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منظومــة »بيــت مــال القــدس« للتعليــم والتدريــب المهنــي بالقــدس هــي إطــار مؤسســاتي للتعليــم 
األساســي العالي والتدريــب المهنــي يتضمــن حزمــة مــن الكفايات التــي تســمح للمتدربيــن، مــن مســتويات 
ــات متنوعــة  ــن، تشــتمل علــى محتوي مختلفــة باكتســاب قــدرات ومهــارات لتحســين العمــل فــي ســياق معي
ــا، أو مقابــل رســوم ُمحــددة، ويمكــن أن ُتؤمــن  ومندمجــة فــي شــكل دروس يســتفيد منهــا المتدربــون مجان

ــة أو عــن ُبعــد. للمســتفيدين فــي شــكل حصــص دوريــة وجاهي

ــدورات فــي مجــال التدريــب المهنــي المتخصــص فــي  ــك حزمــة أخــرى مــن ال وتتضمــن هــذه المنظومــة كذل
ــارون، وُتقــام لهــا الفصــول و«الورشــات« الخاصــة،  حــرف ومهــن مختلفــة، يؤطرهــا معلمــون ومدربــون ُمخت

ــة.     ــدورات بأعمــال تطبيقي علــى أن ُتعــزز هــذه ال

ويتــم اعتمــاد برنامــج الــدروس، الــذي تؤمنــه منظومــة الوكالــة لفئــات واســعة مــن المجتمــع المقدســي، مــن 
قبــل جامعــات دوليــة أو مــن قبــل جامعــة أو أكثــر مــن اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي، ويكــون لهــا إطــار 
قانونــي ومؤسســاتي للشــراكة والتعــاون مــع مؤسســات منظمــة التعــاون اإلســامي ذات الصلــة إلصــدار 

شــهادات التخــرج واالعتــراف بهــا مــن قبــل المؤسســات ذات االختصــاص فــي القــدس وفلســطين.
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منظومــة »بيــت مــال القــدس« للتعليــم والتدريــب المهني بالقدس هي إطار مؤسســاتي للتعليم األساســي 
العالي والتدريــب المهنــي يتضمــن حزمــة مــن الكفايات التــي تســمح للمتدربيــن، مــن مســتويات مختلفــة 
باكتســاب قــدرات ومهــارات لتحســين العمــل فــي ســياق معيــن، تشــتمل علــى محتويــات متنوعــة ومندمجــة فــي 
شــكل دروس يســتفيد منهــا المتدربــون مجانــا، أو مقابــل رســوم ُمحــددة، ويمكــن أن ُتؤمــن للمســتفيدين فــي 

شــكل حصــص دوريــة وجاهيــة أو عــن ُبعــد.

وتتضمــن هــذه المنظومــة كذلــك حزمــة أخــرى مــن الــدورات فــي مجــال التدريــب المهنــي المتخصــص فــي حــرف 
ومهــن مختلفــة، يؤطرهــا معلمــون ومدربــون ُمختــارون، وُتقــام لهــا الفصــول و«الورشــات« الخاصــة، علــى أن 

ُتعــزز هــذه الــدورات بأعمــال تطبيقيــة.    

ويتــم اعتمــاد برنامــج الــدروس، الــذي تؤمنــه منظومــة الوكالــة لفئــات واســعة مــن المجتمــع المقدســي، مــن قبــل 
جامعــات دوليــة أو مــن قبــل جامعــة أو أكثــر مــن اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي، ويكــون لهــا إطــار قانونــي 
ومؤسســاتي للشــراكة والتعــاون مــع مؤسســات منظمــة التعــاون اإلســامي ذات الصلــة إلصــدار شــهادات 

التخــرج واالعتــراف بهــا مــن قبــل المؤسســات ذات االختصــاص فــي القــدس وفلســطين.
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يكــون مقــر هــذه المنظومــة فــي الربــاط )المغــرب( وفــي القــدس )فلســطين(، حيــث يتــم إنتــاج الكفايــات 
بحواملهــا المختلفــة، وإقــرار البرنامــج الســنوي للتعليــم وللتدريــب فــي إطــار االحتــرام الواجــب لحقــوق األفــراد 

ــذي ُيســاعد علــى الرقــي بالمجتمعــات. ــم النافــع، ال والجماعــات فــي التعلي

ومــن البديهــي أن ُتدافــع منظومــة »بيــت مــال القــدس« للتعليــم والتدريــب فــي القــدس عــن حــق أبنــاء الشــعب 
ــة القــدس، بكافــة فئاتهــم ومرجعياتهــم، فــي العيــش بكرامــة وأمــان علــى أرضهــم  الفلســطيني فــي مدين
وتحســين مســتواهم االقتصــادي والمعيشــي، وتمكينهــم مــن وســائل الرقــي واإلدماج المجتمعي، وتحســين 

مداركهــم العلميــة والمعرفيــة، وفــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن دون تمييــز أو إقصــاء.
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تتــوزع األنشــطة المرتقبــة فــي إطــار المنظومــة بإصــدار الكفايــات وإنتــاج الــدروس المصــورة، التــي يتــم التعاقــد 
بشــأنها مــع األســاتذة والمدربيــن، وتنظيــم الحصــص الحضوريــة أو تلــك التــي ُتنظــم عــن ُبعد، وبرمجة الورشــات 

التعليميــة ومتابعــة التداريــب فــي المهــن والحــرف المختلفة.

وتتوزع هذه األنشطة كذلك على ما يلي:

1- تهيئ الكفايات والدروس ووضع البرمجة السنوية لألنشطة على منصة إلكترونية خاصة؛

2- التحييــن المســتمر للمعــارف والعلــوم الُمبرمجــة أخــذا بعيــن االعتبــار خصوصيــة التعليــم الوجاهــي، والتعليــم 
عــن ُبعــد؛

3- تنظيم منتديات تبادل المعارف والمهارات في المجاالت ذات االختصاص.

األنشطة
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تحظــى منظومــة التعليــم والتدريــب بالقــدس بأهميــة خاصــة تنبــع مــن الــدروس التــي يتعيــن اســتخاصها فــي 
حــاالت غيــاب األمــن والاســتقرار، التــي تشــهدها مناطــق شــتى مــن العالم، ومــن بينها مدينــة القدس، ضمن 
باقــي التــراب الفلســطيني، وذلــك فــي ضــوء التحــوالت العميقــة التــي يشــهدها العالــم، علــى المســتوى 

االجتماعــي والديمغرافــي والوبائــي.  

ويقــوم تمويــل هــذه المنظومــة، علــى غــرار برامــج ومشــاريع الوكالــة األخــرى، علــى الميزانيــة الســنوية التــي 
ترصدهــا المؤسســة لهــذا الغــرض، ضمــن مــا ُيتــاح لهــا مــن إمكانيــات، وهــي تأمــل أن تتمكــن مــن تعبئــة 

ــنويا. ــي س ــف دوالر أمريك ــق األهــداف الُمســطرة فــي حــدود 250 أل ــة لتحقي المــوارد المطلوب

التمويل
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 الكلفة السنوية
بالدوالر طبيعة البرامج واألنشطة البنود

50 000,00
وإنتــاج  والتدريــب  التدريــس  برنامــج  تحييــن  ســنويا  يتــم 
وإنتــاج  البيداغوجيــة  األدلــة  وإصــدار  والــدروس  الكفايــات 

اإللكترونيــة.. الحوامــل  وصيانــة  المصــورة  المــواد 

إنتاج الكفايات والدروس

50 000,00
تتضمــن برامــج الشــراكة مــع الجامعــات وتمويــل التعاقــدات 
مــع المعلميــن والمدربيــن والخبــراء والفنييــن، ومصاريــف 

تســيير اســتديوهات اإلنتــاج والموقــع االلكترونــي.

التعاقدات السنوية مع 
المدرسين والمدربين

120 000,00

معــارف  تدعــم  التــي  والمنتديــات  الملتقيــات  تشــمل 
خــال  مــن  مهاراتهــم  وتعــزز  والمتدربيــن،  المســتفيدين 
برنامــج خــاص لتبــادل الخبــرات والتجــارب والحفــل الســنوي 

الخريجيــن. لتكريــم 

ملتقيات ومنتديات تبادل 
الخبرات

30 000,00 إدارة المنظومة، إعام، ضيافة، استقباالت، تنقات.. مصاريف تشغيلية للمنظومة

250 000,00 مجموع االعتمادات  المالية السنوية لتمويل برامج أنشطة المنظومة
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