دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليم العالي

نظام متابعة الخريجين

نحــو مستقبـل أفضل للشبــاب
الفلسطيني

كــن جــزءاً
مـــن

صنــع
القــرار

ما هو نظام متابعة الخريجين
قامــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وبدعم مــن البنك الدولــي ،بتطوير وتطبيق
نظــام إلكترونــي لمتابعــة الخريجيــن فــي كافــة مؤسســات التعليــم العالــي
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث يهــدف النظــام إلــى جمــع معلومــات
عــن الخريجيــن وانتقالهــم إلــى ســوق العمــل لقيــاس مــدى مالءمتهــم لحاجــات
هــذا الســوق ،كمــا يهــدف إلــى تحســين نوعيــة التعليــم العالــي ومحتــواه ،ممــا
يعمــل علــى جســر الهــوة مــا بيــن مخرجــات مؤسســات التعليــم العالــي وســوق
العمــل.
يســمح نظــام متابعــة الخريجيــن لمؤسســات التعليــم العالــي ،بتصميــم
اســتمارات تســتهدف مجموعــات طالبيــة معينــة داخــل هــذه المؤسســات إضافــة
إلــى خريجيــن ،وأربــاب عمــل رئيســيين فــي ســوق العمــل ،للحصول علــى مجموعة
منوعــة مــن المعلومــات واآلراء ،بمــا فــي ذلــك معلومــات تتعلــق فيمــا يلــي:
§الخيارات التعليمية المتاحة للطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
§ مدى صعوبة أو سهولة العثور على وظيفة بعد التخرج.
§مدى التوافق ما بين التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
§اقتراحات بشأن المناهج التعليمية واألساليب التدريسية وتطوير التخصصات.

االستمارات الوطنية
يســمح نظــام متابعــة الخريجيــن لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،بتصميــم اســتمارات
وطنيــة بالتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي وتوزيعهــا علــى جميــع هــذه
المؤسســات ،وذلــك لجمــع معلومــات إلزاميــة موحــدة علــى مســتوى الوطــن حــول
الطلبــة والخريجيــن فــي تلــك المؤسســات .وستشــكل هــذه المعلومــات قاعــدة بيانــات
مفيــدة للمؤسســات وللــوزارة يمكــن االســتناد إليهــا بعــد معالجتهــا وتحليلهــا ،لتوفيــر
رؤيــة وطنيــة حــول نظــام التعليــم العالــي ،ومــدى تكاملــه مــع ســوق العمــل واالقتصــاد
المحلــي ،لتســليط الضــوء علــى المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تطويــر وتحســين.
وقــد تــم تصميــم ثــاث اســتمارات رئيســة تــم توزيعهــا علــى كافــة مؤسســات التعليــم
العالــي لجمــع المعلومــات علــى النحــو اآلتــي:
 . 1استمارة الطلبة:
تســتهدف طلبــة الســنة الدراســية األخيــرة مــا
قبــل التخــرج.
 . 2استمارة الخريجين:
تســتهدف خريجي مؤسســات التعليم العالي،
علــى األقــل بعــد عــام واحد مــن تخرجهم.
 . 3استمارة أرباب العمل (المشغلين):
تســتهدف أربــاب العمــل محلي ـ ًا وخارجي ـ ًا ممــن
يوظفــون خريجيــن مــن مؤسســات التعليــم
العالــي الفلســطينية.

توجيه الشبا
ب حول الخيارات المتاحة
للدراسة والعمل

مزايا نظام متابعة الخريجين:

الفئات المستهدفة:
§الطلبة والخريجون.
§المجتمع المحلي.
§مؤسسات التعليم العالي.
§وزارة التربية والتعليم
العالي.
§أرباب العمل.

فوائد نظام متابعة الخريجين:
§الطلبة والمجتمع المحلي:
-مســاعدة الطلبــة فــي اختيــار المؤسســات والبرامــج التعليميــة وربطــه فــي المســارالوظيفــي أو المهنــي مســتقب ً
ال.
-قياس رضا الطالب عن التجربة التعليمية.-تزويد الطالب بخيارات حول فرص التدريب المتاحة محلي ًا وخارجي ًا.-توفير المعلومات لدى الطالب بالفرص المتاحة الستكمال الدراسات العليا-مســاندة األهــل والمجتمــع عمومـ ًا أيضـ ًا فــي تقديــم المشــورة والنصــح إلــى أبنائهــمحــول الخيــارات التعليميــة والوظيفيــة.

§مؤسسات التعليم العالي:
-مراجعة المناهج ومحتوى المساقات والتخصصات التي تقدمها.-تحسين أساليب وتقنيات التدريس.-توفير التدريب العملي والتقني من خالل الشراكات مع سوق العمل.--القدرة على تأمين التمويل الالزم لتطوير البرامج المقترح تعديلها.

لـنصنع التغيير ونح ِّ
سن جودة التعليم

لخلق تنافسية ب ّناءة بين مؤسسات التعليم العالي

§يمكــن اســتخدام نظــام متابعــة الخريجيــن داخلي ـ ًا  -أي علــى مســتوى المؤسســة-
فــي تصميــم ونشــر أي مســح تحتــاج إليــه مؤسســات التعليــم العالــي ،وتبقــى
المعلومــات التــي يتــم تجميعهــا خاصــة بالمؤسســة نفســها ،وال تكــون فــي متنــاول
الــوزارة أو المؤسســات األخــرى.
§يســتطيع نظــام متابعــة الخريجيــن الوطنــي تصميــم أي مســح تحتــاج إليــه الــوزارة
ونشــره ،وليــس فقــط االســتمارات التــي تســتهدف مؤسســات التعليــم العالــي.
ويمكــن أن تكــون المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال هــذه االســتمارات أو
نتائجهــا متاحــة للجمهــور فــي حــال مــا قامــت الــوزارة بتوفيرهــا علن ـ ًا.

§وزارة التربية والتعليم العالي:
-تقييم أداء نظام التعليم العالي في فلسطين مقارنة بالدول األخرى.-رسم سياسات وبرامج تعليمية من خالل البيانات التجريبية والتاريخية المتوفرة.-رصد وتقييم األثر الناتج عن مبادرات أو تدخالت تعليمية.-نشــر بيانــات األداء للجمهــور والطلبــة لزيــادة الوعــي حــول الخيــارات التعليميــة ،ومجــاالت الدراســةوالعمــل فــي فلســطين.

§المشغلون وسوق العمل:
-اختيار خريجين من المؤسسات التي توفر البرامج ذات الصلة وبجودة أعلى.-إعداد وإدارة برامج تدريب الخريجين الجدد.-خلــق الشــراكة مــع مؤسســات التعليــم العالــي لدعــم البحــث العلمــي والتطويــر فــي مجــاالتمعينــة.

تواصل معنا على:

