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جامعتا القدس املفتوحة والخلیل تخرجان الفوج األول من املعلمین 7 مشروع تحسین
إعداد وتأهیل املعلمین

مدار نیوز \ تحت رعایة معالي وزیر التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم، احتفلت جامعتا القدس المفتوحة والخلیل، صباح الیوم اإلثنین الموافق 18/9/2017م، بتخریج الفوج األول من المعلمین

في مشروع تحسین إعداد وتأھیل المعلمین (1-4) المكون الثاني، الذي یجري تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم العالي ممثلة بالمعھد الوطني للتدریب التربوي وبتمویل من البنك الدولي.

الوزارة، في  العمل  التربوي، وفریق  للتدریب  الوطني  المعھد  التربوي، ومدیرة  اإلشراف  بمدیر عام  ممثلة  العالي  والتعلیم  التربیة  فریق من وزارة  الخلیل، بحضور  في جامعة  أقیم  باحتفال  وذلك 

والمستشار المحلي للمشروع، وفریق من القدس المفتوحة ممثل بنائب الرئیس للشؤون األكادیمیة، ومساعد الرئیس لشؤون الفروع، ومدیري فروع القدس المفتوحة في الخلیل ودورا وبیت لحم،

وبعض وطاقمھ،  المشروع  ومنسق  التربیة،  كلیة  الجامعة، وعمید  رئیس  بالدكتور  ممثل  الخلیل  جامعة  من  وفریق  الخلیل،  في  والتعلیم  التربیة  ومدیریات  التربویة ومساعده،  العلوم  كلیة  وعمید 

المدربین من كلتا الجامعتین، وجمھور المعلمین الخریجین.

في كلمة أ. د. صالح الزرو رئیس جامعة الخلیل باالحتفال، نقل للحضور والمعلمین تحیات الدكتور نبیل الجعبري رئیس مجلس األمناء.

وقال إن جامعة الخلیل یسعدھا أن تحتضن ھذا النفر من المعلمین والمعلمات علماً بأن الجامعة افتتحت أول دورة لتدریبھم في عام 2012م، وقدم شكره للبنك الدولي ولوزارة التربیة والتعلیم العالي

ولجامعة القدس المفتوحة والمركز الوطني للتدریب على جھودھم في إنجاح ھذا المشروع، وأشار الزرو إلى أن التدریب والتأھیل من سمات العصر والمستجدات التي تحدث في كل سنة، بل في كل

یوم تتطلب أن یكون التدریب والتأھیل مستداماً.

وقال إن مھنة التعلیم ھي مھنة األنبیاء وعلینا أن نوفر بیئة مسقرة آمنة وظیفیاً لكي نمكن المعلم من العطاء واإلبداع.

والنھوض وتأھیلھ  المعلم  بإعداد  خاصاً  اھتماماً  تولي  المفتوحة  القدس  جامعة  إن  وقائالً  تحیاتھ  ناقالً  النجدي  د.سمیر  أ.  األكادیمیة  للشؤون  نائبھ  عمرو  یونس  د.  أ.  الجامعة  رئیس  كلمة  وألقى 

بالكفاءات التربویة، وتحرص على تخریج المعلمین المتمیزین من خالل برامج إعداد المعلمین، وخیر مثال على ذلك المربیة حنان الحروب الحائزة لقب أفضل معلم في العالم، والمربیة فداء زعترة.
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والجامعات للتدریب  الوطني  المعھد  خالل  من  العالي  والتعلیم  التربیة  وزارة  بین  بالتعاون  الدولي  البنك  من  والممول  فلسطینیة  بسواعد  تنفیذه  تم  الذي  المشروع  ھذا  من  الھدف  أن  إلى  مشیراً 

الفلسطینیة، ھو االرتقاء بمھارات وكفایات المعلمین من أجل الوصول بمؤھالتھم إلى ما یعادل اإلجازة المھنیة من أجل تمكینھم من تلبیة المعاییر الجدیدة لھذه المھنة السامیة.

باإلضافة إلى تنظیم العدید من الورش والدورات التدریبیة لفرق الجامعات من المدربین خالل فترة المشروع بھدف تبادل الخبرات وترسیخ المفاھیم المرتبطة بالمشروع والقیام بزیارات للمدارس

وتنظیم لقاءات من خالل فضائیة جامعة القدس المفتوحة، منبھاً إلى أنھ تم تخصیص جوائز ألفضل ثالثة مشاریع تخرج للمعلمین من الجامعة.

الوزارة الدكتور صبري صیدم، ووكیل  الوزیر  ناقلة تحیات  العالي،  التربیة والتعلیم  التربیة والتعلیم، كلمة معالي وزیر  التربوي بوزارة  الفار، مدیر عام اإلشراف  الدكتورة شھناز  ألقت  إلى ذلك، 

الدكتور بصري صالح، ثم باركت للخریجین وشكرت الجامعات والمعھد الوطني للتدریب على قیامھم بھذا المشروع الذي استھدف استحضاراً دائماً لبناء قدرات المعلمین وبناء استراتیجیة تأھلیھم،

وأكدت أن فلسطین تعتز بمعلمیھا وقدراتھم، ولھذا تسعى وزارة التربیة والتعلیم العالي دائماً على تطویر قدراتھم ومھاراتھم لكي تواكب التطورات التي شھدھا القرن الحالي.

وتم عرض فیدیو قصیر تضمن أھم األنشطة التي قام بھا المدربون في المشروع المشترك بین جامعتي القدس المفتوحة والخلیل خالل العام المنصرم.

في كلمة الخریجین، قدمت المعلمة إیمان رصرص الشكر لكل من أسھم في إنجاح التدریب ورفع المستوى األدائي للمعلم الفلسطیني.

وقالت إن برنامج تأھیل المعلمین نبع من منطلق أن المعلم یعمل في مؤسسة تعلیمیة واجبھا أن تنمیھ مھنیاً، مؤكدة أن المؤسسة التي تعمل على تنمیة عاملیھا مھنیاً ھي مؤسسة الناجحین، وأشارت

أیضاً إلى أن وزارة التربیة والتعلیم العالي واجھة أساسیة ودعامة مھمة في تكوین الھویة الوطنیة، وقد دأبت على تعدیل المناھج الفلسطینیة وتطویرھا وتحسینھا بما یضمن مواكبة كل التطورات

في شتى المیادین.

وبیّنت أن البرنامج أسھم في إطالع المعلمین على أسالیب التدریس الحدیثة وتطبیقھا في المیدان، وكذلك رفع من قدرة المعلم على ترسیخ المبادئ الوطنیة لتحسین مخرجات التعلیم.

وقدمت معلمتان من الخریجین وھما: المعلمة منال سدر والمعلمة میرفت شاھین، عروضاً تتضمن األبحاث اإلجرائیة القائمة على مبادرات جرى استیحاؤھا من موضوعات التدریب، إذ أبرزتا كیفیة

التعامل مع البیئة الصفیة وأشكال التعلیم واستخدام جدول الضرب من خالل اللعب الذي كان لھ انعكاس على واقع العملیة التعلیمیة التعلمیة في الصف.

تجدر اإلشارة إلى أنھ أشرف على التدریب طواقم من الكوادر المؤھلة في كلیتي العلوم التربویة بجامعتي القدس المفتوحة والخلیل، بإشراف ومتابعة من عمیدي الكلیتین: د. مجدي زامل ود. كمال

یونس، فیما تولى عرافة الحفل منسق المشروع الدكتور نبیل الجندي من جامعة الخلیل.

في نھایة الحفل، ُسلمت الشھادات للخریجین والخریجات في ھذه المرحلة من المشروع، وكان سلمھا رئیس جامعة الخلیل د. صالح الزرو، ونائب رئیس جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكادیمیة

أ. د. سمیر النجدي، ود. شھناز الفار مدیر عام اإلشراف التربوي، ود. ریما دراغمة مدیرة المعھد الوطني للتدریب التربوي، وعمیدا كلیتي العلوم التربویة في جامعتي القدس المفتوحة والخلیل.
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(/585532511836929

(http://bit.ly/2ul2FMC)

(http://napco.ps/index.php)

(http://www.apcpaints.ps)

https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-)
%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89/189297374554813

(/https://www.facebook.com/zalmoutco)

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-)
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-
(436660696675633/?fref=ts

(https://www.facebook.com/LavashINN)
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