلســهام فــي تحقيــق االســتراتيجية الفلســطينية فــي تطوي

البشــرية واالرتقــاء بمســتوى المهــارات التعليميــة والمهنيــة للشــباب الجامعــي

وزارة العمــل: مــن الــوزارات الرئيســية التــي تربطهــا عالقــات قويــة فــي وزارة التعليــم . 2
العالــي والبحــث العلمــي وذلــك مــن خــالل توفيــر الــدورات التدريبيــة فــي المجــاالت 
المهنيــة للطــالب أو مــن خــالل مســؤوليتها المباشــرة عــن التشــغيل وزيادتــه فــي ســوق 
العمــل وبالتالــي العالقــة المباشــرة مــع وزارة التعليــم فــي ضــرورة انســجام مخرجــات 
الــوزارة مــن حيــث مؤهــالت وكفايــات الخريجيــن ونوعيــة التخصصــات المطروحــة مــن 
قبلهــا مــع احتياجــات التشــغيل المحــددة مــن قبــل وزارة العمــل .   كمــا أن هنــاك تعــاون 
كبيــر بيــن الوزارتيــن فــي إطــار المجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 
لالرتقــاء بهــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب لتحقيــق االنســجام والمواءمــة بيــن احتياجــات 

ســوق العمــل والتعليــم الــذي يــزود الطلبــة والخريجيــن بالمهــارات الالزمــة . 

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: ترتبــط الــوزارة والجهــاز المركــزي عالقــات قويــة . 3
ــوزارة  ــوزارة، ووفقــا لهــذه المذكــرة تقــوم ال تنظمهــا مذكــرة تفاهــم مــا بيــن الجهــاز وال
بتزويــد الجهــاز بأيــة بيانــات تخــص القطــاع لنشــرها واالســتفادة منهــا مــا أمكــن، ويقــوم 
الجهــاز بتوفيــر بيانــات دقيقــة ودوريــة عــن العديــد مــن القضايــا التــي تســاعد الــوزارة 
فــي أداء مهامهــا، وإعــداد الدراســات المختلفــة ورصــد االحتياجــات فــي ســوق العمــل 

وعكســها علــى البرامــج والتخصصــات واألبحــاث التــي تقدمهــا . 



33 االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي

االســتراتيجية . 4 خطتهــا  وخــالل  الــوزارة  عمــدت  والرياضــة:  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
إلــى إجــراء العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة الالمنهجيــة الخاصــة بفئــة الشــباب فــي 
ــك بالتنســيق مــع المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة  ــي وذل ــم العال مؤسســات التعلي
لضمــان إكســاب هــذه الفئــة المهمــة مهــارات حياتيــة معينــة ودمجهــا فــي المؤسســات 

المختلفــة الحقــًا . 

وزارة المــرأة: يتــم التنســيق مــا بيــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة المــرأة . 5
مــن خــالل وحــدة النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة لضمــان تضميــن قضايــا النــوع االجتماعــي 
فــي االســتراتيجيات والخطــط المعمــول بهــا فــي الــوزارة، كمــا عملــت الــوزارة فــي خطتهــا 
وبالتنســيق مــع وزارة المــرأة علــى دعــم وتشــجيع دخــول اإلنــاث إلــى برامــج التعليــم 

التقنــي . 

للتربيــة والثقافــة . 6 اللجنــة الوطنيــة  للتربيــة والثقافــة والعلــوم: توفــر  اللجنــة الوطنيــة 
ــي واإلســالمي  ــوزارة ومؤسســات المجتمــع الدول ــن ال ــة بي ــوم نقــاط اتصــال فاعل والعل
الــدول  بيــن  التربويــة  الخبــرات والتجــارب  المعــارف واالســتفادة مــن  لتبــادل  والعربــي 
وتنســيق الجهــود والعمــل فيمــا بينهــا لتحقيــق الهــدف الرابــع والغايــات التربويــة للعــام 
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مجلــس البحــث العلمــي الفلســطيني، تــم إنشــاء مجلــس البحــث العلمــي كجهــاز لرســم . 7
فــي  العلمــي  البحــث  نشــاط  وتشــجيع  أولوياتــه  وتحديــد  العلمــي،  البحــث  سياســات 
مؤسســات التعليــم العالــي اســتنادًا إلــى قانــون التعليــم العالــي رقــم )11/98( فــي عــام 
1998، وبذلــك وضــع علــى هيكليــة الــوزارة منــذ ذلــك الوقــت ولــم يفعــل حتــى عــام 
2003 لعــدم وجــود مصــادر تمويــل ثابتــة لدعــم مهــام المجلــس، فــي عــام )2003( أعيــد 
تفعيلــه ووضــع مســودة نظــام داخلــي لــه توضــح مهامــه وتســمي أعضائــه وهــم كافــة 
عمــداء البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي الجامعــات، وخصــص لــه مــن الموازنــة 
العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية حوالــي نصــف مليــون دوالر .   وبــدأ المجلــس 
يعقــد اجتماعــات وعمــل نــداء بحثــي مفتــوح لتحريــك البحــث العلمــي فــي الجامعــات 
عــام 2005 حيــث تــم دعــم 20 مشــروعا )بســقف مالــي كلــي بلــغ 400 ألــف دوالر( مــن 
أصــل 32 مشــروعا قدمــت فــي حينــه، ثــم تجمــد عملــه بحكــم قلــة المــوارد الماليــة وأعيــد 
تفعيلــه فــي عــام 2012 بإصــدار مرســوم رئاســي لتشــكليه، ونظــام جديــد يوضــح مهــام 
المجلــس وتشــكيلته الحاليــة والــذي يهــدف إلــى تشــجيع وتعزيــز نوعيــة البحــث العلمــي 
ــا فــي فلســطين  فــي مؤسســات التعليــم العالــي، ورســم سياســة العلــوم والتكنولوجي
للمســاهمة فــي الوصــول إلــى اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة واالبتــكار، وخصــص لــه 

موازنــة قدرهــا 5 مالييــن دوالر ســنويًا . 

المجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز: يقــوم المجلــس بنشــر وتجذيــر ثقافــة اإلبــداع فــي . 8
المبدعيــن  الشــباب واحتضــان  الفلســطيني وخصوصــًا فــي صفــوف  الشــعب  أوســاط 
وتوفيــر الرعايــة والدعــم لهــم بمختلــف أشــكاله ودعــم المؤسســات العاملــة فــي مجــال 
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اإلبــداع والتميــز وتشــجيع القطــاع الخــاص فــي الوطــن والشــتات علــى زيــادة اســتثماره 
فــي مجــال اإلبــداع واالبتــكار وتحفيــز إقامــة شــراكات   متعــددة األطــراف والتمثيــل 
الالئــق والفاعــل لفلســطين ضمــن منظومــات اإلبــداع واالبتــكار اإلقليميــة والدوليــة 
وبنــاء قنــوات تواصــل فعالــة مــع الكفــاءات الفلســطينية فــي الشــتات واالســتفادة مــن 

مواردهــم المختلفــة . 

بشــؤون . 9 يتعلــق  مــا  كل  علــى  الموظفيــن  ديــوان  يشــرف  العــام:  الموظفيــن  ديــوان 
الموظفيــن ســواء بالــوزارة أو بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة، ويقــوم بوضــع 
القواعــد العامــة الختيارهــم وقيــاس كفاءتهــم بشــكل يــؤدي إلــى االرتقــاء بــأداء هــذه 
المؤسســات . ممــا ال شــك فيــه أن إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية واالســتثمار فــي رأس 
المــال البشــري ينعكــس علــى الخدمــة المقدمــة ســواًء للمؤسســات أو الطلبــة، ويســاهم 

بشــكل مباشــر فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة . 

مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات األهليــة: وينــدرج تحــت هــذه الفئــة عــدد مــن . 10
مؤسســات التعليــم العالــي وعددهــا 26 مؤسســة تعليــم عــاٍل عامــة وخاصــة مــن أصــل 
51 مؤسســة تعليــم عــاٍل تعمــل بالتنســيق الدائــم مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
ــة التعليــم والتعلــم، مثــل الجامعــات  ــر عملي العلمــي العتمــاد كّلياتهــا وبرامجهــا وتطوي
والكليــات العامــة والخاصــة، وأيضــًا المراكــز البحثيــة ســواًء التابعــة لمؤسســات تعليــم عــاٍل 

أو مســتقلة والتــي تعكــف علــى عقــد الدراســات وإجــراء البحــوث فــي مجــاالت عــدة . 

وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(: يوجــد ضمــن . 11
قائمــة مؤسســات التعليــم العالــي 4 مؤسســات تعليــم عــاٍل تشــرف علــى إدارتهــا األونروا 
وتعمــل علــى تقديــم البرامــج األكاديميــة والتقنيــة لمــا مجموعــه 2,069 طالبــة وطالبــة .  
هــذا وتســعى هــذه المؤسســات التعليميــة إلــى دعــم تعليــم الفئــات المهمشــة والنســاء 

والالجئيــن ممــا ينســجم وسياســات الــوزارة وخططهــا . 

برنامــج إيراســموس بلــس فــي فلســطين ضمــن بعثــة التعــاون الفلســطيني- األوروبــي . 12
للتعليــم العالــي والــذي يهــدف لتحديــث وتطويــر العمــل فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
وأنظمتــه مــن خــالل تشــجيع التعــاون بيــن المؤسســات ذات العالقــة في الدول الشــريكة 
ومقاربتهــا مــع اإلتحــاد األوروبــي، ويوفــر البرنامــج الدعــم للمؤسســات ضمــن معاييــر 
واضحــة ومحــددة تقــوم علــى التنافســية والعدالــة، ويركــز علــى رفــع مســتوى جــودة 
التعليــم العالــي وتوثيــق ارتباطــه بعالــم األعمــال وتعزيــز فــرص مشــاركة الطلبــة وكــوادر 
الجامعــات فــي برامــج التبــادل المعرفــي والمهنــي فلســطينيًا وإقليميــًا ودوليــًا، وتوفيــر 
منــح طالبيــة علــى مســتويات التعليــم .   وتضــم برامــج إيراســموس بلــس؛ الثالثــة: بنــاء 
قــدرات مؤسســات التعليــم العالــي، والحــراك األكاديمــي، وبرنامــج الماجســتير المشــترك . 

المؤسســات الدوليــة والشــركاء الدولييــن: تنفــذ الــوزارة العديــد مــن المشــاريع والبرامــج . 13
الفاعليــن  مــن المؤسســات الدوليــة والتــي تدعــم  بالتعــاون مــع شــركائها  والخطــط 
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فــي  االســتراتيجية وخصوصــًا  أهدافــه  تحقيــق  فــي  العالــي  التعليــم  وتســاعد قطــاع 
مجــال التعليــم التقنــي والبحــث العلمــي، هــذا ويتــم التعــاون مــع هــذه المؤسســات 
وإشــراكها فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التــي تنفذهــا الــوزارة  بحيــث تقــدم الدعــم 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــر التخصصــات وتطوي ــل تطوي ــدة مث ــي والفنــي فــي مجــاالت عدي المال
والتجهيــزات، باإلضافــة إلــى توفيــر التدريــب الفنــي المتخصــص والتربــوي، ودعــم توجهــات 
الــوزارة فــي مجــال تعزيــز الريــادة والمهــارات اإللكترونيــة والحوســبة ومنهــا اليونســكو 
والبنــك الدولــي واالتحــاد األوروبــي ومؤسســة التعــاون الفنــي األلمانــي GIZ وبنــك 

 . KFW التنميــة األلمانــي

2 . 3 .  التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه القطاع 
علــى  والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  مــن  كورونــا مجموعــة  جائحــة  فرضــت 
المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام، كمــا أشــرنا ســابقًا وفــي مقدمتهــا ارتفــاع معــدالت 
البطالــة وتراجــع دخــل األعمــال والمنشــآت االقتصاديــة وتدنــي مســتوى الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــن باإلضافــة إلــى رزمــة مــن المشــكالت االجتماعيــة، كمــا أثــرت الجائحــة علــى قطــاع 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والــذي لــم يكــن جاهــزًا للتعامــل مــع آثــار الجائحــة علــى 
قطــاع التعليــم العالــي وخاصــة فــي جاهزيتــه لتقديــم التعليــم عــن بعــد أو فــي التعامــل مــع 
ــم  ــة لمؤسســات التعلي ــى اإليفــاء فــي التزاماتهــم المالي ــة والحكومــة عل تراجــع قــدرة الطلب
العالــي الفلســطينية الحكوميــة واألهليــة والخاصــة، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن قطــاع التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي يواجــه مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق تطــوره وتحقيــق أهدافــه 

المرجــوة .  

المعيقات التي واجهت قطاع التعليم العالي في االستجابة آلثار جائحة كورونا

عــدم وجــود منصــات تعليــم الكترونــي فعالة لدى مؤسســات التعليــم العالي المختلفة . 1
وتفــاوت قدراتهــا بخصوص تنفيــذ التعليم اإللكتروني.

نقــص الخبــرة والتدريــب لــدى بعــض كــوادر مؤسســات التعليــم العالــي األكاديميــة . 2
التعليــم اإللكترونــي. لتنفيــذ  واإلداريــة 

بطء سرعة اتصال االنترنت لدى المستخدمين . 3

صعوبة في تنفيذ التقييم اإللكتروني.. 4

صعوبة في تعليم مساقات التدريب العملي. . 5

عدم تقبل الناس الستخدام وسائل الوقاية.. 6
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ضعــف تمويــل القطــاع وعــدم اســتدامة مصــادر التمويــل: بازديــاد الطلــب علــى التعليــم . 1
ــن فــي االلتحــاق  ــاد عــدد الراغبي العالــي ألســباب متعــددة منهــا النمــو الســكاني، وازدي
بمؤسســات التعليــم العالــي وارتفــاع تكلفــة الطالــب فــي المرحلــة الجامعيــة مقارنــة 
والتمويــل  والرســوم  األقســاط  علــى  التمويــل  وانحصــار  أخــرى،  مرحلــة  أيــة  بتكلفــة 
التعليــم  الطلــب االجتماعــي علــى  تنامــي  يعــد غيــر كاف لمواجهــة  الــذي  الحكومــي 
العالــي والنهــوض بمتطلبــات الجــودة، بمــا يدعــو إلــى تنويــع مصــادر التمويــل مــن خــالل 
البحــث عــن شــراكات مــع المحيــط االقتصــادي واالجتماعــي والدولــي، والنظــر فــي إعــادة 
هيكلــة الجامعــات والبرامــج المقدمــة لتصبــح مؤسســات منتجــة قــادرة علــى ترويــج 
نتاجهــا العلمــي، وتقديــم خدماتهــا فــي المجــاالت االستشــارية والبحثيــة مــع الحفــاظ 

علــى غايتهــا المقدســة فــي مجــال تقديــم التعليــم للطلبــة المنتســبين .   

وجــود االحتــالل اإلســرائيلي حيــث واجهــت العمليــة التعليميــة فــي فلســطين تحديــات . 2
كثيــرة علــى مــدى ســنوات االحتــالل اإلســرائيلي، وحاولــت إســرائيل علــى مــدى عقــود 
تكريــس سياســة تجهيــل ٍممنهجــة بحــق شــعبنا ومؤسســاته التعليميــة، وقامــت بإغــالق 
الجامعــات لفتــرات طويلــة خاصــة خــالل انتفاضــة الحجــارة عــام 1987، ووضعــت العراقيــل 

أمــام تقــدم وازدهــار وضمــان ســيرورة العمليــة التعليميــة فــي هــذه المؤسســات . 

العالــي مــن حيــث . 3 التعليــم  العــام والتــي تشــكل مدخــالت  التعليــم  ضعــف مخرجــات 
جهــودًا  تتطلــب  والتــي  العالــي،  بالتعليــم  لالنخــراط  المطلوبــة  األساســية  المهــارات 

الموجــودة .  الفجــوة  المطلــوب وســد  لتحديــد  الوزارتيــن  بيــن  مــا  عاليــة  تنســيقية 

ــة بيــن خريجــي قطــاع التعليــم العالــي، وخاصــة فــي . 4 ــد بمعــدالت البطال االرتفــاع المتزاي
برامــج معينــة، ومــن حملــة شــهادات الدراســات العليــا ومــا تحتاجــه مــن تدخــالت فعالــة 

وفوريــة .   

المعرفــي، واســتخدام . 5 المحتــوى  التعليميــة واعتمادهــا علــى كميــة  المناهــج  تقــادم 
طرائــق التعليــم المباشــر، ونقــص اســتخدام التعليــم اإللكترونــي والمدمــج وكافــة عناصــر 

التكنولوجيــا .   

التطويــر واإلصــالح الــالزم لحاكميــة وإدارة التعليــم العالــي وصالحيــات مجالســه ووحداته . 6
العليــا، ومــن ثــم زيــادة الكفــاءة .   

العولمــة والمنافســة: التــي أدت إلــى تغييــر مســار حركــة التعليــم العالــي نتيجــة للشــروط . 7
الجديــدة التــي فرضتهــا علــى كل الــدول، ومنهــا أهميــة إبــراز منتــج يســتطيع المنافســة 
ل ضغطــًا علــى قطــاع التعليــم العالــي،  فــي الســوق العالمــي .   وأصبحــت العولمــة تشــكِّ

وتجعــل التطويــر عمليــة ضروريــة .   

المخصصــات . 8 وقلــة  العلمــي،  البحــث  مجــال  فــي  الوطنيــة  السياســات  ترابــط  ضعــف 
والمؤسســات  المراكــز  فــي  والمعلومــات  البيانــات  قواعــد  فــي  ونقــص  المرصــودة، 

اإلنتاجيــة .   
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قيــام مؤسســات التعليــم العالــي باســتقطاب أعــداد أكبــر مــن الراغبيــن فــي االلتحــاق . 9
بالتعليــم العالــي علــى حســاب النــوع، وذلــك لتغطيــة التكلفــة الباهظــة للتعليــم العالــي .   

ضعــف مواكبــة منظومــة التعليــم العالــي للثــورة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة وخاصــة إذا . 10
اســتمرت تأثيــرات جائحــة كورنــا . 

ضعــف التفاعــل مــع المحيــط السياســي-االقتصادي-االجتماعي بالشــكل الــذي يجعــل . 11
العالقــة تكامليــة، حيــث أن العالقــة القائمــة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والمجتمــع 

هــي اســتبدالية .   

ضعــف اإلقبــال علــى البرامــج والتخصصــات التقنيــة وضعــف مدخالتــه بالرغــم مــن أنهــا . 12
تعتبــر مــن أعلــى التخصصــات فــي نســب التوظيــف . 

فــرض الســياق العــام ومجموعــة التحديــات الرئيســية التــي تواجــه قطــاع التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي فــي فلســطين واقعــه علــى القطــاع، كمــا وأبــرز مجموعــة مــن القضايــا 
األساســية التــي تؤثــر علــى السياســات الوطنيــة العليــا ذات العالقــة فــي التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي، كان أهمهــا الخمــس قضايــا التاليــة: 

القضية األولى: جودة ونوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي لم ترق إلى المستوى 
المطلوب: في ظل تزايد عدد خريجي الثانوية العامة من ناحية )76 ألف طالب وطالبة( 

وارتفاع نسب البطالة بين الخريجين الجامعيين من ناحية أخرى، تتزاحم مجموعة من 
األسباب والمعيقات أمام تحسن جودة ونوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي سواًء 

الحكومية أو األهلية أو الخاصة متمثلة باآلتي: 
ضعف عمليات التقييم الذاتي والخارجي للبرامج وخاصة عدم ربطها باحتياجات سوق . 1

العمل وقلة مرونة معايير الترخيص واالعتماد وضبط الجودة . 
قلة األدوات والمعايير المقننة والتقارير والدراسات الوطنية لقياس وتقييم ومتابعة . 2

عمليات التعليم والتعّلم وكافة معايير الجودة .   
عدم وجود تعليمات وسياسات لتفعيل العمل بالتعليم اإللكتروني والمدمج .   . 3
نقص في عدد البرامج والدرجات المشتركة دوليًا، والتنقل المشترك .   . 4
طرق التعليم تقليدية وتركز على التعليم المباشر، وغياب إبراز دور المتعلم وتنمية . 5

التفكير واإلبداع واالبتكار والريادة .   
ال يوجد مصفوفة وطنية لكل برنامج تحتوي على توصيف ذلك البرنامج وتنشر بأكثر . 6

من لغة .   
محدودية خبرة وقدرات العاملين في الهيئة ووحدات الجودة من منظور شمولي . 7

وعالمي .   
نقص في عمليات تمويل قضايا الجودة )الترخيص، االعتماد، التقييم الذاتي والخارجي، . 8

معايير ودراسات الجودة( .  
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تقــادم الخطــط الدراســية بشــكل ســريع وخاصــة المتعلقــة بالتكنولوجيــا واالتصــاالت . 9
وعــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة فــي الجامعــات والــكادر األكاديمــي والطلبــة للتعليــم عــن 
ــي .  ــم اإللكترون ــي وارتفــاع تكاليــف التعلي ــم اإللكترون ــم بوســائل التعلي بعــد وخاصــة التعلي

القضيــة الثانيــة: حرمــان الفئــات المســتضعفة والمحرومــة مــن االلتحــاق فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي أو فــي بعــض التخصصــات: حيــث يالحــظ بــأن هنــاك انخفــاض بأعــداد الخريجيــن 
مقارنــة بالعــام الماضــي بنســبة 3 . 2 % والســبب فــي ذلــك يتركــز فــي عــدم مقــدرة بعــض 
الطلبــة مــن اســتكمال متطلبــات التخــرج بســبب األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة والمتوقــع ان 
تزيــد حــدة هــذه األوضــاع وتأثيراتهــا، كمــا يالحــظ أيضــًا عــزوف بعــض الطلبــة عــن االلتحــاق فــي 
ــة نفقــات الجامعــة والتنقــل  ــى تغطي بعــض البرامــج أو الجامعــات بســبب عــدم قدرتهــم عل
واإلقامــة، وبشــكل عــام فــان األســباب التــي تعيــق وصــول بعــض الطلبــة إلــى مؤسســات 

التعليــم العالــي هــي: 

ال يوجــد سياســات أو تنظيــم لعمليــات القبــول بحيــث تراعــي طبيعــة البرامــج وقــدرات . 1
المتعلــم ورغباتــه واالحتياجــات الوطنيــة والمؤسســات الوطنيــة ذات العالقــة .  

البنيــة التحتيــة والسياســات فــي بعــض مؤسســات التعليــم العالــي غيــر موائمــة للطلبــة . 2
ذوي اإلعاقــة أو ال تســمح بقبــول مزيــد مــن الطلبــة فــي بعــض التخصصــات .  

ال يوجــد سياســات تســاعد المؤسســات علــى تنويــع الطلبــة المقبوليــن حســب )المنطقــة . 3
اســتقطاب  أو  اإلعاقــة(  ذوي  الطلبــة  خاصــة،  فئــات  االجتماعــي،  النــوع  الجغرافيــة، 

المتفوقيــن أو مــن لديهــم أفــكارًا رياديــة أو إبداعيــة .   

ضعف مأسسة التواصل مع مكونات المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاصة .  . 4

ضعــف المصــادر الماليــة المتوفــرة لتمويــل الطلبــة المحتاجيــن مــن مصــادر رســمية أو . 5
أهليــة . 

صعوبــة التنقــل بيــن المناطــق الجغرافيــة المختلفــة والتــي مــن المتوقــع أن تزيــد حدتهــا . 6
فــي حــال إصــرار إســرائيل علــى ضــم بعــض المناطــق فــي الضفــة الغربيــة، باإلضافــة إلــى 

اســتمرار صعوبــة التنقــل والتواصــل بيــن قطــاع غــزة والخــارج .  

القضيــة الثالثــة: محدوديــة دور البحــث العلمــي فــي التنميــة المســتدامة وترقيــة الجامعــات 
والــكادر األكاديمــي فيهــا: بالرغــم مــن زيــادة التعــاون البحثــي بيــن الباحثيــن الفلســطينيين 
ونظرائهــم مــن العالــم خــالل الفتــرة )1996-2018( م وفقــًا لموقــع ســيماغو العالمــي، 
ــر  بحيــث نمــت نســبة األبحــاث المنشــورة التــي يكــون فيهــا عنــوان أو انتمــاء البحــث إلــى أكث
مــن بلــد واحــد مــن 47 . 62 % فــي عــام 1996 إلــى 67 . 38  % فــي العــام 2018 .   إن نســبة 
اإلنتــاج البحثــي للباحثيــن الفلســطينيين خــالل الفتــرة مــا بيــن )2017-1996( كانــت ضئيلــة 
علــى مســتوى العالــم، حيــث شــكلت ) %0( فــي عــام 1996 و ) %0 . 03( فــي عــام 2017 . 
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بالرغــم مــن ارتفــاع عــدد األبحــاث المنشــورة فــي فلســطين مــن 21 بحثــًا فــي عــام 1996 
إلــى 843 بحثــًا فــي عــام 2018 ووجــود تحســن مســتمر فــي تصنيــف فلســطين فــي مجــال 
ــة، وفــي  البحــث العلمــي، ففــي عــام 1996 كان ترتيــب فلســطين )150( مــن بيــن 214 دول
عــام 2018 كان ترتيبهــا )100( مــن بيــن 233 دولــة .   وكذلــك ارتفــاع عــدد مــرات التوثيــق مــن 

األبحــاث المنشــورة فــي عــام 1996 )265( مــرة إلــى )700( مــرة فــي عــام 2018 . 

المجــاالت  فــي كل  العلميــة  المجــالت  فــي  المنشــورة  العلميــة  األبحــاث  نمــو  إن معــدل 
العلميــة تتــراوح بيــن الصعــود والهبــوط خــالل الفتــرة مــا بيــن 1996 إلــى 2018 وفقــًا لموقــع 
ســيماغو العالمــي .   حيــث بلــغ معــدل نمــو األبحــاث المنشــورة فــي عــام 1997 حوالــي 81 % 
وفــي ســنة 2018 كان 8 %، وكذلــك فــي بعــض الســنوات كان معــدل النمــو بالســالب، علــى 
ســبيل المثــال بلــغ معــدل نمــو األبحــاث العلميــة المنشــورة فــي عــام 1998 )16- %( وفــي 
عــام 2008 )2- %( وأيضــًا فــي عــام 2015 )11- %( .    كمــا حصلــت فلســطين علــى ترتيــب 14 
مــن بيــن دول منطقــة الشــرق األوســط، وهــو ترتيــب متدنــي يأتــي بعــد الجمهوريــة العربيــة 
الســورية وقبــل اليمــن والبحريــن، بواقــع 6882 بحثــا،ً وتــم التوثيــق منهــا بواقــع 76531 مــرة  
بمعــدل 11 . 12 مــرة لــكل بحــث، وبلــغ مؤشــر اإلنتاجيــة البحثيــة )H index( 906 .   بشــكل عــام 

يمكــن تلخيــص أســباب ضعــف البحــث العلمــي فــي فلســطين لألســباب التاليــة: 

محدوديــة قــدرة الباحثيــن علــى كتابــة مقترحــات بحثيــة تنافســية فــي البرامــج البحثيــة . 1
العالميــة . 

ضعــف التواصــل والتشــبيك بيــن الباحثيــن أنفســهم وبينهــم وبيــن الشــركات المحليــة . 2
واإلقليميــة .   

عدم استدامة مصادر التمويل .   . 3
قلة اإلنتاج البحثي التطبيقي ألساتذة الجامعات والطلبة .   . 4
غيــاب السياســات والتعليمــات والقوانيــن التــي تشــجع وتلــزم ربــط نتائــج البحــوث مــع . 5

مشــكالت المجتمــع .   
ــز علــى الجانــب التدريســي علــى حســاب الجانــب البحثــي فــي مؤسســات التعليــم . 6 التركي

العالــي .   
معظم األبحاث في مؤسسات التعليم العالي ُتعّد لغرض الترقية .   . 7
قلة المجالت العلمية الوطنية المتخصصة .   . 8

 قلة االشتراكات في قواعد البيانات البحثية العالمية .   	. 
والمتوســطة . 10 الجامعيــة  الكليــات  أمــا  الجامعــات،  مــن  البحثــي  اإلنتــاج  غالبيــة  يصــدر 

المجــال .  هــذا  فــي  متواضعــة  فجهودهــا 
ضعف ربط رسائل الماجستير والدكتوراه مع مشكالت المجتمع . . 11

6  https: //www .   scimagojr .   com/countryrank .  php?region=Middle %20East&year=2018 
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القضيــة الرابعــة: برامــج التعليــم التقنــي غيــر جاذبــة لخريجيــن وخريجــات الثانويــة العامــة: حيــث 
يواجــه التعليــم العالــي عامــًة والتقنــي خاصــًة وضعــًا حرجــًا مــن حيث أعــداد الخريجيــن المتزايدة، 
وتكــرار وتداخــل التخصصــات فــي الجامعــات والكليــات، واســتمرار التوّجــه صــوب التخصصــات 
األكاديميــة دون التقنيــة والتــي بلغــت نســبة الدخــول إليهــا 13 %، ووصــل عددهــا إلــى 99 
تخصــص حتــى نهايــة عــام 2017 وذلــك ضمــن درجتــي الدبلــوم والبكالوريــوس )المســتويين 
التقنييــن الرابــع والخامــس( .  يعــزى ضعــف جاذبيــة خريجــي الثانويــة العامــة لبرامــج التعليــم 

التقنــي إلــى مجموعــة مــن األســباب أهمهــا:
ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن وضعــف مواءمــة التخصصــات والبرامــج لســوق العمل . 1

أو قلــة التخصصــات المالئمــة لســوق العمــل المحلــي والخارجي .  
ضعــف الجــودة فــي التخصصــات التقنيــة وخصوصــًا فــي المجــاالت العمليــة التطبيقيــة . 2

والمواءمــة مــا بيــن مخرجاتهــا واحتياجــات ســوق العمــل المتغيــرة .   وخاصــة فــي الجوانــب 
التطبيقيــة )التعليــم التكاملــي( .  

النظــرة المجتمعيــة الدونيــة للتعليــم التقنــي والناتجــة عــن قلــة الوعــي وضعــف برامــج . 3
االرشــاد والتوجيــه لبرامــج التعليــم التقنــي .  

والحاجــة . 4 والتطبيقيــة  العمليــة  الجوانــب  فــي  وخاصــة  البرامــج  تطويــر  تكاليــف  ارتفــاع 
إلــى تطويــر البرامــج التقنيــة بشــكل مســتمر ومتواصــل مــن حيــث البنيــة التحتيــة والــكادر 

والتجهيــزات . 
ضعــف أو محدوديــة بعــض المســاقات الضروريــة مثــل مســاقات تخــص ريــادة األعمــال . 5

لطلبــة البكالوريــوس التقنــي . 
توقف االبتعاث لمؤسسات التعليم التقني الحكومية . . 6
وجــود نقــص فــي أعــداد الــكادر األكاديمــي والفنــي فــي العديــد مــن التخصصــات التقنيــة . 7

وقلــة فــرص تطويــر أعضــاء الهيئــة التدريســية والفنييــن .  

القضيــة الخامســة: منظومــة الحوكمــة واإلدارة لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
غيــر مســتكملة: إن حداثــة قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وإلحاقــه خــالل الســنوات 
الســابقة كبرنامــج مــن ضمــن ســبعة برامــج فــي اســتراتيجية قطــاع التعليــم، حــدد فــرص 
تطويــر مؤسســات وبرامــج وإدارة القطــاع وخاصــة فــي الجوانــب التــي تتعلــق فــي التشــريعات 
الجوانــب  ضعــف  أســباب  أهــم  فــإن  عــام  وبشــكل  الموازنــة،  وبرامــج  والرقابــة  والخطــط 

المؤسســاتية والتنظيميــة والتطويريــة فــي القطــاع هــي مــا يلــي: 

غيــاب السياســات الوطنيــة لعمليــات بنــاء وتطويــر القــدرات والتدريــب المســتمر للكــوادر . 1
اإلداريــة واألكاديميــة والبحثيــة .   

ــي . 2 ــم العال ــن فــي قطــاع التعلي ــات للعاملي ضعــف أنظمــة الحوافــز والتشــجيع والمكافئ
أو  اإلقليميــة  أو  الوطنيــة  الكفــاءات  اســتقطاب  وغيــاب سياســات  العلمــي  والبحــث 

التعاقــد معهــا .   
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ضعف عمليات المساءلة والشفافية والحاجة إلى سياسات واضحة في هذا المجال .   . 3

ضغط العمل والمهام اإلدارية المطلوبة من بعض اإلدارات .   . 4

ضعف مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات .   . 5

علــى . 6 اإلنفــاق  تمويــل  فــي  الطلبــة  وأقســاط  رســوم  علــى  كبيــر  بشــكل  االعتمــاد 
التعليميــة .    المؤسســات 

ضعف دور الوزارة الرقابي على المؤسسات .   . 7

المركزية والتفرد في القرار في جهات محددة في المؤسسة الواحدة .   . 8

ضعف مستوى التشبيك والتعاون مع أطراف العالقة بالمستوى المطلوب .   . 9

ال يوجــد قوانيــن ذات عالقــة بالملكيــة الفكريــة وبــراءات االختــراع، وارتبــاط القوانيــن فــي . 10
الجامعــات الحكوميــة بقانــون الخدمــة المدنيــة .   

تداخــل القــرارات بيــن المجالــس الحاكمــة للجامعــات علــى مســتوى الجامعــة: مجلــس . 11
األمنــاء، إدارات الجامعــات التنفيذيــة .   

ضعــف الربــط بيــن الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وضعــف االلتــزام الكافــي بتوفيــر . 12
اســتحقاقات تنفيذهــا .   

عــدم وجــود اســتراتيجية وطنيــة ومجالــس تنســيق دائمــة لتطويــر وتنســيق العالقــات . 13
بيــن القطاعــات اإلنتاجيــة والخدماتيــة حســب مجــاالت برامــج التعليــم العالــي .   

2 . 4 .  األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017-2019: 
تم رصد اإلنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها على مستوى األهداف االستراتيجية والتي ما 

زالت بحاجة إلى تدخالت لتحقيقها كالتالي: 

تحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي: . 1

تزويــد جامعــة القــدس أبــو ديــس وجامعــة القــدس المفتوحــة فــرع طولكرم بعــدد وأدوات 	 
وأجهــزة متخصصــة لتخصصــات عدة .   

235 برنامــج تعليمــي علــى جميــع المســتويات )بكالوريــوس ودبلــوم ودراســات عليــا( تــم 	 
اعتمادهــا . 

تنفيــذ دراســة مســحية لتحديــد الحاجــة الفعليــة مــن البرامــج والتخصصــات التــي يحتاجهــا 	 
الســوق خــالل الســنوات العشــرة القادمــة .   

تقييم شمولي ل 5 مؤسسات تعليم عاٍل .   	 

إعادة تفعيل لجنة مشروع السنكرترون وتقديم 10 مشاريع بحثية إلدارة المشروع .   	 

تقييم عدد من فروع مؤسسات التعليم العالي في غزة وإغالق 3 منها .   	 
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دراسة واقع برامج التعليم الطبي وآفاقه المستقبلية .   	 

إعداد دليل الترخيص واالعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم العالي .   	 

إعــداد عــدد مــن التعليمــات أبرزهــا تعليمــات برامــج الدراســات العليــا والمجــالت العلميــة 	 
المحكمــة المقبولــة للنشــر .   

إغالق وتجميد ودمج 212 برنامج تعليمي في مؤسسات التعليم العالي .   	 

البرامــج بالتوافــق مــع النقابــات المهنيــة ذات 	   تحديــد مفتــاح القبــول فــي عــدد مــن 
العالقــة .   

إعداد دراسة لتقديم مقترح إنشاء الجامعة التقنية في فلسطين .   	 

دراســة واقــع جامعــة فلســطين التقنيــة خضــوري واقتــراح الســيناريوهات المحتملة للقيام 	 
بدورهــا الــذي مــن أجلــه تم تأسيســها .   

دراســة الطاقــة االســتيعابية الكليــة للجامعــات الفلســطينية، ودراســة الطاقــة لعــدد مــن 	 
البرامــج التــي يوجــد فيهــا زيــادة ملحوظــة .  

تصويــب أوضــاع جميــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي غــزة والمرخصة من هيئــة االعتماد 	 
والجودة .   

الفلســطينية فــي محــاور 	  الجامعــات  حــول  بيانــات )معاييــر ومؤشــرات(  توفيــر قاعــدة 
المجتمعــي .    والــدور  والتعليــم  العلمــي  البحــث 

إصــدار أربــع سياســات خاصــة بهيئــة االعتمــاد والجــودة: )سياســة التكــرار، سياســة الدمــج 	 
واالغــالق، سياســة تشــجيع اعتمــاد الدكتــوراه لتطويــر البحــث العلمــي، سياســة خاصــة 

ــة( .    باالعتمــادات الدولي

تصنيــف كافــة البرامــج والتخصصــات فــي مؤسســات التعليــم العالــي ومواءمتهــا حســب 	 
التصنيــف العالمــي للتخصصــات .  

تــم إطــالق نظــام متابعــة الخريجيــن بنســخته الثانيــة واالنتهــاء مــن المرحلــة األخيــرة مــن 	 
ــع  ــات جمي ــل بيان ــم االنتهــاء مــن تحلي ــه ت ــات المشــغلين )أصحــاب العمــل( وعلي جمــع بيان
المراحــل الثــالث مــن تتبــع الخريجيــن )مرحلــة الســنة األخيــرة والخريجيــن وأصحــاب العمــل( 
والتــي مــن خاللهــا تــم إنتــاج ورقــة السياســات األولــى والتــي تحــدد اإلطــار العــام لالنتقــال 

مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل .   

تــم تطويــر المناهــج الدراســية ل 45 برنامجــًا فــي مؤسســات التعليــم العالــي ضمــن منــح 	 
صنــدوق تطويــر الجــودة .   

تــم تطويــر برامــج التدريــب العملــي ل 28 برنامجــًا فــي مؤسســات التعليــم العالــي ضمــن 	 
منــح صنــدوق تطويــر الجــودة لجعلهــا أكثــر مواءمــة مــع ســوق العمــل .   



43 االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي

اســتفاد 10,878 طالبــًا بشــكل مباشــر مــن المناهــج الدراســية والتدريــب العملــي التــي تــم 	 
تطويرهــا ضمــن منــح صنــدوق تطويــر الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن بينهــم 

46 % إنــاث .   

تــم تنفيــذ حــراك أكاديمــي طالبــي بحيــث تــم تبــادل الدراســة والتدريــس لمــدة فصــل أو 	 
أكثــر فــي الجامعــات األوروبيــة مــن خــالل برنامــج ايراســموس بلــس .   

زيادة معدل االلتحاق بالتعليم العالي: . 2

صــرف قــروض حســنة للطلبــة الجامعييــن اســتفاد منهــا 93,654 طالبــًا علــى مــدار الثــالث 	 
ســنوات بمعــدل 31,000 طالــب ســنويًا .   

العمــل علــى بنــاء وتشــطيب مبانــي وأعمــال إصالحــات فــي الجامعــات التاليــة: فــروع 	 
جامعــة القــدس المفتوحــة فــي ســلفيت ورام اللــه وجنيــن، تشــطيب مبنــى كليــة الهندســة 
وتعبيــد طــرق داخليــة وإعــادة تأهيــل الحدائــق الجامعيــة فــي جامعــة خضــوري طولكــرم 

وإعــادة تأهيــل ملعــب فــي جامعــة خضــوري رام اللــه . 

تــم اإلعــالن عــن ومتابعــة المنــح المرســلة مــن الــدول العربيــة واألوروبيــة، حيــث تــم منــح 	 
مــا مجموعــه 3345 منحــة وفــق شــروط كل دولــة .   

ــة الطالــب فــي 	  ــح 1170 مقعــد والتــي يعامــل فيهــا الطالــب الفلســطيني معامل تــم من
ــة مثــل األردن .    تلــك الدول

تــم اإلعــالن عــن ومتابعــة منــح مجموعــة االتصــاالت ومنحــة جميــل الشــامي وعددهــا 	 
1600 منحــة دراســية فــي المجــال التقنــي وهــي تتوافــق مــع توجــه الحكومــة لدعــم 

التعليــم التقنــي .   

تنفيــذ ومتابعــة الترتيبــات اللوجســتية الخاصــة بالمنــح الداخليــة )منحــة الرئيــس ومنحــة 	 
الــوزارة( حيــث تــم منحهــا ل 3318 طالــب/ة، بانتظــار الصــرف  الــوزراء ومنحــة  مجلــس 

المالــي لجــزء كبيــر منهــا .   

إصــدار اإلعفــاءات الدراســية ألبنــاء الشــهداء الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم العالــي ل 	 
337 طالــب/ة بالتعــاون مــع مؤسســة أســر الشــهداء الفلســطينية .   

تــم اعتمــاد نظــام التعليــم اإللكترونــي والتعليــم المفتــوح مــن خــالل وزارة التعليــم العالــي 	 
والبحــث العلمــي .   

إصدار النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة بشكل سنوي إلرشاد الطلبة الجدد .   	 

تــم العمــل علــى تحويــل كليــة األمــة فــي القــدس مــن كليــة مجتمــع متوســطة إلــى كليــة 	 
جامعيــة .   

تم تحويل كلية اإلسراء الجامعية إلى جامعة .   	 
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البحث العلمي تم توجيهه بما يخدم أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية: . 3

خدمــة الدخــول للمكتبــات عالميــًا للجامعــات تــم توفيرهــا، ويســتفيد منهــا 16 مؤسســة 	 
تعليــم عــاٍل محليــة .   

الثانــي 	  بالنــداء  الناجحــة  المشــاريع  أيلــول/2019 إلطــالق  بشــهر  ورشــة عمــل  عقــدت 
بمشــاركة باحثيــن فلســطينيين وألمانييــن ضمــن مشــروع النــداء الفلســطيني األلمانــي، 

وتــم االتفــاق علــى إطــالق النــداء الثالــث بعــام 2020 .   

 	 ،2020 هورايــزون  لبرنامــج  التنفيــذي  والمكتــب  االستشــاري  المجلــس  اســتحداث  تــم 
وتعييــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي منســقًا للبرنامــج فــي االتحــاد األوروبــي، 

وســتقوم الــوزارة بتوجيــه جميــع النــداءات وفــق اهتمامــات الجامعــات واحتياجاتهــا .   

ــي/	  ــم العال ــة مــن برنامــج التعــاون المؤسســي للتعلي ــة الممول ــداءات ال بحثي إطــالق الن
فنلنــدا بالتعــاون مــع الممثليــة الفنلنديــة، وتوجيههــا للجامعــات لالســتفادة منهــا، وعقــد 

ورش العمــل لبنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال .   

تنســيق إطــالق المنــح البحثيــة لبرنامــج المقدســي للعــام 2019 بالتعــاون مــع الممثليــة 	 
القنصليــة الفرنســية، بشــكل ســنوي وتوجيههــا للجامعــات لالســتفادة منهــا، وعقــد ورش 

العمــل لبنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال .   

عقــد ورش عمــل تدريبيــة فــي مجــال النشــر والدخــول إلــى قواعــد البيانــات البحثيــة مثــل 	 
Scopus وآليــة تســجيل المجــالت فيهــا بدعــم مــن المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة، كما 
تــم تنفيــذ نشــاط عملــي اســتكمالي للبرنامــج بتمويــل مــن البنــك اإلســالمي الفلســطيني .   

تنفيــذ 6 ورش تعريفيــة بمشــروع المســارع الضوئــي الخــاص بالبحــث العلمــي التطبيقــي 	 
فــي مجــاالت العلــوم المختلفــة .   

تقديــم مقترحــات مشــاريع مــن قبــل الباحثيــن الفلســطيني فــي مؤسســات التعليــم العالي 	 
لتنفيــذ أبحــاث فــي مقــر مشــروع المســارع الضوئي .   

تم صرف الدفعة األولى من منحة الوزارة لدعم الجامعات في مجال البحث العلمي . 	 

تطبيقيــة 	  لدعــم مشــاريع  والتميــز  لإلبــداع  األعلــى  المجلــس  مــع  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
متميــزة .   

االرتقاء بالتعليم التقني كمًا ونوعًا: . 4

فــي مجــاالت 	  التقنيــة  فــي جامعــة فلســطين  التكاملــي  للتعليــم  برامــج   4 اســتحداث 
الديكــور .    إلــى  إضافــة  والتبريــد  والتكييــف  الصناعيــة،  واألتمتــة  التقنيــة  المحاســبة 
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تطوير الخطط الدراسية ل 20 برنامج تقني وفق الطريقة المعيارية الحديثة .   	 

إدخال مفهوم الريادة إلى البرامج التقنية وتعزيزه ضمن خططها ومساقاتها .   	 

إنشاء ثالث مراكز للتميز في الكليات التقنية .   	 

تم فتح 55 برنامج تقني جديد . 	 

فتح 3 تخصصات تقنية موجهة لإلناث في الجامعات .   	 

العمــل علــى تطويــع جــزء يســير مــن البنيــة التحتيــة فــي بعــض الجامعــات الســتقبال ذوي 	 
اإلعاقــة )حمامــات + ممــرات خاصــة بالمعاقيــن( مــع العلــم أن نســبة اإلعاقــة للملتحقيــن 

فــي البرامــج التقنيــة بلغــت 0 . 19 % فــي العــام 2019 . 

ــع 	  ــة األرب ــات التقني ــي فــي الكلي ــز وتأثيــث مبان ــة وتجهي ــم إنجــاز مشــاريع توســعة وصيان ت
التاليــة: )كليــة األمــة، جامعــة خضــوري فــرع رام اللــه، جامعــة خضــوري فــرع العــروب، كليــة 

فلســطين التقنيــة -ديــر البلــح( .   

تطوير اإلجراءات اإلدارية واالستدامة المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة: . 5

إقــرار قانــون التعليــم العالــي الجديــد رقــم )6( للعــام 2018، وتطويــر األنظمــة والتعليمــات 	 
وتصديقهــا  الشــهادات  وبمعادلــة  الجامعيــة،  الخدمــات  ومكاتــب  بالمنــح  المتعلقــة 

والتعليــم اإللكترونــي .   

افتتاح مكاتب للتعليم العالي في كل من جنين وأريحا وطولكرم والرام .   	 

ترخيــص مكاتــب الخدمــات الجامعيــة الجديــدة وتجديــد تراخيــص المكاتــب القائمــة فــي 	 
بدايــة كل عــام ومتابعتهــا .  

تطويــر آليــة اســتقبال طلبــات المعادلــة بشــكل إلكترونــي وتحديــث نظــام انتظــار الــدور 	 
لــدى دائــرة تصديــق الشــهادات .   

تطويــر وحوســبة أنظمــة إداريــة وفنيــة فــي الــوزارة )نظــام االمتحــان التطبيقــي الشــامل، 	 
نظــامHelp desk ، نظــام المنــح، نظــام األرشــفة والمراســالت الرســمية، نظــام متابعــة 

الخريجيــن( .   

إنجــاز متطلبــات البنيــة التحتيــة لربــط التعليــم العالــي مــع خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة 	 
 . ))XROAD

استحداث مجلس مدراء كليات المجتمع ومجلس الكليات الجامعية .   	 

صياغة إقرار نظام البحث العلمي، وإعادة تشكيل المجلس ممثاًل لكافة ذوي العالقة .   	 

تفعيل لجنة رؤساء مجالس الطلبة في مؤسسات التعليم العالي .   	 

تم تصديق )357,915( شهادة ووثيقة جامعية في المحافظات الشمالية والجنوبية .   	 
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ــة عامــة 	  ــم عــاٍل وثانوي ــة صــادرة عــن مؤسســات تعلي ــة )4,170( وثيقــة معادل ــم معادل ت
ــر فلســطينية .    غي

إطــالق الموقــع اإللكترونــي لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وعمــل التطويــر 	 
الــالزم .    والتعديــل 

2 . 5 .  العوامــل الممكنــة والمعيقــة للوصــول إلــى تعليــم عــاٍل وبحــث علمــي 
متميــز

والقانونيــة  والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العوامــل  مــن  مجموعــة  تســاهم 
والتكنولوجيــة والبيئيــة، فــي دفــع الجهــود الوطنيــة الراميــة للوصــول إلــى »تعليــم عــاٍل متميــز 
ــداع« مــن خــالل تمكيــن مؤسســات  ــاء مجتمــع المعرفــة واإلب وبحــث علمــي يســهم فــي بن
للطلبــة،  نوعيــة جاذبــة  برامــج تطبيقيــة  بيئــة تعلميــة مرنــة، وتقديــم  التعليــم مــن توفيــر 
وتوســيع نطــاق البحــث العلمــي، وتعزيــز التعــاون وبنــاء الشــراكات محليــًا وعالميــًا، تحقيقــًا 
والتنميــة  التحــرر  فــي  ومســاهمة  الثقافيــة،  الهويــة  علــى  وحفاظــًا  الوطنيــة،  لألولويــات 

الشــاملة .    المســتدامة 

العوامل المعيقةالعوامل الممكنة

اإلرادة السياسية العليا ممثلة في رئيس دولة 
فلسطين ورئيس مجلس الوزراء داعمة لتبني 
سياسات وإجراءات وطنية ممكنة للحق في 

التعليم العالي وتنمية البحث العلمي ومؤسساته 
وخاصة في مجال إقرار التشريعات واألنظمة، 

وتوفير صناديق دعم الطالب ووجود إرادة لطرح 
برامج جديدة وتطبيقية تدعم الريادة وتفتح فرص 

التشغيل الذاتي ويرتبط محتواها باحتياجات السوق 
ودعم الحكومة لتوجه المؤسسات التعليمية 

نحو برامج التعليم التقني وتشجيعه، وأيضًا قرار 
الحكومة باستحداث وزارة الريادة والتمكين 

وإدراجها في خطة التنمية الفلسطينية .  

االحتالل العسكري اإلسرائيلي ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية وحصاره 
لقطاع غزة وتهديده لضم أجزاء من الضفة الغربية وقطع التواصل بين 

أجزاء الوطن وخاصة بين الضفة والقدس من جهة وبين الضفة والقدس 
وقطاع غزة من جهة أخرى، باإلضافة إلى فرضه قيود على حركة 

األفراد داخليًا وخارجيًا وقيود على الصيرفة واألراضي والمياه وخدمات 
االتصاالت والطاقة ومجمل الجوانب التطويرية وخاصة إدخال بعض 

األجهزة والمواد لبعض المختبرات وكذلك وضع معيقات للتعاقد مع 
كوادر وكفاءات من خارج الوطن او استقطاب طالب من خارج فلسطين .  

األسرة والمؤسسات المحلية تضع التعليم 
والتعليم العالي على سلم أولوياتها بغض النظر 

عن الظروف االقتصادية .  

انتهاء والية المجلس التشريعي وعدم وجود آفاق إلجراء االنتخابات 
التشريعية مما يعيق تطور العملية التشريعية وبناء المؤسسات وخاصة 

مؤسسات ذات العالقة في التعليم العالي والبحث العلمي واعاقة 
إقرار تشريعات ممكنة ومحفزة للبحث العلمي وتمويل الجامعات العامة 

والحكومية .  

فاعلية مجموعة من الهيئات والمجالس ذات 
العالقة في التنظيم والرقابة والتطوير لقطاع 

التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمة ذلك 
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة وصندوق اقراض 

الطالب .  

ضعف التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم العالي وغياب الشراكات 
الوطنية بين القطاعات المرتبطة في مجال بعض التخصصات وكذلك 
ضعف الثقة والتواصل بين قطاع الصناعة من جهة وبين الباحثين في 

المراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى وأيضُا هناك 
تداخل في القرارات بين المجالس الحاكمة للجامعات على مستوى 

الجامعة . 

دور بارز للمجتمع المدني ووكالة الغوث للتشغيل 
في إدارة وتشغيل مجموعة من مؤسسات التعليم 

العالي والبحث العلمي في الضفة وقطاع غزة .  

تراجع الوضع االقتصادي لألسرة الفلسطينية وارتفاع نسب الفقر 
والبطالة وخاصة في قطاع غزة مما يعيق التحاق بعض الطلبة 

والطالبات وفرص تطوير مؤسسات التعليم العالي ودعم البحث 
العلمي .  
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العوامل المعيقةالعوامل الممكنة

وجود مجموعة من المؤسسات الدولية والعربية 
الداعمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من 
النواحي المالية والفنية وبناء القدرات للمؤسسات 

الرسمية ولمؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي وعقد اتفاقيات مع جهات محلية وعالمية 

في مجال التعليم العالي على كل المستويات .   

ضعف الموازنات المرصودة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
بشكل عام وزيادة الضغوط المالية على الخزينة العامة نتيجة الضغط 

من بعض الدول على المساعدات الدولية وعدم دفع إسرائيل ألموال 
المقاصة .  

زيادة االهتمام بالتعليم المفتوح واإللكتروني 
محليًا وعالميًا وانتشار وتوافر التكنولوجيا وأنظمة 

المعلومات واالتصاالت في التعليم .   

ثقافة مجتمعية تعزز وجود فجوات في النوع االجتماعي في قطاع 
التعليم العالي وخاصة نظرة المجتمع إلى مجاالت واختصاصات مناسبة 
للنساء وأخرى مناسبة للرجال وكذلك ابتعاث الفتيان للدراسة في الخارج 

ومعيقات لها عالقة في تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة .  

2 . 6 .  إنجازات الوزارة في ظل جائحة كورونا:
العالــي  التعليــم  بقيــادة وزارة  فــي دولــة فلســطين  العالــي  التعليــم  َوضعــت مؤسســات 
والبحــث العلمــي مجموعــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى اســتمرار مؤسســات التعليــم العالــي 
أثنــاء جائحــة كورونــا مــع االلتــزام بتدابيــر الســالمة العامــة، وفــي هــذا اإلطــار تــم العمــل علــى 

مــا يلــي:

تعميــم وصــول نشــرات التوعيــة بفايــروس كورونــا لموظفــي الــوزارة ومؤسســات التعليــم . 1
العالــي وكافــة العامليــن فيهــا والطلبــة عبــر وســائل االتصــال المختلفــة . 

توفيــر جميــع مــواد التعقيــم والتطهيــر الالزمــة مــن معقمــات ومــواد تنظيــف وكمامــات . 2
وقفــازات ومالبــس وقايــة ونحوهــا . 

توفيــر أجهــزة لقيــاس درجــة الحــرارة باألشــعة وفحــص الموظفيــن وكافــة الزائريــن للــوزارة، . 3
ويتــم قيــاس درجــة حــرارة كل داخــل إلــى الــوزارة ومؤسســاتها . 

منــع التدخيــن منعــًا باتــًا فــي جميــع مرافــق الــوزارة ومؤسســات التعليــم العالــي الداخليــة . 4
والخارجية . 

تهوية المباني بشكل جّيد وعلى مدار الوقت كلما كان ذلك ممكنًا . . 5

إعداد بروتوكول صحي لمؤسسات التعليم العالي .   . 6

مشــروع مبــادرة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الفلســطينية لتجنيــد متطوعيــن . 7
مــن طلبــة مؤسســات التعليــم العالــي مــن تخصصــات المهــن الطبيــة والمهــن المســاندة 

لرفــد القطــاع الصحــي بمتطوعيــن فــي مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد .  

إصــدار قــرار مــن مجلــس التعليــم العالــي النتظــام دوام كافــة مؤسســات التعليــم العالــي .  . 8
انظــر ملحق )3( . 

إصــدار قــرارات مــن اللجنــة العليــا لمعادلــة الشــهادات غيــر الفلســطينية لدراســة أوضــاع . 9
الطلبــة الفلســطينيين الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم العالــي غيــر الفلســطينية فــي 
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الخــارج فــي ظــل تداعيــات حالــة الطــوارئ المعلنــة فــي معظــم دول العالــم بســبب جائحــة 
فيــروس كورونــا .  

ناقشــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــع رؤســاء مؤسســات التعليــم العالــي . 10
منهجيــات وطــرق التقييــم المتبعــة فــي التعليــم اإللكترونــي بمؤسســات التعليــم العالــي 

عبــر تقنيــة )ZOOM( بتاريــخ 6/5/2020 . 

عقــدت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، اجتماعــًا مــع النــواب األكاديمييــن لرؤســاء . 11
الجامعــات الفلســطينية لبحــث المنهجيــات وآليــات التقييــم المتبعــة حاليــًا فــي الجامعــات 

ضمــن التعليــم اإللكتروني .  

ــي خــالل . 12 ــم العال ــي حــول عمــل مؤسســات التعلي ــم العال إصــدار قــرار عــن مجلــس التعلي
ــرة الطــوارئ .   فت

تنفيــذ زيــارات تفقديــة لكافــة الجامعــات الفلســطينية لدعــم التعليــم عــن بعــد، وذلــك . 13
بعــد قــرار إغــالق الجامعــات تنفيــذًا للمرســوم الرئاســي بإعــالن حالــة الطــوارئ للحــد مــن 

انتشــار فيــروس كورونــا .  

إجراء تقييم للتعليم اإللكتروني .  . 14

إعداد دليل إجراءات للتعليم اإللكتروني ونظام خاص به .  . 15

2 . 7 .  الــدروس والعبــر المســتفادة مــن تجربــة مؤسســات التعليــم العالــي فــي 
ظــل جائحــة كورونــا والتدابيــر ذات األولويــة فــي المرحلــة القادمــة: 

تســعى مؤسســات قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي منــذ ســنوات إلــى تفعيــل أدوات 
ــم عــن بعــد واســتطاعت أن تحقــق بعــض اإلنجــاز، إال أن جائحــة  ــي والتعلي ــم اإللكترون التعلي
كورونــا وضعــت الجميــع أمــام مســؤولياتها فــي تســريع التقــدم نحــو التعليــم المدمــج أو 
التعليــم عــن بعــد خاصــة فــي بعــض المســاقات أو بعــض التخصصــات .   اســتطاع فريــق وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وضــع مجموعــة مــن الــدروس والعبــر واالســتنتاجات التــي 
يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي المســتقبل القريــب مــن أجــل تعزيــز جاهزيــة القطــاع فــي مجــال 

التعليــم عــن بعــد أو التعليــم اإللكترونــي، ومــن أهــم هــذه الــدروس والعبــر مــا يلــي:

توفيــر منصــات فعالــة للتعليــم اإللكترونــي لــدى مؤسســات التعليــم العالــي المختلفــة . 1
وتقنيــات أخــرى مســاندة وذلــك بنــاء علــى عمليــة تقييــم شــامل لجميــع المؤسســات .  

وجود دليل إجرائي للتعليم اإللكتروني يتم تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي . . 2

وجــود تعليمــات للتعليــم اإللكترونــي صــادرة عــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي . 3
ويتــم متابعتهــا وتقييمهــا بشــكل دوري بالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي .  



49 االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي

عمــل تدريــب للعامليــن اإلدارييــن واألكاديمييــن والطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي . 4
األكاديميــة واإلداريــة لتنفيــذ التعليــم اإللكترونــي . 

زيــادة ســرعة اتصــال اإلنترنــت لــدى المســتخدمين بشــكل عــام وخاصــة فــي مؤسســات . 5
التعليــم العالــي دون أي تأثيــرات علــى التكاليــف .  

وجود آليات واضحة لتقييم التعليم اإللكتروني . . 6

تطويــر آليــات لتعليــم مســاقات التدريــب العملــي وبخاصــة تلــك التــي تتطلــب تنفيــذ . 7
تجــارب عمليــة فــي مشــاغل ومختبــرات بمــا ال يؤثــر علــى جــودة التعليــم . 

التعلــم اإللكترونــي . 8 العالــي فــي مجــال  التعليــم  إجــراءات واضحــة لمؤسســات  وجــود 
علــى مســتوى المســاق أو التخصــص وفــي حــاالت انتظــام الــدوام االعتيــادي أو عــدم 

انتظامــه . 

مواكبــة التطــورات فــي مجــال التعلــم اإللكترونــي فــي العالــم واالســتفادة منهــا لرفــع . 9
قــدرة مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية التنافســية فــي هــذا المجــال . 

تطويــر برامــج تعليميــة وتخصصــات تســتخدم التعلــم اإللكترونــي ضمــن معاييــر الجــودة . 10
المطلوبــة والمحــددة ممــا يفتــح المجــال لمؤسســات التعليــم العالــي الســتقبال الطلبــة 

مــن الخــارج فــي عــدد مــن التخصصــات . 

تمكين جميع الراغبين في التعلم عن بعد من االلتحاق ببرامج التعلم اإللكتروني . . 11

ضمــان عــدم توقــف عمليــة التعليــم وضمــان اســتمراريته خــالل فتــرة األزمــات والطــوارئ . 12
بطريقــة ســهلة ومنظمــة . 

ضمــان جاهزيــة التطبيقــات الالزمــة للتعليــم اإللكترونــي الســتخدام أعضــاء هيئــة التدريس . 13
والطلبــة داخــل وخــارج الوطــن وتدريبهــم عليهــا، ويشــمل أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي ومعــدي المــواد الدراســية والفنييــن والعامليــن فــي مراكــز 

تكنولوجيــا المعلومــات والطلبــة . 





القسم الثالث

اإلطار االستراتيجي
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 اإلطار االستراتيجي لالستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي

والسياســات  واألهــداف  والرســالة  الرؤيــة  مــن  كال  للخطــة  االســتراتيجي  اإلطــار  يشــمل 
اإلطــار .    هــذا  لمكونــات  تفصيــل  يلــي  وفيمــا  الخطــة .    لمحــاور  والتدخــالت 

رؤية القطاع

 تعليم عاٍل متميز وبحث علمي يسهم في بناء مجتمع المعرفة واإلبداع .   

تهــدف الــوزارة ومــن خــالل تدخالتهــا المختلفــة إلــى تحقيــق تعليــم عــاٍل يتصــف بالجــودة 
والشــمولية والمرونــة والقــدرة علــى اســتيعاب التغيــرات المختلفــة فــي مجــال التشــغيل 
وعكســها علــى التخصصــات المطروحــة، باإلضافــة إلــى تركيــزه علــى جوانــب البحــث العلمــي 
التطبيقــي المرتبــط باحتياجــات ســوق العمــل ومؤسســاته، كمــا ويطمــح هــذا النظــام إلــى 
إكســاب خريجيــه الكفايــات والمهــارات المطلوبــة لســوق العمــل بجميــع أنواعهــا )الفنيــة 
والمنهجيــة والشــخصية واالجتماعيــة (، و يحقــق هــذا التعليــم متطلبــات التشــغيل مــن حيــث 
التخصصــات المطروحــة  بمــا يدعــم تطــور المجتمــع وتنميتــه فــي المجــاالت المختلفــة ممــا 

ــة .  ــزًا ذو جــودة عالي يجعــل منــه تعليمــًا ممي

رسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تمكيــن جميــع مؤسســات التعليــم العالــي وضبــط جــودة مخرجاتهــا وتحقيــق االنســجام بينهــا، 
وتوفيــر بيئــة تعلميــة مرنــة، وتقديــم برامــج تطبيقيــة نوعيــة جاذبــة للطلبــة، وتوســيع نطــاق 
البحــث العلمــي، وتعزيــز التعــاون وبنــاء الشــراكات محليــًا وعالميــًا، تحقيقــًا لألولويــات الوطنية، 

وحفاظــًا علــى الهويــة الثقافيــة، ومســاهمة فــي التحــرر والتنميــة المســتدامة الشــاملة .   

القسم الثالث
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القيم المؤسسية للقطاع

نســتند فــي عملنــا فــي قطــاع التعليــم العالــي علــى التزامنــا العالــي فــي ســيادة القانــون 
والمتمثــل فــي االمتثــال فــي قراراتنــا وسياســاتنا إلــى المواثيــق والمعاييــر الدوليــة والقوانيــن 
الوطنيــة وفــي مقدمتهــا المنظومــة التشــريعية الخاصــة فــي قطــاع التعليــم العالــي وأيضــًا 

مجموعــة القيــم التاليــة:

المواطنة واالنتماء .   . 1

تكافؤ الفرص والعدالة .   . 2

االلتزام بمعايير الحوكمة .   . 3

العمل بروح الفريق والتعاون .   . 4

الحرية األكاديمية والبحثية .   . 5

المسؤولية المجتمعية .   . 6

اإلبداع والتميز . . 7

التنمية المستدامة . . 8
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 األهداف االستراتيجية والنتائج

الهدف االستراتيجي األول: تحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي
يعتبــر محــور الجــودة مــن أهــم المحــاور الــذي توليــه الخطــة اإلســتراتيجية اهتمامــًا كبيــرًا 
فبجانــب انعكاســه المباشــر علــى جميــع محــاور الخطــة، تكمــن أهميتــه فــي ضــرورة ضمــان 
الجــودة لجميــع عناصــر العمليــة التعليميــة مــن طــالب وهيئــة تدريســية ومناهــج وبنيــة تحتيــة، 
إلــى ضمــان جــودة اآلليــات المتبعــة لتقديــم الخدمــة فــي مؤسســات التعليــم  باإلضافــة 
العالــي ابتــداء مــن عمليــة االلتحــاق وانتهــاًء بالوصــول إلــى خريجــي التعليــم العالــي وضمــان 
حصولهــم علــى المســتوى المطلــوب مــن المهــارات والكفايــات المطلوبــة ومواءمتهــا مــع 

ــات ســوق العمــل .  متطلب
ــرًا فــي هــذا المجــال،  هــذا وقــد قطعــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي شــوطًا كبي
تمّثــل فــي العديــد مــن نقــاط القــوة والتــي يمكــن االســتناد إليهــا لدعــم المحــور، كوجــود 
هيئــة وطنيــة لالعتمــاد والجــودة والنوعيــة، ووجــود نظــام وطنــي لمتابعــة الخريجيــن، ونظــام 
وطنــي لمعلومــات وإحصــاءات التعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى توفــر البنيــة التحتيــة الســتخدام 
التكنولوجيــا وتطويرهــا فــي المجــال .   كمــا عملــت الخطــة علــى تقليــل أثــر التحديــات التــي 
تعصــف بجــودة التعليــم العالــي إلــى الحــد األدنــى بمــا فيهــا تحــدي جائحــة كورونــا، مــن خــالل 
عــدد مــن النتائــج المتوقعــة والتــي تتمحــور فــي ضمــان جــودة المناهــج والبنيــة التحتيــة والتــي 
ستســاهم بشــكل مباشــر فــي  تحســين عمليــة التعلــم والتعليــم مــع التركيــز علــى متطلبــات 
واحتياجــات التعليــم عــن بعــد، خصوصــًا بعدمــا فرضتــه علينــا جائحــة كورونــا مــن متطلبــات 
واحتياجــات أساســية لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة بسالســة ويســر، باإلضافــة إلــى 

وجــود نظــام لضبــط الجــودة وضمــان عمليــات تقييــم ومتابعــة فعالــة . 

1 .  السياسات واألدوات القطاعية لمحور الجودة 

الســعي الدائــم للتطويــر المؤسســي للهيئــة ودوائــر الجــودة فــي مؤسســات التعليــم 	 
العالــي وتعزيــز قدراتهــا فــي قضايــا الجــودة .   

مواكبــة التطــورات المحليــة واإلقليميــة والعالمية فيما يتصل بالتعليم العالي ومتطلبات 	 
التنميــة وتطويــر معاييــر ترخيــص واعتمــاد المؤسســات والبرامــج بصــورة مســتمرة وفــق 

رؤيــة مرنــة .   

التــي 	  وتلــك  العالــي  التعليــم  مؤسســات  خريجــي  ومهــارات  تخصصــات  بيــن  التوفيــق 
لتحقيــق  العالــي  التعليــم  لبرامــج  أفضــل  وتوجيــه  والصناعــة،  العمــل  ســوق  يتطلبهــا 

الوطنــي .    الصعيــد  علــى  وخاصــة  االحتياجــات،  مــع  المخرجــات  مواءمــة 
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االنفتــاح علــى أنظمــة التعليــم الحديثــة خاصــة المرنــة والتفاعليــة والتــي تركــز علــى البحــث 	 
واالبتــكار وتعطــي دورًا أكبــر للمتعلــم .   

العمــل بشــكل مســتمر علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة ســواء فــي المبانــي أو المختبــرات أو 	 
أنظمــة المعلومــات ووســائل االتصــال والتواصــل وتكنولوجيــات المعلومــات والتعلــم عــن 

بعــد .   

بناء قدرات مستمر للكادر األكاديمي واإلداري في مؤسسات التعليم العالي .  	 

العمــل علــى تعزيــز البرامــج والمســاقات بالكفايــات والمهــارات المحفــزة لإلبــداع واالبتــكار 	 
فــي ريــادة األعمــال .  

2 .  النتائج والتدخالت القطاعية لمحور الجودة 

التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

1 . 1 .  بنية تحتية تساعد على 
تحسين عملية التعليم والتعلم 

التعليــم العالــي بمــا يضمــن  1 .  تطويــر التجهيــزات والمتطلبــات المخبريــة فــي مؤسســات 
تطويــر عمليــة التعليــم والتعلــم .  

2 .  توفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لالســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا وخاصــة تلــك المتعلقــة 
بتكنولوجيــا التعلــم عــن بعــد والتعلــم اإللكترونــي وأنظمــة الشــبكات المحوســبة الســلكية 

والالســلكية . 

3 .  توفيــر المرافــق فــي مؤسســات التعليــم العالــي بمــا يضمــن تعزيــز البيئــة التعليميــة وتعزيــز 
إمكانيــة اســتخدام هــذه المرافــق فــي األنشــطة التعليميــة المنهجيــة والالمنهجية المســاندة .  

4 .  التوســع فــي مســاحات مؤسســات التعليــم العالــي بمــا يضمــن زيــادة المســاحة المتاحــة 
ــك المســاحات الخضــراء .  ــب، بمــا فــي ذل للطال

5 .  تطوير معايير ومواصفات وطنية للحرم الجامعي المتكيف مع ذوي اإلعاقة .   

1 . 2 .  هيئات التدريس والكوادر 
المساعدة قادرة على التعليم 

بكفاءة عالية والتفاعل مع 
الطلبة فيما يتصل بالتدريب 
العملي والمهارات الضرورية 

تطوير األنظمة والضوابط لالبتعاث ومعادلة الشهادات .  

وضع إطار عام لتعليمات التعيين والتثبيت والترقية في مؤسسات التعليم العالي .  

 تفعيــل وتســهيل وتشــجيع التنقــل المشــترك لألكاديمييــن فيمــا بيــن مؤسســات التعليــم 
العالــي المحليــة والخارجيــة . 

 بنــاء وتطويــر قــدرات الهيئــات التدريســية والكــوادر المســاعدة بشــكل مســتدام فــي مجــاالت 
التعليــم المختلفــة ومــن أبرزهــا التعليــم عــن بعــد والتعليــم اإللكترونــي والتعليــم المدمــج . 
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التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

1 . 3 .  برامج ومناهج ووسائل 
وأنماط تعليم عاٍل تواكب 

التطور التقني واحتياجات سوق 
العمل

تطوير الخطط الدراسية بما يضمن زيادة وتيرة استخدام أنماط التعليم والتعلم التفاعلية . 

زيادة عدد البرامج التي تستخدم الطريقة الوطنية المعيارية لتطوير المناهج . 

اســتحداث برامــج جديــدة ومتوائمــة مــع احتياجــات ســوق العمــل، وخاصــة التطبيقيــة والتقنيــة 
منها .  

التوسع في برامج الدراسات الثنائية بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص . 

وضع تعليمات وسياسات لتفعيل التعليم المدمج واإللكتروني . 

وضــع سياســات تهــدف لتنميــة التفكيــر وتحفيــز اإلبــداع واالبتــكار والريــادة والبحــث لــدى 
الطالــب، ومراجعــة معاييــر التقييــم والتقويــم اســتنادًا إلــى هــذه السياســات .  

زيادة عدد البرامج والدرجات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي .    

تشجيع تدريس مساقات ذات طابع تفاعلي تركز على تنمية المهارات والكفايات الضرورية . 

اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لزيــادة نســبة الــكادر التعليمــي إلــى الطــالب، وبمــا يضمــن خفــض معــدل 
عــدد الطلبــة فــي الشــعبة . 

تشــجيع األنشــطة المرافقــة للمنهــج ورفــع قــدرات الطلبــة فــي المهــارات الحياتيــة وغيــر 
األكاديميــة . 

إجــراء البحــوث والدراســات حــول أنمــاط التعليــم المختلفــة وفعاليتهــا وذلــك لرفــد عمليــة صنــع 
السياســات فــي هــذا الخصــوص . 

تطوير برامج أكاديمية حاضنة )بأنظمة خاصة( للطلبة الموهوبين وذوي الدافعية األعلى . 

اســتحداث برامــج جديــدة مطلوبــة وخاصــة التطبيقيــة منهــا وتلــك التــي تســتخدم التعليــم عــن 
بعــد والتعليــم اإللكترونــي .   

وضع األسس الالزمة للتأكد من مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل . 

تعزيــز القيــام بالتقييــم الذاتــي لبرامــج التعليــم العالــي واالســتفادة مــن نتائجهــا لتحســين جــودة 
مخرجــات التعليــم العالي . 

تطوير التصنيف الوطني لبرامج التعليم العالي . 

وضع سياسات وطنية للتقييم عن بعد والتقييم اإللكتروني . 

جــودة  لتحســين  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  والنوعيــة  الجــودة  وحــدات  دور  تعزيــز 
 . المخرجــات 
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3 .  مؤشرات قياس النتائج القطاعية لمحور الجودة  

المؤشراتالنتائج القطاعية 
خط 

 االساس
2019

202120222023

1 . 1 .  بنية تحتية تساعد 
على تحسين عملية 

التعليم والتعلم 

نسبة المساحة اإلجمالية المتاحة لكل طالب 
474848 . 478 . 83 )متر مربع لكل طالب( . 

سعة نطاق االتصال )اإلنترنت( في 
 Band( مؤسسات التعليم العالي/ مستخدم

 . )Width in mega / user
11 . 013 . 016 . 020 . 0

1 . 2 .  هيئات التدريس 
والكوادر المساعدة قادرة 
على التعليم بكفاءة عالية 
والتفاعل مع الطلبة فيما 

يتصل بالتدريب العملي 
والمهارات الضرورية 

1:361:351:341:33نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطالب

نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون 
57 %بدوام كامل 

% 56% 55% 54

1 . 3 .  برامج ومناهج 
ووسائل وأنماط تعليم 

عاٍل تواكب التطور التقني 
واحتياجات سوق العمل

 عدد البرامج األكاديمية في مؤسسات 
التعليم العالي التي يتم تقييمها بشكل 

دوري سنويًا .  
170230290350

 عدد مؤسسات التعليم العالي األكاديمية 
371114التي يتم تقييمها بشكل دوري سنويًا . 

الهدف االستراتيجي الثاني: تيسير التحاق آمن وشامل وعادل
تســعى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى توفيــر التحــاق ّامــن وشــامل لجميــع 
الفئــات فــي المجتمــع الفلســطيني بمــا يتماشــى مــع الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة وبمــا يحقــق أولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة، هــذا وتتضمــن االســتراتيجية 
عــدة تدخــالت تدعــم توفيــر فــرص التحــاق متســاوية فــي جميــع مؤسســات التعليــم العالــي 
ولجميــع أفــراد المجتمــع الفلســطيني الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة ضمــن برامــج 
وتخصصــات يتطلبهــا ســوق العمــل، وتواكــب طموحاتهــم وأحالمهــم وميولهــم، فــي إطــار 
ــى مهاراتهــم وكفاياتهــم ومســتواهم التحصيلــي، وقــدرة  المنافســة النزيهــة والمســتندة إل
ــم  ــر الجــودة فــي التعلي ــد لهــم يضمــن معايي ــم تعليــم جي ــة علــى تقدي المؤسســات التعليمي
ويمنحهــم الكفايــات والمهــارات الفنيــة والرياديــة والتكنولوجيــة والتــي تؤهلهــم لالنخــراط 

فــي ســوق العمــل مباشــرة . 

 تــم بنــاء المحــور اســتنادًا إلــى نقــاط القــوة المتحققــة والفــرص المتاحــة حاليــًا بحيــث يتــم مــن 
خاللهــا مواجهــة التحديــات ومعالجــة نقــاط الضعــف، ضمــن أكبــر عــدد ممكــن مــن النتائــج 

والتــي يمكــن تحقيقهــا خــالل فتــرة تنفيــذ الخطــة وهــي ثالثــة أعــوام متتاليــة . 
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هــذا وقــد ركــزت الخطــة علــى تعزيــز التحــاق الفئــات المهمشــة، وســكان المناطــق المهــددة، 
الدخــل  وذوي  اإلعاقــة،  وذوي  غــزة،  وقطــاع  الداخــل،  وفلســطينيي  القــدس،  وســكان 
المنخفــض، مــن خــالل العديــد مــن السياســات والبرامــج المطروحــة ومأسســة نظــام االلتحــاق 
ــا فــي  ــول موحــد فــي الدراســات العلي ــر نظــام قب ــن، وتطوي بالتعــاون مــع الشــركاء المختلفي
مختلــف التخصصــات بمــا يتضمــن تكافــؤ الفــرص، إضافــة إلــى دعــم أنظمــة تعليــم مختلفــة 
كالتعليــم المفتــوح والتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد؛ لمواجهــة العديــد مــن التحديــات 
الفلســطيني تتمثــل فــي  أخــرى تخــص مجتمعنــا  منهــا تحــدي جائحــة كورونــا، و تحديــات 

ــة .  ــة التعليمي االحتــالل االســرائيلي وعــدم القــدرة علــى االنتظــام فــي العملي

  السياسات واألدوات القطاعية لمحور االلتحاق 	. 

والكــوادر . 1 التنافســية  بالتخصصــات  ورفــده  الحكومــي  العالــي  بالتعليــم  االهتمــام 
والعربــي .   الوطنــي  المســتوى  علــى  المميــزة  األكاديميــة 

تطويــر وتنويــع سياســات قبــول مرنــة تراعــي الجوانــب الذاتيــة واالحتياجــات الوطنيــة . 2
المحلــي،  المجتمــع  العالــي ومكونــات  التعليــم  بيــن مؤسســات  التواصــل  ومأسســة 
إضافــة إلــى تطويــر نظــام قبــول فــي الدراســات العليــا وفــي مختلــف التخصصــات بمــا 

يضمــن تكافــؤ الفــرص .   

تيســير التحــاق ذوي الدخــل المنخفــض، وذوي اإلعاقــة، والفئــات المهمشــة، وســكان . 3
المناطــق المهــددة، وســكان القــدس، وقطــاع غــزة .  

التوســع فــي األبنيــة الجامعيــة والبرامــج والتخصصــات بمــا يتوافــق وخطــط التطويــر . 4
المعتمــدة . 

تجنيــد مــوارد ماليــة محليــة ودوليــة لصناديــق دعــم الطالــب علــى مســتوى الوطــن . 5
والجامعــات .  

  النتائج والتدخالت القطاعية لمحور االلتحاق . 2

التدخالت السياساتية النتائج القطاعية 

تخصيص منح مالية لدعم الطلبة سكان منطقة القدس وقطاع غزة .  

1 .  سياسات فاعلة وفرص منصفة 
غير متحيزة لاللتحاق في مؤسسات 

التعليم العالي مع التركيز على الفئات 
المهمشة )القدس، غزة، مناطق ج، 

ذوي اإلعاقة .  . (

تطويــع البنيــة التحتيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي لتســهيل اندمــاج ذوي اإلعاقــة 
فيها .  

توجيــه طلبــة الثانويــة منــذ مرحلــة الثانويــة العامــة لاللتحــاق ببرامــج مناســبة لمواهبهــم 
وقدراتهــم الفرديــة والتأكــد مــن أنهــم مســتعدون لمرحلــة التعليــم العالي . 

تطويــر برامــج تواصــل لجــذب الطــالب الفلســطينيين وغيــر المقيميــن وفلســطينيي 
الداخــل . 

التعليميــة  والبرامــج  المســارات  عبــر  الطلبــة  تدفــق  وعمليــات  سياســات  تطويــر 
المختلفــة بمــا يضمــن تعزيــز فــرص الوصــول إلــى التعليــم العالــي بكافــة مســتوياته .   
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التدخالت السياساتية النتائج القطاعية 

ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون  المنخفــض  الدخــل  بــذوي  خاصــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 
   . العالقــة 

2 .  تحسن في عدد وقيمة القروض 
والمنح المتوفرة للطلبة من ذوي 

الدخل المحدود في مؤسسات التعليم 
العالي الداخلية 

تعزيــز قــدرات صنــدوق اإلقــراض والمســاعدات الطالبيــة لتغطيــة نفقــات الشــرائح 
التاليــة بأعلــى نســبة ممكنــة )ذوي الدخــل المحــدود، ذوي اإلعاقــة، الفئات المهمشــة، 

ســكان المناطــق المهــددة والقــدس وقطــاع غــزة(

إطــالق صنــدوق منــح ذوي الدخــل المنخفــض مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي وبتمويــل مــن القطاعيــن األهلــي والخــاص فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة .  

 تشــجيع مؤسســات التعليــم العالــي علــى تعديــل سياســاتها وأنظمتهــا الداخليــة لرفــع 
نســبة اإلعفــاءات و/أو المنــح للطلبــة مــن األســر الفقيــرة، وذوي اإلعاقــة مــن الطلبــة .   

تشــجيع القطاعيــن األهلــي والخــاص علــى دعــم التحــاق ذوي اإلعاقــة ماليــًا ضمــن 
المجتمعيــة .    المســؤولية 

 مؤشرات قياس النتائج القطاعية لمحور االلتحاق . 3

 2023 2022 2021
خط 

 االساس
2019

المؤشرات  النتائج القطاعية 

% 5 . 46 % 46 % 5 . 45 % 45

معدل االلتحاق اإلجمالي 
للطلبة في مؤسسات 
التعليم العالي الداخلية

1 .  سياسات فاعلة وفرص 
منصفة غير متحيزة 

لاللتحاق في مؤسسات 
التعليم العالي مع التركيز 

على الفئات المهمشة 
)القدس، غزة، مناطق ج، 

ذوي اإلعاقة .  . (
300 250 200 200

أعداد الطلبة المستفيدين 
من برامج دعم صمود 

الطلبة المقدسيين . 

% 005 . 0 % 004 . 0 % 004 . 0 % 004 . 0
نسبة الطلبة من ذوي 

اإلعاقة الملتحقين 
بمؤسسات التعليم العالي . 

من الصعب احتساب المستهدفات نظرًا ألن عدد 
المستفيدين يعتمد على الميزانية المخصصة 
لصندوق اإلقراض والتي تختلف من عام آلخر

% 6 . 47
نسبة الطلبة المستفيدين 

من صندوق اإلقراض .  
2 .  تحسن في عدد وقيمة 
القروض والمنح المتوفرة 

للطلبة من ذوي الدخل 
المحدود في مؤسسات 
التعليم العالي الداخلية 

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: االرتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي وضمــان 
فاعليتــه فــي التنميــة المســتدامة

تولــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي اهتمامــًا خاصــًا بالبحــث العلمــي وتســعى إلــى 
رفــع مســتواه فــي مؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز البحــث العلمــي علــى الصعيــد الوطنــي 
واإلقليمــي، حيــث فرضــت جائحــة كورونــا الحاجــة لوجــود أبحــاث علميــة تطبيقيــة ولمشــاريع 
ــات للحــد أو القضــاء  ــول وآلي ــة، والتــي مــن شــأنها المســاهمة فــي إيجــاد حل إنســانية وعلمي
علــى الجائحــة مــن خــالل البحــوث فــي المجــاالت الطبيــة والصحيــة وفــي مجــاالت التعليــم 
والتعلــم، باإلضافــة لبــروز أهميــة البحــوث االجتماعيــة الخاصــة فــي الجوانــب النفســية وإدارة 
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األزمــات لمســاعدة الــدول علــى النهــوض وإعــادة إحيــاء االقتصــاد والحيــاة االجتماعيــة، لهــذا 
ــوزارة مســاحة واســعة للبحــث العلمــي فــي خطتهــا االســتراتيجية، فقــد أنشــأت  خصصــت ال
والنقديــة  العينيــة  األمــوال واألصــول  إلــى جمــع  تهــدف  العالــي  للتعليــم  الــوزارة وقفيــة 
والتــي ســيتم حبســها واســتثمارها لتحســين إدارة مؤسســات التعليــم العالــي وتمكيــن البحــث 
العلمــي .   ويعــد مجلــس البحــث العلمــي المظلــة التــي تنــدرج تحتهــا عمليــة رســم السياســات 
الوطنيــة واالســتراتيجية بخصــوص البحــث العلمــي، وتحديــد األولويــات البحثيــة، وعمليــات 
التخطيــط والتطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة لتشــجيع البحــث العلمــي علــى المســتوى 
عــن  والبحــث  االتفاقيــات  وتوقيــع  الشــراكات  إيجــاد  علــى  والعمــل  واإلقليمــي،  الوطنــي 

مصــادر التمويــل .   

3 . 1 .  السياسات واألدوات القطاعية لمحور البحث العلمي

إعــادة هيكليــة البحــث العلمــي علــى مســتوى التخطيــط واإلدارة ومؤسســات ومجالــس . 1
وأنظمــة معلومــات ذات عالقــة بمــا يــؤدي إلــى التكامــل مــع األجســام الوطنيــة ذات 

ــر وتنســيق الجهــود الوطنيــة علــى المســتوى الوطنــي .   العالقــة، وتأطي

دعم البحث العلمي التطبيقي لخدمة الصناعة والتنمية المحلية .   . 2

زيادة اإلنتاج البحثي ورفع مستواه من حيث الكمية والنوعية .   . 3

زيادة عدد األبحاث المنشورة في أوعية عالمية مرموقة .   . 4

تعزيــز وتشــجيع المشــاريع البحثيــة المشــتركة التــي تشــترك فيهــا مؤسســات التعليــم . 5
المحليــة والعربيــة والعالميــة .    العالــي والشــراكات 

تشجيع مشاريع تطوير القدرات .   . 6

تعزيز مراكز الريادة والتميز واإلبداع .   . 7

إنشاء وتشجيع برامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات المحلية والدولية .   . 8

تنويع المصادر المحلية والدولية لتمويل مشاريع بحثية ذات أولوية وطنية .   . 9
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3 .  النتائج والتدخالت القطاعية لمحور البحث العلمي 

التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

3 . 1 .  التوسع في األبحاث 
العلمية ذات األثر على 

االقتصاد المبني على المعرفة 
والحلول االبتكارية والتنمية 

المحلية .  

 تشجيع وتمويل المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية المتخصصة .   

 تعزيــز وتشــجيع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لالرتقــاء فــي البحــث العلمــي ومســاهمتها فــي 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .   

وضع السياسات لتعزيز أولوية الجانب التطبيقي في األبحاث العلمية .  

ســن تشــريعات وأنظمــة قانونيــة تتعلــق بأخالقيــات البحــث العلمــي وبــراءات االختــراع وحقــوق 
المليكــة الفكريــة .   

ــة البحــث العلمــي فــي البرامــج والتخصصــات المختلفــة، وإدمــاج  ــز مكان وضــع سياســات لتعزي
البحــث العلمــي ليصبــح مكــون أساســي فــي التعليــم العالــي فــي كافــة التخصصــات .   

 تدريب الباحثين على أخالقيات وأدبيات البحث العلمي .   

ــم  ــر منظومــة البحــث العلمــي وربطهــا بنظــام مكافــآت فعــال داخــل مؤسســات التعلي  تطوي
العالــي .   

تطوير مختبرات للبحث واالبتكار . 

إنشاء مراكز تميز وإبداع تابعة للجامعات الفلسطينية . 

 دعم وتفعيل وتطوير مراكز التميز واإلبداع الموجودة . 

إدمــاج الطلبــة فــي البحــوث الكتســاب المهــارات والخبــرة للحصــول علــى خريجيــن ومؤهليــن 
ــًا .  ــًا وفني علمي

لرفــع  العلمــي،  البحــث  فــي  عمــل  ونــدوات وورش  دراســية  وحلقــات  تدريبيــة  دورات  عقــد 
الشــباب .  للباحثيــن  البحثيــة  القــدرات 

3 . 2 .   البحث العلمي في 
مؤسسات التعليم العالي 

يساهم في رفع تصنيف 
الجامعات والكادر األكاديمي .  

 تطوير نظام لضمان تطبيق أخالقيات البحث العلمي .   

 تدريب الباحثين على كتابة األبحاث وفق المعايير العالمية .   

 تهيئة بيئة العمل في مؤسسات التعليم العالي للبحث العلمي .   

 ربط نظام الحوافز والمكافآت في مؤسسات التعليم العالي بالمنتوج البحثي النوعي .   

تطوير قدرات الباحثين في مؤسسات التعليم العالي، وتسهيل سفرهم للخارج .   

 فتــح برامــج دراســات عليــا مشــتركة محليــًا وعالميــًا وربــط الجامعــات ومراكز البحث الفلســطينية 
بالشــبكات العربية والعالمية وتشــجيع األبحاث المشــتركة . 

 مراجعة التشريعات العتماد الشهادات العلمية في الدراسات العليا من البرامج المشتركة . 

تأسيس مجالت علمية محلية للنشر، وربطها بنظام النشر العربي والعالمي . 

تيسير االشتراك في منافسات ومسابقات عالمية وإقليمية . 

علــى  تصنيفهــا  رفــع  أجــل  مــن  البحــوث  لقبــول  المحليــة  العلميــة  للمجــالت  معاييــر  وضــع 
والدولــي .  اإلقليمــي  المســتوى 



االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي64

التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

3 . 3 .  زيادة وتنويع مصادر 
التمويل المحلية والدولية 

والعربية للمشاريع البحثية ذات 
أولوية وطنية . 

تشــجيع تمويــل المشــاريع البحثيــة التــي تولــي أهميــة لألولويــات الوطنيــة فــي الجامعــات 
العربيــة  والمؤسســات  الخاصــة  والمؤسســات  الــوزارة  بيــن  بالتعــاون  البحثيــة  والمؤسســات 

والدوليــة 

عقــد شــراكات والتشــبيك علــى المســتوى المحلــي والعربــي والدولــي لتنويــع وتطويــر المــوارد 
الماليــة المخصصــة للبحــث العلمــي .   

تشجيع التركيز على المشاريع البحثية المنتجة لمصادر التمويل .   

تشــجيع تمويــل المشــاريع البحثيــة التــي تولــي أهميــة لألولويــات الوطنيــة فــي الجامعــات 
العربيــة  والمؤسســات  الخاصــة  والمؤسســات  الــوزارة  بيــن  بالتعــاون  البحثيــة  والمؤسســات 

والدوليــة .  

3 .  مؤشرات النتائج القطاعية لمحور البحث العلمي 

المؤشراتالنتائج القطاعية 
خــط 

 االســاس
2019

202120222023

3 . 1 .  التوسع في األبحاث 
العلمية ذات األثر على 
االقتصاد المبني على 

المعرفة والحلول االبتكارية 
والتنمية المحلية .  

7829641,2171,456 عدد األبحاث في مجال العلوم التطبيقية 

3 . 2 .   البحث العلمي 
في مؤسسات التعليم 
العالي يساهم في رفع 

تصنيف الجامعات والكادر 
األكاديمي .  

عدد األبحاث النوعية المنشورة في أوعية 
 . Scopus( 1019114912701400عالمية مرموقة )موقع

 اإلنتاجية العلمية للباحثين )H-index( في 
Scopus 104119135151قاعدة بيانات

3 . 3 .  زيادة وتنويع مصادر 
التمويل المحلية والدولية 
والعربية للمشاريع البحثية 

ذات أولوية وطنية . 

 نسبة الصرف على البحث العلمي من 
الموازنة المخصصة له في وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي .  
003 . 0003 . 0004 . 0005 . 0

الهدف االستراتيجي الرابع: االرتقاء بالتعليم التقني كمًا ونوعًا
يواجــه التعليــم التقنــي وضعــًا حرجــًا مــن حيــث ضعــف اإلقبــال علــى التخصصــات والبرامــج 
التقنيــة فــي الجامعــات والكليــات، هــذا و يتطلــب النهــوض فــي قطــاع التعليــم التقنــي 
بالتخصصــات  يتعلــق  فيمــا  الوطنــي  المســتوى  علــى  متكامــل  اســتراتيجي  توجــه  إحــداث 
ــى  ــاح عل ــرة، واالنفت ــن مخرجاتهــا واحتياجــات ســوق العمــل المتغي ــة والمواءمــة مــا بي التقني
احتياجــات الســوق المحلــي مــع أخــذ األبعــاد المســتقبلية المحتملــة للســوق إقليميــًا ودوليــًا، 
والتعليــم  بعــد،  عــن  والتعليــم  التكاملــي،  )التعليــم  التقليديــة  غيــر  التعليميــة  واألنظمــة 
ــار، باإلضافــة إلــى سياســات الحكومــة المختلفــة والمتقاطعــة مــع  اإللكترونــي( بعيــن االعتب
هــذا القطــاع كسياســية التنميــة بالعناقيــد والتــي ســتعمل علــى إيجــاد أســواق عمــل مختلفــة 
تختلــف باختــالف المحافظــات ممــا يتطلــب توجيــه اهتمــام المؤسســات التعليميــة فــي هــذه 

المحافظــات لتغطيــة مجــاالت التطــور المقترحــة فــي كل محافظــة . 
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يضمــن هــذا الهــدف وجــود بيئــة تعليميــة مرنــة مــن خــالل احتوائــه علــى نتائــج وتدخــالت 
تواكــب التغيــرات المختلفــة، بمــا فيهــا تأثيــر جائحــة كورونــا، وينعكــس ذلــك بوجــود بعــض 
التدخــالت التــي تشــمل علــى تطويــر ودعــم أنظمــة التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، 
ورفــع قــدرات الهيئــة التدريســية فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي الحديــث والتعليــم عــن بعــد . 

وعليــه نجــد أن العمــل ضمــن إطــار هــذا الهــدف يكمــن ضمــن محدديــن أساســيين األول هــو 
تحديــد ســوق العمــل المطلــوب ومعرفــة احتياجاتــه، والثاني تشــبع ســوق العمــل المحلي من 
 ،)2017،PCBS( % 56 ــى ــة والتــي تصــل ال ــة وارتفــاع معــدالت البطال التخصصــات األكاديمي
 ،PCBS( )وذلــك فــي ظــل ازديــاد أعــداد الخريجيــن في الســنوات االخيــرة )40000 خريج ســنويا

 . )2017

1 .  السياسات واألدوات القطاعية لمحور التعليم التقني 

بجــودة . 1 يتعلــق  فيمــا  الوطنــي  المســتوى  علــى  متكامــل  اســتراتيجي  توجــه  إحــداث 
التخصصــات التقنيــة وخصوصــًا فــي المجــاالت العمليــة التطبيقيــة والمواءمــة مــا بيــن 

المتغيــرة .  العمــل  ســوق  واحتياجــات  مخرجاتهــا 

تطويــر األنظمــة التعليميــة غيــر التقليديــة )التعليــم التكاملــي(، والتــي تســتند إلــى التدريــب . 2
الفعلــي للطالــب فــي ســوق العمــل ولفتــرات زمنيــة ال تقــل عــن 30 % مــن البرنامــج، 
فــي  الممكــن  بالقــدر  اإللكترونــي  بعــد، والتعليــم  عــن  التعليــم  أنظمــة  إلــى  باإلضافــة 

البرامــج التقنيــة وكوســيلة مســاعدة .  

األبعــاد . 3 أخــذ  مــع  والدولــي  واإلقليمــي  المحلــي  الســوق  احتياجــات  علــى  االنفتــاح 
ودوليــًا .  إقليميــًا  المحتملــة  المســتقبلية 

 التكامــل مــع اســتراتيجيات التنميــة بالعناقيد لتغطية مجــاالت التطور المقترحة ومواءمة 	. 
برامجهــا وتخصصاتهــا مــع متطلبــات ســوق العمــل فــي هــذه المناطــق، وكذلــك توجيــه 
ــة فــي هــذه الجامعــات لخدمــة التطــورات المســتقبلية فــي القطاعــات  األبحــاث العلمي
وســبل نموهــا وتوفيــر الــكادر المؤهــل ذو الكفايــات المطلوبــة للعمــل فــي القطاعــات 

االقتصاديــة التقنيــة التــي أقرتهــا الحكومــة فــي مجــال التنميــة بالعناقيــد . 

تفعيــل الشــراكات مــا بيــن المؤسســات التعليميــة فيمــا بينهــا ومــع مؤسســات ســوق . 5
ــر وإعــداد المناهــج والتبــادل  العمــل والقطــاع الخــاص، ألغــراض التدريــب العملــي وتطوي

الطالبــي مــا بيــن المؤسســات التعليميــة وإنتــاج األبحــاث العلميــة التطبيقيــة . 

ــات . 6 ــة مــن حيــث االرتقــاء بكفاي ــة التعليميــة ومخرجاتهــا فــي البرامــج التقني جــودة العملي
ومتطلبــات  احتياجــات  لتلبيــة  والمنهجيــة  واالجتماعيــة  والشــخصية  الفنيــة  الخريجيــن 
ســوق العمــل بمــا يتناســب والتطــور التكنولوجــي، وتشــجع المؤسســات التقنيــة علــى 

اعتمــاد وتبنــي أنظمــة الجــودة المعتمــدة فــي المجــاالت التقنيــة .   



االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي66

2 .  النتائج والتدخالت القطاعية لمحور التعليم التقني 

التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

4 . 1 .  أنظمة تعليمية متطورة 
تواكب التطورات وتربط مخرجات 
التعليم التقني بمتطلبات التنمية 

المحلية وسوق العمل  

بناء وتطوير معايير اعتماد برامج التعليم التكاملي من قبل الهيئة والوزارة .   

تطويــر سياســات محفــزة للتقــدم بطلبــات اعتمــاد برامــج وفــق أنظمــة التعليــم التكاملــي 
وتطبيقهــا .   

تطويــر سياســات فعالــة لتشــجيع الشــراكات مــع ســوق العمــل فــي مجــال تطبيــق برامــج 
التعليــم التكاملــي .   

تبني مراكز الكفايات التقنية الحالية في المؤسسات التعليمية وتطوير أنظمتها .   

تطويــر أنظمــة التبــادل الطالبــي بيــن الجامعــات المحليــة والدوليــة فــي المجــاالت التقنيــة بمــا 
يدعــم تطويــر األنظمــة التعليمية . 

الترويج ألنظمة التعليم التكاملي يضمن نشاطات الوزارة المختلفة . 

تطويــر توجهــات واضحــة تدعــم التخصصــات المطلوبــة للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة 
المطلوبــة )بمــا فــي ذلــك العناقيــد المختلفــة( وتوظيــف البحــث العلمــي فــي الجامعــات 

لدعــم هــذه التوجهــات وتطويرهــا .  

تفعيــل وتطويــر أنظمــة الجــودة )األيــزو( فــي المؤسســات التعليميــة وحثهــا علــى الحصــول 
علــى شــهادات الجــودة العالميــة فــي المجــاالت اإلداريــة ومجــاالت التعليــم للتخصصــات 

ــة .   التقني

تطوير أنظمة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ودعمها . 

دراسات وأبحاث تقنية متخصصة مرتبطة باحتياجات سوق العمل . 

إنشــاء مجالــس المهــارات القطاعيــة التــي ســتوجه التدريــب علــى المهــارات وتســاعد علــى 
ــي .  ــم التقن ــر المناهــج فــي قطــاع التعلي تطوي

4 . 2 برامج وخطط دراسية 
مرتبطة بسوق العمل ومتطلباته

اســتكمال تطويــر الخطــط الدراســية لجميــع البرامــج التقنيــة التــي يحتاجهــا ســوق العمــل وفق 
الطريقــة المعياريــة لتطويــر المناهــج مــع التركيــز علــى مراعــاة قوانيــن الصحــة والســالمة 

المرعيــة ضمــن كل تخصــص . 

القطاعــات  وتراعــي  العمــل،  ســوق  يتطلبهــا  جديــدة  تقنيــة  برامــج  وتطويــر  اســتحداث 
االقتصاديــة المختلفــة التــي تدعمهــا الحكومــة مــن خــالل العناقيــد المختلفــة فــي مجــاالت 

والصناعــة .  والســياحة  الزراعــة 

ــة لتناســب  ــة وتطويرهــا اســتنادًا للتخصصــات التقني ــزات الفني ــة والتجهي ــة التحتي ــم البني تقيي
ــذ الخطــط الدراســية .    ــات تنفي متطلب

تطوير البرامج والمساقات والتي تتعلق بريادة األعمال والمهارات اإللكترونية .   

تطوير البرامج والتخصصات التي توفر فرص التوفير الذاتي . 

تعزيــز التشــبيك مــع مؤسســات ســوق العمــل والمؤسســات التعليميــة فــي مجــال تطويــر 
المناهــج . 

الجغرافيــة  المنطقــة  بحســب  التعليميــة  المؤسســات  فــي  جديــدة  تقنيــة  برامــج  تطويــر 
الجغرافيــة .   المنطقــة  فــي  بالعناقيــد  التنميــة  ومتطلبــات 

 دعــم تنفيــذ األبحــاث اإلجرائيــة، واألبحــاث التــي تخــدم خطــط الحكومــة االقتصاديــة فــي 
المجــاالت التقنيــة )العناقيــد الزراعيــة والصناعيــة والســياحية( .  
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التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

4 . 3 كادر أكاديمي وفني مؤهل 
في المجاالت الفنية والتربوية 

والمنهجية المتخصصة .   

رفع قدرات الهيئة التدريسية والفنية الستخدام الطريقة المعيارية لتطوير المناهج .   

 رفــع قــدرات الهيئــة التدريســية والفنيــة فــي المجــاالت الفنيــة المتخصصــة حســب احتياجــات 
قطــاع التشــغيل ومتطلبــات ســوق العمــل .   

 رفع قدرات الهيئة التدريسية والفنية في المجاالت التربوية .   

  تطويــر سياســات لتشــجيع التبــادل التقنــي بيــن المؤسســات التعليميــة المحليــة واإلقليميــة 
والدولية .   

رفع قدرات الهيئة التدريسية في مجال التعليم اإللكتروني الحديث والتعليم عن بعد . 

4 . 5 زيادة نسبة االلتحاق في 
برامج التعليم التقني .   

رفــع المكانــة االجتماعيــة للتعليــم التقنــي مــن خــالل حمــالت وبرامــج نوعيــة علــى مســتوى 
الطلبــة واألهالــي والمعلميــن .  

تشــجيع ذوي المعــدالت المرتفعــة مــن خريجــي الثانويــة العامــة علــى االلتحــاق فــي البرامــج 
التقنيــة . 

تشجيع االلتحاق من خالل توفير المنح واإلعفاءات . 

منح اإلعفاءات للطلبة من المناطق المهددة بالضم . 

4 . 6 زيادة نسبة التحاق اإلناث 
في التخصصات التقنية .   

اإلجــراءات  اإلنــاث وتســهيل  تقودهــا  تقنيــة  فــي مجــاالت  الذاتــي  العمــل  فــرص  تشــجيع 
التشــغيل( .  )مجالــس  لذلــك  المطلوبــة 

تكثيف النشاط اإلعالمي للوزارة في مجال دعم دخول اإلناث للتعليم التقني .   

ــة  تشــجيع التخصصــات والبرامــج والتــي يمكــن إدارتهــا مــن خــالل منصــات العمــل اإللكتروني
ــاث علــى دخولهــا .  لدعــم وتشــجيع اإلن

تشجيع االلتحاق من خالل توفير المنح واإلعفاءات الموجهة لإلناث .   

4 . 7 زيادة نسبة التحاق ذوي 
اإلعاقة في البرامج التقنية .   

تشــجيع دخــول ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج التقنيــة والتــي يســمح لهــم بدخولهــا بحســب 
قدراتهــم .   

توفيــر قائمــة لجميــع التخصصــات التقنيــة بنــوع ومســتوى اإلعاقــة والتــي يســمح لــذوي 
اإلعاقــة وفقهــا مــن التقــدم للتخصــص .  

تشجيع اعتماد التخصصات التقنية والتي تدعم استقبال ذوي اإلعاقة .   

تطويــع البنيــة التحتيــة المطلوبــة لــذوي اإلعاقــة فــي جميــع مبانــي مؤسســات التعليــم 
العالــي .   
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مؤشرات قياس النتائج القطاعية لمحور التعليم التقني 

المؤشراتالنتائج
خط 

 أساس
2019

السنة

202120222023

أنظمة تعليمية متطورة 
تواكب التطورات وتربط 
مخرجات التعليم التقني 

بمتطلبات التنمية المحلية 
)تعليم تكاملي، مراكز 

الكفايات( .   

عدد البرامج التي تم اعتمادها وفق 
791317نظام التعليم التكاملي سنويًا .  

عدد مراكز التميز التقنية في 
3445المؤسسات التعليمية سنويًا .   

برامج وخطط دراسية 
مرتبطة بسوق العمل 

ومتطلباته .   

عدد الخطط الدراسية التي تم تطويرها 
سنويًا استنادًا إلى الطريقة المعيارية 

لتطوير المناهج .   
406080100

كادر أكاديمي وفني 
مؤهل في المجاالت 

الفنية والتربوية والمنهجية 
المتخصصة .   

عدد الكادر األكاديمي والفني الذي تم 
تأهليه على تطوير المناهج باستخدام 

الطريقة المعيارية لتطوير المناهج 
سنويًا .   

6080100120

عدد الكادر األكاديمي والذي تم تدريبه 
على تقنيات التعلم عن بعد والتعلم 

اإللكتروني . 
30100200300

زيادة نسبة االلتحاق في 
برامج التعليم التقني .   

نسبة االلتحاق اإلجمالية في برامج 
59 %58 %57 %56 %التعليم التقني .  

زيادة نسبة التحاق اإلناث 
في التخصصات التقنية .   

نسبة اإلناث الملتحقات في التخصصات 
56 %55 %54 %53 %التقنية .    

زيادة نسبة التحاق ذوي 
اإلعاقة في البرامج التقنية .   

نسبة ذوي اإلعاقة والملتحقين 
0 . 003 %0 . 002 %0 . 002 %0 . 002 %بتخصصات التعليم التقني .   

التعليــم  وحوكمــة  إدارة  وتطويــر  إصــالح  الخامــس:  االســتراتيجي  الهــدف 
اســتدامته:  وضمــان  العالــي 

يشــرف علــى إدارة قطــاع التعليــم العالــي أجســام متعــددة تتنــوع صالحياتهــا بيــن إداريــة 
وفنيــة واستشــارية، حيــث تتولــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تنفيــذ سياســات 
التعليــم العالــي فــي كافــة المجــاالت وفقــًا ألحــكام القــرار بقانــون التعليــم العالــي، وقــد أفــرد 
القانــون مســاحة واســعة لمؤسســات التعليــم العالــي التــي تعتبــر  شــخصية اعتباريــة لتقــوم 
بمهامهــا وتحقــق أهدافهــا، ولهــا اســتقاللها المالــي واإلداري التــام، وقــد تشــكل مجلســًا 
للتعليــم العالــي ليعمــل علــى إقــرار السياســة العامــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي 
فلســطين وتطويرهــا، وإصــدار معاييــر حوكمــة المؤسســات، واقتــراح األنظمــة وتنســيبها 

ــوزراء إلصدارهــا .   لمجلــس ال
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وقــد ركــزت الحكومــة الفلســطينية فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى تعزيــــز فعاليــــة إدارة 
الحكــــم مــــن خــــالل االرتقــــاء بمســــتوى المســــاءلة والشــــفافية، وقــررت التوجــه نحــو نظــــام 
اإلدارة القائمــــة علــــى النتائــــج في جميــــع وزاراتهــــا ومؤسســــاتها وأجهزتهــا، وســوف تشــكل 
هــــذه السياســــة القــــوة المحركــــة التــــي يســــتند إليهــــا إطــــار النتائــــج االســــتراتيجي الــــذي 

تعتمــــده الحكومــــة .   

واســتجابة للظــروف الراهنــة والمتمثلــة فــي تهديــدات وبــاء كورونــا علــى المســيرة التعليميــة، 
نظــام  إقــرار  علــى  العمــل  علــى  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  عكفــت  فقــد 
يحــدد اإلطــار المرجعــي للتعليــم اإللكترونــي ويضمــن جودتــه بمؤسســات التعليــم العالــي 
الفلســطينية .   يضــع هــذا النظــام أحكامــًا عامــة للتعليــم اإللكترونــي والمدمــج، ويشــمل عــدة 
متطلبــات يجــب توافرهــا لتنفيــذ البرامــج التعليميــة، كمــا يبيــن مــدة الدراســة والشــهادات 
والدرجــات التــي تمنــح مــن خــالل التعليــم اإللكترونــي وتعليمــات االعتــراف بهــذه الشــهادات . 

1 .  السياسات واألدوات القطاعية التي تتعلق بالحوكمة 

التوجــه نحــو خلــق تــوازن بيــن العــرض والطلــب بمــا يســتجيب التجاهــات تعميــق االرتبــاط . 1
البنيــوي بيــن التخطيــط لالقتصــاد والتخطيــط للتعليــم العالــي .   

 االعتماد على التخطيط المبني على النتائج .   . 2

توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار .   . 3

تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة .   . 4

درجــات . 5 أعلــى  تضمــن  الكفــاءة  عاليــة  وبشــرية  مؤسســية  قــدرات  ذو  إداري  نظــام 
المجتمعيــة .    والمشــاركة  والمســاءلة  الشــفافية 

ومؤسســات . 6 وهيئــات  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بيــن  والتكامليــة  الشــراكة  تعزيــز 
والخــاص .   العــام  القطاعيــن 
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2 . النتائج والتدخالت القطاعية لمحور الحوكمة 

التدخالت القطاعية النتائج القطاعية 

5 . 1 .  سياسات عامة تساهم في 
إسراع تحقيق رسالة وأهداف قطاع 

التعليم العالي والبحث العلمي 
تواكب المستجدات العالمية يتم 

تبنيها من صانع القرار .    

إقرار نظام تعليم إلكتروني . 

تطوير سياسات عامة للتنمية المهنية المستمرة للعاملين في القطاع .   

تطوير سياسات عامة ألنظمة للحوافز والتشجيع والمكافآت .   

تطوير سياسات عامة للتخطيط المبني على النتائج .   

تطوير نظام للملكية الفكرية .   

مواءمة التعيينات والترقيات للفئات العليا مع معايير الشفافية والنزاهة .  

وجود منظومة معايير وطنية للحوكمة والحكم الرشيد . 

تطوير سياسة وطنية لتنويع مصادر دخل الجامعات وتحقيق استدامة تمويل القطاع . 

5 . 2 .  مأسسة وتنظيم وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي تجاه 

المسؤوليات والمهام المنوطة بها .   

استكمال األنظمة والتعليمات )الوزارة( .   

استكمال تطوير الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي )الوزارة( .   

وضع خطة متكاملة لبناء القدرات .   

استكمال حوسبة األنظمة اإلدارية والمالية .   

تطوير إتاحة البيانات . 

وجود نظام للمتابعة وتقييم األداء للخطة االستراتيجية . 

إنشاء مجالس تنسيق عبر قطاعية حسب التخصصات .   

تطويــر آليــة عمــل صنــدوق اإلقــراض والتحصيــل لضمــان االســتمرارية وتوســيع قاعــدة 
المســتفيدين .   

تفعيل دور دوائر تجنيد األموال في الوزارة والمؤسسات التعليمية .   

ديمومة تسديد المخصصات الحكومية للجامعات والطلبة . 

3 .  مؤشرات قياس محور الحوكمة 

المؤشرات النتيجة القطاعية 
خــط 

 االســاس
2019

202120222023

5 . 1 .  سياسات عامة تساهم 
في إسراع تحقيق رسالة 
وأهداف قطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي يتم 
تبنيها من صانع القرار   

 عدد التشريعات الناظمة لقطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي التي تم تبنيها أو 

تعديلها مقسمة حسب لوائح وأنظمة، 
معايير ومواصفات، إجراءات وسياسات، 

وخطط وبرامج .  
4422

5 . 2 .  مأسسة وتنظيم وزارة 
التعليم العالي والبحث 

العلمي تجاه المسؤوليات 
والمهام المنوطة بها .   

 عدد التقارير الصادرة عن نظام المتابعة 
والتقييم لقطاع التعليم العالي والبحث 

العلمي .  
1357

درجة ممارسة الجامعات والكليات 
80 %75 %65 %54 . 5 %الحكومية ألبعاد الحوكمة والمساءلة .  

عدد األنظمة اإلدارية والمالية التي تم 
36810تطويرها وحوسبتها



القسم الخامس

العالقة مع أجندة السياسات الوطنية 
وغايات التنمية المستدامة 
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العالقة مع أجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة 

هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن التعليــم العالــي والتنميــة المســتدامة )االقتصاديــة، االجتماعيــة 
والبيئيــة(، وال تســتطيع التنميــة أن تحقــق أي خطــوة إال إذا توفــرت القــوى البشــرية المؤهلــة، 
ــم هــي أســاس عمليــة التنميــة المســتدامة .   ويتمثــل  وبالتالــي فــإن عمليــة التعليــم أو التعّل
الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة الصــادر عــن األمــم المتحــدة كإطــار عمــل دولــي، بــأن 
التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة يســهم فــي تمكيننــا مــن مواجهــة التحديــات العالميــة 
الحاليــة والمســتقبلية مواجهــة بّنــاءة وخاّلقــة، حيــث ينــص الهــدف علــى »ضمــان التعليــم 
ــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع«، حيــث مــن  الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزي
المفتــرض أن يســهم الهــدف فــي إنشــاء مجتمعــات أكثــر اســتدامة وقــادرة علــى التكّيــف، وال 
ــة أو األنظمــة السياســية  ــول التكنولوجي ــة المســتدامة مــن خــالل الحل يمكــن تحقيــق التنمي
أو أنظمــة الدعــم المالــي وحدهــا، بــل نحــن بحاجــة إلــى أن نغّيــر طريقــة تفكيرنــا وعملنــا، 
ــم مــن أجــل التنميــة  المســتدامة علــى جميــع  ــر نوعيــة تعليــم وتعّل األمــر الــذي يفــرض توفي

ــة .    ــات االجتماعي ــع البيئ المســتويات وفــي جمي

كمــا ارتكــزت الــوزارة فــي ترتيــب أولوياتهــا والقيــام بمهامهــا علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة 
وخاصــة األولويــة الوطنيــة الثامنــة »تعليــم جيــد وشــامل للجميــع«، ومــا انبثــق عنهــا مــن 
سياســات لربــط مخرجــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي احتياجــات التنميــة كمــا ســنرى 

فــي المصفوفــة التاليــة: 

القسم الخامس
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مصفوفة األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقاطعها مع 
أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياسات الوطنية:

اسم الهدف االستراتيجي
التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 
الوطنية ذو العالقة

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

تحسين جودة ونوعية مخرجات 
التعليم العالي

تحسين نوعية التعليم 

تحسين فرص االنتقال 
من التعليم إلى العمل 

الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعُلم مدى الحياة للجميع . 

الغاية: 4 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك 

المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 
ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 2030 . 

الغاية: 7 . 4: ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف 
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك 
بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية 

المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق 
اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة 

السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير 
التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 

المستدامة، بحلول عام 2030 . 

الغاية: 8 . 4:  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى 

المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة 
ومأمونة وخالية من العنف للجميع . 

مين  الغاية: 10 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّ
المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب 

مين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان  المعلِّ
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030 .  نموًّ
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اسم الهدف االستراتيجي
التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 
الوطنية ذو العالقة

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

تيسير التحاق آمن وشامل وعادل

تحسين االلتحاق والبقاء 
في التعليم

الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعُلم مدى الحياة للجميع . 

الغاية: 3 . 4 ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في 
الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي 

الجّيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، 
بحلول عام 2030 . 

الغاية: 5 . 4:  القضاء على التفاوت بين الجنسين في 
التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030 . 

الغاية: 7 . 4: ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف 
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك 
بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية 

المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق 
اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة 

السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير 
التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 

المستدامة، بحلول عام 2030 . 

الغاية: 9 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية 
المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة 

ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
والبلدان اإلفريقية لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في 
البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول 

عام 2020 . 

االرتقاء بمستوى البحث العلمي 
وضمان فاعليته في التنمية 

تحسين فرص االنتقال المستدامة
من التعليم إلى العمل

الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعُلم مدى الحياة للجميع . 

الغاية: 7 . 4: ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف 
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك 
بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية 

المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق 
اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة 

السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير 
التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 

المستدامة، بحلول عام 2030 . 

مين  الغاية: 10 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّ
المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب 

مين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان  المعلِّ
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030 .  نموًّ

إصالح وتطوير إدارة وحوكمة 
التعليم العالي وضمان استدامته

الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعُلم مدى الحياة للجميع . 
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اسم الهدف االستراتيجي
التدخل السياساتي 
ألجندة السياسات 
الوطنية ذو العالقة

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

تحسين فرص االنتقال االرتقاء بالتعليم التقني كمًا ونوعًا
من التعليم إلى العمل

الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعُلم مدى الحياة للجميع . 

الغاية: 3 . 4 ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في 
الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي 

الجّيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، 
بحلول عام 2030 . 

الغاية: 4 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك 

المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 
ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 2030 . 

الغاية: 5 . 4: القضاء على التفاوت بين الجنسين في 
التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030 . 

الغاية: 7 . 4: ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف 
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك 
بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية 

المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق 
اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة 

السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير 
التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 

المستدامة، بحلول عام 2030 . 

الغاية: 8 . 4:  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى 

المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة 
ومأمونة وخالية من العنف للجميع . 

الغاية: 9 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية 
المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة 

ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في 
البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول 

عام 2020 . 

مين  الغاية: 10 . 4: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّ
المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب 

مين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان  المعلِّ
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030 .  نموًّ





القسم السادس

برامج الموازنة 
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برامج الموازنة 

البرنامج األول: التعليم العالي

غايــة البرنامــج: تحســين جــودة ونوعيــة مخرجــات التعليــم العالــي واالرتقــاء بالتعليــم التقنــي 
وتيســير االلتحــاق اآلمــن والشــامل والعــادل للطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي 

الجهة المسؤولةالمخرجات ذات العالقةهدف البرنامج

هيئات التدريس والكوادر المساعدة 
قادرة على التعليم بكفاءة عالية 
والتفاعل مع الطلبة فيما يتصل 

بالتدريب العملي والمهارات 
الضرورية 

1 .  الكادر األكاديمي مدرب على الطريقة الوطنية المعيارية 
التعليم التقنيلتطوير المناهج فنيًا وإداريًا . 

2 .  كادر كليات التدريب التقني مدرب حسب خطة الوزارة 
التعليم التقنيالتطويرية . 

برامج ومناهج ووسائل وأنماط 
تعليم عاٍل تواكب التطور التقني 

واحتياجات سوق العمل

البرامج األكاديمية للتعليم العالي )التخصصات( يتم تصنيفها 
 . ISCED وتحديثها حسب تصنيف البرامج العالمي

والبحــث  التطويــر 
لعلمــي ا

الخطط الدراسية للبرامج التقنية تم مواءمتها مع سوق 
العمل وحوسبتها . 

الوطنيــة  الهيئــة 
والجــودة لالعتمــاد 

دليل إرشادي سنوي لطلبة التعليم العالي في فلسطين تم 
إصداره . 

اإلدارة العامــة للتعليــم 
الجامعــي

جامعة القدس أبو ديس تم تزويدها بأجهزة ومعدات تخدم 
اللوازمالعملية التعليمية . 

االنتقال من التعليم إلى سوق العمل . 

الوكيــل  مكتــب 
لشــؤون  المســاعد 
العالــي،  التعليــم 
ووحــدة مشــاريع البنــك 

لــي و لد ا

نماذج نظام التعليم التقني المقدمة من الكليات يتم 
التعليم التقنيمراجعتها )150 في السنة( . 

الخطط الدراسية لمساقات التعليم التقني يتم تطويرها 
حسب الطريقة الوطنية الفلسطينية المعيارية لتطوير 

المناهج )100 برنامج سنوي( . 
التعليم التقني

التعليم التقنيدراسة السوق حول التخصصات التنقية يتم إصدارها .   

أبحاث تطبيقية مرتبطة في التعليم التقني ومجاالته يتم 
التعليم التقنيإصدارها . 

القسم السادس
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الجهة المسؤولةالمخرجات ذات العالقةهدف البرنامج

فرص لمشاركة الطلبة في أنشطة 
ثقافية ووطنية ورياضية وإبداعية 

متوفرة 

أنشطة مركزية لطلبة الجامعات الفلسطينية يتم تنظيمها 
   . )15(

اإلدارة العامــة للتعليــم 
الجامعــي

اإلدارة العامــة للتعليــم بطوالت رياضية بين الجامعات يتم تنظيمها )30( . 
الجامعــي

التعليم التقنيطلبة التوجيهي يتلقوا إرشاد تقني لتوجيههم للتخصصات . 

البناء القائم لجامعة القدس المفتوحة- فرع جنين تم 
األبنيةتشطيبه

األبنيةمبنى كلية الهندسة/جامعة خضوري طولكرم تم تشطيبه

األبنيةملعب جامعة خضوري- فرع رام الله تم تأهيله

للمنــح  منح دراسية للطلبة الجامعيين العامــة  اإلدارة 
والبعثــات

مقترحات سياسات اللتحاق الطلبة ذوي اإلعاقة من النساء 
التعليم التقنيفي التعليم الجامعي والتقني يتم تقديمها لمجلس الوزراء .  

تحسن في عدد وقيمة القروض 
والمنح المتوفرة للطلبة من ذوي 

الدخل المحدود في مؤسسات 
التعليم العالي الداخلية

قروض تعليم متوفرة لطلبة الجامعات الفلسطينية بمعدل 
180 دينار للقرض وحد أقصى للقرض 800 دينار )28 ألف 

قرض سنوي لـ 28 ألف طالب( . 
وحدة اإلقراض

تحصيل القروض المستحقة على الخريجين يتم متابعتها )7 
وحدة اإلقراضمليون دينار سنوي( . 

أنظمة تعليمية متطورة تواكب 
التطورات وتربط مخرجات التعليم 
التقني بمتطلبات التنمية المحلية 

التعليم التقنياستراتيجية التعليم التقني تم إعدادها . 

دائرة االمتحانات تم أتمتها حسب الخطط الدراسية للتعليم 
التعليم التقنيالتقني . 

التعليم التقنياالمتحان التطبيقي الشامل يتم عقده في السنة مرتين . 

التعليم التقنيتعليمات الدراسة لدرجة الدبلوم 2021 تم إصدارها . 

التعليم التقنينظام تخطيط ومتابعة وتقييم للتعليم التقني فاعل . 
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البرنامج الثاني: البحث العلمي 

غاية البرنامج: االرتقاء بمستوى البحث العلمي وضمان فاعليته في التنمية المستدامة

الجهة المسؤولةالمخرجات ذات العالقة هدف البرنامج 

1 .  التوسع في األبحاث العلمية 
ذات األثر على االقتصاد المبني على 
المعرفة والحلول االبتكارية والتنمية 

المحلية

قائمة أولويات البحث يتم تحديدها . 
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي

مجلس البحث موقع إلكتروني فاعل حول البحث العلمي . 
العلمي

مجلس البحث أوراق سياساتية حول البحث العلمي يتم رفعها للمعنيين . 
العلمي

أبحاث تربوية مع الجامعات تنسجم مع احتياجات سوق 
العمل . 

مكتب الوكيل 
المساعد لشؤون 

التعليم العالي

دعم مالي لألبحاث يتم منحه . 
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي

2 .  البحث العلمي في مؤسسات 
التعليم العالي يساهم في 

رفع تصنيف الجامعات والكادر 
األكاديمي . 

مجلس البحث دعم مالي سنوي لألبحاث العلمية يتم متابعته . 
العلمي

مجلس البحث األبحاث المقدمة من الجامعات يتم مراجعتها وتقييمها . 
العلمي

اتفاقيات دولية ووطنية ذات عالقة في دعم التعليم العالي 
يتم توقيعها . 

دائرة العالقات 
الثقافية

3 .  زيادة وتنويع مصادر التمويل 
المحلية والدولية والعربية للمشاريع 

البحثية ذات أولوية وطنية
اتفاقيات مع الجهات والمؤسسات المعنية بدعم البحث 

العلمي يتم توقيعها . 
مجلس البحث 

العلمي

4 .  مؤهالت الطلبة الخريجين البحثية 
تتحسن

مسابقة الطالب الجامعي الباحث السنوية منظمة . 
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي

مسابقة التميز اإلسالمي للباحثين األكاديميين منظمة . 
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي

قاعدة بيانات حول األبحاث يتم تحديثها .  
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي
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البرنامج الثالث: اإلداري 
ــر  ــي وضمــان اســتدامته وتطوي ــم العال ــر إدارة وحوكمــة التعلي ــة البرنامــج: إصــالح وتطوي غاي
التنميــة  لتحقيــق  ومؤسســاتها  الــوزارة  فــي  العامليــن  قــدرات  ورفــع  اإلداريــة  العمليــات 

والتكنولوجيــة المعلوماتيــة  التطــورات  وفــق  المســتمرة  المهنيــة 

الجهة المسؤولةالمخرجات األهداف 

سياسات عامة تساهم في إسراع 
تحقيق رسالة وأهداف قطاع 

التعليم العالي والبحث العلمي يتم 
تبنيها من صانع القرار .   

إعداد مقترحات ألنظمة ولوائح ناظمة لقطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي ورفعها لصناع القرار لتبنيها .  

التطوير والبحث 
العلمي

مراجعة القوانين واألنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي بناًء على األولويات والمستجدات الوطنية .  

التطوير والبحث 
العلمي

التطوير والبحث وجود نظام للمتابعة وتقييم األداء للخطة االستراتيجية .   
العلمي

المبنى اإلداري لجامعة القدس المفتوحة- فرع رام الله تم 
األبنيةإنشاؤه وتشطيبه . 

  تقارير إحصائية تخصصية حول واقع التعليم يتم 
إصدارها .  

التطوير والبحث 
العلمي

مأسسة وتنظيم وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي تجاه 

المسؤوليات والمهام المنوطة بها .   

التطوير والبحث الشبكة األكاديمية البحثية يتم صيانتها وتحديثها .  
العلمي

الشبكة اإللكترونية للوزارةdata center  يتم تحديثها بشكل 
دوري .  

التطوير والبحث 
العلمي

التطوير والبحث  نظم معلومات حاسوبية يتم تطويرها . 
العلمي

 ملفات إدراج قضايا قطاع التعليم العالي على جدول أعمال 
وحدة مجلس الوزراءمجلس الوزراء يتم تحضيرها . 

 ملفات اجتماعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتم 
وحدة مجلس الوزراءتحضيرها )300( . 

 قرارات مجلس الوزراء ذات العالقة في التعليم العالي يتم 
وحدة مجلس الوزراءمتابعة تنفيذها . 

 احتياجات الوزارة من أجهزة ولوازم وأجهزة ومستهلكات يتم 
توفيرها حسب الموازنات المرصودة وحسب قانون الشراء 

العام . 
اإلدارة العامة للوازم

 الموظفين تم تسكينهم وتصويب أوضاعهم حسب الهيكلية 
الجديدة . 

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية

 كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتلقى التدريب 
المناسب )50( . 

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية

خطة تطوير للكادر العامل في الوزارة يتم إعدادها بناًء على 
دراسة االحتياجات التدريبية المبنية على بطاقات الوصف 

الوظيفة الجديدة . 
اإلدارة العامة 

للشؤون اإلدارية

الردود على االستفسارات الخاصة باالعتراف بمؤسسات 
التعليم العالي في الخارج . 

اإلدارة العامة للتعليم 
الجامعي

مجلس البحث االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي تم إصدارها . 
العلمي 
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الجهة المسؤولةالمخرجات األهداف 

االستدامة المالية لقطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي .   

مقترحات مشاريع تمويل يتم إعدادها وتقديمها للممولين . 

مجلس البحث صندوق وطني للبحث العلمي تمت مأسسته . 
العلمي 

وجود منظومة معايير وطنية 
للحوكمة والحكم الرشيد .   

 الشــكاوى الــواردة ذات العالقــة فــي قطــاع التعليــم العالــي 
وحدة الشكاوىيتــم متابعتهــا حســب نظــام الشــكاوى )1200( . 

 تقاريــر التدقيــق المالــي واإلداري وعلــى أنظمــة المعلومــات 
وحدة الرقابةالحاســوبية يتــم إصدارهــا للمعنييــن )15 تقريــر( . 

 التقاريــر الماليــة الدوريــة والطارئــة للــوزارة متوفــرة بنــاء علــى 
الشؤون الماليةطلــب المعنييــن فــي الوقــت والشــكل الالزميــن . 

فــي  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  التــزام  ضمــان   
الشؤون الماليةالسياســات الماليــة والمحاســبية المتبعــة فــي دولــة فلســطين .   

 دليل اإلحصاء السنوي يتم إصداره وتعميمه على المعنيين . 
اإلدارة العامة 

للتطوير والبحث 
العلمي

 اســتبانات البيانــات المطلوبــة للشــركاء الدولييــن والوطنييــن 
حــول إحصــاءات التعليــم العالــي يتــم اســتيفاؤها . 

اإلدارة العامة 
للتطوير والبحث 

العلمي

التطوير والبحث  المراكز البحثية يتم تسجيلها .     
العلمي

التعليم الجامعي تنظيم شؤون وانتخابات مجالس الطلبة )15( . 

ومتابعــة  الطلبــة  شــؤون  عمــداء  مجلــس  أعمــال  تنظيــم   
اجتماعاتهــم .  توصيــات 

اإلدارة العامة للتعليم 
الجامعي

4 .  ضمان جودة التعليم ضمن سياق 
نظام شامل للجودة بالشراكة 

الحقيقية مع مؤسسات التعليم 
العالي

يتــم  الفلســطينية  غيــر  الجامعــات  مــن  الطلبــة  شــهادات 
شــهادة( .   1400( معادلتهــا 

اإلدارة العامة للتعليم 
الجامعي

التعليم الجامعياالعتراف بمؤسسات التعليم العالي في الخارج .  

اعتمادهــا وتصديقهــا  يتــم  والعربيــة  الفلســطينية  الشــهادات 
شــهادة( .   75,000(

اإلدارة العامة للتعليم 
الجامعي

شــهادات خريجيــن التعليــم التقنــي يتــم مصادقــة شــهاداتهم 
خريــج( .  التعليم التقني)3000 

يتــم  ســنويا  شــهادة   3500 فاقــد  وبــدل  الشــامل  مصدقــات 
التعليم التقنيإصدارهــًا . 

التعليم التقنيبنية تحتية لكليات التعليم التقني تم تطويرها )6( .  

مؤسســات التعليــم العالــي األكاديميــة يتــم تقييمهــا بشــكل 
ســنويًا.  )	( دوري 

الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة

يتــم  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  األكاديميــة  البرامــج 
.)180( دوري  بشــكل  تقييمهــا 

الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة

الهيئة الوطنية برامج أكاديمية جديدة )75( سنويًا يتم دراستها. 
لالعتماد والجودة

تــم  التخصصــات  مــن  الســوق  حاجــات  حــول  دراســات  تقاريــر 
ســنويًا. دراســة   )12( إعدادهــا 

الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة
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الجهة المسؤولةالمخرجات األهداف 

ــات  ــاس الكفاي نظــام المتحــان الكفــاءة لخريجــي الجامعــات لقي
فــي التخصصــات يتــم إعــداده بالتوافــق مــع مؤسســات التعليــم 

العالــي.
الهيئة الوطنية 

لالعتماد والجودة

الخطــط الدراســية للبرامــج األكاديميــة يتــم تطويرهــا بنــاًء علــى 
ــر  احتياجــات ســوق العمــل والطريقــة الوطنيــة المعياريــة لتطوي

مناهــج التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي.
الهيئة الوطنية 

لالعتماد والجودة





القسم السابع

المالحق
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 المالحق 

الملحق رقم 1، لجنة إعداد االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والبحث العلمي )الفريق الوطني( 

 المؤسسةاالسم 

جامعة النجاح الوطنية .   أ .  د .  سمير أبو عيشة

جامعة القدس .   د .  حنا عبد النور  

جامعة بيرزيت .   د .  أحمد أبو هنية  

الجامعة العربية المفتوحة .  د .  نزار دويكات 

محافظة طولكرم .  د .  رائد القاروط 

         جامعة القدس المفتوحة .  أ . د .  مروان درويش

جامعة األقصى/غزة . د .  عمر مقداد

الجامعة اإلسالمية/غزة . أ . د .  عليان الحولي

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا/خانيونس . د .  أحمد أبو شنب

الجامعة العربية األمريكية .   د .  أحمد صدقة 

جامعة فلسطين التقنية خضوري .   د .  فراس اصليح 

الكلية العصرية الجامعية .   م .  أيمن صبيح 

باإلضافة إلى الفريق الداخلي من الوزارة:

 المؤسسةاالسم 

الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي .   د .  إيهاب القبج

مدير عام التطوير والبحث العلمي .   د .  أحمد عثمان

القائم بأعمال رئيس هيئة االعتماد والجودة والنوعية .   د .  معمر شتيوي

مدير التطوير .   أ .  عبير شهابي 

قائم بأعمال مدير الكليات .   م .  مي عبيد

رئيس شعبة التطوير .   أ .  ناريمان حجازي

إحصائي .   أ .  مرح حثناوي

القسم السابع
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الملحــق رقــم 2، أســماء الحضــور لورشــة عمــل الشــركاء لمناقشــة االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي لألعــوام 2023-2020 الموافــق 12/2/2020 

المؤسسة االسم الرباعي المؤسسة االسم الرباعي #

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي صبرين مزهر 34 PCBS ماهر صبيح 1

جامعة فلسطين التقنية د .  مكرم عباس 44 خبير تربوي وحيد جبران 2

كلية هشام حجاوي د .  ماهر حمارشة 54 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ضحى فخري بني عدة 3

ديوان الرئاسة الفلسطينية د .  ميسون ابراهيم 64 جامعة القدس حنا ابراهيم عبد النور 4

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي منجد سليمان 74 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي منير قزاز 5

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي امين محمد الشيخ 84 كلية الروضة للعلوم  سمر محمد ابو شمط 6

جامعة القدس المفتوحة أ . د مروان درويش 94 كلية الروضة للعلوم  د .  اسامة السفاريني 7

جامعة بيرزيت احمد ابو هنية 05 كلية مجتمع المرأة طارق سرحان 8

المجلس االعلى لألبداع خالد قاللوه 15 هيئة االعتماد 
والجودة ريم عيوش 9

جامعة بيرزيت نبيل دبدوب 25 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي د .  احمد عثمان 10

الجامعة االمريكية د .  احمد صدقة 35 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي م . عز الدين ابراهيم 11

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي مي عبيد 45 UNCSCO صوفيا ابو العظام 12

جامعة فلسطين التقنية نهى  55 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي مرح حثناوي 13

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي جمال جبارين 65 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي هاني أبو سنفه 14

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي سحر حويطات 75 كلية االمة الجامعية  عبد المحسن القواسمي 15

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي عبير دراغمة 85 جامعة بيرزيت سهير عايد 16

كلية المجتمع االبراهيمية د .  بسام الرجبي 95 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ايهاب صالح حمدان 17

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي ناريمان حجازي 06 كلية الحاجة عندليب عبد الله بني عودة 18

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي أ  .  عبير شهابي 16 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي احمد حمارشة 19

مؤسسة أسر الشهداء مي حشاش 26 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي صبيح الشكعة 20

الجامعة العربية المفتوحة د .  خالد عليوي 36 جامعة النجاح الوطنية د .  سمير ابو عيشة 21
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المؤسسة االسم الرباعي المؤسسة االسم الرباعي #

الجامعة العربية المفتوحة د .  نزار دويكات 46 جامعة القدس 
المفتوحة د .  عطية مصلح 22

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي د .  ايهاب القبج 56 اللجنة الوطنية للتربية  د .  دواس دواس 23

هيئة مكافحة الفساد زياد سراحنه 66 مدير دائرة التخطيط  حنين الشيخ 24

وحدة مجلس الوزارة سونيا ظاهر مساد 76 اتحاد الغرفة التجارية جمال جوابرة 25

هيئة االعتماد والجودة اياد ابو سمرة 86 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي اماني محيسن 26

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي روان سلطان 96 الهيئة الوطنية 

لالعتماد  مها عابدين 27

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي رنا الصالح 07 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي سارة بواية 28

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي مهيب ابو لوحة 17 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي رائد طوقان 29

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي اياد ابو عرة 27 الكلية الجامعية 

للعلوم  د .  طارق محمد الشيخ 30

وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي مؤيد على صوالحة 37 المجلس الطبي 

الفلسطينية د .  امين ثلجي 31

جامعة النجاح الوطنية نضال دويكات 47 الكلية الجامعية 
للعلوم  د .  ناصر السعافين 32

جامعة النجاح عنان عوني اغبر 57 وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي زينب تيسير مصلح 33

كلية الدعوة /قلقيلية محمــد  حســين 
ة د شــحا 67 معهد ماس علي جبارين 34

جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي  77 GIZ AMINA Sthnhilber 35

لالعتمــاد  الوطنيــة  الهيئــة 
ة د لجــو ا و رنا ابو زعرور 87 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي سامر عرقاوي 36

الكلية العصرية الجامعية بركات القصراوي 97 جامعة خضوري فراس صليح 37

التقنيــة  فلســطين  جامعــة 
ي ر خضــو رنا يوسف سمارة 08 وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي رقية كراجه 38

جامعة بوليتكنيك رزان عواودة 18 جامعة خضوري حسام يوسف قصراوي 39

كلية هشام حجاوي عالء درويش 28 وزارة الصحة د .  أمل ابو عوض 40

وزارة شؤون المرأة نوال حمد 38 جامعة البوليتكنيك جالل ساليمة 41

جامعة البوليتكنيك نور طهبوب 42



89 االستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي

وعبر تقنية الفيديو كونفرنس في مقر جامعة األقصى، شارك التالية أسماءهم من قطاع غزة:

المؤسسة االسم الرباعي # المؤسسة االسم الرباعي #

الجامعة اإلسالمية/
غزة أ . د .  محمد أحمد الحنجوري 9 جامعة األقصى/غزة أ . د .  أيمن محمود صبح 1

جامعة األقصى/غزة أ . نسرين شاكر سمارة 10 جامعة األزهر/غزة أ . د .  أمل الكحلوت 2

جامعة األقصى/غزة أ . مجدي حمادة 11 جامعة األزهر/غزة أ . حسن عاشور  3

جامعة فلسطين/ غزة د .  نادر أبو شرخ 12 الجامعيــة  الكليــة 
والتكنولوجيــا للعلــوم  د .  أحمد أبو شنب 4

جامعة غزة/غزة فريد القيق 13 جامعة األقصى/غزة د .  رائد الحجار 5

جامعة األقصى/غزة عمر عبد الحي مقداد 14 فلســطين  كليــة 
ة غــز / لتقنية ا د .  منصور محمد األيوبي 6

جامعة األقصى/غزة د .  منير أحمد سمور 15 الجامعيــة  الكليــة 
والتكنولوجيــا للعلــوم  د .  هشام محمد أبو عمرة 7

الجامعيــة  الكليــة 
والتكنولوجيــا للعلــوم  أ . محمد محمود النجار  8
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الملحق رقم 3، أسماء الحضور لورشة عمل لمناقشة مالحظات الخبير د .  أناس بوهالل من اليونسكو 

بيروت حول مسودة الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم العالي لألعوام 2020-2022، 
يوم األحد الموافق 1/3/2020

الوظيفة االسم 

خبير في التعليم العالي / مكتب اليونسكو في لبناند .  أناس بو هالل

اليونسكوسونيا أبو العظام

الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د .  إيهاب القبج

الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة/ التعليم العالي والبحث العلمي د .  معمر شتيوي

التعليم الجامعي/ التعليم العالي والبحث العلميأ .  رائد بركات

جامعة النجاح الوطنيةأ . د .  سمير أبو عيشة

جامعة القدس المفتوحةد .  مروان درويش

الجامعة العربية المفتوحةد .  نزار دويكات

جامعة القدسد .  حنا عبد النور

جامعة خضوريد .  فراس اصليح

محافظة طولكرمد .  رائد القاروط

الجامعة االمريكيةد .  احمد صدقة

جامعة بيرزيتد .  احمد أبو هنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلميد .  احمد عثمان

الكلية العصرية الجامعية م .  ايمن صبيح

وزارة التعليم العالي والبحث العلميعبير شهابي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميد .  احمد حمارشة

وزارة التعليم العالي والبحث العلميناريمان حجازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميمرح حثناوي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميم .  مي عبيد

وزارة التعليم العالي والبحث العلميم .  سامر موسى

وزارة التعليم العالي والبحث العلميمجدي خالد

وزارة التعليم العالي والبحث العلميريم عيوش

وزارة التعليم العالي والبحث العلميزينب شومان

وزارة التعليم العالي والبحث العلميصابرين مزهر






