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القدس المفتوحة رائدة في تطویر مصادر التعلیم المفتوح
تاريخ النشر : 18-11-2017

رام هللا - دنیا الوطن 

أضحت جامعة القدس المفتوحة رائدة في مجال تطویر المصادر التربویة المفتوحة (OER) على

المستوى اإلقلیمي، وباتت تجربتھا في تطویر مصادر التعلم الرقمیة محط اھتمام عربي ودولي،

خصوصاً أن الجامعة حصدت عدداً من الجوائز في ھذا المجال. 

آخر تلك الجوائز كانت في العاصمة التونسیة، حیث فاز مركز التعلیم المفتوح في الجامعة بجائزة في

مجال تطویر المصادر التربویة المفتوحة (OER)، وحصلت القدس المفتوحة نیابة عن دولة فلسطین

على جائزة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (األلكسو) للتطبیقات الجوالة العربیة لسنة 2017م،

التي اھتمت بتطبیق ممیز في الجوال عن مدینة القدس. 

كما فازت الجامعة بمجموعة من الجوائز العالمیة في مجال المصادر التربویة المفتوحة (OER) وفي

مجال التطبیقات الذكیة، مثل جائزة (األلكسو) للتطبیقات الجوالة 2016م عن أفضل تطبیق ذكي في

مجال التربیة على مستوى دولة فلسطین، وجائزة محمد بن راشد للغة العربیة 2017م عن أفضل تطبیق

ذكي لتعلم اللغة العربیة على مستوى العالم، ووقع االختیار على مشروع تطویر المساقات الذكیة

كمصادر تربویة مفتوحة، بصفتھ أحد المشاریع اإلبداعیة في المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطین

للعام 2017م. 

وبارك رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، للقائمین على المراكز المتخصصة ھذه الجوائز واإلنجازات

التي سجلت في مجال تطویر المصادر التربویة المفتوحة (OER)، معتبراً أنھ یأتي في إطار التطور

الذي تشھده الجامعة في مختلف القطاعات، وبخاصة مجال التكنولوجیا التعلیمیة. 
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وقال أ. د. عمرو إن الجھود التي تبذلھا قطاعات الجامعة لتطویر التكنولوجیا وتوظیفھا لصالح األغراض

التعلیمیة شھدت تقدماً ملحوظاً خصوصاً في مجال التعلم الذكي وتطویر المصادر التربویة المفتوحة

(OER)، مذّكرا بتتویج الوسائط التعلیمیة في الجامعة بإطالق نموذج التعلم الذكي ثم فضائیة القدس

التعلیمیة التي ھي إحدى الوسائل التعلیمیة الضروریة لخدمة فلسفة التعلیم المدمج الذي یستند إلى الدمج

بین اللقاءات الوجاھیة والوسائل اإللكترونیة، كما حصدت الجامعة عدة جوائز عربیة وعالمیة نتیجة ھذا

التطور. 

وأكد عمرو أن التطبیقات الحاصلة على الجوائز العربیة ھي مصادر مفتوحة لكل من یرغب باالستفادة

منھا حول العالم. 

من جانبھ، أكد مدیر مركز التعلیم المفتوح أ. بھاء ثابت أن ھذا العمل وھذه اإلنجازات في مجال المصادر

التربویة المفتوحة (OER) والتعلم الذكي ھو ثمرة جھد جماعي تضافرت فیھ جھود الجامعة، ویأتي

استكماالً لمسیرتھا في التمیز واإلبداع، شاكراً الجنود المجھولین من طواقم فنیة وتربویة أسھمت في

تحقیق ھذه اإلنجازات. 

وأشار إلى أنھ منذ مطلع العام 2016م أطلقت الجامعة نموذجاً جدیداً للتعلم القائم على التعلم الذكي

المفتوح والممارسة المفتوحة، وھي "مساقات التعلم الذاتي المفتوحة عبر اإلنترنت (SLOOC) "وشمل

ذلك إطالق ثالثة مساقات تزامناً مع إطالق النموذج تاله إطالق العدید من المساقات، وأصبح ھذا

النموذج جزءاً من نمط التعلیم بالجامعة إلى جانب التعلیم المدمج. 

وأوضح أ. ثابت أن ھذا النموذج من المصادر التربویة المفتوحة، ویركز على استراتیجیة التعلم الذاتي

ومخرجات تعلم تتمحور حول المتعلم. ویتنوع أسلوب عرض المحتوى لیراعي التنوع في أنماط

المتعلمین؛ حیث یصمم المحتوى على شكل لبنات تعلم تحتوي على فیدیوھات ونصوص وخرائط

مفاھیمیة ورسوم تفاعلیة وإنفوجرافیك وغیرھا. كما یحتوي النموذج على تقویمات ذاتیة تكوینیة ونھائیة
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تفاعلیة، وكذلك على ألعاب تعلیمیة لتعزیز عملیة التقویم. النموذج مزود بمؤشر إنجاز المتعلم الذي یشیر

إلى مدى تقدم المتعلم في تعلمھ، وتنشر المساقات المطورة وفقاً للنموذج الذكي على شكل مصادر تربویة

مفتوحة بتراخیص المشاع اإلبداعي، وھي متاحة للتصفح المباشر والمشاركة من الحواسیب والھواتف

من خالل المستودع الرقمي للجامعة ومتوفرة على شكل تطبیقات ذكیة على منصتي (جوجل بالي)

للتطبیقات و(األلكسو) للتطبیقات الجوالة العربیة. وخالل العامین 2016 و2017 حازت العدید من

المساقات الذكیة جوائَز عربیة. 

  

القدس المفتوحة تسعى لتعزیز االنفتاح في مجال التعلیم 

قال د. م. إسالم عمرو: "إنھ انسجاماً مع رسالة الجامعة وأھدافھا، تسعى "القدس المفتوحة" إلى تحقیق

مجموعة من األھداف االستراتیجیة على المستویین الوطني والعربي، ومن أھمھا تعزیز االنفتاح في

التعلیم وتطویره، وتعزیز التعلم الذكي والمصادر التربویة المفتوحة باللغة العربیة، وتنمیة مھارات القرن

الحادي والعشرین لدى المتعلمین". 

وتابع: "منذ العام 2013م شرعت الجامعة بحملة واسعة لبناء وتطویر بیئات التعلم والتعلیم، وفق أحدث

المستجدات واالتجاھات العالمیة استناداً إلى مبدأ الوصول المفتوح والممارسة المفتوحة للمحتوى

(Open Access & Practice ) وشمل ذلك إعادة بناء البنى التحتیة لبیئة التعلم الرقمي وتطویرھا

في الجامعة بشكل كامل، وتطویر مھارات الكوادر التربویة والفنیة، وتدریب وبناء قدرات الطلبة والكادر

األكادیمي. 

وقال أیضاً: "خالل العامین الماضیین، اتجھت الجامعة إلى تسریع خطواتھا في العمل نحو تعزیز إنتاج

المصادر التربویة المفتوحة العربیة ونشر المحتوى العربي الرقمي من خالل تطویر معاییر تربویة وفنیة

لمحتوى التعلم الرقمي واعتماد معاییر التألیف والنشر المفتوح أو ما یعرف بتراخیص المشاع اإلبداعي
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(Creative Commons)، وإنشاء مستودع للمحتوى الرقمي ومنصة لمشاركة الفیدیوھات التعلیمیة

ومنصة لمشاركة الملخصات التعلیمیة تحتوي على أكثر من (4000) مصدر تعلیمي وفیدیو وملخص". 

وقال د. م. عمرو: "في عام 2015م، وبعد تعزیز الوصول على المنصات اإللكترونیة، أطلقت الجامعة

فضائیة القدس التعلیمیة إلنتاج المحاضرات التعلیمیة لجمیع المتعلمین العرب عبر البث الفضائي. وفي

عام 2016م وبعد نحو سنتین من البحث والتطویر، توجت جھود الجامعة بإطالق نموذج جدید للتعلم

الذكي قائم على المصادر التربویة المفتوحة، ینافس أفضل النماذج التعلیمیة على مستوى العالم، وقام

مجموعة من الخبراء بالجامعة بتطویره بتمویل ذاتي من الجامعة". 

وأضاف د. م. عمرو إنھ تماشیاً مع جھود "القدس المفتوحة" في إنتاج المصادر التربویة العربیة المفتوحة

ونشرھا، فإن للجامعة مشاركات دولیة، كان آخرھا في االجتماع اإلقلیمي برعایة من (الیونسكو) في

العاصمة األردنیة عّمان، الستكشاف استخدام وتوظیف المصادر التربویة المفتوحة في الوطن العربي في

العام 2016م، والمؤتمر العالمي الثاني للمصادر التربویة المفتوحة المنعقد في سلوفینیا بالعام 2017م

برعایة من (الیونسكو). 

وأشار إلى أن مشاركة الجامعة ھناك توجت بحصولھا على تمویل من (الیونسكو) لتنفیذ مشروع التطبیق

الذكي للمصادر التربویة المفتوحة (مفھومھا، واستخدامھا، والممارسات الجیدة)، بالتعاون مع مركز

الملكة رانیا للمعلومات وتكنولوجیا التعلیم التابع لوزارة التربیة والتعلیم األردنیة. ویھدف ھذا المشروع

بشكل أساسي إلى تعزیز الوعي حول أھمیة المصادر التربویة المفتوحة من حیث إنتاجھا وإعادة

استخدامھا وإعادة توزیعھا وفق معاییر عالیة الجودة، كذلك حول تراخیص التألیف والنشر المفتوح

والممارسات التربویة المفتوحة، من أجل تحسین جودة التعلیم ومخرجاتھ في الوطن العربي.  

وتابع قائال: "یعّد ھذا المشروع أحد المشاریع المحدودة الفائزة على مستوى المنطقة العربیة، وقد جاء بعد

قیام (الیونسكو) بتوجیھ نداء لتقدیم مقترحات مشاریع حول دعم تطویر قطاع المصادر التربویة المفتوحة

في المنطقة العربیة".
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