
21/11/2017 www.raya.ps/news/1029620.html

http://www.raya.ps/news/1029620.html 1/4

"القدس المفتوحة" تعمل على تطوير مساق حول المصادر التربوية المفتوحة
(OER)

ضمن جهود جامعة القدس المفتوحة في تعزيز وإثراء المصادر التربوية المفتوحة العربية على

OER-open) اإلنترنت، تعمل الجامعة حاليًا على تطوير مساق ذكّي حول المصادر التربوية المفتوحة

Educational resources) بعنوان: "التطبيق الذكي للمصادر التربوية المفتوحة (مفهومها، واستخداماتها،

والممارسات الجيدة)"، تنفيذًا التفاقية وقعت بين الجامعة ومنظمة اليونسكو (مكتب القاهرة اإلقليمي)،

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم األردنية.

 

وقالت "القدس المفتوحة" في بيان صدر عن دائرة اإلعالم: "جاء هذا التوقيع بعد أن تقدمت الجامعة

كجهة رئيسية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم األردنية، بمقترح المشروع الموجه للناطقين باللغة

العربية كافة من حول العالم.  وأوضح البيان الصحفي أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز

الوعي حول المصادر التربوية المفتوحة وأهميتها، من حيث إنتاجها، وإعادة استخدامها، وإعادة

توزيعها، وفق معايير عالية الجودة وتراخيص التأليف والنشر المفتوح والممارسات التربوية المفتوحة،

لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

 

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريا أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت
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يعّد هذا المشروع أحد المشاريع المحدودة الفائزة على مستوى المنطقة العربية، وقد جاء بعد قيام

(اليونسكو) في شهر حزيران/يونيو الماضي بتوجيه نداء لتقديم مقترحات مشاريع حول دعم تطوير

قطاع المصادر التربوية المفتوحة في المنطقة العربية.

 

وقال مدير المشروع من جامعة القدس المفتوحة د. م. إسالم عمرو، إن المشروع يأتي هذا بتوجيهات

رئاسة الجامعة ممثلة باألستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، وضمن رؤية الجامعة في تعزيز

النظام التعليمي المفتوح وتزويده بجميع المصادر الالزمة لذلك.

 

وأوضح د. م. عمرو أن المشروع ينفذ حاليًا ضمن اتفاقية التعاون ما بين مركز التعليم المستمر وخدمة

المجتمع بجامعة القدس المفتوحة، ومركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات التابع

لوزارة التربية والتعليم األردنية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO) على مدار

أربعة أشهر.

وقال إنه في إطار هذا المساق سنساعد األكاديميين والمعلمين من الدول العربية في اكتساب المهارات

والمعارف التي يحتاجونها وتعزيز استغالل اإلمكانات الغنية للمحتوى اإللكتروني المفتوح، وسيتعلمون

كيفية دمج المصادر التعليمية المفتوحة في مساقاتهم ودروسهم وطرق إعادة استخدام المحتوى

اإللكتروني، ثم التعريف باألدوات السهلة لتطوير الموارد التعليمية المفتوحة للطالب وبيان كيف وأين

يمكن نشرها، وبيان كيفية إنشاء مجتمعات مستدامة لتبادل المبادرات واألفكار والخبرات. وكجزء من

هذا المشروع سُتعقد ورش عمل لتدريب المدربين في فلسطين واألردن.

 

وبين د. م. عمرو أن المشروع يضم خمس مراحل، تتمثل األولى في تحديد االحتياجات من صناع القرار

واألكاديميين والمعلمين في األردن وفلسطين، والثانية تتعلق بتأليف المحتوى التعليمي، وهذه تتم

بالتعاون ما بين خبراء من الجامعة وآخرين دوليين بناء على نتائج تحليل االحتياجات، أما المرحلتان

الثالثة والرابعة فيقوم مركز التعليم المفتوح بتنفيذهما من خالل التصميم التعليمي للمساق وتطويره

على شكل تطبيق ذكي. وتزامنًا مع إطالق المساق ستعقد ورشتان في األردن وفلسطين لتدريب

المدربين، وسيجري خاللهما تقييم المساق من خالل المستفيدين من الورشات.

 

ولفت د. م. عمرو إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة الموارد التعليمية المفتوحة وممارساتها في

البلدان العربية، وتقييم فهم الموارد التعليمية المفتوحة وزيادتها في الدول العربية وخاصة في األردن

وفلسطين، ثم زيادة إمكانات تحسين جودة التعليم ونتائج التعلم، وإنشاء مجمعات إقليمية للممارسات

التعليمية المفتوحة مع جهات تنسيق في فلسطين واألردن، ثم التحقيق في القيود المفروضة على

تطوير الموارد التعليمية المفتوحة وإعادة استخدامها في فلسطين واألردن، وأخيرًا نشر الخبرات

المتعلقة بتطوير الموارد التعليمية المفتوحة واعتمادها.

 

وبين أن مخرجات المشروع ستكون عبارة عن تطوير تطبيق ذكي موجه لجميع المتعلمين العرب،

وتدريب (40) مشاركًا من فلسطين واألردن (أكاديميين، ومعلمين، وصناع قرار) كمدربين، وسيتمكن

هؤالء المشاركون من عقد دورات تدريبية في أماكن عملهم لتعميم الفائدة على زمالئهم وطلبتهم.

وستنتج عن المشروع مجموعة من أشرطة الفيديو القصيرة عن الموارد التعليمية المفتوحة التي

ستنشر عبر (اإلنترنت) وتبث على فضائية القدس التعليمية.

 

النساء أقل عرضة للقيام بحوادث 
أثناء القيادة مقارنة بالرجال.

حسين ياسين يطلق روايته "علي"
الله

بيونسه تتربع على عرش أعلى المغ
أجرا في 2017

الغموض ُيخيم على حفلي كاظم ا
في الرياض وجدة
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" مجموعة االتصاالت" و" القدس المفتوحة" توقعان اتفاقية تمويل مشروع
تزويد مباني الجامعة بخدمة (WIFI) ورعاية األنشطة

وقعت جامعة القدس المفتوحة ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، يوم الثالثاء الموافق 21-11-2017م،

اتفاقية لتمويل مشروع تزويد مباني الجامعة بمعدات تشغيل خدمة اإلنترنت (WIFI) في أروقة

الجامعة بمختلف الفروع، ورعاية األنشطة الجامعية خالل العام الدراسي (2017/2018).

 

وقع االتفاقية التي جرت في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام هللا، نيابة عن القدس المفتوحة، أ. د. يونس

عمرو رئيس الجامعة، وعن مجموعة االتصاالت الفلسطينية الرئيس التنفيذي السيد عمار العكر.

 

ورحب أ. د. عمرو بمجموعة االتصاالت الفلسطينية على رأسها السيد عمار العكر، وشكره على رعاية

المجموعة لكثير من االنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، الفًتا إلى أن المجموعة من كبرى

الشركات الفلسطينية التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية، وخاصة  في مجال دعم المسيرة التعليمية

واألكاديمية.

 

وبين أ. د. عمرو أن الجامعة تقدم التعليم لمختلف فئات شعبنا، وتسعى بمساعدة الشركات الوطنية

وعلى رأسها (بال تل جروب) لتوفير كل التقنيات الحديثة واإلنترنت المتطور للطلبة.

 

وذّكر عمرو بتاريخ التعاون الطويل بين مجموعة االتصاالت والقدس المفتوحة، التي توجت حديثًا

بالمساهمة الجزئية في بناء فرع الجامعة بقلقيلية الذي يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى

بناء مقرات مملوكة لها، مشيًرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المحلي في دعم الجامعة وتمكينها من

امتالك مباٍن لها في المحافظات كافة، بخاصة أنها تعّد جامعة الوطن الفلسطيني وأكبر حاضنة للتعليم

العالي في فلسطين، وتستهدف فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

 

وقال أ. د. عمرو: "إن جامعة القدس المفتوحة حلم كبار تحقق، وقد حمل هؤالء الكبار هّم شعبهم حين

استفحل االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته بحق جامعاتنا ومعاهد التعليم باإلغالقات والمنع، حينئذ

فّكر القادة في نقل الجامعة للطالب للتغلب على إجراءات االحتالل، وقد كان لهم ما أرادوا، وأصبحت

"القدس المفتوحة" الجامعة األكبر في فلسطين، وتشكل نحو (40%) من التعليم العالي الفلسطيني".
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وأكد أ. د. عمرو أن إنجازات "القدس المفتوحة" ُلمست على أرض الواقع في فروعها المختلفة البالغ

عددها (20) فرعًا، وُلمست على المستوى الدولي بنيلها عددًا من الجوائز العالمية والعربية، وأكبر وسام

يعلق على أروقة هذه الجامعة هو فوز المعلمة حنان الحروب بجائزة أفضل معلم على مستوى العالم في

العام الماضي.

 

من جانبه، أعرب العكر عن سعادته بزيارة "القدس المفتوحة" بقوله: زرت الجامعة مرتين خالل هذا

الشهر، هذا الصرح التعليمي الذي يسعى لتطوير المسيرة التعليمية في فلسطين، حيث قمنا بتدشين

المرحلة الثانية من تشطيب مبنى الجامعة في محافظة قلقيلية، الذي سيستوعب عددًا أكبر من الطالب

في مختلف التخصصات".

 

وتابع قائالً: "بما أن التكنولوجيا مرتبطة بشكل وثيق بشركات مجموعة االتصاالت، فإننا نسعى دائمًا

لتطوير كل ما هو حديث في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ومن هذا المنطلق ارتأينا لدعم

وتمويل تركيب معدات لتزويد مباني الجامعة بخدمة اإلنترنت الالسلكي، بهدف تطوير الشبكة

التعليمية والبحثية".

 

وشدد العكر على ضرورة استثمار التكنولوجيا في العملية التعليمية ألهميتها البالغة في تطويرها

وصقلها بما يتناسب وروح العصر السائدة التي تسعى إلى رقمنة التعليم في جميع أنحاء العالم، بهدف

تسهيل التحصيل العلمي للطالب. ولفت إلى أن مجموعة االتصاالت وضعت دعم التعليم على رأس

أولوياتها، يقول: "إننا ننظر إلى التعليم كأداة رافعة للمجتمع، ما يساعد على التعايش مع عصر العولمة

والمعلوماتية والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل أفضل".

 

وتحدث أيضًا عن التعاون المتواصل مع جامعة القدس المفتوحة، مشيرًا إلى أن شركة (جوال) وفرت

وظائف لـ (67) موظفًا من خريجي جامعة القدس المفتوحة.

 

 

 

راية نيوز

 شريط األخبار فلسطين اليوم
 العالم اليوم اقتصاد

 صحافة عبرية تقارير خاصة
 تكنولوجيا منوعات
 ثقافة الشتات

 حدث في مثل هذا اليوم رياضة

المحافظات

 الخليل القدس
 بيت لحم رام الله

 سلفيت أريحا
 نابلس قلقيلية
 طولكرم طوباس

 غزة جنين
 فلسطين 48

عين على الحدث

 عين على فلسطين
 عين على العالم

مقاال

 أقال
 رأي

راية تي

 راية

جميع الحقوق محفوظة لشبكة راية اإلعالميةتصميم وتطوير
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