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الدراسات الثنائية
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ليـــس مـــن الســـهل التفكيـــر بالفتـــرة 
المدرســـة،  اتمـــام  المقبلـــة بعـــد 
ونعلـــم تمامـــً أنكـــم\ن تريـــدون 

ــم. ــم وبناتكـ ــل ألبنائكـ األفضـ
النشـــرة  هـــذه  تســـعى  ولذلـــك، 
األســــئلة  أكثــــــر  علـــى  لإلجابـــــة 
لتوجيهــــــكم  تراودكـــــم  التـــي 
مســـاندة  علـــى  ومســـاعدتكم 
اختيـــار  فـــي  وبناتكـــم  أبنائكـــم 
المســـار األنســـب بعـــد التوجيهـــي.
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مـــاذا نعني ببرنامج الدراســـــات 
الثنائيـــــة ومـــا الـــذي يميـــزه عـــن 

ـــج التقليدي؟ البرنام

يجمــع  نظامــاً  الثنائيــة”  “الدراســات  برنامــج  يعتبــر 
بيــن الدراســات النظريــة الجامعيــة والمعرفــة العمليــة 
المكتســبة يف الشــركات. فقــد أطلقــت جامعــة القــدس 
درجــة البكالوريــوس للدراســات الثنائيــة عــام 2015 
التعــاون  خــال  مــن  األلمانيــة  الحكومــة  مــن  بدعــم 
األلمــاين 1GIZ. ويســتند البرنامــج إىل النمــوذج األلمــاين 
مصمــم  وهــو  االســم،  نفــس  يحمــل  الــذي  الناجــح 
البكالوريــوس  لخريجــي  المهنــي  المســتوى  لرفــع 
إيجــاد  علــى  ولمســاعدتهم\ن  الفلســطينيين\ات 
فــرص توظيــف جيــدة الحقــاً. ويجســر البرنامــج الفجــوة 
العمــل  ســوق  ومتطلبــات  األكاديمــي  التعليــم  بيــن 
الفلســطيني مــن خــال نظــام التبديــل بيــن ثاثة أشــهر 
نظريــة وأخــرى عمليــة خــال نصف الســنة. وعلى هذه 
الشــاكلة يســتطيع الطــاب تطبيــق خبراتهــم النظريــة 
المســتقبلية  مهنتهــم  مجــال  يف  والتــدرب  بانتظــام، 
نركــز  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الجامعيــة.  الدراســة  أثنــاء 
علــى مشــاركة الطالبــات بنفــس قــدر مشــاركة الطــاب 
الذكــور، ومنــذ بدايــة البرنامــج عــام 2015، انضــم مــا 
يقــارب 455 طالبــة وطالبــاً للبرنامــج – %45 إنــاث 
و%55 ذكــور، وتخــرج مــا يقــارب 110 طالبــاً وطالبــة 

عــام 2020.

1       Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
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مــا التخصصــات المتاحــة في 
برنامــج الدراســات الثنائية؟

تقــدم جامعــة القــدس حاليــاً خمــس تخصصــات ضمن 
برنامــج الدراســات الثنائيــة خــال العــام، ويســتوعب 

كل مســار 20-30 مقعــد دراســي:

إدارة األعمـــــــــال )بكالوريوس إدارة أعمال(  DSBA
إدارة األعمال الرقمية )بكالوريوس أعمال رقمية(  DSDB
الهندسة الكهربائيــة )بكالوريوس هندسة(  DSEE
الهندسة الصناعيــة )بكالوريوس هندسة(  DSIE
تكنولوجيا المعلومـــات )بكالوريوس علوم(  DSIT

تجـــــــدون معلومـــات إضافيـــة عـــن مســـارات برنامـــج 
موقـــع  يف  وغيرهـــا  ومناهجـــه  الثنائيـــة  الدراســـــــات 

البرنـــــامــــــــج.

نظـــرًا لقصـــــر مـــدة الفصــل 
الدراســـي ضمـــــن برنــــامــج 
الدراســــــات الثنائيــــة مقارنة 
التقليديــــــة،  بالدراســــــة 
هـــــل تعتبـــر المـــدة كافيـــة 
لتغطيـــة المنهـــاج الدراســـي؟

العمــل  علــى  مكثــف  بشــكل  المناهــج  تعتمــد 
التطبيقــي لتحقيــق متطلبــات الجامعــة والشــركات، 
وبالرغــم مــن قصــر مــدة الفصــل النظري يف الدراســات 
الثنائيــة مقارنــة بالفصــل الدراســي التقليــدي، إال أن 
المنهــاج  كافــة  يدرســون  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء 

الجامعــي. الدراســي  الفصــل  خــال 

لهـــذا  اختيارهـــا  علـــى  ابنتنـــا  بتشـــجيع  “قمنـــا 
شـــهادة  تحمـــل  خريجـــة  هـــي  االن  التخصـــص. 
جامعيـــة يف الهندســـة وخبـــرة عمليـــة ســـاهمت يف 

بنفســـها” ثقتهـــا  وتعزيـــز  شـــخصيتها  صقـــل 

جيهان سالمة
والـدة غـزل سـامـة

خريجة برنامج الدراسات الثنائية

https://ds.alquds.edu/ar
https://ds.alquds.edu/ar
https://ds.alquds.edu/ar
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هل تعتبر مســارات برنامـــج 
الدراسات الثنائيــة معتمـدة 

مــن الهيئـــــة الوطنيــــــة 
لالعتمـــاد والجــــودة؟

نعــم، تصــادق الهيئــة الوطنيــة للجــودة واالعتمــاد علــى 
كل المســارات كمــا وتعتبــر معتمــدة عالميــاً.

هــل البرامــج الهندســية فــي 
الدراســات الثنائيــة معتــرف 
بهــا من نقابة المهندســين؟

نعــم، تعتــرف نقابــة المهندســين ببرنامجــي الهندســة 
الكهربائيــــــــــة والهندســـــــة الصناعيـــــــــة يف الدراســــــــات 
الثنائيــة، ويســتطيع خريجــو هذيــن البرنامجيــن التقــدم 

للعضويــة يف نقابــة المهندســين الفلســطينية.

هــل يعتبــر البرنامــج جذابــً 
للطالبــات؟ 

لهــذا  التقــدم  علــى  الشــابات  خــاص  بشــكل  نشــجع 
مــن  هــم  طابنــا  مــن   45% إن  حيــث  البرنامــج 
اإلنــاث – وتشــكل الطالبــات الغالبيــة يف تخصصــات 
ونقــدم  المعلومــات.  وتكنولوجيــا  األعمــال  إدارة 
أيضــاً ورشــات تدريبيــة وتوجيهيــة للطالبــات لتحفيــز 
إىل  الناجــح  انتقالهــن  وضمــان  الوظيفيــة  فرصهــن 
ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  التخــرج.  بعــد  العمــل  ســوق 
الخــاص  القطــاع  يف  شــركائنا  اختيــار  علــى  نحــرص 
بعنايــة حتــى نضمــن بيئــة عمــل آمنــة ومحترمــة لــكل 
طالبــة، ولذلــك نعتبــر برنامــج الدراســات الثنائيــة خيــاراً 
مثاليــاً للطالبــات اللــوايت يطمحــن لتحســين فرصهــن 

المســتقبلية. الوظيفيــة 

“ســـاهم البرنامـــج يف صقـــل مهـــارايت الشـــخصية 
كتســـاب المزيـــد مـــن الخبـــرات  ومنحنـــي فرصـــة ا
يف  العملـــي  التدريـــب  فتـــرات  خـــال  العمليـــة 
العمـــل  يعـــزز فرصـــي يف ســـوق  ممـــا  الشـــركة 

مســـتقباً”

ســـــارة األفغـــاين
طالبــــة دراســــات ثنائيــــة

تخصــــــص هندســـــة صناعيــــــة
ومتدربـــــــة يف شركــــــة سـنيورة



1011 1011

كـــــــم تكلـــــف الرســـــــوم 
الدراســـية وهـــــل توجــــــــد 
مساعدات مالية مثل المنح؟

عـــن  باســـتمرار  الثنائيـــة  الدراســـات  فريـــق  يبحـــث 
منـــح دراســـية للطـــاب المحتاجيـــن، ويف هـــذا الصـــدد 
نتعـــاون مـــع مؤسســـات ومعاهـــد مختلفـــة. ولمعرفـــة 
المزيـــد مـــن التفاصيـــل، تواصلـــوا مـــع الفريـــق اإلداري 
للدراســـات الثنائيـــة لاطـــاع علـــى المنـــح الدراســـية 
المتوفـــرة  الماليـــة  المســـاعدات  وأنـــواع  المتوفـــرة 
أيضـــاً  تســـتطيعون  وبناتكـــم.  ألبنائكـــم  والمناســـبة 

زيـــارة موقعنـــا اإللكتـــروين:

وباإلضافـــة إىل ذلـــك، تـــم توقيـــع اتفاقيـــة مـــع وزارة 
الدراســـات  برنامـــج  طـــاب  لمنـــح  العـــايل  التعليـــم 
الثنائيـــة األولويـــة يف التقـــدم لمنحـــة صنـــدوق إقـــراض 
فلســـطين،  يف  العـــايل  التعليـــم  مؤسســـات  طلبـــة 
ويمكـــن االطـــاع علـــى تفاصيـــل المنحـــة وإجـــراءات 
الطلـــب، وشـــروط المنحـــة الوزاريـــة مـــن خـــال زيـــارة 

االلكتـــروين.  الموقـــع 

يف  الطابيـــة  الماليـــة  المســـاعدات  وحـــدة  وتقـــدم 
منتظـــم.  بشـــكل  دراســـية  منحـــاً  القـــدس  جامعـــة 
ــاء التواصـــل  ــة الرجـ ــات إضافيـ ــاع علـــى معلومـ ولاطـ
معهـــم أو االشـــتراك يف صفحـــة الفيســـبوك خاصتهـــم 
المنـــح  حـــول  دوريـــة  تحديثـــات  علـــى  للحصـــول 

المتوفـــرة. الدراســـية 

تحقيـــق  علـــى  بالبرنامـــج  التحـــايق  “ســـاعدين 
وقتـــي  مـــن  كبـــر  أ بشـــكل  واالســـتفادة  طموحـــي 
كتســـاب ســـنتين  خـــال فتـــرة دراســـتي مـــن خـــال ا
مـــن الخبـــرة العمليـــة، وبالتـــايل امتاكـــي لألفضليـــة 

التخـــرج” يف الحصـــول علـــى وظيفـــة بعـــد 

خلـــــــــود جابــــر
طالبة دراسات ثنائية

تخصص إدارة أعمــــــــال
ومتدربة يف شركة المشروبات الوطنية

https://ds.alquds.edu/ar
http://www.iqrad.edu.ps
http://www.iqrad.edu.ps
http://www.facebook.com/dualstudies.aqu 
http://www.facebook.com/dualstudies.aqu 
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ثقتـــي  تعــــــــــززت  بالبرنامـــــــــج  التحـــــــايق  “منـــذ 
كاً لمـــا أريـــد فعلـــه يف  كثـــر ادرا بنفســـي وأصبحـــت أ
المســــــــتقبل، فالبرنامـــــــــج منحنـــي فرصـــة حقيقيـــة 
للتعـــرف عـــن قـــرب علـــى ســـوق العمـــل ومتطلباتـــه 

خـــال فتـــرة الدراســـة”

جهاد شقيرات
طــــــــالب دراســــــات ثنائيـــــة
تخصص هندسة كهربائية

ومتدرب يف شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية

13

متى تبدأ مرحلة التسجيل، 
وما هي المتطلبات؟

يتوجــب علــى الطلبــة التقــدم إىل جامعــة القــدس فــوراً 
الصيــف،  يف  التوجيهــي  نتائــج  علــى  الحصــول  بعــد 
ونســتقبل العامــات الجيــدة إىل الجيــدة جــداً )80% 
على األقل لتخصصات الهندسة و %75 على األقل 
لتخصصــات إدارة األعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات 

واألعمــال الرقميــة(.

مســتوى  إثبــات  الطلبــة  علــى  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
خــال  مــن  تقييمــه  يتــم  اإلنجليزيــة  اللغــة  يف  جيــد 
وعلــى  الجامعــة،  تنظمــه  الــذي  المســتوى  امتحــان 
مــع  عقــود  توقيــع  اختيارهــم/ن  يتــم  الذيــن  الطلبــة 
المؤسســات الشــريكة حتــى نهايــة الفصــل النظــري.

متى تبدأ العملية الدراسية 
ومتى تنتهــــي؟

يبــدأ برنامــج الدراســات الثنائيــة مــرة يف العــام وذلــك 
األول،  النظــري  الفصــل  بدايــة  مــع  أيلــول  شــهر  يف 

العملــي.  الفصــل  بانتهــاء  وينتهــي 

هـــــل تتوفـــــر المســــاكـــن 
الطالبيــــة للطلبـــة الذيــن/
اللواتي يأتـــون من مناطــق 

أخـــرى؟
ال تتوفــر مرافــق ســكنية داخــل الحــرم الجامعــي، ولكن 

توجــد ســكنات جامعيــة متوفــرة يف بلــدة أبــو ديس.

https://ds.alquds.edu/en/admission/admission-s-requirements.html 
https://ds.alquds.edu/en/admission/admission-s-requirements.html 
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كيف يكــون شكـل الفصـــل 
العملي االعتيادي؟

يحصــل الطالــب علــى مــدرب شــخصي ويدمــج مــع 
فريــق الدائــرة المناســب ويعتمــد ذلــك علــى المســار 
عملهــم  نظــام  ويتبــع  والفصــل.  والســنة  الدراســي، 
للجامعــة،  التعليميــة  الخطــة  الشــركة  يف  اليومــي 
فباإلضافــة إىل الفائــدة التــي يجنيهــا الطلبــة مــن نقــل 
الطلبــة  يتعلــم  عمليــة،  خبــرة  إىل  النظريــة  المعرفــة 
مهــارات شــخصية مثــل التواصــل والتعــاون، العمــل 
إىل  باإلضافــة  واإلبــداع،  المشــكات  حــل  الجماعــي، 
كتابــة التقاريــر والتوثيــق وتقنيــات العــرض. ويف نهايــة 
كل فتــرة تدريبيــة مطلــوب مــن الطالــب تقديــم تقريــر 
إىل  إضافــة  التدريبيــة  الفتــرة  عــن  اإلنجليزيــة  باللغــة 

تقديــم عــرض عمــا قــام بــه أثنــاء الفتــرة التدريبيــة.

كيف يتـــم تأميـــن الطلبـــة 
أثنـــاء العمــــل؟

أثنــاء الفتــرات التدريبيــة تقــوم الجامعــة بتأميــن كل 
الثنائيــة المنتظميــن ضــد إصابــات  طلبــة الدراســات 
العمــل، حيــث أّن الجامعــة هــي مــن يتكفــل بتغطيــة 

تكاليــف بوليصــة التأميــن.

هــل يحصــــل الطلبـــة على 
إجــــازة؟

يعطل الطلبة يف جميع العطل الرسمية التي تقررها 
الجامعــة خــال الفصــل النظــري. كمــا ويحصــل الطلبــة 
المؤسســة  مــن  األجــر  مدفوعــة  إجــازة  أيــام   7 علــى 

الشــريكة التــي يعملــون فيهــا.

14

“كخريـــج دراســـات ثنائيـــة، لديـــك كل االمكانيات 
يف  عمـــل  ألي  لانضمـــام  الازمـــة  والمهـــارات 
مجـــال تخصصـــك. حيـــث يســـاعدك البرنامـــج 
يف االنخـــراط يف ســـوق العمـــل منـــذ اليـــوم األول 
كتســـابك للخبـــرة العمليـــة  لدراســـتك، وبالتـــايل ا
خـــال دراســـتك، وهـــذا تمامـــاً مـــا نبحـــث عنـــه 

عنـــد توظيـــف أي خريـــج”

رامي عفـــــــانــــــــه
مديـــــر الموارد البشـــــريـــــة

شركة المشوربات الوطنية
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ما المؤســـســات الشــريكـة 
التي تعمـــــل مع برنـــامــــج 

الدراســــات الثنائيـــــة؟
كثــر مــن  حتــى هــذا التاريــخ، تتوافــر اتفاقيــات مــع أ
200 مؤسســة - شــركات كبيــرة وأخــرى صغيــرة يف 
تجــدون  فلســطين.  يف  والمجــاالت  الصناعــات  كافــة 
قائمــة بأســــــــــماء كافـــــــــــــة المؤســـــــسات علــى الموقــع 

االلكتــروين.

ماذا تستفيــد المؤسســـات 
الشريكـــــة؟

تمتلـــــك الشـــركات فرصـــة للمشـــاركة يف تأســـيس 	·
وتطويـــــــــر أهــــــــــــداف تعليميــــــــــــة ومناهـــــــــــــــج مرتبطـــة 

باحتياجاتهـــا.

تســـــــــــنح الفرصـــة للشــــــــــــــركات بالوصـــول إىل آخـــر 	·
التطــــــــــــورات يف العــــــــالم األكاديمـــــــــــي واالبتكـــــــــــارات 

العلميـــة.

المتدربيـــــــــــــــن\ات 	· مـــــــن  الشــــركــــــــــات  تســــــــــــــتفيد 
والخريجيـــــــن\ات المهيئيـــــــــن\ات جيـــداً والذيـــن\

اللـــوايت يعملـــون بانتظـــام خـــال دراســـتهم\ن ألنهـــم 
جاهـــزون للعمـــل مباشـــرة بعـــد التخـــرج.

كيـــف تختـــــار الشـــركــــات 
الطلبــــة؟

عليهــم\ن  يتوجــب  للطلبــة،  الجامعــة  اختيــار  بعــد 
يف  الطلبــة  الجامعــة  وتدعــم  مناســبة.  شــركة  إيجــاد 
ولكــن  مختلفــة،  بطــرق  شــركة  عــن  البحــث  عمليــة 
يســتطيع الطلبــة القيــام بذلــك بمفردهــم مــن خــال 
إيجــاد صاحــب عمــل أو طــرح اقتــراح شــركة مــا. ويف 
وظيفيــة،  مقابلــة  إىل  الطلبــة  ســيتقدم  األحــوال،  كل 
حيــث يتــم طــرح أســئلة تتعلــق بالدوافــع والمحفــزات 
لفحــص قــدرات الطلبــة ومــدى ماءمتهم\ن للشــركة. 
ويكــون الهــدف النهــايئ أن يوقــع كل طالــب\ة عقــد 
نهايــة  مــع  الشــريكة  المؤسســات  إحــدى  مــع  عمــل 

األول. النظــري  الفصــل 

هل يتلقـــى الطلبــــة أجــــرًا 
خــالل الفصـــل العملــي؟

العملــي  الفصــل  الشــركة خــال كل شــهر يف  تدفــع 
يتلقــى  وقــد  تقديــر،  بأقــل  أمريكــي  دوالر   200
الطالــب\ة راتبــاً أعلــى تبعــاً لحجــم الشــركة أو القطــاع 

للمؤسســات. الداخليــة  السياســات  أو  الصناعــي 
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ما مميــــزات برنــامج 
الدراسات الثنائية للطلبة؟

قد يحصل الطلبة المتميزون/ات في كل تخصــص على

4 سنوات بما 
يعادل 8 فصول 

دراسية، مدة 
الفصل 6 شهور 
)التبديل بين 3 
فصول نظرية 
و3 فصول من 

التطبيق العملي(

المنهاج معتمد 
على متطلبات 

سوق العمل، وهو 
مصمم بشكل 

خاص بالتعاون مع 
مؤسسات القطاع 

الخاص الشريكة

تقليدي

بدون خبرةســـــــــــــــنتين

على األقل 4 
سنوات بما يعادل 
8 فصول دراسية 

مدتها 6 شهور

18

المقارنـة بيـن الدراسات 
الثنائية والدراسات التقليدية

19
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تمكنـــت  للبرنامـــج،  انضمامـــي  “بفضـــل 
يف  طريقـــي  شـــق  مـــن  كهربائيـــة  كمهندســـة 
مجـــال يعتبـــر حكـــراً علـــى المهندســـين الذكـــور 
إىل حـــد مـــا، وحصلـــت فـــور تخرجـــي علـــى عقـــد 
عمـــل مـــع شـــركة جـــوال حيـــث أمضيـــت فتـــرة 

العملـــي.”  التدريـــب 

رنا األفندي
خريجة الفوج األول يف برنامج الدراسات الثنائية

تخصص الهندسة الكهربائية

“تمكنـــت مـــن تطويـــر مهـــارايت وقـــدرايت العمليـــة 
البرنامـــج  يف  دراســـتي  فتـــرة  خـــال  وحصلـــت 
علـــى وظيفـــة يف شـــركة عســـل تكنولوجـــي التـــي 

كنـــت أقضـــي فيهـــا فتـــرة التدريـــب العملـــي.”

عبدهللا رزق
خريج الفوج األول يف برنامج الدراسات الثنائية 

تخصص تكنولوجيا المعلومات
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هــل تعيــد الشــركة توظيــف 
الطالــب بعــد التخــرج؟

بتوظيــف  ملزمــة  ليســت  الشــريكة  المؤسســة 
لــكل شــركة  القــرار  التخــرج، ويعــود  الطالــب/ة بعــد 
مجموعــة  علــى  القــرار  ويعتمــد  احتياجاتهــا.  حســب 
واحتياجاتهــا  الشــركة  اســتعدادية  منهــا  عوامــل 
وقــدرات  ومهــارات  أداء  إىل  باإلضافــة  التوظيفيــة، 
كتســاب خبــرة عاميــن  الطالــب/ة. ومــع ذلــك، وبعــد ا
كفــاء ألنهــم ذو  أ العمــل، يعتبــر طابنــا موظفــون  يف 
بيئــة  علــى  ومعتــادون  تخصصهــم  مجــال  يف  خبــرة 
العمــل، وثقافــة الشــركة، وإجــراء التشــغيل والعمــل 
الجماعي. وعندما تحتاج الشــركة إىل ملء شــواغرها، 
تكــون فــرص التوظيــف لــدى المؤسســات الشــريكة 

جــداً.  عاليــة 

ويف حال لم يجد الطالب/ة أو الخريج/ة عماً ضمن 
شــبكة المؤسســات الشــريكة، تبقــى فرصــه عاليــة يف 
إيجــاد فرصــة يف مجــال تخصصــه، حيــث يؤهــل برنامج 
الثنائيــة الخريجيــن بالمعرفــة والمهــارات  الدراســات 
والقــدرات المطلوبــة يف ســوق العمــل الفلســطيني. 
ولذلــك، تكــون فرصــة الحصــول علــى وظيفــة او بنــاء 

شــركة خاصــة لخريجينــا عاليــة جــداً.
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