
04/12/2017 جامعة القدس المفتوحة تستضیف خبیرا دولیا

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=35343e1y55788513Y35343e1 1/3

(ar_category.php?id=fc9cy64668Yfc9c) التعليم و الجامعات#(ar_category.php?id=e29by58011Ye29b) عناوين األخبار# (index.php) « الرئيسية 

جامعة القدس المفتوحة تستضيف خبيرا دوليا
في الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

2017-11-26 16:11:00

  
رام الله- الحياة الجديدة- استضافت جامعة القدس المفتوحة، اليوم األحد، الخبير األميركي في الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي رونالد بيكر، مؤسس شركة (بيكر) لالستشارات

الجامعية، ومستشار وزير التربية والتعليم العالي في الجودة واالعتماد سامي باشا، لمناقشة سبل تطوير االعتماد المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
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وافتتح اللقاء، الذي عقد في مدينة رام الله، رئيس مجلس أمناء "القدس المفتوحة" عدنان سمارة، مرحبا بالضيفين والحضور، وناقال لهم تحيات رئيس الجامعة يونس عمرو، وقال: إن "القدس
المفتوحة" تحرص على االستفادة من تجارب المؤسسات التعليمية العالمية في مجال الجودة، كما حث على االستفادة من خبراتهم وإسقاط ما يمكن منها على الجامعات الفلسطينية، أو مواءمتها

وتعديلها لتناسب واقع التعليم العالي الفلسطيني.

وبين أن األداء المؤسسي بفلسطين بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود والعمل بشكل دؤوب لتطويره وضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في المؤسسات المختلفة، خاصة مؤسسات التعليم
العالي.

من جانبه، قّدم نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية سمير النجدي نبذة عن "القدس المفتوحة"، وقال: إنها جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، وإنها اعتمدت التعليم المفتوح نمطا لها،
وطورت نفسها وأخذت بوسائط التعلم اإللكتروني حتى تمكنت خالل العام الحالي من توفير جميع وسائط التعلم اإللكتروني بإنشاء فضائية القدس التعليمية، ومن ثم اعتمدت التعليم المدمج

الذي يزاوج بين نمطي التعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني، وهو النموذج الجديد المعتمد عالميا.

وأوضح النجدي أن الجامعة تقوم على (19) فرعا ومركزا دراسيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، تخدم (60) ألف طالب وطالبة، وتقوم على ثماني كليات تطرح (25) تخصصا، وبهذا تعد الجامعة
عماد التعليم العالي الفلسطيني، وكبرى جامعات الوطن.

وفي عرضه الذي تناول في جزء منه معايير االعتماد الخاص بمؤسسات التعليم العالي، أشاد بيكر بمسيرة "القدس المفتوحة" وما حققته منذ تأسيسها، قائال إنها تمكنت من إدخال التعليم
المفتوح إلى فلسطين.

ودعا بيكر إلى أن وجوب تطلع المؤسسات التعليمية على أدائها وتحدد مدى رضاها عن عملها ورسالتها حتى تصبح قادرة على تحديد متطلبات الجودة ومعاييرها.

وقال مدير دائرة الجودة بجامعة القدس المفتوحة يوسف الصباح، إن القدس المفتوحة دأبت على إنشاء دليل للجودة خاص بها مالئما لنمط التعليم المفتوح، وأكد أن التقويم الذاتي أحد
المرتكزات األساسية لعملية النهوض بالجامعة بهدف رصد الواقع الحالي للجامعة بوحداتها اإلدارية المختلفة ليشمل الجوانب األكاديمية واإلدارية والمالية كافة، وتمكين الجامعة من تحديد نقاط

القوة ورصد مواطن الضعف استناًدا إلى دليل معايير الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعليم المفتوح الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.

وعلى صعيد متصل، دعا عضو مجلس أمناء "القدس المفتوحة" عبد الفتاح أبو الشكر إلى توحيد معايير االعتماد لمؤسسات التعليم العالي كافة، كي ال تبقى سياسات االعتماد عائمة.

ونقل باشا تحيات الوزير صبري صيدم، وحث على تضافر جهود المؤسسات التعليمية للخروج بمعايير اعتماد واضحة لها، داعًيا إلى التعاون بين كل األطراف ذات العالقة للخروج بسياسة اعتماد
مؤسسي متينة وقابلة للتطبيق.
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