
ملحق يصدر  ملرة  واحدة عن مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني في مؤسسة انقاذ الطفل

التعليم والتدريب املهني والتقني

جيري فيريل
مدير مؤسسة إنقاذ الطفل /الضفة الغربية وقطاع غزة

الغربية  الضفة  ف��ي  الطفل  إن��ق��اذ  مؤسسة  تعمل 
حافلة  عاما،بتجربة   35 م��ن  أك��ث��ر  م��ن��ذ   غ��زة  وق��ط��اع 
بالعطاء واالجن��ازات في مجاالت ونشاطات عده، هذا 
مؤسسة  م��ع  بشراكتها  الطفل  إن��ق��اذ  مؤسسة  وتفخر 
ميرسي كور ورابطة التعليم والتدريب املهني والتقني، 
العمل  في  الشركاء  من  وغيرها  الفلسطينية  والسلطة 
على تنمية القوى العاملة ضمن مشروع تطوير التعليم 
والتدريب املهني  والتقني، املمول من الوكالة األمريكية 
العمل على تطوير خدمات  يتم  الدولية، حيث  للتنمية 
من  الرابطة  مؤسسات  قبل  من  املقدمة  املهني  التعليم 
ملؤسسات  التحتية  األس��اس��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��أه��ي��ل  خ���ال 
الرابطة، وتطوير املناهج الدراسية، وتزويد اخلدمات 
كله،  ذلك  من  واأله��م  التوعية،  وأنشطة  االستشارية، 
القطاع  م��ع  ف��اع��ل��ة وم��س��ت��دام��ة  ع��اق��ات  إي��ج��اد شبكة 
يتناسب  مبا  الشباب  م��ه��ارات  تطوير  بهدف  اخل��اص. 
جوانب  تطوير  على  والعمل  التكنولوجي  التطور  مع 
املدى  على  للشباب  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة 

الطويل.
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  برنامج  يعتبر 
ف���ي م��ؤس��س��ة إن���ق���اذ ال��ط��ف��ل اح���د ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تهتم 
وت��رك��ز ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ال���ى ج��ان��ب ب��رام��ج اخ���رى تقوم 
على رعايتها وتنفيذها املوسسة مثل برنامج »سراج« 
وب��رن��ام��ج »ن��س��ي��ج« ال��ت��ي ت��رك��ز ف���ي م��ض��م��ون��ه��ا على 
إضافة  احلياتية،  وامل��ه��ارات  الشابة  ال��ق��ي��ادات  تطوير 
والتي  املجتمع  تطلعات  ع��ن  تعبر  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  إل��ى 
املهمشة   املجتمعات  في  الشبابية  املشاريع  على   تركز 
في  األي���ام  ه��ذه  املطلوبة  العمل  ف��رص  معظم  أن  حيث 
العاملة  واألي��دي  للفنيني  احلاجة  على  مبنية  فلسطني 
قطاع  ت��ط��وي��ر  ب����دون  حتقيقه  مي��ك��ن  ال  وه����ذا  امل��ؤه��ل��ة 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، وت��ع��زي��ز دور 
واخلاص  ال��ع��ام  والتقني  املهني  ال��ت��دري��ب  م��ؤس��س��ات 
التعليم  من  النوع  هذا  في  الفلسطينيني   الشباب  لدمج 
ومتابعتهم وتوفير فرص العمل  لهم، واحلد من نسب 
ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر، واأله����م م��ن ذل���ك، ت��وف��ي��ر االستقرار 
السكان.  من  كبيرة  لشريحة  واالجتماعي   االقتصادي 
توسيع  إلى  شركائها،  مع  الطفل  إنقاذ  مؤسسة  تتطلع 
لتقدمي  املقبلة  السنوات  م��دى  على  البرامج  ه��ذه  نطاق 

أكبر قدر من املنفعة للشباب الفلسطينيني.

ƞǾƭƘƢƢǝȃƗ

تطوير وتنمية القوى العاملة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة

املهني  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ط��ل��ب��ة  م���ن   %90
على  تخرجهم  بعد  مباشرة  يحصلون  والتقني 
اآلن  فرص عمل، والعديد من اخلريجني أصبحوا 
رجال أعمال مشاهير مثل السيد عبد املجيد سامة 
امل���ن���ار وه���و االس����م األول على  م��ح��ات  ص��اح��ب 
احلداد  إب��راه��ي��م  والسيد  أري��ح��ا   منطقة  مستوى 
وهو االسم األول في منطقة جنني وغيرهم الكثير 

من األسماء.

  مؤسسات وأفراد قصص جناح ومقاالت ونشاطات وتقارير حول التعليم والتدريب املهني والتقني.
  رجل األعمال الكبير إبراهيم حداد يتحدث عن جتربته في التعليم والتدريب املهني .

  مقاالت من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل واحتاد الصناعات الفلسطينية.
  ضمن فعاليات مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني  وحتت رعاية الرئيس محمود عباس:الدكتور صبري صيدم 

مستشار الرئيس لالتصاالت يفتتح أكادميية سيسكو في مدينة نابلس، ويشارك في فعاليات املعرض السنوي واليوم 
املفتوح في مدينة اخلليل. 

طالع/ي في هذا امللحق

املعلومات واآلراء الواردة في هذا امللحق تعبر عن وجهة نظر كّتابها، 
وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة إنقاذ الطفل أو املشروع 
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يهدف مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني املمول من الوكالة األمريكية للتنمية 
ويستهدف  الفلسطينيني.  الشباب  م��ه��ارات  وتنويع  متكني  إل��ى   »USAID« الدولية 
املشروع مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني في الضفة الغربية التابعة لرابطة 
مؤسسات التعليم والتدريب املهني غير احلكومية.  ويهدف املشروع إلى تطوير قطاع 
التدريب والتعليم املهني وتنمية قدراته ليزيد من فرص الشباب في التعليم والتدريب 
الشبابية  بالطاقات  الفلسطيني  العمل  سوق  تزويد  بهدف  القدرات  وتطوير  والعمل 

اإلنتاجية العاملة ومبا يخدم حتسني سبل العيش للشباب الفلسطيني.  
باعتبارها  الطفل  إنقاذ  مؤسسة  من  كل  يضم  ائتاف  قبل  من  املشروع  تنفيذ  يتم 
تنفيذه  على  والقائمني  املشروع  يسعى   . كورب  ميرسي  ومؤسسة  الرئيسي،  املتعاقد 
إلى تطوير ومتكني رابطة مؤسسات التعليم والتدريب املهني الفلسطينية للعمل على 
الشباب  أم��ام  ومستدامة  جدية  خ��ي��ارات  إل��ى  والتقنية  املهنية  العمل  مجاالت  حتويل 

الفلسطيني. 

الهدف العام واألهداف اخلاصة للمشروع:
التقني واملهني في تقوية  وتفعيل  التعليم والتدريب  العام ملشروع  الهدف  يتمثل 

بقلم الياس نصري بابون 
رابطة التعليم والتدريب املهني والتقني 

نظراً لقلة عدد املدارس الثانوية الصناعية في الضفة الغربية تشكلت في أواسط 
الضفة  في  الثانوية  امل���دارس  م��دراء  باسم  تعرف  جلنة  القرن  ه��ذا  من  السبعينيات 
الغربية ضمت في حينها 4 مدارس حكومية ومدرستني خاصتني ومركز تدريب مهني 
خاص نذكرها بالترتيب مدرسة نابلس الثانوية الصناعية ومدرسة طولكرم الثانوية 
احلسني  بن  عبدالله  وم��درس��ة  الصناعية  الثانوية  دب��وان  دي��ر  وم��درس��ة  الصناعية 
الصناعية  الساليزيان  ومدرسة  القدس  في  الثانوية  الصناعية  واملدرسة  القدس  في 
ومركز تدريب مهني االحتاد اللوثري في القدس في حينها، وقد سعى السيد املهندس 
بالتعاون  اللجنة  ه��ذه  تأسيس  إل��ى  القدس  في  الثانوية  املدرسة  مدير  القيق  حسن 
الله حيث كان املهندس هاشم عشائر مدير  والتنسيق مع مديرية تربية وتعليم رام 

التربية وموجه التعليم الصناعي فيها لصغر عدد املدارس آنذاك .
احلكومية  غير  وتلك  احلكومية  امل��ؤس��س��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ب��روح  اللجنة  وعملت 
التابعة جلمعيات خيرية عاملة في قطاع التعليم والتدريب املهني في الضفة الغربية، 
واجتهدت اللجنة لتوفير الكتب واملطبوعات املدرسية وتنظيم مواعيد السنة الدراسية 
اململكة  م��ن  واملناهج  الكتب  وإح��ض��ار  العامة  الثانوية  امتحان  ف��ي  اجل��ه��ود  وتنسيق 
العام  مطلع  م��ن  عملها  ف��ي  اللجنة  واستمرت  آن���ذاك  امل���وارد  لشح  الهاشمية  األردن��ي��ة 
الدراسي 1976 -1977 ولغاية العام الدراسي 1978 -1979 على أنها جلنة وطنية 
تعمل حتت إشراف مديرية التربية والتعليم - رام الله بصورة شبه رسمية على أنها 
الصناعية من  امل��دارس  ما يعترض  للتغلب على  الصناعية  امل��دارس  م��دراء  مبادرة من 

مشاكل من خال اجتماعات شهرية دورية.
عند استام السلطة الوطنية الفلسطينية ملف التعليم العام ومن ضمنه التعليم 
الصناعي واملهني في أوائل العام 1995 ، عملت السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة 
على تطوير التعليم العام وأولت التعليم املهني والتقني عناية خاصة متثلت بزيادة 
إعادة  على  وعملت  والقطاع  الغربية  الضفة  في  الصناعية  امل��دارس  ع��دد  في  كبيرة 
لقي  ولقد  ال���وزارة  تنفذها  التي  األنشطة  كافة  في  احلكومية  غير  املؤسسات  إش��راك 
اهتمام الوزارة واحلكومة باملؤسسات اخلاصة التقدير، األمر الذي دفع اجلمعية إلى 
تسخير كافة إشكال التعاون بني اجلمعية والوزارات املختلفة  األمر الذي دفع عجلة 
التعليم والتدريب املهني والتقني إلى اإلمام إال انه هنالك من املزيد ليعمل ومن اجلميع 

وبحاجة لتضافر اجلهود والتنسيق األمثل لتحقيق الفائدة القصوى.
وبعد إقرار إستراتيجية التعليم والتدريب املهني من قبل وزارة التربية والتعليم 
العالي وزارة العمل الفلسطينية منذ العام1999 سعت مؤسسات التعليم والتدريب 
املهني غير احلكومية في فلسطني إلى توحيد جهودها، حيث سعت تلك املؤسسات إلى 
التنسيق والتعاون ومن ثم توحيد اجلهود من خال إنشاء رابطة التعليم والتدريب 
املهني غير احلكومية في العام 2003 ومقرها احلالي مدينة رام الله  وهي ممثلة في 
أن  ذك��ره  واجلدير  فلسطني.  في  التقني  و  املهني  التدريب  و  للتعليم  األعلى  املجلس 
العديد من تلك املؤسسات تدرب وتؤهل الشباب والشابات من جميع مناطق الضفة 
العديد منها بدأ بتقدمي  أن  املناطق كما  العديد من تلك  والقطاع والقدس وموزعة في 
وت��ق��دم مؤسسات  ال��ق��رن،  ع��ن نصف  يزيد  م��ا  ال��ق��رن ومنها  ع��ن  يزيد  م��ا  منذ  خدماته 
الرابطة خدماتها التدريبية لتأهيل الشباب الفلسطيني ولتخريج مهنيني مهرة خلدمة 

لرفع  دورات  من  العديد  املؤسسات  تلك  وتقدم  قدمت  كما  الفلسطيني.  العمل  سوق 
الكفاءات للعاملني في السوق في مهارات محددة وبحسب التطور احلاصل في املهنة 
وعلى حسب الطلب واحلاجة من اجلدير بذكره هنا أن الرابطة تشكلت في البداية من 
سبع مؤسسات مكونة من مدرستني صناعيتني وخمسة مراكز مهنية في كل من املدن 
القليلة  السنوات  وخ��ال  وغ��زة  وأريحا  والقدس  حلم  بيت  م��دارس  ضمت  الرئيسية 
األخيرة امتدت الرابطة لتشمل مدينة بيت جاال واخلليل ونابلس ورام الله والرابطة 
بصدد زيادة عدد املراكز ليصل عددها إلى 48 مركزاً ومؤسسة تدريبية بحلول العام 
الغربية وقطاع غزة  التغطية اجلغرافية لكافة مدن وقرى الضفة  2012 بحيث تتم 
بهدف نشر الوعي املهني وتعزيز االقتصاد الوطني بعيداً عن الفئوية وخلق جيل من 
الشباب املدرب عملياً وخلقياً خلير ومنفعة أسرهم من خال توفير لقمة العيش الكرمي 

لهم واحمليطني بهم .

مجاالت التدريب التي توفرها مؤسسات الرابطة
 قطاع التخصصات الصناعية املختلفة: كالنجارة والتنجيد والديكور واحلدادة 
واخلراطة  وامليكاترونيكس  السيارات  والكترونيات  وميكانيكا  وكهرباء  واللحام 
والكهرباء  واألملنيوم  والفيديو  الصناعية  واألقمار  والتلفزيون  والراديو  والتسوية 
التحكم  وأنظمة  والتبريد  والتكييف  الصناعية  وااللكترونيات  والصناعية  املنزلية 
الكهروهوائية والهيدروليكية وصيانة األجهزة املنزلية والتمديدات الصحية والتدفئة 

املركزية  والصيانة العامة
وصيانة  احملوسبة  اآلالت  برمجة  املعلومات:  تكنولوجيا  و  االت��ص��االت  قطاع 
املكتبية.  واألجهزة  احلاسوب  أجهزة  وصيانة  واالتصاالت  النقالة  الهواتف  أجهزة 
قطاع احلرف الفنية و الفنون و املهن السياحية: احلرف الفنية كالسيراميك واخلزف 
وخشب الزيتون والصدف وأعمال املعادن الثمينة وأعمال الفضة والزجاج والفخار 

واخلياطة والتطريز والدليل السياحي.
قطاع اإلعام : صناعة األفام الوثائقية وتصميم غرافيكي.

قطاع الفندقة: خدمة طعام و شراب و إدارة فنادق.
قطاع التجارة:  محاسبة و إدارة و أعمال إدارية متوسطة.

قطاع الصحة األولية: عامات صحة أولية وعاج طبيعي.
يحصل اخلريجون/ات من مؤسسات الرابطة على شهادة اجتياز الدورة احملددة 
التربية  وزارة  أو  الفلسطينية  العمل  وزارة  وم��ن  امل��رك��ز  إدارة  م��ن  عليها  م��ص��ادق 

والتعليم والتعليم العالي.
االقتصادية  القطاعات  تخدم  الرابطة  مؤسسات  م��ن  املقدمة  التدريب  م��ج��االت 

املتنوعة اإلنشاءات واخلدمات و السياحة والصحة والصناعة والتجارة.

في  نحل  كخلية  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  تطوير  مشروع  عمل 
الفترة السابقة، وقد جنح في إمتام االجنازات التالية«

أوال« على صعيد   احلمات التوعوية  والتدعيمية 
* إطاق احلملة التوعوية التدعيمية األولى » أها وسهاً« 

* إصدار النشرة اخلاصة مبؤسسات التعليم والتدريب املهني 
* إنتاج لوحة إعانية ليتم تعليقها في مؤسسات الرابطة لتدعيم مكانة 

التدريب والتعليم املهني والتقني.
* تنفيذ اليوم املفتوح واملعرض السنوي في جامعة بوليتكنيك فلسطني.

* إصدار ملحق إعامي  خاص بالتعليم والتدريب. 
* إصدار التقومي السنوي أو »رزنامة« 2010.

* إصدار دفتر ماحظات الطالب الذي سيتم توزيعه على طلبة املدارس. 
* يجري العمل حاليا على إنتاج ستة سبوتات تلفزيونية سيتم بثها في 
 * الى  إضافة  فلسطني.  لفضائية  إضافة  احمللية  التلفزة  محطات  معظم 
العمل على لوحات إعانية توعوية تدعيمية سيتم تعليقها على مداخل 

املدن الرئيسية. 
ثانيا: على صعيد الدراسات 

*استكمال دراسة احتياجات السوق من التخصصات واملهارات احلديثة 
املهني وذلك  التعليم والتدريب  التي يجب تزويدها للخريجني من قطاع 

بحسب احلركة االقتصادية للمواقع اجلغرافية لعمل املؤسسات. 
على  وامل��م��ارس��ات( للتعرف  التوجهات  )امل��ع��رف��ة،  دراس���ة  استكمال   *
نتيجة  املهني  التعليم  ف��ي  الشباب  ان��خ��راط  دون  حت��ول  التي  املعيقات 
وضعف  املهني  بالتعليم  املرتبطة  والوصمة  املسبقة  السلبية  لألفكار 

مكانة هذا القطاع مقارنة بالتعليم األكادميي الرسمي واجلامعي. 
*دراسة ميدانية لبرامج املهارات احلياتية والريادية للشباب.

ثالثا:على صعيد البنية التحتية
 * تطوير اخلطط التفصيلية لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بكل مؤسسة 

من مؤسسات الرابطة املشاركة في املشروع. 
* تنفيذ برامج تأهيل وحتديث البنية التحتية ألبنية ومرافق مؤسسات 

الرابطة والتي شملت. 
*  ترميم  العديد من األبنية وتأهيل املرافق احلالية وإضافة مرافق جديدة 
إضافة لتزويد كافة املؤسسات مبا حتتاج من األجهزة واملعدات املكتبية 

ومختبرات الكمبيوتر احلديثة.
التكنولوجي  التحديث  م��ج��ال  ف��ي  امل��ؤس��س��ات  ق���درات  بتطوير  ال��ب��دء   *
حديثة  كمبيوتر  مختبرات  ت��زوي��د  خ��ال  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
ودمجها  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلاصة  البرامج  على  املدربني  وتدريب 

وتضمينها في املناهج التعليمية والتدريبية.
»School to Career« رابعا: على صعيد برنامج من املدرسة إلى املهن

املهن،   ال��ى  امل��درس��ة  م��ن  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  التجريبية  امل��رح��ل��ة  ان��ط��اق   *
العليا  ال��ص��ف��وف  ف��ي  ال��ع��ال��ي  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ش��راك��ة 
التربية والتعليم املدارس اخلاصة  األساسية في عدد من مدارس وزارة 

وعدد من املراكز الشبابية.
* االنتهاء من تدريب 24 مرشد ومرشدة اجتماعية من دوائر التربية والتعليم 
على مهارات التوجيه واالرشاد املهني التفاعلي التشاركي ما بني الرابع عشر 

والرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2009 في االردن. 
 

النشاطات املخطط تنفيذها املرحلة القادمة.
* تزويد املؤسسات مبعدات حديثة للمشاغل في التخصصات املختلفة.  

احتياجات  يعكس  مبا  للتخصصات  املناهج  بعض  وتطوير  مراجعة   *
السوق.

التعليمية  البرامج  على  واملشرفني  للمعلمني  تدريبية  دورات  تنفيذ   *
والتدريبية باستخدام تقنيات التعليم احلديث. 

واإلدارية  املالية  اإلدارة  في  للمؤسسات  مكثف  تدريب  برنامج  إطاق   *
وإدارة  وجتنيد  العمل  استراتيجيات  وتطوير  والتشبيك  وللتخطيط 

األموال واملوارد البشرية.
* يتم التحضير الفتتاح ثمانية تخصصات مطلوبة في سوق العمل مع 

بداية السنة الدراسية القادمة.
سوف يتم البدء بتنفيذ برنامج التلمذة املهنية لبعض التخصصات.

وبدء  الرابطة  ملؤسسات  التحتية  البنية  تأهيل  ف��ي  العمل  *استكمال 
التحضيرات للعمل في أربع مؤسسات أخرى.

إلى  املدرسة  »من  ملشروع  التجريبية  املرحلة  بتنفيذ  البدء  يتم  سوف   *
املهن«.

العمل على تطوير منهاج للمهارات احلياتية واملهارات الريادية للشباب

مساهمة الشباب للمساهمة في بناء دولة فلسطينية قادرة على احلياة.
ويتمثل الهدف االستراتيجي للمشروع في زيادة وجودة خدمات التعليم والتدريب 
من  العيش  سبل  وتوفير  والعمل  التعليم  في  الشباب  فرص  لتحسني  واملهني  التقني 
خال استخدام نهج يتسم باالبتكار والتجديد والتحديث ويستجيب الحتياجات رابطة 
املؤسسات األهلية العاملة في مجال التعليم والتدريب التقني واملهني والقطاع اخلاص 

والشباب أنفسهم.
النتائج املتوقعة:

لتوفير  احلكومي  غير  واملهني  التقني  للتعليم  الوصول  وإمكانية  توافر  زي��ادة   .1
فرص عمل فاعلة.

في  العاملة  األهلية  املؤسسات  تقدمها  التي  اخلدمات  ومائمة  ج��ودة  حتسني   .2
قطاع التعليم والتدريب التقني واملهني.

3. زيادة إقبال الشباب واألسر واملجتمع الفلسطيني على التعليم والتدريب التقني 
واملهني.

4. توسيع مشاركة املجتمعات احمللية والقطاع اخلاص في دعم التعليم والتدريب 
التقني واملهني.

  

إجنــــــازات املشروع مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني

في حفل افتتاح مقر رابطة التعليم والتدريب املهني والتقني - رام الله

ان مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني في 
مؤسسة إنقاذ الطفل ساهم في تعزيز وبناء 

قدرات رابطة التعليم  والتدريب املهني من خال 
إيجاد مقر دائم للرابطة، مجهز بكافة التجهيزات 

الازمة، خلدمة كافة املستفيدين 

الياس نصري بابون 

جمعية البر أريحا  قبل أعمال التأهيل

جمعية البر أريحا  بعد أعمال التأهيل

جمعية رابطة 
التعليم والتدريب املهني 
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التعليم والتدريب املهني والتقني مت عقد دورة  ضمن فعاليات برنامج تطوير 
املشروع  تطوير  مت  املهن،  إل��ى  امل��درس��ة  من  مشروع  منهجية  على  مدربني  تدريب 
املذكور من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل في األردن بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 
ومعلمي  التربويني/املهنيني  املرشدين  من  متدرب/ة   24 استهدف  ال��ذي  األردنية 
املدارس اخلاصة ومدارس التعليم املهني والتقني والعاملني في قطاع الشباب من 
الواقعة بني 2009/11/24-14  الفترة  الغربية وذلك في  كافة محافظات الضفة 
في العاصمة األردنية عمان. وقد اشتمل التدريب على تزويد املتدربني مبجموعة من 
املهارات الفنية والتقنية والتطبيقية في مجال التوجيه واإلرشاد املهني والوظيفي. 

بناء قدرات
على  والتربويني   املهنيني  املرشدين  ق��درات  بناء  التدريب  ه��ذا  من  الهدف  ك��ان 
املنهجية الصحيحة لعلمية اإلرشاد الوظيفي. بحيث يتم حتقيق هذه األهداف من 

خال مستويني:
املستوى األول: املرشدين املهنيني

بأسلوب  الوظيفي  اإلرش��اد  جلسات  تنفيذ  أساليب  املهنيني  املرشدين  إكساب 
تفاعلي ذو صلة بالواقع اخلاص باختيار الطلبة ملساراتهم املهنية والوظيفية. 

إكساب املرشدين املهنيني املهارات الازمة لتنفيذ املسح امليداني الذي يعتبر من 
أنشطة استكشاف سوق العمل، ويتضمن مجموعة من املهارات منها: التعرف على 
إجراء  لغايات  األعمال  أصحاب  مع  التنسيق  الوظيفية،  الطلبة  واهتمامات  رغبات 
حتليل  على  ومساعدتهم  امليداني  املسح  تنفيذ  خال  الطلبة  على  اإلش��راف  املسح، 

البيانات واخلروج بنتائج لها عاقة باملسار الوظيفي.
شبكة  لبناء  واإلستراتيجيات  التطبيقية  امل��ه��ارات  املهنيني  املرشدين  إكساب 

شراكات فاعلة مع القطاع اخلاص 
املختلفة  التشغيلية  والقطاعات 

في مجتمعاتهم. 
 املستوى الثاني: الطلبة  

مع  العمل  من  املرشدين  متكني 
مبجموعة  ت��زوي��ده��م  على  الطلبة 
تعمل  التي  التفاعلية  األنشطة  من 
مبدأ  ح��ول  تفكيرهم  استثارة  على 
الوظيفي  أو  امل��ه��ن��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات 
للطلبة  الفرصة  وتوفير  املطلوبة 
لتطوير مجموعة مهارات تساعدهم 
للفرص  امليداني  املسح  تنفيذ  على 
واملوارد املوجودة في املجتمع ومن 
العملي  التدريب  ف��رص  توفير  ث��م 

على الوظائف املختلفة  في القطاع اخلاص وسوق العمل الفلسطيني. 
تغيير للمفاهيم التقليدية

التوجيه  ف��ي  تفاعلي  تشاركي  تطبيقي  حديث  لنهج  بعرضة  التدريب  متيز 
واإلرشاد املهني)الوظيفي(.

من جهته يرى املشارك فؤاد محمود صالح الذي يعمل مرشدا تربويا في مدرسة 
التقليدية في  التدريب قد عمل على تغيير بعض املفاهيم  الثانوية أن هذا  طوباس 
الذي كان يقتصر سابقا  داخل غرفة الصف واستخدام  التربوي  العمل اإلرش��ادي 
التوجه للعمل  التدريب سيتم  األسلوب السردي والتلقيني للطلبة، ولكن بعد هذا 
وسائل  واستخدام  لذاته  الطالب  معرفة  على  التركيز  في  تتلخص  أخرى  بطريقة 
اتخاذ  على  الطالب  ق���درة  تعزيز  ال��ى  إض��اف��ة  امل��واق��ع  ف��ي  والعمل  امل��ي��دان��ي  امل��س��ح 
التدريب  القرار فيما يتعلق في مساره املهني والوظيفي.  وقد وصف فؤاد صالح  
املهني  التوجيه  ح��ول  س��ائ��دة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  النمطية  ال��ن��ظ��رة  بتغير  متيز  ق��د  ب��أن��ه 
والتربوي وسيبدأ التوجه للعمل مع الطالب داخل وخارج غرفة الصف بالتنسيق 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  في  املختصة  املختلفة  واجل��ه��ات  املؤسسات  مع 
الداعمة. يضيف  املهن وكل اجلهات  والقطاع اخلاص وأصحاب  األهل  الفلسطينية 
تعرفنا على التجربة األردنية وسنقوم باالستفادة منها وتقنينها مبا يتناسب مع 
يأمل  العالي.  والتعليم  التربية  وزارة  وفلسفة  ورؤية  الفلسطيني  املجتمع  حاجة 
فؤاد صالح أن يبدأ العمل باخلطوات القادمة لتعميم التجربة على مرشدين آخرين 
يتناسب مع احلاجة احلقيقية  التدريبي مبا  الدليل  التعديات على  ووضع بعض 
للطلبة الفلسطينيني.  وقد أشاد  بعمل املدربني واملشرفني على التدريب الذين كانوا 

على قدر كبير من التعاون واملسؤولية والتفهم الحتياجات املجموعة.
اضافات نوعية

من جهتها حتدثت املشاركة رنا 
سعدي والتي تعمل مرشدة تربوية 
عن  الثانوية  العبيدية  مدرسة  في 
جت��رب��ت��ه��ا ف���ي ه���ذا ال��ت��دري��ب ال���ذي 
ونوعية  جديدة  إضافات  على  عمل 
ف���ي ط��ري��ق��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ث��ل ادخ���ال 
امل���ي���دان���ي وعمل  امل���س���ح  م���وض���وع 
املهارات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  امل��ق��اب��ات 
واملتطلبات اخلاصة باملهن املختلفة 
أصحاب  مع  مباشرة  ل��ق��اءات  بعقد 
امل��ه��ن امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وت��ض��ي��ف سعدي  
أن هذا التدريب كان مكما ملا يعمل 
طريقة  أن  إال  املرشدين  هؤالء  عليه 
الطرح كانت ضمن أفق أوسع وأكثر 

حداثة إبداعاً وتطورا. 

مت بنجاح عقد دورة تدريب املدربني 
على منهجية مشروع من املدرسة إلى املهن 

معرض سنوي ويوم 
مفتوح للتعليم والتدريب 
املهني والتقني في جامعة 

بوليتكنيك فلسطني

جذورها  وضعت  بل  باجلديدة  ليس  اإلقليمية  سيسكو  اكادميية  افتتاح  فكرة 
حالت  الثانية  االنتفاضة  وان��ط��اق  القائم  ال��وض��ع  خصوصية  ول��ك��ن    2000 ع��ام 
دون إطاق النشاط في توقيته املناسب إال أن إصرار   مؤسسة  إنقاذ الطفل وضمن 
مشروعها تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني وبالشراكة مع مؤسسة ميرسي 
كور كان العامل األساسي الذي ساهم في افتتاح  رسمي   لألكادميية مت في السابع 
والعشرين من  شهر اكتوبر  في كلية هشام حجاوي التكنولوجية في مدينة نابلس،  
وبتمويل من  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية »USAID«  وقد حضر هذا احلدث 

شخصيات رسمية ودولية ومحلية أكدت كلها على أهمية هذا احلدث.
فقد أكد السيد جيري فارل مدير مؤسسة إنقاذ الطفل في األراضي الفلسطينية  
أن هذا احلدث هو مؤشر على قدرة أهالي مدينة نابلس على مواصلة تعليمهم العالي 
موضحا أن األكادميية ستساهم في اخراط الشباب الفلسطيني في عالم التكنولوجيا 

الذي من شانه أن يزيد فرص التنافس لدى الشباب واحلصول على فرص عمل.
افتتاح  أن  إل��ى  لاتصاالت  الرئيس  مستشار  صيدم  صبري  دكتور  اعتبر  فقد 
ويفتح  الوطن  لبنات  من  جديدة  لبنه  وض��ع  فيه  يتم  مشهود  ي��وم  هو  األكادميية 

شريانا للحياة في أن هناك قصة جناح جدية تؤسس لوطن جديد. 

دكتور صبري صيدم يشارك في فعاليات اليوم املفتوح واملعرض السنوي في جامعة بوليتكنيك فلسطني

دكتور صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون االتصاالت واملعلوماتية والتعليم التقني

»افتتاح أكادميية سيسكو  هو يوم مشهود يتم فيه وضع لبنه 
جديدة من لبنات الوطن ويفتح شريانا للحياة..«

األمريكية  الوكالة  بعثة  مدير  نائب  ك��ارل��ن   شيري  السيدة  ب��دوره��ا  وأك���دت 
التعليم  تطوير  م��ش��روع  أهمية  على  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  الدولية  للتنمية 
والتدريب املهني والتقني التي تأتي ضمنه هذه الفعالية في إحداث تغيير جذري 

وسريع يتاءم مع سرعة وتطور تكنولوجيا املعلومات.
وحتدث في ذلك اليوم كل األمني العام لكلية هشام حجاوي ناصر العالول الذي 
ركز على استمرار الكلية في تطوير الشراكات القيمة وتقدمي اخلبرات  التدريبية 
التعليم  راب��ط��ة   رئيس  ب��اب��ون  ال��ي��اس  السيد  أك��د  كما  ال��س��وق،  حاجة  تائم  التي 
التعليم مفتخرا  لرفع مكانه  أيضا  األكادميية تهدف  أن هذه  املهني على  والتدريب 
باختيار كلية هشام حجاوي كعضو من أعضاء رابطة التعليم والتدريب التقني في 
فلسطني.وشكر  السيد نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية  ما هر النتشه القائمني 

على األكادميية الختيارهم جامعة النجاح  الفتتاح  األكادميية.
الفني  واجلدير بالذكر أن اكادميية سيسكو ستعمل على رعاية وتقدمي الدعم 
فلسطني،  في  محلية  كأكادميية  باعتمادها  ترغب  التي  احمللية  املؤسسات  لكافة 
وستوفر للطاب دورات في التكنولوجيا والكمبيوتر والصيانة وتطوير املهارات 

واالتصال الاسلكي ونظام حماية شبكات االنترنت.

جتهيزات أكادميية سيسكو

في افتتاح أكادميية سيسكو

جانب تطبيقي من التدريب / األردن

حتت  املهني   والتدريب  التعليم  مشروع  أطلق   2009/10/19 بتاريخ 
املفتوح  واليوم  السنوي  املعرض  فعاليات  عباس،  محمود  الرئيس  رعاية 
للتنمية  األميركية  الوكالة  م��ن  امل��م��ول  والتقني،  املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
الدولية )USAID(، بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم العالي والعمل 

والشؤون االجتماعية، وذلك في حرم جامعة بوليتكنك فلسطني في اخلليل. 
وحضر االفتتاح د. صبري صيدم ممثا عن الرئيس، وشيري كارلن نائب 
مدير بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
احمللية  واملؤسسات  اإلنسانية،  للمساعدات  الدولية  الوكاالت  عن  وممثلون 
غير احلكومية وعن املؤسسات الدولية املانحة والقطاع اخلاص ومؤسسات 

التدريب والتعليم املهني في فلسطني.
املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  مؤسسات  طلبة  منتجات  امل��ع��رض  وتضمن 
تضمن  كما  اخل��اص.  القطاع  من  الراعية  الشركات  إل��ى  باإلضافة  والتقني، 
اليوم املفتوح فقرات وعروضا مسرحية وموسيقية تعزز وتظهر أهمية قطاع 
التعليم والتدريب املهني والتقني في فلسطني.وأشار القائمون على املعرض، 
في بيان صحافي، إلى أن املعرض واليوم املفتوح أتاح الفرصة ملمثلي القطاع 
اخلاص للتفاعل مع الشباب واملجتمع لشرح وإيضاح احتياجاتهم وتسليط 
الضوء على أهمية التعليم والتدريب املهني والتقني في توفير فرص العمل 
لهم، باإلضافة إلى انه منح القطاع اخلاص فرصة لترويج منتجات شركاتهم 

وإبراز دورها في بناء االقتصاد الفلسطيني.
للتعليم  املفتوح  السنوي واليوم  املعرض  أن  املعرض على  وأكد منظموا 
والتدريب املهني والتقني عمل على إظهار إبداعات وجناحات األفراد والطلبة 
القطاع  احلاصلني على شهادات ومهارات تقنية ومهنية، وأكد على دور هذا 
في إنعاش االقتصاد الوطني ورفاهيته، وخلق التنمية االقتصادية وتشجيع 

األعمال واالستثمارات فضا عن النمو االقتصادي والصناعي.
وميثل املعرض السنوي واليوم املفتوح مبادرة رابطة التعليم والتدريب 
التنموي،  القطاع  هذا  قضايا  حول  الوعي  رفع  في  للمساهمة  األول��ى  املهني 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  برنامج  نشاطات  أح��د  املعرض  ويعتبر 
املمول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية. واعتبر صيدم، مستشار الرئيس 
املفتوح  اليوم  احتفال  التقني،  والتعليم  املعلومات  وتكنولوجيا  لاتصاالت 
مبثابة "يوم ميمون ألنه يحيي مجاال يتجاوزه البعض كثيرا"، مشيرا إلى أن 
التعليم والتدريب املهني التقني يجب أن يحتل مكانة كبيرة في املجتمع. وأكد 

أن التعليم املهني يقوم بدور ريادي ال يقل أهمية عن غيره من املجاالت.

TVET  مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني

د.صبري صيدم

مستشار الرئيس للشؤون االتصاالت 

والمعلوماتية والتعليم التقني
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20104  كانون ثاني

عام وأكثر تكلل بجهود مثمرة بني كل من مشروع تطوير  التدريب والتعليم 
في  املهني   والتعليم  التدريب  رابطة  ومؤسسات  الطفل  إنقاذ  مؤسسة  في  املهني 
الشمال واجلنوب والوسط مبا في ذلك مدينة القدس، الذين اجتمعوا معا لتحقيق 
مؤسسة   عشرة  أحد  املشروع  زود   وقد  مختلفة،  ووسائل  بأساليب  واح��د  هدف 
وصيانة  ترميم  بأعمال  ق��ام  كما  ت��دري��ب  وم��راك��ز  ح��اس��وب  وأج��ه��زة  مبختبرات 
العمل حاليا على تنفيذ  التحتية  للكثير من تلك املؤسسات، ويجري  البنية  على 
ل��ذل��ك وج��دن��ا من  ال��ت��ع��اون املستقبلي،   أف��ق  مجموعة م��ن اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج مل��د 

الضرورة  تعريف القارئ بشكل مختصر على تلك املؤسسات ودورها ونشأتها.

جمعية البر تاريخ إنساني
شهدت الفترة االخيرة تطورا نوعيا على صعيد جمعية البر بأبناء الشهداء 
من خال العمل التراكمي الذي بدأته منذ عام 1952، وذلك في اطار العملية 
التراكمية والتجربة املطولة التي توجت أخيرا بانفتاحها على السوق احمللي 

وحاجته من االيدي العاملة على الصعيد الفني واملهني.
مشروع  مع  اجلمعية  ربطت  التي  الشراكة  خ��ال  من  اجلهد  ه��ذا  وتتوج 
التدريب املهني، الذي ينفذ من قبل مؤسسة انقاذ الطفل، وفي هذا االطار يقول 
مبشروع   البر  جمعية  ارتبطت  البر،  جلمعية  اإلداري  املدير  العابدين  جمال 
الطفل.  إنقاذ  مؤسسة  في  املهني  والتعليم  التدريب  مشروع  مع  مثمر  شراكة 
بعض  س��وى  م���دارس  أي  فيها  يوجد  ل��م  فترة  ف��ي  البر  جمعية  وج��دت  حيث 
على  القائمون  عمل  الفترة  تلك  وف��ي  ال��اج��ئ��ني،  وتشغيل  ال��وك��ال��ة  م���دارس 
التأسيس باستئجار قطعة ارض من احلكومة األردنية وقاموا ببناء اجلمعية  
من مادة  »الطني أو احلور أو اللنب« تبنت اجلمعية حينذاك  تقدمي اخلدمات 
الصحية واإليوائية واالجتماعية والتبرعات وبعد ثاث سنوات حتولت تلك 
حتى   1955 عام  من  أكادميية   كمؤسسة  وعملت  ابتدائية  ملدرسة  املؤسسة 

بداية الستينات .
 1994 ع��ام  حتى   أكادميية  كمدرسة  بالعمل  البر  جمعية  واستمرت  ه��ذا 
التدريس  نظام  تتبع  تدريب  جمعية  أو  مهني  تدريب  مركز  إل��ى  حتولت   ث��م  
والنجارة  احل��دادة  مثل:  عديدة  برامج  في  مهنيني  وتخرج  سنوات  ثاث  ملدة 
العامة  إضافة  وميكانيكا السيارات والتجنيد والديكور والكهرباء والصيانة 
إلى برنامج اخلياطة للفتيات وأشار  عابدين  إلى أن 90% من الطلبة  يحصلون 
اجلمعية  خريجي  م��ن  الكثير  وان  عمل  ف��رص��ة  على  تخرجهم  بعد  م��ب��اش��رة 
محات  صاحب  سامة  املجيد  عبد  السيد  مثل  مشاهير  أعمال  رج��ال  أصبحوا 
املنار وهو االسم األول على مستوى منطقة أريحا وغيره الكثير من األسماء. 
أوضح العابدين أن التحدي األكبر الذي يواجه قطاع التعليم املهني أن هناك 
هو  ذلك  مرد  املهني  للتعليم  تتجه  الفلسطيني  املجتمع  في  جدا  متدنية  نسب 
الثقافة السائدة خاصة عند األهل والطلبة، ناهيك عن التعامل  الدوني، معربا 
على  ونشاطاته  جهده  املهني  والتدريب  التعليم  مشروع  يركز  بان  أمله  عن  
موضوع الوعي اجلماهيري بأهمية وحاجة التعليم املهني. ويرى عابدين أن 
ذلك يتطلب تصحيح الفكرة املغلوطة عن ماهية التعليم املهني وعن املهنيني 
التي ميتلكها الشخص عند توجهه ملثل  النجاح  وحاجة املجتمع لهم وفرص 
هذا النوع من التعليم، مع التركيز على قصص النجاح من مخرجات التعليم 

املهني.

كلية دار الكلمة - تصميم وإنتاج
انبثقت كلية دار الكلمة عن دار الندوة الفكرية  في مدينة بيت حلم  عام 1998، 
لتقدمي  دورات قصيرة سرعان ما تطورت تلك الدورات وأصبحت أكثر تخصصا. 
التربية والتعليم للحصول  إلى وزارة  التأسيس  القائمون على  عام 2006توجه 
على االعتماد الرسمي لدار الكلمة ككلية مستقلة ومعتمدة فتمت املوافقة واعتمدت 
الكلية نظام الدبلوم القاضي بإنهاء سنتني من الدراسة،  تتوج  بالتقدم لامتحان 

الشامل املقرر من وزارة التربية والتعليم. 
أضافت السيدة فاتن نسطاس رئيسة دائرة التعليم املستمر في كلية دار الكلمة 
الوثائقية كانت  األفام   املرئية« مثل اخلزف والزجاج وإنتاج  الفنون  ان »دائرة 
إلنتاج  حقيقة  وحاجة  أكيد  إدراك  ظل  في  افتتاحها  مت  حيث  الكلية  دوائ��ر  أول��ى 
األفام الوثائقية حيث ان معظم األفام ينتجها غرباء، توجت أول دفعة للخريجني 
هذا  وك��ان  العمل  سوق  في  مباشرة  انخرطوا  اخلريجني  ومعظم    ،2008 آب  في 

مؤشراً جيداً  لكلية دار الكلمة على أهمية التخصصات املقدمة للطلبة. 
وفي عام  2008، مت افتتاح تخصص آخر يسمى »فن تصميم وصناعة املعادن 
الثمينة: وجاء ذلك بعد ان أثبتت بعض دراسات السوق أن إنتاج الذهب يشكل 47 

املؤسسات الشريكة في سطور

% من إنتاج فلسطني وأن 89% من املوجود في األسواق هو إنتاج محلي و املستورد 
هو 11% فقط رغم انتشار البضائع املقلدة بشكل كبير جدا. بعد ذلك مباشرة وفي 
افتتاح  إل��ى  إضافة  الفلسطينيني«  السياحيني  أالدالء  »برنامج  افتتح   2009 ع��ام 

برنامج » فنون معاصرة وأداء موسيقي«. 

كلية هشام حجاوي التكنولوجية خدمة لكافة منطقة  الشمال
لكل قصة بداية،  وبداية  فكرة تأسيس كلية هشام حجاوي بدأت  عام 1982 
بقصة طريفة عندما  كان املرحوم هشام حجاوي يستقطب شبابا من مدينة نابلس 
انه سرعان ما الحظ عدم  إال  الكويت،  للعمل معه في دول اخلليج وخاصة دول��ة  
املهارات  إلعطائهم  والتدريب  للتعليم  احلقيقية  وحاجتهم  الشباب  ه��ؤالء  كفاءة 
الازمة ووجد انه ال يوجد نواة للتقنيني في شمال فلسطني   فقرر فتح مركز تقني 
وقاموا  حجاوي  السيد  فكرة  األمناء  مجلس  تبنى  النجاح.  جامعة  في  نابلس  في 

ببناء كلية هشام حجاوي التي امتدت على 14 دومنا من األراضي.
وخلص نائب عميد كلية هشام حجاوي التكنولوجية نظام التدريس في الكلية 
قائا »بدأنا بست تخصصات وكان آنذلك مسجل لدينا طالبة واحدة تخصصت في 
التخصصات  عدد  وصل  حتى  جديدة  تخصصات  أضفنا  سنتني  وبعد  االتصاالت  
الكلي حاليا عشر تخصصات تتبع الكلية فيها نظام  تدريس ميتد لسنتني  ومن ثم  
يتقدم الطلبة المتحان الشامل حسب نظام وزارة التربية والتعليم وال تكتفي الكلية  
بذلك بل تقدم  أيضا   دورات طويلة تستهدف املتسربني من املدارس، ودورات قصيرة 
تستهدف الفتيات، ففي 2004 -2005 بدأت الكلية  بنظام دورات السنة للمتسربني 
من املدارس  وكان عدد املسجلني  70 طالبا موزعني على أربعة تخصصات ومنهاجا 
العاشر من  الطالب الصف  أن ينهي  الذهنية  شريطة   الطلبة   ق��درات  يتناسب مع 
النظام األكادميي  وان يخضع المتحان قبول خاص بالكلية  إضافة إلى ذلك يضيف 
السيد قريش:  قمنا بتنفيذ دورات لوزارة األسرى واحملررين بتمويل من اجلهات 
ومنوعة  مختلفة  مواضيع  في  قصيرة   ودورات  اخليرية  اجلهات  وبعض  املمولة 
الفتيات ومدتها كانت تتراوح بني  24 ساعة تدريبية إلى 150 ساعة  واستهدفت 
وزارة  من  مصدقة  بشهادة  دورة  كل  نهاية  في  الطلبة  كافة  فيها  يحظى  تدريبية 

التعليم العالي ووزارة العمل.
سيسكو  مركز  حيوية:  م��راك��ز  ثاثة  للكلية  حديثه  الكلية  عميد  نائب  يتابع 
والتأهيل  للتدريب  النجاح  ومركز  املركبات،  ومواصفات  هندسة  فحص  ومركز 
ملتابعة برامج الدورات بالكامل وهو ما يشابه التعليم املستمر حيث نحاول دائما  
عمل دميومة ملشاريعنا ونحاول تقدمي دورات للمجتمع والتواصل مع املجتمع من 
الوحيدة  الكلية  هي  حجاوي  هشام  كلية  بان  القول  ونستطيع  املراكز  هذه  خال 

املوجودة خلدمة كافة منطقة  الشمال.

جامعة بوليتكنيك فلسطني 
تكنولوجيا معلومات وتعليم تقني

تسلل زمني حظيت به برامج جامعة البوليتكنيك في مدينة اخلليل منذ زمن بعيد، 
تدرج علمي مدروس ورؤية واضحة منذ البداية، بدأت ككلية تقنية بنظام الثاث 
سنوات  ومنذ عام 1978وهي تقدم درجات علمية في املجاالت الهندسية األربعة: 
في  وحت��ول  لسنتني  الدبلوم  نظام  واستمر  وميكانيك  ومدنية  ومعمارية  كهرباء 
منتصف الثمانينات لنظام البكالوريوس حيث طرح برنامج أنظمة احلاسوب عام 

1990 كأول برنامج بكالوريوس.
في عام 1997   حتولت البوليتكنيك  لكلية جامعية، اعترف بها مؤمتر رؤساء 
اجلامعات الفلسطينية، وحظيت باعتراف كل من: احتاد اجلامعات العربية، احتاد 

اجلامعات اإلسامية واحتاد اجلامعات العاملية. 
التميمي نائب رئيس اجلامعة خلدمة املجتمع  عن نظام  املهندس أمين  حتدث 

التدريس في اجلامعة قائا: تشمل البوليتكنيك حاليا أربع كليات أسياسية:
1- كلية الهندسة والتكنولوجيا

تضم هذه الكلية 10 برامج هندسية فريدة من نوعها وغير مقررة في اجلامعات 
احمللية األخرى.

 2- كلية العلوم التطبيقية وفيها أربعة برامج على مستوى البكالوريوس منها 
علوم تطبيقية وفيزياء تطبيقية ورياضيات تطبيقية.

وتكنولوجيا  إدارة  في  املختصة  املعلومات  ونظم  اإلداري���ة  العلوم  كلية    -3
املعلومات، وكلية املهن التطبيقية التي تعمل على نظام الدبلوم. 

التي   العليا  الدراسات  إلى ما ذكر سابقا على عمادة  الكلية إضافة  كما حتتوي 
تعطي درجة املاجستير في الرياضيات التطبيقية والتكنولوجيا احليوية والهندسة 

املعلوماتية ناهيك عن برامج التوعية وورش العمل األخرى.
مع  الوثيق  اجلامعة  ارتباط  في  يتعلق  التميمي  السيد  اضافه  هام  آخر  جانب 

املجتمع احمللي من خال دوائر خاصة تعمل على توثيق العاقة مع املجتمع احمللي 
خاصة القطاع الصناعي مثل دائرة التعليم املستمر التي انشئت  عام 1985 وهي  
من أوائل الدوائر في الوطن إضافة  إلى مهمة التوثيق فانها تقوم بخدمات التدريب 

في املجال التقني واملهني لغير الطلبة  مثل دورات  لتأهيل األسرى احملررين.
على  يركز  ال��ذي  املعلومات  لتكنولوجيا  كعوش  ف��وزي  أص��دق��اء  ملركز  إضافة 
األعمال  املعلومات، واالهتمام مبوضوع  حاضنات  تكنولوجيا  رفع مستوى قطاع 
املركز   يقوم  ملنتج  معينة  ف��ك��رة   لديه  شخص  أي  أو  طالب  لكل  يحق   ان��ه  مبعنى 
تطوير  ذل��ك   إل��ى  يضاف  السوق  حلاجة  ومائمتها  وتطويرها  فكرته  باحتضان 
أنظمة البرمجيات اخلاصة باجلامعة حيث  أن املعلومات املتعلقة بتسجيل الطلبة 
لتكنولوجيا  األمثل  باالستخدام  يسمى  ما  إط��ار  وف��ي  الكترونيا.  تنفذ  واملعلمني  
املعلومات في حتديث آليات وأدوات العمل  فقد طورت البوليتكنيك مقررات ومناهج 
تقنيات  استخدام  خال  من  بعد  عن  التعلم  على  مبنية  تدريبية  ودورات  تعليمية 

الشبكة االلكترونية »االنترنت« على مستوى فلسطني.
هذا وتعمل اجلامعة من خال دائرة اخلدمات واالستشارات الهندسية والفنية 
املواد  فحص  اج��ل  من  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة  من  واملعتمدة  )املواصفات( 
تعديل  على  باستمرار  والعمل  احمللية  الصناعات  احتياجات  ورص��د  اإلنشائية 
التي  املشاكل  ورصد  الصناعية  االحتياجات  حسب  اجلامعة  في  واملناهج  البرامج 
البوليتكنيك  جامعة  في  وحيوي  هام  آخر  مركز  حلها.  ومحاولة  الصناعة  تواجه 
يتم  وال��ذي  املركبات  فحص  مركز   وه��و  أال  وامل��واص��ات  النقل  وزارة  من  ومعتمد 
مناسبتها  حيث  من  الترخيص  مراكز  من  حت��ول  التي  املركبات  فحص  خاله  من 

ومطابقتها للمواصفات واملعايير على حد تعبير السيد أمين التميمي.

االحتاد اللوثري العاملي في القدس 
نظام مرن وبناء للشخصية

أكثر من ستني عاما مرت على تأسيسه، البداية في جبل الزيتون عام 1948 والهدف 
تقدمي مستوى معني من التدريب املهني لفئات الشباب حظيت برامج املكفوفني آنذاك 
باهتمام كبير وعندما تطورت فكرة التدريب أصبحت احلاجة ملحة إليجاد مؤسسة 

تقدم تدريب مهني مبستوى مميز.
حتدث السيد فرنسيس غرفه مدير مركز تدريب مهني االحتاد اللوثري العاملي 
في القدس عن نظام التدريس في االحتاد قائا: يقدم االحتاد اللوثري مجموعة من 
البرامج مثل  االتصاالت، ميكانيكا سيارات،  جنارة  ويعتمد االحتاد نظام دراسة ملدة 
سنتني وفقا ملنهاج خاص بنا كمدرسة صناعية في نهاية التسعينات الحظنا أهمية 

ربط التدريب  باحلاجة احلقيقية لسوق العمل.
 يرى السيد غرفه ان االحتاد اللوثري يتميز  بنظام مرن يسمح بتزويد املتدربني 
بناء  م��ن  ومتكينهم  ف���رص  إلي��ج��اد  اخل��ري��ج��ني   ت��س��اع��د  متقدمة  حياتية  مب��ه��ارات 
إلى  يضاف  تعليمهم  متابعة  للطلبة  يسمح   الوقت  نفس  في  الصغيرة  مشاريعهم 
العمل  النظام  ميزات  ومن  العمل،  وورش  أماكن  في  بالتدريب  اخل��اص  اجل��زء  ذلك 
القيم  بذاته وبقدراته وبناء مجموعة من  ثقتة  الفرد وتعزيز  البناء لشخصية  على 

احلياتية الهامة. 

املؤسسات الشريكة في سطور طالبات جمعية الشابات املسيحية

طلبة كلية طاليثا قومي أثناء عرض منتجاتهم في اليوم املفتوح واملعرض السنوي
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املؤسسات الشريكة في سطور

وعشرين  الواحد  القرن  بداية  في  انه  اللوثري  االحت��اد  حياة  في  مهمة  مرحلة 
عام  ففي  املهني  التعليم  في  لإلنخراط  لإلناث  كافية  مساحة  إيجاد  أهمية  أدرك 
2001، مت فتح برنامج  تكنولوجيا االتصاالت االلكترونية بهدف جذب الفتيات إلى 
التدريب املهني غير التقليدي ووصلت  نسبة الفتيات امللتحقات  في هذا التخصص 
إلى 50 %  ولتعزيز وزيادة هذه النسبة قام االحتاد  بتقدمي  مجموعة من احملفزات 
للفتيات  ح��واف��ز م��ادي��ة  ك��اإلع��ف��اءات م��ن األق��س��اط أحيانا ودع���م وإرش���اد نفسي 
ومساعدة في املواصات وجوانب أخرى مثل مشاركة الفتيات بآرائهن وسماعهن 

واألخذ باقتراحاتهن. 
يعتمد املركز على التدريب  واإلنتاج ومبساعدة الطلبة على تسويق منتجاتهم 
في األسواق احمللية مما يحسن الدخل عند الطاب ويزيد من  ثقتهم  بأنفسهم  وعليه 
فان النسب التشغيلية  تكون عالية وتصل الى70 % خال فترة قصيرة من التخرج 
ويزود املركز خدماته التعليمية للطلبة الوافدين من مناطق جغرافية مختلفة ويعمل 

املركز على متابعة طلبته خاصة بعد التخرج.

االحتاد اللوثري العاملي- رام الله
 برامجنا غيرت عالقتنا مع السوق

مرتبط  مهني  ت��دري��ب  توفير  اج���ل    م��ن   2004 ع��ام  الله  رام  مدينة  ف��ي  تأسس 
ان��ه��وا الصف  الطلبة مم��ن  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ل��ل��س��وق احمل��ل��ي وي��ع��م��ل  ب��ح��اج��ة حقيقية 
األملنيوم،  أعمال  السيارات،  ميكانيكا  والديكور،  النجارة  على  التاسع  أو  العاشر 
االلكترونيات واالتصاالت. وبالتركيز على تدريب الفتيات ممن انهني الصف العاشر 
دورات  املركز  يوفر  كما  واالتصاالت  االلكترونيات  تخصص  على  التوجيهي  حتى 
الفلسطيني إضافة  العمل  التطور احلاصل على سوق  قصيرة متنوعة مبنية  على 
لرفد السوق مبهنيني قادرين على مواكبة التطورات السريعة احلاصلة مدة التدريب 
تكون سنة دراسية واحدة تشمل التدريب العملي املكثف في ورش وأماكن مختلفة 
التدريبية  املجاالت  في  اخلبرة  ذوي  ومن  مؤهلني  ومدربني  اساتذه  إشراف  وحتت 
مهني   دبلوم  شهادة  على  تخرجه/ا  بعد  الطالب/ة  ويحصل  ه��ذا  أع��اه  امل��ذك��ورة 

مصدقة من وزارة العمل وشهادة خبرة عملية مصدقة من الغرفة التجارية.
 يرى السيد يوسف شاليان مدير مركز التدريب املهني التابع لاحتاد اللوثري 
العاملي أن ما مييز املركز هو انه جنح في توثيق وتوطيد العاقة مع القطاع اخلاص 
املجاالت  أصعب  من  املهني  التعليم  أن  شاليان  ويعتبر  الفلسطيني  العمل  وس��وق 
املهني وميزته  التعليم والتدريب  اهيمة مشروع تطوير  تأتي  أهمها ومن هنا  ومن 
في دعم هذا القطاع احليوي التنموي الهام خاصة في هذا الوقت بالذات الذي ترتفع 

فيه نسب البطالة. 

جمعية الشابات املسيحية- تطوير للفرص االقتصادية 
للنساء، ورفع مستوى وعيهن وإدراكهن حلقوقهن

 1893 عام  يافا  مدينة  في  فلسطني  في  املسيحية  الشابات  جمعية  تأسست 
بهدف توعية النساء الفلسطينيات من أجل اخذ أدوارهن في املجتمع الفلسطيني 
افتتحت   1948 ع��ام  نكبة  وبعد    .1918 ع��ام  القدس  ف��رع  اجلمعية  وافتتحت 

اجلمعية فروعاً لها في املخيمات الفلسطينية.
أضافت السيدة مي عميرة - مديرة  مركز تدريب مهني جمعية الشابات في القدس 
أن اجلمعية عملت من أجل تقوية وتطوير النساء الفلسطينيات ثقافياً واجتماعياً 
من  الفلسطيني،  املجتمع  بناء  في  املساهمة  أجل  من  وقدراتهن  مهاراتهن  وتطوير 
إلى   إضافة  وفنية،  وتراثية  ثقافية  بنشاطات  للقيام  للنساء  املجال  إفساح  خ��ال  
حلقوقهن  وإدراك��ه��ن  وعيهن  مستوى  ورف��ع  للنساء،  االقتصادية  الفرص  تطوير 
الدفاع  الثقافية ومتكينهن من  املجتمع من أجل تعزيز هويتهن  العمل مع  ثم   ومن 
عن حقوقهن املختلفة، من ناحية ثانية تعمل اجلمعية على  تطوير قدرات األطفال 
اإلبداعية وتشجيعهم على التعبير عنها، وتطوير قدرات اجلمعية من أجل الوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من املستفيدين من خدماتها املنوعة وللجمعية فروع عدة في مدن  

القدس ورام الله وأريحا )مخيم اجللزون – مخيم عقبة جبر(. 
 ففي القدس تأسس مركز التدريب التابع للجمعية  عام 1959  استجابة لهدف 
اجلمعية الذي ينص على إفساح املجال للنساء لإلنخراط وتنفيذ  نشاطات ثقافية 

وتراثية.
لتوعية  كبيراً  اهتماماً  أع��ط��ى  ان��ه  امل��ؤس��س��ات  ب��اق��ي  ع��ن  امل��رك��ز  ه��ذا  وق��د متيز 
النساء من خال توفير مساقات تدريبية  في املهارات احلياتية والنوع االجتماعي 
والدراسات الثقافية جنباً إلى جنب مع املساقات األكادميية التي تتطور مع متطلبات 

السوق.
سياحية-  سكرتارية  طبية-  سكرتارية  التالية:-  التخصصات  املركز  يقدم 
صحة املجتمع- املساعدات في العاج الطبيعي ويحتوي املركز حاليا على ما نسبته   
120 طالبة سنوياً تقريباً لقد زودت اجلمعية املؤسسات احمللية والدولية مبوظفات 

وكوادر  حملن على كاهلهن  عملية البناء التنظيمي لهذه املؤسسات.
أما  مركز التدريب املهني- فرع رام الله فقد  افتتح فرع املركز في رام الله عام 
2002 حلل مشكلة  منع الفلسطينيات من مناطق الضفة الغربية من دخول القدس 
والذي نتج عن إغاق املدينة املقدسية أمام الفلسطينيني القاطنني خارج حدودها، 

ويقدم  املركز خدماته ملا يقارب ال� 60 طالبة سنوياً.

طاليثا قومي- تعليم مهني بديال عن هجرة الشباب
املجاورة  ج��اال  بيت  بلدة  وف��ي  القدس،  مدينة  من  كيلومترات   10 بعد  على 
ملدينة بيت حلم تربعت كلية مجتمع طاليثا قومي لتكون أول  مدرسة  للبنات 
في الشرق األوسط حيث كانت بداية التأسيس  عام 1851 بالقدس وبقيت تعمل 
في القدس حتى عام 1948، وكانت تعتمد  نظام الدراسة الداخلي  حتى 1967 
التأسيس هو إعطاء األمل للفقراء واألطفال احملتاجني  وكان الهاجس االول من 
الذكور  عنصر  دخ��ل  ع���ام1980  وف��ي  مجتمعهم،  ف��ي  فعالة  عناصر  ليصبحوا 
املدرسة حتوي  نظاما مختلطا مما رفع من شانها وزاد في شهرتها  وأصبحت 
ومعرفة الناس بها. حتدث  السيد موريس يونان عميد كلية مجتمع طاليثا قومي 

عن بداية البرامج قائا:
التعليم   وبرنامج  متخصصة  دورات  بتزويد  عملها  قومي  طاليثا  ب��دأت    
قصيرة  بنوعني  دورات  وكانت  العمل  وزارة  مع  بالتعاون   1995 ع��ام  املهني 
األمد وطويلة األمد تصل إلى عام ونصف من التدريب النظري والعملي وفي عام 
2000 مت االعتراف بالكلية ثم تبنت طاليثا قومي برنامجي  السياحة والفندقة 
باعتباره املجال املتاح ضمن مجموعة من الظروف واملعطيات التي مت دراستها  
الكلية تخرج مهنيني  الفندقي مطلوب فأصبحت  القطاع  ان  وّدلت نتائجها على 
بحيث  واإلي��واء،  الطعام  خدمة  االستقبال،  مثل  الفندقة  أعمال  في  متخصصني 
املوظفني  كفاءة  ورف��ع  املوجود  وتطوير  جديد  جيل  خلق  على  ال���دورات  تعتمد 
في  وجيها  سبباً  ك��ان  املهني  التعليم  أن  يونان  موريس  السيد  ي��رى  احلاليني. 
وكان  األوط��ان  خارج  إلى  الهجرة  بفكرة  التفكير  عن  الشباب  من  العديد  توقف 
أن  إال  الهجرة  املهني كبديا عن  التعليم  الكلية  لطرح  ذلك عام 1982، مما دعا 
الفكرة فقمنا بدراسات كانت نتائجها  لتنفيذ  لم تكن متوفرة  آن��ذاك   اإلمكانيات 
تركز على وجود ما يسمى »بعقدة نوع  الشهادة« وان الشخص يستمد قيمته 
من  نوع الشهادة التي ميتلكها ومستواها. كما أظهرت الدراسات أيضا أن : %4 
فقط من  طاب فلسطني يدرسون اجلانب املهني في املدارس املهنية والتي يبلغ 

عددها 48 مدرسة مهنية في غزة والضفة والغربية.

املدرسة الصناعية الثانوية - القدس 
90% ينخرطون مباشرة بعد التخرج في سوق العمل

كان أليتام فلسطني حظهم األكبر فيها فتأسست في حيفا عام 1940 خلدمتهم 
حاليا  يستخدم  ال��ذي  حيفا  في  املهني  للتدريب  الطيرة  ملعهد  حتولت  ما  وسرعان 

كسكن للطاب. 
في  األردن  إل��ى  العمل  فانتقل  ح��ال��ه   على  شيئا  تترك  ل��م   1948 ع��ام  أح���داث 
ع��ام1949 بحيث أع��ادوا  تأسيس  فكرة التدريب في العاصمة االردنية عمان  
وفي عام 1965 تأسست  املدرسة الصناعية الثانوية في القدس بشراكة أملانية  

حيث  تولت احلكومة األملانية شراء كافة املعدات واألجهزة الصناعية. 
الصناعية  املدرسة  في  املدير  بأعمال  القائم  التميمي  وصفي  السيد  حتدث 
الثانوية في القدس عن النظام القائم في املدرسة قائا : البداية  كانت بأربعة 
لدينا  10 حرف إضافية   حرف حدادة وجنارة وخراطة وتنجيد واآلن مدرج 
ومنها حرفة  اخلراطة احملوسبة والتدفئة املركزية ومتديدات صحية وكهرباء 
استعمال وحتكم )كهرباء بيوت(  وصيانة أجهزة احلاسوب، راديو وتلفزيون 
على  يشترط  حيث  الفندقية  واإلدارة  املكتبية   األجهزة  وصيانة  وستااليت 
املواضيع  م��ن  ي��خ��ت��اره  م��وض��وع  أي  ف��ي  أن ينهي سنتني  دراس��ي��ت��ني  ال��ط��ال��ب 
أكادميية قبل توجهه  انهي عشر سنوات دراسية  قد  أن يكون  السابقة وعليه 
وزارة  ومن  املدرسة  من  مصدقة  شهادة  مينح  تخرجه  وبعد  لدينا  للتسجيل 

التربية والتعليم. 
تقوم املدرسة بتنفيذ دورات بفترات مختلفة تتراوح بني ستة شهور وسنة 
وحتى   67 ع��ام  منذ  امل��درس��ة  لها  تتعرض  التي  اإلسرائيلية  املضايقات  رغ��م 
اللحظة،  بسبب املوقع  االستراتيجي في منطقة عطاروت الصناعية وإطالها 

على املناطق املجاورة.
بعد  مباشرة  ينخرطون  الثانوية  الصناعية  امل��درس��ة  خريجي  من   %90  
التخرج في سوق العمل، و10% يذهبون للجامعات، 40 % يعملون في مجال 

تخصصاتهم.

ثانوية الساليزيان الصناعية - توجه صناعي
 لرعاية األيتام واحملتاجني

يدعي  ايطالي  إلى خ��وري  ب��دأت عندما ذهب طفل محتاج عام 1834   القصة 
األب انطونيو بلوني السالسي،  حيث   كان يعلم  في بيت جاال و يدرس األخاق 
بالاهوت تعاطف األب بلوني مع هذا الطفل وطلب منه أن يوجه أطفاال آخرين 
ي���زداد وشكلوا  األط��ف��ال  ع��دد  ف��ت��رة قصيرة أص��ب��ح  ل��ل��م��درس��ة  وب��ع��د  محتاجني 
األوالد ترك  بلوني يعلمهم وعندما كثر عدد  األب  مجموعة كبيرة، وبدا حينذاك 
األب بلوني  بيت جاال وجاء ملدينة بيت حلم وأستأجر بيتا وكان اسمه دار األيتام 
وذلك حتقيقا لرغبة راهب كان يدعى  األب يوحنا بوسكو  ايطالي اجلنسية اهتم 

بتربية الشباب احملتاجني  واأليتام شعر بهم ألنه عاش يتيم األب.
البداية كانت بتعليم الطلبة على  خشب الزيتون والصدف وصناعة األحذية، 
لبناء  بلوني  األب  اضطر  التدريجي  بالتزايد  األطفال  عدد  بدا  وعندما   واملسابح 

مدرسة جديدة  بعد شراء قطعة أرض املقام عليها مبنى املدرسة احلالي.
أكد األب ايراندو فاكا مدير مدرسة الساليزيان الثانوية في بيت حلم:  على 
واملتسربني   املهمشني  األطفال  على  وبالتركيز  املهني  بالتعليم  االهتمام  ضرورة 
العمل على  املتعلمني، من خال  العمل وغير  التعليمي والعاطلني عن  النظام  من 
برامج حملو األمية ورعايتهم وتطوير قدراتهم  ليصبحوا شبابا مستقلني باحلياة 

ومعتمدين على أنفسهم. 
وي��ع��ت��م��د ن��ظ��ام ال��ت��دري��س ع��ل��ى دورات ص��ب��اح��ي��ة  وم��س��ائ��ي��ة ض��م��ن ثاثة 
اخلراطة،  وه���ي:  أال  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  م��ن  معتمدة  تخصصات 

الكهرباء، راديو وتلفزيون. 

الرجاء اإلجنيلية اللوثرية
ملدرسة  األول��ى  اللبنة  وضعت  الشرقية  اجلنوبية  الله  رام  ت��ال  إح��دى  على 
الرجاء اللوثرية مع إطاله عام 1966، وعام 1979 خرجت فوجها األول،  وتعتبر 
اللوثرية،  للكنيسة  التابعة  التعليمية  املؤسسات  من  اللوثرية  الرجاء  مدرسة 
تربوية  وشخصيات  للكنيسة  التابع  والتعليم  التربية  مكتب  عملها  على  يشرف 
اعتبارية وحتتوي على ما يقارب 480 طالبا وطالبة موزعني على املراحل الثاثة 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية ويقوم على تعليمهم واإلشراف عليهم طاقم مكون 
برنامجا  واألدب��ي  العلمي  بفرعيه  العامة  الثانوية  املدرسة  تعتمد  معلما.   40 من 

تعليميا ومن املنتظر البدء في برامج مهنية جتارية وتكنولوجيا املعلومات. 

طالبة من كلية دار الكلمةاملؤسسات الشريكة في سطور

طلبة كلية طاليثا قومي أثناء عرض منتجاتهم في اليوم املفتوح واملعرض السنوي
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خاص: مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني في مؤسسة انقاذ الطفل
اتخاذ  في  بجرأتها  بنفسها،  العالية  بثقتها  ومنتجاً،  فعاال  عنصرا  تكون  أن  بإصرارها 
وحلمها  العالي  بطموحها  املغلوطة،  املجتمعية  املفاهيم  بكل  آبهة  غير  الصحيح  ال��ق��رار 
املتواضع،  قررت هبه القاق  22 عام أن  تكون أول بنت في منطقة رام الله تخرج  عن املألوف 
لتعلم مهنة صيانة األجهزة اخللوية ، سؤال اشغل بالها كثيرا أال وهو كيف ستبدأ بالتعليم 
وهي ال متلك في جيبها سوى بضعة شواكل قد ال تكفي لذهابها وإيابها ألحد مراكز التدريب 
املهني في مدينة رام الله خاصة عندما أيقنت أن التعليم املهني من أكثر القطاعات التعليمية 

تكلفة؟
باجتاه قرية مزارع النوباني شمال غربي رام الله انطلقنا للقاء هبه القاق وسماع كيف 
تغلبت على كل العوائق املجتمعية واملادية وأصبحت أول بنت  في منطقة رام الله  تدرس 

صيانة األجهزة اخللوية وتقف  أمام عشرات الزبائن يوميا لتصليح أجهزتهم وصيانتها.

نقلة نوعية
 في وصفها لبداية الرحلة تقول هبة »عقدت العزم  وذهبت،  ال املك في جعبتي من املال 
لإلحتاد  التابع  بيتونيا  في  املهني  التدريب  مركز  إل��ى  بها   توجهت  ش��واك��ل،   بضعة  س��وى 
اللوثري،  وقفت مرتبكة  بعض الشيء  أمام  املسؤول هناك،  وقلت له أريد أن أتعلم وصمت 
منتظرة مترقبة  ردة فعله، سرعان ما تناول قائمة حتتوي على البرامج واإلقساط  وحدثني 
ارغب   ماال ولكنني  املك  ال  قائمته   إلى  انظر  أن  قبل  له  فقلت  الدفع،  اإلج��راءات وكيفية  عن 
أن  بعد  ابتسم،  وعملي...«   تخرجي  بعد  إقساطي  بدفع  وسأقوم  كثيرا،  أحبها  مهنة  بتعلم 
الله » وسرعان ما انصهر كل  ل��ي«  توكلي على  التعليم وق��ال  شعر برغبة شديدة مني في 
اخلوف الذي متلكني وبدأت اشعر بالراحة شيئا فشيئا وشعرت من ابتسامته ورده على انه 
وافق على أن أتعلم دون أن يضع عدم حوزتي للمال كعائق أمام إكمالي لتعليمي  وشعرت 
بدوري  أن أبواب احلياة فتحت أمامي مرة واحدة وألول مرة اشعر بنقلة نوعية في حياتي 

التي قررت لها هذه البداية«.
تواصل هبة حديثها:  »انخرطت في الدراسة في املوعد الذي كان محددا في تلك الفترة، 
اليومية وغير ذلك من  املركز من دفع مواصاتي  التي قدمها لي  التحفيز  وفوجئت بوسائل 
التي فرضت علي من واقع  التحدي  بدأت رحلة   التشجيعية واملعنوية، ومن هنا  احملفزات 
أنني  فتاة تعيش في قرية صغيرة وتفرض عليها بعض القيود املجتمعية وما سيتبع ذلك  
من عدم فهم اآلخرين لي، فكان علي أن ال اهتم  لردة فعل الناس علي وتواصلت  حتى أنهيت 
سنة دارسيه مكثفة  بتخصص في صيانة األجهزة اخلليوية، وتدربت  في عدة أماكن قبل 

استقراري في عملي احلالي في مركز فودافون للصيانة والبيع والتصليح...
أقف  ملواجهتها ومبجموعة من  أن  كان علي  بدأت عملي  بتحديات كبيرة  تضيف هبة: 
ويشير  الزبائن  احد  يحضر  كان  فمثا  هنا  السائدة  الثقافة  طبيعة  فرضتها  التي  العوائق 
باستهتار متسائاً هل أنت من ستقومني بإصاح جهازي« أجيب نعم فينظر نظرة شك وتردد 
في إعطائي جهازه، تكررت  مثل هذه احلاالت فترة حتى تعود الناس علي  وأصبحوا يثقون 
بعملي بعد التجربة وبقدرتي واآلن عندي زبائن تزداد إعدادهم يوما بعد يوم وأنا افكر بفتح 

شغل خاص  لي. 
باملقابل فقد كانت تأتي فتيات إلصاح أجهزتهن وكم كن يفرحن عندما يجدن فتاة مثلهن 
فتاة  لهن مثا  أجهزتهن صورا خاصة  الفتيات حتوي  الكثير من  لهن اجلهاز الن  ستفحص 
محجبة ال تريد أن يطلع شاب على صورها بدون حجاب ، هذا التوجه عند الفتيات أيضا زاد 

من ثقتي في أهمية وجودي في هذا املكان الذي اعمل به وعزز من جناحي.
 

تعليمي املهني أضاف اجلديد ملوقع عملي
تقول عندما ذهبت للعمل لم أجد كل ما احتاجه وكل ما تدربت عليه في املركز ووجدت 
فقط مفكات بسيطة ال تكفي ألوظف من خالها كل ما تعلمته على مدار عام مكثف من الدراسة 
والتدريب في االحتاد اللوثري فطلبت من صاحب العمل أن يحضر لي كل ما احتاج ونفذ لي 

طلبي بعد أن أدرك أن إضافتها ستضيف للعمل عنده سرعة التنفيذ ودقته.
مواقف كثيرة عززت من ثقة هبه القاق في نفسها وألغت متاما هاجس اخلوف من الندم 
عندما أيقن كل من يعرف هبه أو يتعامل معها أنها حققت حلمها وبدأت بتوسيع آفاق نظرتها 
للمستقبل حيث أكدت زميلة هبة التي كانت تدرس معها في الصفوف األكادميية  وتتفوق 
عليها في التحصيل األكادميي أن خيار  هبة كان األنسب لسوق العمل  فرغم تفوقها العلمي 
وحصولها على درجة البكاولويوس  من احد اجلامعات املعروفة قبل أربع سنوات  إال أنها  

ما زالت تنتظر فرصة عمل مناسبة لها دون جدوى.
أقوم  بفرحة شديدة عندما  اشعر  قائلة:  املهني  القاق سعادتها بتخصصها  وصفت هبة 
باستام جهاز ال يعمل وأعيد له الروح ففرحتي ال توصف عندما أجد أن هذا اجلهاز قد أضاء 
قسم  عن  املسؤولة  هي  اآلن  هبة  أصبحت  ملريضه.  ال��روح  أع��اد  كطبيب  أنني  اشعر  أخيرا 
الصيانة واملبيعات وتتلقى عروضا كثيرا بالعمل، ولها زبائنها كما تغلبت هبة على معظم 
الصعوبات املادية التي تعترضها وأصبحت معيلة رئيسية لعائلتها واشقائها الذين يدرسون 
محل  فتح  في  تفكر  فهي  بها  خ��اص  عمل  تطوير  وتتمنى  األخ��رى،  والكليات  اجلامعات  في 
صيانة في قريتها الصغيرة بعد أن ملست اإلقبال الشديد على تصليح وصيانة األجهزة. هبة 

تتوقف  ال  احلياة  أن  ترى  التي 
كافة  تدعو  واح��دة  محطة  عند 
الشباب والفتيات إلى اخلروج 
عن النمط التقليدي في التفكير 
احلقيقية  احل���اج���ة  وم���ع���رف���ة 
للفرد واملجتمع وأخذ اخلطوات 
متطلبات  على  ب��ن��اء  احلياتية 

كافة األطراف.

خاص: مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني  والتقني

با أي صعوبات تذكر وصلنا إليه، ، اسم يتردد على لسان كل طفل وشاب 
وكهل ، كل تاجر وعامل وموظف، كل زائر وسائح،  كل من أراد أن يضرب مثا 
بقصة جناح حقيقية  لشخص بدا حياته العملية باستدانة مائة دينار أردني  
لشراء ماكنة خراطة صغيرة وقدمية عام 1966 سرعان ما حتولت تلك املاكنة 
مصانع  ومجموعة  الطرق  بأحدث  تعمل  التي  واملعدات  اآلالت  عشرات  إل��ى  
حملت اسمه، انه ابن مدينة جنني السيد إبراهيم طاهر حداد الذي وجدنا أهمية 
تسليط الضوء على قصته علها تشكل منوذجاً يحتذى به، عند اطاق األحكام 
على أهمية التعليم والتدريب املهني والتقني الذي كان سببا في صعود احلداد 

إلى القمة. 
رجل األعمال األول في جنني الذي حمل قناعاته  وفلسفاته في احلياة شاباً 
طموحاً وبدء يوظفها عندما تسامى بقناعاته وقرر  أن يكون طالبا في املدرسة 
الصناعية  في مدينة نابلس وان يختار  بحب ورغبة وميول وموهبه تخصصا 
أحبه كثيرا  وكان سببا في صعوده للقمة  إبراهيم حداد روي لنا قصته قائا: 
»بعد أن أنهيت تعليمي اإلعدادي قررت وبرغبة تامة مني لالتحاق بالتعليم 
الصناعي، دخلت مدرسة نابلس الصناعية واخترت تخصص اخلراطة ألنني 

كنت مؤمنا بان هذا التخصص يحتاج لعلم ومعرفة  وموهبة.

اجلوهر ال املظهر
دراستي  في  وتفوقت  سنوات  ثاث  ملدة  اخلراطة  »درس��ت  احل��داد  يتابع 
وتخرجت عام 1964، اذكر وقتها أنني استلمت الشهادة وقمت بتمزيقها  على 
الفور  فما كان يهمني هو اجلوهر وليس القشرة اخلارجية، رغم تفوقي التام 

بالدراسة، إال أن »برستيج«  الشهادة  لم يكن هاجسا بالنسبة لي.
درسته،  ال��ذي  املجال  في  املناسب   العمل  أجد  ولم  اخلليج  ل��دول  سافرت 
فقررت الذهاب إلى لبنان  وهناك باشرت عملي في مجال اخلراطة ملدة سنتني، 
ولكنني قررت العودة لفلسطني  عام  1966، عندما وجدت  عملي في لبنان  ال 
يحقق لي ما اطمح إليه، وبدأت اعمل بشكل مستقل ، شي ال أنساه أبدا في رحلة 
ام��وال  لبدء عملي وقمت باستدانة مائة دينار  أية  املك  أنني  لم أكن  كفاحي 
أردن��ي لشراء ماكنة خراطة صغيرة قدمية وعملت مشغل على مساحة »6« 
أمتار بالقرب من منزل العائلة اخلاص  وركزت  آنذاك على العمل  في مجال 
اخلراطة وترخيص السيارات وصيانة اآلليات. حتى أصبحت االسم األول في 

مدينة جنني في مجال اخلراطة. 

إمكانيات قليلة وطموح كبير
إلى 1973 ركزت في عملي  على  الواقعة بني 1967  الفترة  يواصل »في 
صيانة التراكتورات  التي لم يتجاوز عددها في تلك الفترة  عشرة تراكتورات 
م��ن بريطانيا ورك���زت على خ��دم��ة تلك  م��ع��دات  ب��اس��ت��ي��راد   ب��ال��ض��ب��ط،  قمت 
على  انفتاحي  في  رئيسي   سبب  هذا  وك��ان  بالكامل  وصيانتها  التراكتورات 
وبينهم  بيني  الفرق  ملست  إسرائيل  في  أي  وهناك  إسرائيل  داخ��ل   األس��واق 
أدوات متطورة كثيرا وحديثة   اإلمكانيات  حيث كانوا يستخدمون  من حيث 
ق��راري في  االستفادة من جتربتهم ونقل خبراتهم  أت��ردد في  جدا ولكنني لم 
على  واعمل  الصغيرة  املاكنات  بعض  اشتري  ب��دأت  احمل���دودة.  بإمكانياتي 
يتصاعد  بدا  العمل  وضع  ان  ذلك  بعد  والحظت  الصناعية   األدوات  صيانة  
من نواحي عدة اخلبرة والزبائن واالسم والدخل وقد أضاف عملي في صيانة 
اآلليات وتطويرها إلى تطوير القطاع الزراعي في كافة  مناطق جنني ومن ثم 

الضفة الغربية.

صعود متجدد
ضريبة النجاح ال بد من دفعها، ووضع العراقيل أمام كل إنسان بدا يصعد 
إبراهيم حداد كل العراقيل واملعيقات  النجاح أمر ال بد منه فكيف واجه  سلم 

التي واجهته؟ يقول: 
األسواق  إل��ى  جل��أت  مضمون  رب��ح  فيها  أس��واق  عن  ابحث  ب��دأت  »عندما 
اإلسرائيلية وبدأت ادخل على القرى التعاونية في إسرائيل وفي عام 1973 
انتقلت لشارع نابلس ونقلت مشغلي على مساحة 140 م بدل 6 أمتار واشتريت 
من أملانيا مخارط ومكابس وقص على العني االلكترونية  ولم اولي أي اهتمام  
للفرق الذي وجدته بني إمكانياتي  واإلمكانيات املتوفرة األخرى التي رأيتها  في 
إسرائيل وقررت االنفتاح  على األسواق اإلسرائيلية  ومواجهة كافة التحديات 
احلتمية خاصة تلك النابعة  من منافسة املصانع اإلسرائيلية  التي جعلتني 
أعيد حساباتي واختار اما البقاء في السوق أو اإلنسحاب وسرعان ما قررت 
أن  أحتدى وأكون على حجم املنافسة وأواصل وأتطور، وبالعلم واستغال 
جتربتي التعليمية في مجال اخلراطة قررت بان أركز  على عناصر هامة من 
السعر  على  فركزت  والنجاح  والصعود  االستمرار  اختار  جتعلني  أن  شانها 
واجلودة واخلدمة وفي عام 1976 اشتريت دومن أرض في املنطقة الصناعية 

ووسعت عملي ونقلت مشغلي  من 140 م إلى 1000 م  وتابعت  كل التطورات 
التكنولوجية التي حتدث   بشكل دائم خاصة على اآلليات  واملعدات التي اعمل 
بها  وكانت تلك فترة هامة جدا بالنسبة لي وانطلقت كأنني أولد من جديد في 
1981 شاركت في أول معرض في تل أبيب - جناح الضفة الغربية وعرضت 
عشر قطع من األدوات الزراعية منها تقليدي ومنها متطور ، واذكر حينها كيف 

فوجيء مدير املعرض مبعروضاتي وباملستوى الذي قدمته آنذاك

منافسة لكبرى املصانع في إسرائيل، وعراقيل أخرى
»في  لنا  قال  جتربته  في  ح��داد  إبراهيم  خاضها  التي  املنافسة  حجم  وعن 
بالتركيز  أنافسها جميعا  بدأت   ، إسرائيل كان هناك  خمسة مصانع مشابهة 
لوزارة  علي  قضية  برفع  قاموا  حتى  واخلدمة  والسعر  اجل��ودة  عنصر  على 
الزراعة اإلسرائيلية خاصة بعد ان بدات ادخل على خطوطهم وأصدر ألوروبا 
املصنع  لفحص  خبراء  ومعه  لزيارتي  جاء  اإلسرائيلي  الزراعة  ضابط  ان  إال 
وسألوني   عن اجلدوى االقتصادية بكل تفاصيلها وعن التكاليف وعن السبب 

الذي يجعلني أورد  بسعر منخفض حتى اقتنعوا  أن ال خلل في عمله.

مصانع حداد صعود للقمة وتشغيل ملئات العمال
العادي  إب��راه��ي��م  ح��داد بالشيء  السيد  إليه  ال��ذي وص��ل  ل��م يكن االجن���از 
املصانع  من  العديد  إنشائه  في  جتسد  حقيقي  زخ��م  فيه  ك��ان  بل  البسيط،  أو 
والشركات األخرى  التي كانت فلسطني بأمس  احلاجة لها،  ففي سنتني ونصف  
من العمل املتواصل  انشأ إبراهيم حداد العديد من الشركات واملصانع وعن هذه 
ق��ال: »ع��ام 1990 أسست شركة ح��داد وحافي وهي شركة صناعية  التجربة 
استثمارية وأنشأت مصنعا لألوكسجني ومحطة تعبئة غاز  ومحطتني بنزين، 
كما  قمت بفتح قسم ترخيص سيارات ومصنع باطون جاهز ومصنع قناني 

الغاز وكل هذا تطلب مني تشغيل مئات األيدي العاملة. 

قرية حداد السياحية ومدرج روماني
وبقي الطموح متواصل، والتفكير في أفاق أخرى هاجس يشغل باله ليس 
للربح املادي فقط كما عبر حداد ولكن لهدف أسمى واهم يقول في هذا االطار 
» 1996 قدمت تراخيص للقرية السياحية واستغرق مني عمل التراخيص 3 
سنوات وأقمتها على 43 دومن، وجنحت القرية في استقطاب املايني وعشرات 
 60000 من  أكثر  القرية  تستقطب  موسم  كل  وف��ي  سنوياً  يتوافدون  األل��وف 
طالب وطالبة واآلن قيد اإلنشاء مدرج جرش الروماني الذي سيتسع  ل 1700 
شخص لعروض مختلفة ومؤمترات وحفات فنية وسيتم تشغيله في أسرع 

وقت ممكن خال األشهر القليلة القادمة. 
الوحيدان   الكفيان  البناء عليه،  هما  الذي يتم  األولى واألس��اس  اخلطوة 
لرسم مستقبل اإلنسان خاصة إذا بني  ذاك األساس  وتلك اخلطوة على احتياج 
حقيقي ومطلوب، فقد كان التعليم املهني خيارا لشاب طموح عرف قيمته ولم 
فانطلق  بلده،  إليه  ما يريده  هو دوم��ا حتتاج  أخ��رى غير  يأبه ألية معتقدات 
من مدرسة نابلس الصناعية كشاب بسيط ال ميلك من املال شيئا وبدا يخطو 
كان  هاجسه  الن  استامها،  ف��ور  مزقها  التي  شهادته  على  مستندا  خطواته 
يذاع سيطه على  أعمال  اآلن رجل  الورقة، وأصبح  املعلومة وليس  و  املعرفة 
لسان كل فرد ومؤسسة وقطاع خاص وعام، لعلها جتربة وقصة جناح حقيقة 

قد نتعلم منها الكثير من الدروس واحلكم.

هبه القاق: 

املسؤولة عن قسم الصيانة 
واملبيعات في فودافون

»ما يهمني هو جوهر الشيء وليس قشرته اخلارجية«
إبراهيم طاهر حداد:

TVET  مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني

مهند عبد اهللا بدران
تلفزيون وطن
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من  بالعديد  ح��اف��ل  ت��اري��خ  فلسطني  ف��ي  املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
مختلفة  وأنظمة  سياسية  أح��داث  عن  جنمت  التي  والتغيرات  التقلبات 
وسلطات مختلفة، حيث ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما قدميا 
باليا للتعليم والتدريب املهني و التقني كان قد صمم لتدريب العمال غير 
أدى   مما  فقط،  اإلسرائيلية  العمل  أس��واق  حاجة  مع  يتناسب  مبا  املهرة 

وكانت نسبة امللتحقني فيه لم تتجاوز ال %3 .
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قامت  النظام  ه��ذا  تطوير  اج��ل  وم��ن 
بإقرار  ع��رف��ات  ياسر  ال��راح��ل  الرئيس  م��ن  رئ��اس��ي  وب��ق��رار   1999 ع��ام 
الفلسطيني،  املجتمع  وحاجة  ملتطلبات  يستجيب  وفعال  موحد  نظام 
والكفاءة  املرونة  على  املهني  والتدريب  التعليم  إستراتيجية  قامت  وقد 
والفاعلية واالستدامة واملساواة  من اجل اجناز هذه اإلستراتيجية فقد 
القرارات  صنع  مسؤوليته  تكون  داخلي   بنظام  أعلى  مجلس  إنشاء  مت 
وإصدارها ومن ثم تشكيل مجلس تنفيذي  ملتابعة تنفيذ قرارات املجلس 
األعلى، وبناء عليه فقد مت اجناز العديد من النشاطات  مثل إنشاء مراكز 
تطوير  تتبنى قضايا التخطيط وتطوير املناهج وقضايا التمويل  إضافة 
العديد من  ناهيك عن  تطوير   التدريب  الى اجن��ازات هامة على صعيد 
مختبراتها،   وتطوير  املهنية  ب��ال��وح��دات  ورف��ده��ا  احلكومية   امل���دارس  
وإنشاء وتأسيس العديد من املدارس والكليات املهنية في مواقع مختلفة 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.

أهم التطورات التي حصلت على املؤسسات التقنية 
واملهنية منذ عام 2004 

*حتويل كلية فلسطني التقنية -خضوري الى جامعة تقنية
*اعتماد ما يقارب 15 تخصصا في املجاالت التقنية على مستوى دبلوم

*زيادة عدد املدارس والوحدات املهنية من 7-14 وحدة.

*زيادة عدد فروع التخصص التجاري  الى 164. 
املدرس من 12  املهنية والتقنية على مستوى  التخصصات  *زيادة عدد 

إلى 22 تخصصا.
*رفع عدد الفتيات في املجاالت املهنية والتقنية من 200 فتاة عام 1995 

إلى 1800 فتاة عام 2006 
*زيادة عدد موظفي املدارس املهنية من 170 موظف عام 1995 إلى 720 

موظف عام 2006
وزارة  في  والتقني  املهني  والتعليم  للتدريب  العامة  اإلدارة  تتحمل 
التربية والتعليم العالي مسؤولية 25 كلية تقنية وكلية مجتمع حكومية 
الى  إضافة  وخاصة  حكومية  وزراعية  صناعية  مدرسة   17 و  وخاصة، 
167 شعبة تعليم مهني جتاري موزعة على 74 مدرسة أكادميية ثانوية 

للذكور واإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة .
تضم اإلدارة العامة مجموعة من الدوائر مثل دائرة التطوير ودائرة 
املدارس املهنية ودائرة االمتحانات ودائرة الكليات. وقد قامت هذه اإلدارة 

بالعديد من االجنازات خاصة خال السنوات الثاث األخيرة. 

2-8-2009 أمتنى أن أكون عند حسن ظن املوظفني والطلبة واملراجعني 
أيضا وأقدم كل ما بوسعي إلثبات وجودي وحتقيق أهداف مؤسستي.

املهندس  اشرف قرش نائب عميد كلية هشام حجاوي وصف حليمة 
في  متفوقة  طالبة  فمن  األصعدة،   كافة  على  جبارة  إنسانة  أنها  سخلة 
دراستها إلى موظفة مواظبة على ساعات عملها اليومي:« حليمة كانت 
اآلن موظفة  آثار تفوقها في كل مكان،  وأصبحت   طالبة ممتازة تركت 
عانوا  الذين  اهلها  مبساندة  إعاقتها  على  ،تغلبت  عملها  على  مواظبة 
زالوا يساندون حليمة في  الكثير حتى تستمر حليمة في دراستها وما 

إحضارها صباحا للكلية وأخذها مساء  بعد نهاية الدوام.
 رغم أن كرسي  حليمة املتحرك  يستهلك كثيرا من الكهرباء وعملية 
شحنه تأخذ وقتا طويا ليصبح جاهزا لاستخدام إال  أن حليمة لم تأبه 
على  تطلعنا  لكي  معنا  تتجول  أن   بها  لقاءنا  نهاية  في  أص��رت  عندما  
واألجهزة   املعدات  عن  فكرة  وإعطاءنا  حجاوي  هشام  كلية  مختبرات 
املتوفرة في مختبرات الكلية، واطاعنا على أعمال واجنازات وإمكانيات  

طلبة الكلية 

بقلم: م. محمود جنوم
قائم بأعمال مدير عام التدريب املهني

    لقد أولت وزارة العمل ومنذ نشأتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية اهتماما كبيرا بأهمية قطاع 
التدريب املهني وخاصة أنها ورثت نظاما باليا ومحدودا ومشتتا من االحتال اإلسرائيلي حيث لم يكن 
موجها للمساهمة في بناء االقتصاد الوطني واالجتماعي وتنمية القدرات البشرية مما يؤدي إلى التنمية 
املهني  التدريب  قطاع  ووضع  حلالة  والتشخيصية  التحليلية  الدراسات  ال��وزارات  الشاملة.فأعدت 
لكافة عناصره ومنظومته من النواحي  والبشرية  واملادية والبيئة التشريعية والقانونية، التفاعل 
املجتمعي والثقافة املهنية، وضع التدريب املهني وعاقته بالتعليم العام، مأسسة نظام وطني للتعليم 
والتدريب املهني والفئات املستهدفة و املتدربني، وقامت الوزارة مبشاركة كافة اجلهات ذات العاقة 
في كافة دراساتها وأنشطتها وتوجهاتها لتخلص إلى وضع إستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب 
املهني طموحة قادرة على النهوض مبجموع العناصر أنفة الذكر حتى تستطيع االلتحاق والوصول 
الفلسطينية ممثلة  القطاع. ويجب اإلقرار هنا بأن السلطة  إلى مستويات اإلقليمية والدولية في هذا 
بشكل رئيس بوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي وكافة الشركاء االجتماعيني والوطنيني 
لهذا القطاع لم تنجح بتحقيق األهداف املرجوة وأن كان هناك بعض النجاحات واإلجن��ازات في هذا 
املجال لم ترَق في مجموعها إلى إحداث نقلة نوعية كما ونوعا في منظومة التعليم والتدريب املهني 

وميكن إيعاز ذلك ألسباب عدة أهمها:
عدم الوعي والنضج الكافي ملتخذي القرار للشروع بتطبيق السياسات واإلستراجتيات الوطنية 

لهذا القطاع.
الظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها األراضي الفلسطينية بالفترة السابقة.

عدم قدرة وزارة العمل على هيكلة ومأسسة قطاع التدريب املهني ضمن مستويات العمل األساسية 
الثاثة وهي محدودي املهارة والعامل املاهر والعامل املهني سواء كان ذلك على مستوى مراكزها أو 

املراكز واملعاهد اخلاصة واألهلية العاملة بهذه املستويات.
     وإستجابه خلطة احلكومة الثالثة عشر للسنتني القادمتني في استكمال بناء مؤسسات الدولة 
التعليم والتدريب  للنهوض بقطاع  أي وقت مضى  أكثر من  الفرصة أصبحت سانحة  بأن  فإننا نرى 
املهني وربطة بسياسات التشغيل وعليه فإن الوزارة جادة بالسير في إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب 
من  بد  ال  ذلك  يتم  ولكي  والتقني.  املهني  والتدريب  للتعليم  الوطنية  باإلستراتيجية  وربطها  املهني 
معاجلة وتطوير كافة عناصر املنظومة أنفة الذكر بالتوازي مع إحداث الهياكل واملؤسسات واملراكز 
التدريبية، وبالنظر إلى التجارب الدولية واإلقليمية في مجال التدريب املهني فإننا نرى بأن التجربة 
األردنية واملشتقة أصا من التجربة األملانية بنظام التدريب املزدوج) التلمذة املهنية( والذي يتم فيه 
مستويات  لكافة  تكاملية  ومنهجيه  آلية  ضمن  العمل  ومواقع  املهني  التدريب  مراكز  بني  ما  التدريب 
العملية  األدائية  واملهارات  العلمية  النظرية  املعارف  على  املتدرب  الطالب  يحصل  بحيث  التدريب  
حسب البرنامج واملنهاج املقرر للتخصص املهني واملستوى املطلوب ومن أبرز سمات هذا النمط من 

التدريب :
تعزيز ومشاركة القطاع اخلاص مبنظومة التدريب املهني على كافة األصعدة ) من إعداد البرامج 

واملناهج وحتى احلصول على الشهادة(.
احلصول على تدريب متميز مواكب لتطورات التكنولوجيا احلديثة من ناحية وااللتصاق بسوق 

العمل من ناحية أخرى.
املواد  استهاك  يقلل  وبالتالي  املنشآت  داخل  يتم  العملي  التدريب  أن  حيث  التدريب  كلفة  تقليل 

اخلام التدريبية داخل املراكز.
فرص التوظيف بعد التخرج تكون أكبر نظرا النخراط املتدربني بسوق العمل مباشرة.

تصميم وإعادة تصميم البرامج واملناهج يكون حسب االحتياجات الفعلية لسوق العمل ومبشاركة 
أصحاب العمل مباشرة.

االقتصادية واالجتماعية في  البيئة  لواقع  األكثر مائمة  التدريب هو  النمط من  أن هذا       ومبا 
فلسطني ومبا أن التجربة األردنية ناجحة جدا في هذا املجال حيث وصلت نسبة اإلقبال على برامجه 
حوالي 45% وتعتبر هذه النسبة من النسب العاملية لهذا فاننا في فلسطني نطمح بتطبيق هذا النمط 
من التدريب كأحد اخليارات واالمناط التدريبية املطبقة عامليا. وحيث ان نسبة االقبال على التدريب 
املهني في فلسطني من  ادنى النسب في ا لعالم  فانه يتوجب على اجلميع التوقف جديا نحو االرتقاء 
واالسراع ببناء نظام وطني ملنظومة التدريب والتعليم املهني وربطه بنظام التعليم التقني والعام.
للوصول الى املستويات االقليمية والدولية والرقي بكافة عناصر ومكونات منظومة التدريب املهني.  

من أدبيات وزارة التربية والتعليم

 حليمة السخلة:
من طالبة متفوقة ملوظفة جبارة

حليمة السخلة تشير إلى السيارة التي أعدها طلبة  الكلية وفازت بالدرجة  األولى في احد املعارض

التدريب املهني بني املاضي 
واحلاضر واملستقبل

التحصيل  ف��ي  هدفها  وحتقيق  ق��دم��ا،  السير  ع��ن  إعاقتها  متنعها  ل��م 
والتفوق األكادميي،  والوصول لوظيفتها التي طاملا حلمت بها، فقررت أن 
تكون طالبة مبدعة،  وتنخرط في تخصص أحبته ورغبت فيه. هي  حليمة 
سخلة، 23 عاما،  حصلت على املرتبة الثانية لدفعة 2009 في تخصص 

»امتتة املكاتب«  من كلية هشام حجاوي التكنولوجية في مدينة نابلس. 

عن جتربتها  كطالبة تقول حليمة:
»كان علي أن ابحث عن تخصص يوفر علي احلركة الكثيرة  ويخفف 
عني  عبء الذهاب واإلياب فوجدت أن أمتتة املكاتب هو األنسب لوضعي 
، مت قبولي في كلية هشام حجاوي التكنولوجية وملست تعاونا كبيرا  
من كافة الطواقم في اجلامعة بدءا من عميد  اجلامعة  إلى احدث طالب 
في الكلية، واظبت على الدراسة  واملتابعة ملدة سنتني  واآلن تخرجت 

مبستوى عال وحصلت على الدرجة الثانية.  
وعن حتولها للحياة العملية في نفس الكلية تقول حليمة:

ومت  مختلفة،  أم��اك��ن  ف��ي  كثيرة  لوظائف  تقدمت  تخرجي  مبجرد 
في  عملي  وب��اش��رت  فيها.  درس��ت  التي  كليتي  نفس  في  للعمل  قبولي 

60 % يتوجهون إلى خيار التعليم !
والتدريب املهني والتقني في أملانيا

40 % في  إسرائيل 
5 % فقط في فلسطني

قالوا عن مشروع تطوير التعليم 
والتدريب املهني والتقني

والتدريب   التعليم  جنعل  أن  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  تطوير  مشروع  خال  من  نأمل   
خياراً للطاب والطالبات وليس ماذاً للذين ال يحالفهم احلظ في التعليم األكادميي.

مي عميرة -مديرة  مركز تدريب مهني جمعية الشابات في القدس
 

احلقيقية  للحاجة  فلسطني  في  والتقني  املهني  التعليم  وتطوير  دعم  هو  املشروع  في  األس��اس 
لتطوير املؤسسات مبا يلبي هذه احلاجة وبتنفيذها بأفضل الطرق املمكنة.

وصفي التميمي القائم بأعمال املدير في املدرسة الصناعية الثانوية

 نحن شركاء مع مشروع تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني في مؤسسة إنقاذ الطفل ولسنا 
فقط مستفيدين.

أمين التميمي نائب رئيس جامعة البوليتكنيك خلدمة املجتمع 

قالوا
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الضفة  سكان  بدعم   )USAID(الدولية للتنمية  األمريكية  الوكالة  تقوم   
ب��رام��ج لتحسني أوض��اع��ه��م الصحية  ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة م��ن خ���ال ع���دة 
املساعدات  م��ن  لكل  الرئيسي  ال��داع��م  تعد  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  إن  واملعيشية. 
الوكالة  تقدمها  التي  البرامج  خ��ال  من  للفلسطينيني  والتنموية  االقتصادية 
األمريكية للتنمية والتي تقدر بقيمة 2 بليون دوالر منذ عام 1994 في مجاالت 
املياه والصرف الصحي والبنية التحتية والتعليم والصحة والنمو االقتصادي 
املساعدات  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تقدم  كما  الدميقراطية.  قيمة  وتعزيز 
الغربية وغزة خاصة في  الضفة  اإلنسانية في كل من  األساسية لاحتياجات 
إلى  والوصول  الصحية  والرعاية  الغذائية  املواد  تشمل  والتي  الطوارئ  حالة 
قطاع  في  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تعمل  الصحي.  والصرف  املياه  شبكات 
غزة إلى جانب كل من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني  » االنروا« 
غير  وال��دول��ي��ة  احمللية  وامل��ؤس��س��ات   ، العاملي  للغذاء  املتحدة  األمم  وبرنامج 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  في  التعليم  تطوير  مكتب  ينفذ  احلكومية. 
ونوعية  ج��ودة  حتسني  اجل  من  والشباب  التعليم  تشمل  برامج  خمسة  حاليا 
التعليم  املبكرة ثم  الطفولة  التي تبدأ من مرحلة  املعرفة  أفق  التعليم  وتطوير 
التعليم  وبرامج  والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  إضافة  والعالي  األساسي 
خارج املدارس. إن مكتب تطوير التعليم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
دوالر  مليون   9 بقيمة  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  برنامج  حاليا  يدير 
واملنفذ من خال مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع ميرسي كور والذي يهدف 
لتطوير مؤسسات التعليم والتدريب التقني غير احلكومية في الضفة الغربية 

بقلم مأمون نزال/ االحتاد العام للصناعات الفلسطينية
الوطنية  التنمية  مفتاح  هو  والتقني  املهني  التعليم  أن  تؤكد  والتجارب  الدراسات  معظم 
االقتصادية واالجتماعية وهو ما ميلي على السلطة واحلكومة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة 
لتسريع النهوض بهذا القطاع، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من اخلطوات لعل أبرزها استحداث 
مستقلة  سلطة  إي��ج��اد  أو  اخ��ت��ص��اص،  جلهة  عنه  املسؤولية  إس��ن��اد  األق���ل  على  أو  ل��ه  وزارة 
بهذا  للقيام  يؤهلها  وتفويض  وإمكانيات  صاحيات  ذات  متخصصة  مهنية  شخصية  بقيادة 
التي  التعليمات  وإص��دار  األنظمة  ووضع  املشجعة  واملادية  القانونية  البيئة  وتطوير  ال��دور، 
تسهل عمليات التجسير بني التعليم املهني الثانوي والكليات من جهة وبني املعاهد والكليات 

واجلامعات.
وميكن تصنيف برامج التعليم والتدريب املهني والتقني للمؤسسات التدريبية العاملة في 
فلسطني حسب جهة اإلشراف ونوع املؤسسة ، حيث يوجد نوعان من املؤسسات التدريبية، 
املؤسسات التي تقدم برامج تدريب رسمية وتتمثل بكليات املجتمع وكليات فلسطني التقنية، 
املدارس الثانوية املهنية، وكذلك املؤسسات التي تقدم برامج تدريب شبه رسمية وهي مراكز 
الشبيبة  لتأهيل  االجتماعية  وامل��راك��ز  الفلسطينية،  العمل  ل���وزارة  التابعة  املهني  التدريب 
الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  املهني  التدريب  ومراكز  االجتماعية،  الشؤون  لوزارة  التابعة 
UNRWA واجلمعيات املتخصصة بالتدريب طويل األمد، واملؤسسات التنموية واملنظمات 

غير احلكومية، واجلمعيات اخليرية، ومراكز التدريب اخلاصة )األهلية( . 
قبل  من  املقدمة  والتدريبية  التعليمية  البرامج  هي  الرسمية،  البرامج  أن  القول  وميكن 
وزارتي التعليم العالي أو التربية والتعليم ومتتاز بتحديد حدا أدنى ملؤهات املتدربني، كما 
لها متطلبات دخول واضحة، كما مينح املتخرج منها شهادات رسمية معترف بها، كما لها مدة 
زمنية ثابتة، ولها منهاج ثابت محدد سلفاً ومعترف به، وشهاداتها معترف بها من قبل أنظمة 
اخلدمة املدنية كمؤهات مصنفة. وتعتبر البرامج الرسمية نوعان هما، برامج التعليم العالي 
واخلدمات  وال��زراع��ة  الصناعة  مجاالت  في  تقنياً  املدربة  البشرية  القوى  إع��داد  إلى  وتسعى 
لتلبية حاجات املجتمع والتنمية، واإلسهام في خدمة املجتمعات احمللية والعمل على تنميتها. 
الضفة  في  كلية   21 في  تقدميها  يتم  برنامجاً   35 على  العالي  التعليم  برامج  وتشتمل 
الغربية وقطاع غزة، وميكن تصنيف هذه البرامج الى ثاث مجموعات، برامج إعداد التقنيني، 

البرامج األكادميية،  وبرامج التأهيل التربوي.
العمالة  مستوى  في  املدربة  البشرية  القوى  إع��داد  إلى  فتهدف  املهني،  التعليم  برامج  أما 
وكذلك  والتنمية،  املجتمع  حاجات  لتلبية  واخلدمات  والزراعة  الصناعة  مجاالت  في  املاهرة 

إعداد الطاب لالتحاق مبؤسسات التعليم العالي.
وتشتمل برامج التعليم املهني في املدارس الثانوية املهنية على 18 برنامجاً يتم تقدميها في 
21 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وميكن تصنيف هذه البرامج الى ثاث مجموعات، 
برامج التعليم الثانوي الصناعي، وبرامج التعليم الثانوي الزراعي، وبرامج التعليم الثانوي 
التجاري . ويقبل في املدارس الثانوية املهنية الطلبة الذين انهوا دراسة الصف العاشر بنجاح 
الطلبة  وع��دد  الطالب  رغبة  حسب  فيتم  املختلفة  التخصصات  حقول  في  الطلبة  توزيع  أما   ،

املسموح به لكل برنامج. 
أما البرامج شبه الرسمية، فهي البرامج التعليمية والتدريبية املقدمة عادة من مؤسسات أو 
وزارات غير وزارتي التعليم العالي أو التربية والتعليم ومتتاز بعدم وجود حد أدنى ملؤهات 
املتدربني، وليس لها منهاجاً محدداً سلفاً، ومنهاجها غير مرتبط مبناهج أخرى، ولها مدد زمنية 

متفاوتة )مختلفة(، ومينح املتخرج منها شهادة معترف بها جزئياً.
ويجدر القول أنه ميكن تقدمي برامج التدريب املهني في عدة جهات وهي، برامج التدريب 
املهني التابعة لوزارة العمل وتهدف إلى اإلسهام في إعداد القوى البشرية املدربة في مستوى 
العمالة املاهرة وشبه املاهرة في مجاالت الصناعة والزراعة واخلدمات لتلبية حاجات املجتمع 
والتنمية، ورفع كفاءة العاملني بهدف حتسني إنتاجية القطاعات االقتصادية املختلفة، وتوفير 

برامج إعادة التدريب لتحسني فرص احلصول على وظائف في سوق عمل دائمة التغيير.
هذه  وتهدف  االجتماعية،  الشؤون  ل��وزارة  التابعة  املهني  التدريب  برامج  احل��ال  وكذلك 
وذوي  االجتماعية  القضايا  وذوي  امل���دارس  من  املتسربني  ب��األح��داث  االهتمام  إل��ى  البرامج 
البرامج  ه��ذه  وتعتبر   ، احملررين  األس��رى  ال��ى  باإلضافة  الفقيرة  والفئات  املختلفة  اإلع��اق��ات 
كجزء من العملية التربوية الهادفة الى دمج هذه الفئات في املجتمع . ويضاف إلى ذلك برامج 
بالتدريب  املتخصصة  واجلمعيات  )أون��روا(  الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  املهني  التدريب 

طويل األمد : 
في  امل��اه��رة  العمالة  مستوى  ف��ي  امل��درب��ة  البشرية  ال��ق��وى  إع���داد  ال��ى  البرامج  ه��ذه  تهدف 
مجاالت الصناعة واخلدمات لتلبية حاجات املجتمع والتنمية ، وبرامج وكالة الغوث )أونروا( 
التنموية واملنظمات  املؤسسات  املقدمة من  التدريب  . وبرامج  الاجئني حصراً  موجهة ألبناء 
املجال  ، فمنها في  التدريب على مجاالت متعددة  : تشتمل برامج   )  NGOs  ( غير احلكومية 
الصناعي أو اخلدماتي او الزراعي، ومنها ما هو في مجال اإلدارة وخاصة في موضوع إنشاء 

وإدارة املشروعات الصغيرة والتي ترتبط أحيانا ببرامج اإلقراض. 
وكذلك برامج التدريب املقدمة من اجلمعيات اخليرية، ويرتبط مفهوم التدريب املقدم في 
هذه اجلمعيات مبفهوم العمل اخليري ، حيث وجهت برامج التدريب أساسا لفئات اجتماعية 
مهمشة خاصة املرأة واملعاقني والفقراء ، وتهدف هذه البرامج الى مساعده أبناء تلك الفئات على 
إيجاد فرص عمل وبالتالي كسب قوتهم . وبرامج التدريب املقدمة من مراكز التدريب اخلاصة، 
والتدريب  التعليم  مجال  في  تعمل  التي  الربحية  املؤسسات  من  العديد  فلسطني  في  ويوجد 
املهني والتقني، معظمها حتت إطار املراكز الثقافية املرخصة من وزارة التربية والتعليم . تقوم 
هذه املؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع الكفاءة وذلك حسب حاجة السوق احمللي.  وأخيرا 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قدوم  ورافق  احلكومية،  املؤسسات  من  املقدمة  التدريب  برامج 
مؤهلني  أشخاص  تخريج  بهدف  خاصاً  تدريباً  تقدم  التي  احلكومية  املؤسسات  في  توسعاً 
واجلنائي  الشرطي  التدريب  مثل  الوطن  وحماية  لبناء  وض��روري��ة  متعددة  عامة  لوظائف 
وغير ذلك. من الواضح أن هناك حاجة ماسة للتعليم املهني والتقني في فلسطني من أجل رفد 
القطاع الصناعي باالحتياجات الضرورية من العمالة املاهرة وخاصة في مجال صيانة اآلالت 
واملعدات الصناعية واجلودة وغيرها من التخصصات التي بحاجة إلى إجراء دراسة مسحية 

لهذه االحتياجات.

شاركونا أفكاركم وآرائكم على العنوان التالي:

9 مليون دوالر  دعم لبرنامج التعليم  
والتدريب املهني والتقني في فلسطني

التدريب املهني

والهدف من البرنامج هو تطوير جودة التعليم في مؤسسات التعليم والتدريب 
املهني  والتدريب  التعليم  رابطة  تشكل  والتي  احلكومية  غير  والتقني  املهني 
والتقني ملساعدتهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الفنيني املهرة في كل من 

األراضي الفلسطينية والدول املجاورة. 

من:مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

السيد هاورد سومكا الى اليسار / مدير بعثة الوكالة االمريكية للتنمية 
الدولية في افتتاح مقر رابطة التعليم والتدريب املهني والتقني

بقلم: الفنان عبد املغني اجلعبري 
املغني  عبد  الفنان  وإخ���راج  كتابة  مسرحية م��ن   ) بتستر  أغنت  م��ا  إن   (  
ألهمية  الوعي   من  حالة  خللق  تهدف  األح��ام،  ملسرح  الفني  املدير  اجلعبري 
التعليم والتدريب املهني والتقني  والذي يجمع ما بني املهنة والتعليم معا، حيث 
كانت جتربتنا في هذا العمل مع مؤسسة إنقاذ الطفل والتي امتازت نشاطاتها  
املجتمع  شرائح  جميع  واستهدفت  املجتمعية  واخلدمة  بالريادة  ومشاريعها 
الطفل احتفاال ويوما  انقاذ  وفي جميع املجاالت واألماكن، وقد نظمت مؤسسة 
مفتوحا في  جامعة بولتيكنيك فلسطني في مدينة اخلليل ضمن مشروع كبير 
تقوم بتنفيذه مع اجلامعات واملعاهد التي تقوم  بتدريس التخصصات املهنية 
والتقنية وعلى مدار يومني، واستطيع القول أنها  كانت جتربة ناجحة وموفقة 
إليصال الفكرة من خال خمسة عروض   شاهدها  أكثر من 2000 طالب وطالبة 

من مدارس وجامعات اخلليل وبيت حلم .
»إن ما أغنت بتستر«  كلمة أصبحت في ذاكرة النسيان ال  معنى لها  في هذا 
الزمان، فسرها البعض على أنها تنطبق على هؤالء الذين يقفون مكتوفي األيدي 
ال  يتطلعون للمستقبل  متناسني أنها مقولة صدرت عن أفواه حكماء ممن لديهم 

اخلبرة والتجربة في احلياة  
مضمونها يكمن في أن كل إنسان حالم يستطيع أن يساهم في رفع املستوى 
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ل��ل��وط��ن ال���ذي يعيش ف��ي��ه م��ن خ���ال ام��ت��اك��ه لتلك  
أصبح  الذي  والتقني  املهني  التعليم  أو  املهنة  في  تكمن  التي  الثمينة  اجلوهرة 
التي  الفرص  بني  املسرحية  وقارنت   ، والنوع  الكم  ناحيتي  من  تطورا  يشهد 
كانت متاحة لثاث اشقاء وعكست احلاجة امللحة للفنيني في الوقت الذي تقل 
قد يقضون سنوات عدة  الذين  األكادميي  التعليم  مقارنة مع خريجي  أعدادهم 
بعد التخرج دون إيجاد فرصة بسبب اكتفاء مجتمعاتهم بهذا النوع من التعليم  
يريدون  ممن  القائل  إال  ميتلكها  ال  ثمينة  جوهرة  املسرحية  حسب  املهنة 
املسرحية  في  ورود  ما  حسب  واملهنة   ، مجتمعاتهم   وخدمة  أنفسهم  تطوير 
تشكل الدور املكمل لكل األدوار األخرى، وبدونها ال قيمة للتخصصات األخرى 
حتى األكادميية ، فمن خال هذة املهنة ميكن أن تكون أنت فني الكهرباء الذي 

توصل أجهزة الكهرباء  للمستشفى  الذي وجد ليمسح الدمعة عن عيون األطفال 
واملرضى، لتكون أنت الشريك في رسم االبتسامة بدل الدمعة أو أن تكون فني 
التي  للمدرسة  دراسياً  مقعداً  أو  أوشباكاً  باباً  تصنع  أن  ميكن  وجن��ارة  ح��دادة 
تخرج األجيال لتكون أنت الشريك في تقدم املجتمعات  ورقيها أو أن تكون فني 
خراطة ومسؤول عن مكان يصنع قطع اآلالت غالية الثمن والتي نستوردها من 
التي  التخصصات  من  وغيرها  الوطني،  اقتصادنا  على  عبئا  وتشكل  اخل��ارج 

اظهرنا أهميتها من خال العرض املسرحي لفرقة مسرح األحام. 
املهني  التخصص  بأهمية  الكبير  وبإمياننا  األح��ام  مسرح  طاقم  في  فنحن 
وأهميته التوأمة مع التخصصات األكادميية والتي ميكن من خالهم  الرقي والبناء 
وبدون هذه الشراكة ال ميكن للمسيرة أن تكتمل ، حيث صدرت الرسالة عن هذا 
اإلميان بأهمية هذا التوجه من خال إنتاج عمل مسرحي توعوي يتحدث وينوه 
للمشاهدين  االهتمام بالتخصص املهني والذي ملسنا  في عيونهم نظرات  حرصهم 
التخصصات  ألهمية  اجلمهور  إدراك  استنبطنا  انتباههم  وم��ن   ، املشاهدة  على 
احلاجة  وتناسي  التعليم   من  النوع  لهذا  الدونية  املجتمع  نظرة  ولكن  املهنية، 
احلقيقية املجتمعية والتنموية  والتركيز على برستيج الشهادة  والتباهي بالقول 
أن« ابني مهندس أو طبيب، دون إدراك تكاملية العناصر الستكمال املشوار، وضع 
الذي  كثير من شبابنا وطلبتنا وأهاليهم في حيرة وإرباك بني اخليار الصحيح 
ذهنه  في  تراكمت  ال��ذي  اآلخ��ر  إرض��اء  وبني  واملجتمعية  الفردية  بالفائدة  يعود 

مفاهيم خاطئة توراثتها األجيال وانعكست سلبيا على توجهاتهم.

»إن ما أغنت بتستر« 

جانب من احلضور أثناء مشاهدتهم للعرض
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