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  وزارة التربية والتعليم العالي
  التمويل اإلضافي - مشروع اإلنتقال من التعليم إلى سوق العمل
  صندوق تطوير الجودة

  )4/2018دعوة لتقديم مقترحات رقم (
 

 5قام البنك الدولي بتقديم منحة إضافية إلى منظمة التحرير الفلسطينية عبر السلطة الوطنية الفلسطينية قيمتها ( .1
)  ومن المتوقع أن E2WTP( ر أمريكي) كتمويل إضافي لمشروع اإلنتقال من التعليم إلى سوق العململيون دوال

) تعزيز المسؤولية 2) زيادة الربط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، (1يسهم التمويل اإلضافي في (
م العالي للحصول والمحافظة على ) اإلعداد الجيد لخريجي مؤسسات التعلي3المجتمعية لدى مجتمع األعمال، (

 وظائف مناسبة.
 

مليون دوالر أمريكي) للمساعدة في تمويل توسيع أنشطة منح  3.9مبلغ (اإلضافية خصص من هذه المنحة   .2
صندوق تطوير الجودة من أجل تحسين وتعزيز أثره المرغوب، من خالل تحفيز مؤسسات التعليم العالي لتطوير 

جهة لسوق العمل بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث ستقوم المؤسسات الشريكة وتنفيذ برامج تعليمية مو 
 بتصميم المناهج، وتحديث أساليب التعليم، وتقديم التدريب العملي للطلبة بما يتوافق مع أهداف المشروع.

 

الصلة في المجاالت  للمشاريع ذات مقترحات أوليةإن مؤسسات التعليم العالي مدعوة اليوم لتقديم طلبات تمويل  .3
 التالية:

  (أ) تخصصات العلوم المهنية والتطبيقية.
  نسانية.دارية واإل (ب) تخصصات العلوم اإل

المجالين المذكورين  في أحد أو كال - كمقدم طلب رئيسي–طلبين كحد أقصى  حيث تستطيع كل مؤسسة تقديم          
  تخصص مختلف  ، وفي حال تقديم طلبين، يجب أن يكون كل طلب منأعاله

  

لهذه الدورة، حيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي التآلف مع  يعتبر التآلف مع القطاع الخاص شرطًا أساسياً  .4
 االتحادات المختلفة الممثلة للقطاع الخاص، أو واحدة أو أكثر من شركات القطاع الخاص.

  

لبات المقترحات األولية، كما سيقوم فيما سيقوم مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة في المرحلة األولى بتقييم ط .5
لى تقديم مقترحات تفصيلية لتلك إبعد بدعوة تلك المؤسسات التي تجاوزت طلباتها مرحلة التقييم األولي بنجاح 

حزيران - 7المشاريع لتقييمها في المرحلة الثانية وحسب ما هو مذكور في دليل صندوق تطوير الجودة النسخة 
 .النسخة المعدلة وكذلك الورقة المفاهيمية التي أعدت للدورة الرابعة – 2016

 

كترونية للكتروني المتاح على الصفحة اإليتم تقديم طلبات التمويل للمقترحات األولية عبر طلب المقترحات اإل .6
مكتب وحدة ونية على قرص مدمج باليد إلى ، وكذلك يتم تسليم نسخة الكتر  www.palpcu.psللمشروع 
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 صباحمن  11:00أدناه في موعد أقصاه الساعة  ةالمذكور  مشاريع البنك الدولي في رام اهللا وغزة وحسب العناوين
  .2018يوم اإلثنين الموافق السادس والعشرين من شباط من العام 

 

يات التقييم وغيرها من المعلومات الضرورية جراءات طلبات تمويل المقترحات وآلإلمزيد من المعلومات حول  .7
طالع على دليل صندوق تطوير الجودة النسخة السابعة المؤرخة في العداد المقترحات، يمكنكم اإل

والفيديوهات التعليمية المتوفرة على  المفاهيمية للدورة الرابعةورقة الوكذلك  النسخة المعدلة – 2016حزيران/
لكتروني لوحدة مشاريع البنك الدولي والموقع اإل www.mohe.pna.psالتعليم العالي لوزارة لكتروني اإلالموقع 

.pspalpcuwww. . 
 
 
 

  العنوان                                           
  المحافظات الجنوبية

  البنك الدوليمشاريع  وحدةمكتب 
  بععمارة بسيسو/الطابق السا

  شارع عمر المختار
  حي الرمال/غزة

  082888280تيلفاكس: 
  

  المحافظات الشمالية
  وحدة مشاريع البنك الدولي

  مبنى مركز المناهج/الطابق الرابع
  شارع حنا عجلوني

  حي المصيون/ رام اهللا
  022969369، فاكس: 022969352هاتف: 

  
  

                                                                              
  د. صبري صيدم                                                                                             

  
  

 وزير التربية والتعليم العالي
 


