
التقرير املجتمعي للتقييم التحصييل لباديليا

مرشوع باديليا )الرشاكة من أجل التعلم الرقمي وزيادة الوصول( هو عبارة عن رشاكة تتألف من خمس منظامت هي: 

كينجز كوليدج لندن )KCL( والجامعة األمريكية يف بريوت )AUB( وجامعة آل البيت يف األردن )AABU( ومنظمة 

كريون للتعليم العايل املفتوح وفيوترش لرين )FL(. وتعمل هذه الرشاكة عىل تطوير برامج للتعليم املُدمج وتقدمها 

لالجئني السوريني يف األردن ولبنان باإلضافة إىل الطلبة املحليني من اللبنانيني واألردنيني. سعى التقييم إىل معرفة مدى 

نجاح باديليا يف توفري التعليم العايل لالجئني ولألفراد األقل حظاً من املجتمعات املُضيفة يف األردن ولبنان، باإلضافة 

إىل مدى نجاح املرشوع يف متكني هؤالء الطلبة عىل تنمية مهاراتهم أو عىل توفري فرص تعليمية إضافية لهم أو عىل 

التوظيف. 

يتكون مرشوع باديليا من 3 أنواع من الربامج التعليمية:

سعى التقييم ملعرفة فيام:

الدورات القصرية عىل اإلنرتنت التي قامت بتطويرها كينجز كوليدج 

يف لندن/فيوترش لرين )والتي تتيح للطالب إما الدراسة لوحدهم 

بشكل مستقل أو مبساعدة أحد املُيّسين(

برامج التأهيل الجامعي )دورات التأهيل الجامعي( التي يتم تقدميها 

من خالل مزيج من الحصص املقدمة عرب اإلنرتنت والحصص التي 

تتطلب الحضور الشخيص، والتي تستضيفها الجامعة األمريكية يف 

بريوت وجامعة آل البيت واملُقدمة يف مخيّم الزعرتي من خالل 

منظمة اإلغاثة الدولية

املساقات الدراسية عرب اإلنرتنت التي طورّتها كريون والتي متنح 

الطلبة ساعات دراسية ميكن معادلتها عند االنتقال إىل الجامعات 

املحلية )مع خيارات الدراسة بشكل مستقل أو مبساعدة أحد 

املُيّسين(

إن كان مرشوع باديليا قد زاد من فرص الوصول إىل التعليم العايل 

لالجئني وللمجتمعات املُضيفة األقل حظاً من خالل الدورات التي 

قدمها، وكيفية تحقيقه لذلك؛ 

إن كانت املعرفة واملهارات موفرة من دورات باديليا قد سهلت 

فرص وصول الطلبة إىل التعليم العايل والتوظيف؛

إن كان مرشوع باديليا قد زاد من معرفة الطلبة ومن مهارتهم 

القابلة للنقل، وكيفية تحقيقه لذلك.
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ملخص جمع البيانات

مقابالت مع 27
الطالب

مقابالت مع موظفي 10
التوصيل

مقابالت مع موظفي 14
املرشوع

كام متت مقارنة نتائج التقييم مع وثائق PADILEIA الداخلية لتحديد 

األمناط.
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مفتاح الرسم 

البياين

املستجيبني الستطالع 447
الطالب



تنسيق املرشوع

النتائج الرئيسية
يُلّخص هذا القسم نتائج التقييم الرئيسية املتعلقة بـ: وصول الطلبة إىل دورات باديليا؛ وصول الطلبة إىل الفرص التعليمية الالحقة؛ أثر 

املرشوع عىل معرفة الطلبة ومهاراتهم؛ اآلثار األخرى عىل الطلبة؛ واآلثار األوسع للمرشوع.

وجد التقييم أن التعاون القوي، وعالقات العمل الجيدة وتنّوع الرشاكات 

هي من عوامل نجاح تقديم الدورات التعليمية، حيث أشار املوظفون بشكل 

متكرر إىل أن التعاون كان مثمراً مع الرشكاء املختلفني، وخاصة فيام يتعلق 

بخدمات الدعم. وأوىل موظفو املرشوع أهمية كبرية للتواصل واالستجابة 

واملرونة املنتظمة من طرف الرشكاء ورأوا أنها تقوي العالقات، خاصة يف 

ظل التحديّات التي كانت سائدة يف املنطقة خالل فرتة تنفيذ املرشوع. وكان 

تنّوع الرشاكة من نقاط القوى الرئيسية حيث ساعد يف الدمج ما بني الخربات 

األكادميية لبعض الرشكاء وبني املعرفة السياقية واملرونة لبعض الرشكاء 

اآلخرين من أجل تقديم تجربة دراسية غنيّة للطالب.

ولكن هذا التنّوع أدى أحياناً إىل عدم تطابق املنهجيات واألولويات حيث 

متت اإلشارة إىل أن إجراءات الجامعات كانت بطيئة وصارمة، بينام كانت 

املنظامت غري الربحية أرسع ولكنها كانت أقل تنظيامً وأقل مراعاة للنامذج 

املعمول بها، ومتت اإلشارة إىل أن أولويات الجهات الربحية مل تكن متسقة 

دوماً مع الجهات غري الربحية. وشعر بعض موظفي املرشوع باإلحباط بسبب 

عدم وجود هدف مشرتك فيام يتعلق بالقبول والتحويل الجامعيني، وأصيب 

كل من املوظفني والطلبة بخيبة األمل بسبب عدم وضوح األمور التي يغطيها 

والتي ال يغطيها املرشوع؛ حيث اعتقد العديد من الطلبة بأن دورتهم 

ستمنحهم مقعداً جامعياً بشكل مبارش، يف حني أنه مل يكن مبقدور املرشوع 

ضامن هذا األمر. كان باإلمكان التعامل مع هذه املشكلة بشكل أفضل 

من خالل تحديد غاية املرشوع بشكل واضح يف مرحلة التخطيط، ومن ثم 

ضامن إبالغ املوظفني والطلبة بها بشكل واضح. ومن الطرق الهامة األخرى 

التي كان باإلمكان من خاللها تحسني تنسيق املرشوع كانت من خالل زيادة 

تواجد الرشيك الرئييس يف األردن ولبنان، حيث أن ذلك كان ليسّهل التواصل 

مع الرشيك ويُحّسن من فهمه للسياق اإلقليمي. وأخرياً، كان املرشوع بحاجة 

لنظام مراقبة مركزي أقوى ليحّسن من التواصل ومن تبادل املعلومات بني 

الرشكاء باإلضافة إىل متكني املرشوع من قياس أثره بشكل أدق.

13174
شخص سّجلوا يف الدورات

 4184
أمتّوا الدورات

 %٥8.2
ِمن الذين أمتوا الدورات كانوا من اإلناث

»كريون هي منظمة غري ربحية، وكينجز كوليدج لندن هي 

جامعة، إلخ... بالتايل كانت تجربة العمل بطرق مختلفة عىل 

برنامج حول الطبيعة البرشية من التجارب الغنّية... وكان من 

املهم جداً تواجد هذا االئتالف الدويل الذي يضم آراء ونظرات 

مختلفة.«
)أحد موظفي املرشوع يف جامعة آل البيت(

أرقام من بيانات املرشوع

الوصول إىل دورات باديليا
وجد التقييم أن مرشوع باديليا قد زاد من فرص الوصول إىل التعليم بالنسبة 

لالجئني وأفراد املجتمعات املضيفة من األقل حظاً يف األردن ولبنان. ومنح منوذج 

التعليم املُدمج الطلبة مرونة أكرب ليتمكنوا من متابعة دراساتهم إىل جانب 

التزاماتهم األخرى، ووفر املساحات الدراسية ملوظفي الدعم املبارش، ومّكن 

عدداً أكرباً من النساء من املشاركة. كام كان تواجد املدربني واملُيّسين ليقدموا 

التوجيه التعليمي للطلبة من العوامل الرئيسية للنجاح وكانت للجودة العالية 

للتعليم األهمية ذاتها لضامن نجاح الطلبة. كام خلص التقييم إىل أنه كان لتوفري 

الدعم، وخاصة الدعم التقني، واللغة اإلنجليزية، والدعم النفيس االجتامعي، 

أثر كبري عىل وصول الطلبة إىل الدورات. عالوة عىل ذلك، أدى تصميم املرشوع 

املرن والذي يرتكز حول الطلبة إىل متكني املوظفني من تغيري نوع الدعم املقدم 

وفقاً لالحتياجات املتغرية للطلبة، وكان لهذا األمر أهمية خاصة نظراً لعدم 

االستقرار اإلقليمي وإىل وجوب االنتقال إىل التعليم عرب اإلنرتنت خالل فرتة جائحة 

كوفيد-19. 

)تابع يف الصفحه التاليه(

صفحة 2 التقرير املجتمعي للتقييم التحصييل لباديليا 



»كان املدرسون لطيفون جداً وعىل درجة عالية من 

الكفاءة، وشّجعونا عىل التعلّم واملشاركة، كام أنهم 

شجّعونا عىل التقديم للحصول عىل املنح الدراسة. وقام 

املدرسون بتصميم الحصص الدراسية ومحتوياتها حسب 

مستوى الطلبة.«
 )طالبة الجئة يف السنة الدراسية األوىل يف الجامعة األمريكية يف 

بريوت(

Access to PADILEIA courses

االنتقاالت بعد إمتام الدورات
كام وجد التقييم أن املرشوع قد ّمكن بعض الطلبة من االنتقال إىل التعليم 

العايل وإىل التوظيف. أشار 22% من املُجيبني عىل االستبيان إىل أن مرشوع 

باديليا قد ساعدهم عىل االستمرار بالدراسة، وأشار 14% منهم إىل أن مرشوع 

باديليا قد ساعدهم عىل الحصول عىل وظيفة. وكان دعم تقديم الطلبات 

الذي حصلوا عليه من املرشوع أحد العوامل الرئيسية يف هذه النجاحات 

حيث اشتمل هذا الدعم عىل تدريب الطلبة عىل كيفية التقديم لالنتساب 

إىل الدورات وللحصول عىل املنح الدراسية وعىل كيفية كتابة السري الذاتية 

وخطابات التوظيف واإلعداد للمقابالت.

كان اإلنجاز الرئييس وفًقا لبيانات املرشوع هو أن بادياليا مكن 20 % من جميع 

طالب الدورة التأسيسية من الوصول إىل الجامعة. مع ذلك، أشار العديد من 

الطلبة إىل أنهم ال يزالون يبحثون عن الوظائف )38%( أو عن الفرص الدراسية 

)37%( بعد إنهائهم لربنامج باديليا الدرايس. ومل يتمكن بعض الطلبة من 

الوصول إىل دورات باديليا

)واصلت(

%19
من الطلبة يدرسون اآلن 

يف الجامعات

%12
منهم حازوا عىل منح 

دراسية

%20
منهم حصلوا عىل 

وظائف

»إن مل يكن لدينا منح دراسية لهؤالء الطلبة فلن يتمكنوا من 

شغل املقاعد املقدمة لهم. فتوفري الفرص لهم أمر مهم، ولكن 

األهم من ذلك هو إيجاد طريقة ُمستدامة للقيام بذلك.«
)أحد موظفي مرشوع كريون(

الحصول عىل التمويل، مام يعني أنه قد فاتتهم فرصة التحويل إىل التعليم 

العايل. املنح الدراسية يف املنطقة نادرة وغالباً ما تتسم بقيود عدة بالنسبة 

ملن ميكنه التقدم للحصول عليها، وكان هذا األمر يف غالب األحيان خارج 

سيطرة باديليا. مع ذلك، كان باإلمكان مساعدة الطلبة بشكل أكرب عىل 

الوصول إىل الجامعات من خالل زيادة الرتكيز العام للمرشوع عىل مساعدة 

الطلبة عىل الحصول عىل املنح الدراسية وتوفري املزيد من الوقت واملوارد 

لعقد االتفاقيات مع الجامعات ملعادلة الساعات الدراسية. 

»لقد تعلمت أيضاً كيفية كتابة خطة األعامل... وقد حصلت 

مؤخراً عىل منحة ألبدأ عميل التجاري الخاص. لوال دورة 

األعامل )MOOC( ملا كان بإمكاين التقدم للحصول عىل مثل 

هذه املنحة.«
)طالبة الجئة يف السنة الثالثة يف دورة ادارة اعامل من كينجز 

كوليدج لندن(

أرقام من بيانات املرشوع

ومن العوامل الرئيسية التي وقفت عائقاً أمام وصول الطلبة إىل الدورات ضعف 

اتصال اإلنرتنت، والضغوطات املنزلية، والصعوبات املالية، وعدم االستقرار. وكانت 

مشاكل اإلنرتنت من أهم املشاكل بالنسبة للطلبة الالجئني. وبالرغم من فعالية 

إجراءات دعم املرشوع، مثل توفري اتصال اإلنرتنت يف مراكز الدراسة، وتقديم 

الدعم املايل من أجل اتصال اإلنرتنت واملواصالت وتوفري األجهزة لبعض الطلبة، 

إال أن نتائج التقييم تشري إىل أنه كان باإلمكان توفري عدد أكرب من األجهزة. عالوة 

عىل ذلك، كان بإمكان املرشوع التوضيح للطلبة بشكل أفضل حول الدعم املايل 

املتوفر وكيفية الحصول عىل هذا الدعم.

وأخرياً، بالرغم من أن بعض الطلبة قد أشاروا إىل أنهم نجحوا يف الحصول 

عىل وظائف بعد إمتامهم لدوراتهم، إىل أنه كان باإلمكان تخصيص املزيد من 

الوقت واملوارد يف هذا السياق من خالل إنشاء الروابط مع أرباب العمل 

للتمكن من توفري برامج التدريب الداخيل أو التدريب اإلضايف، وزيادة وعي 

الطلبة بفرص التوظيف املتاحة لهم.
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كان هناك دليل قوي يشري إىل أن النهج الذي اتبعته باديليا قد حقق أثراً 

ملموساً عىل الجامعات يف املنطقة. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إىل إبراز 

أهمية خربة باديليا يف مجال التعلم عرب اإلنرتنت حيث متكن املرشوع من 

االنتقال بسهولة نسبية إىل وضعية التعليم عرب اإلنرتنت فقط. وأدى هذا األمر 

إىل زيادة تقبل املؤسسات األخرى للتعلم عرب اإلنرتنت والتعلم املُدمج.

وأخرياً، متكن املرشوع من املساعدة يف تحقيق فوائد إيجابية وطويلة األمد 

ملجتمعات الالجئني واملجتمعات املُضيفة األقل حظاً. وشعر الطالب الالجئون 

بأن مرشوع باديليا قد ساعدهم عىل االندماج يف املجتمع، بينام أصبح الطالب 

من املجتمع املُضيف أكرث تقبالً ألفراد مجتمع الالجئني. وكان هناك دليل 

لتمتع الطلبة بتطلعات الستعامل تجربتهم مع باديليا من أجل التأثري بشكل 

إيجايب عىل مجتمعاتهم. وأخرياً، ستبقى كذلك مراكز الدراسة متاحة لالستعامل 

املستقبيل للمجتمع، وكرمز لقدرة التعليم عىل تحقيق الوحدة والقوة واألمل 

باملستقبل.

اآلثار واسعة املدى

املعرفة واملهارات القابلة للنقل

وجد التقييم أن املرشوع كان ناجحاً للغاية بالنسبة للمعارف التي قدمتها الدورة حيث متكن الطلبة من تحقيق مكاسب ملحوظة يف مجايل اإلملام الرقمي واللغة 

اإلنجليزية. وتم تحقيق مكاسب ملحوظة أخرى يف مواضيع معرفية متخصصة مثل الرياضيات والعلوم واألعامل والتصميم الجرافييك. أما بالنسبة للمهارات القابلة 

للنقل، فلقد كشفت البيانات النوعية والكمية عن تحقيق مكاسب قوية يف مجاالت متنوعة من بينها: التواصل ومهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات التقديم 

والعمل الجامعي وحل املشاكل واملهارات التنظيمية واملهارات البحثية واملهارات الدراسية وكتابة السري الذاتية ومهارات تقديم الطلبات. كام كان هناك دليل واضح 

عىل أن الطلبة قد استفادوا من هذه املكاسب املعرفية واملهارية حيث أشار العديد من الطالب إىل استعاملهم للمهارات التي اكتسبوها مؤخراً يف وظائفهم الحالية، 

وإلنجاز املهام الجامعية، ولتقديم طلبات الوظائف والطلبات الدراسية.

اآلثار األخرى للدورة عىل الطلبة

كشف التقييم أيضاً عن مجموعة من اآلثار التي خلفها مرشوع باديليا عىل 

الطلبة املشاركني فيه حيث أشار الطلبة إىل ارتفاع مستوى الثقة بشكل كبري 

عند أدائهم ملهام محددة، حيث عرّب ما معدله 81% من الطلبة عن ارتفاع 

مستوى ثقتهم يف سيناريوهات مختلفة. كام طرأ ارتفاع عىل مستوى الثقة 

يف مجموعة متنوعة من املهارات مثل اللغة اإلنجليزية واملهارات الرقمية 

واملهارات املتعلقة بطلبات التوظيف والدراسة. كام وجد التقييم أن باديليا 

قد ساعد الطلبة أيضاً عىل أن يصبحوا اجتامعيني أكرث وعىل تطوير شبكات 

معارفهم حيث أشار العديد منهم إىل تكوينهم لصداقات طويلة األمد. 

وأخرياً، وجد التقييم أن املرشوع قد حّسن من التطلعات املستقبلية للطلبة 

ومن حافزهم لتحقيق النجاح وزاد من أمل الطالب باملستقبل.

»أنا أعمل حالياً كمتطوع يف منظمة محلية غري 

ربحية والتقي بأشخاص من جميع أنحاء العامل. 

وملا كان ذلك ممكناً يل من دون هذه الدورة 

حيث أن لغتي اإلنجليزية قد أصبحت أفضل 

بكثري اآلن.«
)طالب الجئ يف السنة الرابعة يف الجامعة األمريكية 

يف بريوت(

»لقد شاهدت كيف منحهم املرشوع األمل 

للنمو وعدم اليأس. لقد مّروا بتجربة الحرب 

والنزوح ومّروا بالعديد من املواقف السلبية. 

مرشوع باديليا مينحهم األمل للمستقبل.«
)أحد موظفي املرشوع يف الجامعة األمريكية يف 

بريوت(

‘»أنا أخطط إلنشاء رشكة لهندسة الربمجيات حاملا أنهي 

دراستي. وأود أن توفر هذه الرشكة فرص التدريب 

الداخيل لالجئني يف لبنان الذين ال ميكنهم الحصول عىل 

الوظائف بسهولة يف لبنان. ولقد استوحيت هذه الخطة 

من الدورة التي أخذناها حيث أنني شعرت أنهم قد 

ساعدوين كثرياً يف تحقيق حلمي يف الدراسة يف الجامعة.«
)طالبة الجئة يف السنة الثانية يف الجامعة األمريكية يف بريوت(
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الخامتة
بشكل عام، وجد التقييم بأن مرشوع باديليا قد زاد من فرص الوصول إىل التعليم بالنسبة للطلبة الالجئني والطلبة من املجتمعات املُضيفة األقل حظاً. نجح 

املرشوع اساسيا بسبب عرضه االكادميي القوي، فرص التوجيه وخدمات دعم الطالب القوية، التي تم تسليمها من خالل نقاظ القوة التي يتمتع بها أعضاء رشاكته. 

عالوة عىل ذلك، مّكن مرشوع باديليا بنجاح بعض الطلبة يف االنتقال إىل التعليم العايل وإىل سوق العمل، إال أنه ال تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لضامن 

توفري فرص االنتقال هذه إىل املزيد من الطلبة. وكان املرشوع ناجحاً للغاية من حيث تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم القابلة للنقل التي ستضعهم يف وضعية 

جيدة عند بحثهم عن وظائف عمل وعن فرص دراسية جديدة. كام كان ملرشوع باديليا أثراً هاماً عىل ثقة الطلبة وعىل حافزهم وأملهم باملستقبل. وأخرياً، ساهم 

املرشوع بشكل هادف يف تغيري وجهات النظر حول التعلم عرب اإلنرتنت والتعلم املُدمج يف املنطقة، وساعد عىل تعزيز الوحدة بني مجتمعات الالجئني واملجتمعات 

املُضيفة يف األردن ولبنان.

التوصيات
قّدم التقييم عدداً من التوصيات ليستخدمها باديليا عند تطويره للمشاريع املستقبلية. وفيام ييل التوصيات العرشة األهم:

التوصيات لرشاكة باديليا

تخصيص قدر أكرب من امليزانية واملوارد من أجل معالجة 

مسألة التمويل لتمكني عدد أكرب من الطالب من الدراسة يف 

الجامعات.

تطوير عالقات مع أرباب العمل من أجل زيادة أنواع 

املسارات املتاحة للطلبة بعد إمتامهم لدورة باديليا.

ضامن فهم الطلبة واملوظفني لألمور التي ميكن للمرشوع 

مساعدتهم عىل تحقيقها وتلك التي ال ميكن للمرشوع 

مساعدتهم عىل تحقيقها فيام يتعلق بالفرص املتاحة بعد 

إمتام الطلبة لدراسات باديليا.

االستمرار يف أولوية الرشاكات املحلية ، مع االعرتاف بأن 

الخربة املحلية عنرص حاسم يف املشاريع املتعلقة بالنزوح.

مشاركة تفاصيل األثر اإليجايب لباديليا عىل ثقة الطلبة 

وتطلعاتهم.

التوصيات للرشكاء املُقّدمني للدورات داخل رشاكة باديليا

زيادة الخيارات بالنسبة للدورات املقدمة تحت إرشاد أحد املُيّسين 

لضامن تلقي الطلبة للدعم عند التعلم عن بعد.

زيادة الوصول إىل األجهزة املتصلة باإلنرتنت بالنسبة للطلبة الذين 

يدرسون عرب اإلنرتنت.

زيادة الدعم للتعلم وجها لوجه، رمبا من خالل إعطاء األولوية 

لتطوير مركز الدراسة واملساعدة يف السفر.

 االستمرار بالرتويج للتعلّم عرب اإلنرتنت والتعلّم املُدمج داخل 

الجامعات من أجل متكني عدد أكرب من الطلبة من الوصول إىل 

التعليم العايل.

الدعوة إىل تحسني إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت بالنسبة لالجئني يف 

املخيامت.

التوصيات لزيادة نطاق التعليم لالجئني وقطاعات التعلّم 

ذات الصلة

شكراً جزيالً لجميع الطلبة وألعضاء فريق باديليا الذين شاركوا يف هذه الدراسة. كام نشكر مستشار البحث السيد عامر اللحام عىل عمله وجمعه 

للبيانات. ويف الختام، نتقدم بالشكر إىل موظفي إدارة املرشوع لدى جميع املنظامت الرشيكة لباديليا الذين ساعدوا يف تصميم هذه الدراسة البحثية 

وتقدميها.
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