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 فيسبوك
د غرِّ

 لينكدإن واتس آب أنشر

"القدس املفتوحة" تستضیف خبیًرا دولًیا � الجودة

واالعتماد � مؤسسات التعلیم العالي
06:24  27/11/2017 األثنین  :تاریخ النشر

استضافت جامعة القدس املفتوحة، یوم األحد املوافق 26-11-2017م، الخبیر األمیرکي � الجودة واالعتماد � مؤسسات التعلیم العالي د. رونالد بیکر، مؤسس شرکة

(بیکر) لالستشارات الجامعیة، ومستشار وزیر التربیة والتعلیم العالي � الجودة واالعتماد د. سامي باشا، ملناقشة سبل تطویر االعتماد املؤسسي � مؤسسات

 
التعلیم العالي الفلسطینیة.

وافتتح اللقاء، الذي عقد � مدینة رام الله، رئیس مجلس أمناء "القدس املفتوحة" م. عدنان سمارة، مرحًبا بالضیفین والحضور، وناقًال لهم تحیات رئیس الجامعة أ. د.

 
یونس عمرو، واعتذاره عن عدم الحضور لسفره.

وقال سمارة إن "القدس املفتوحة" تحرص � االستفادة من تجارب املؤسسات التعلیمیة العاملیة � مجال الجودة، کما حث � االستفادة من خبراتهم وإسقاط ما

 
یمکن منها � الجامعات الفلسطینیة، أو مواءمتها وتعدیلها لتناسب واقع التعلیم العالي الفلسطیني.

وبّین سمارة أن األداء املؤسسي بفلسطین بحاجة ماسة إلی تضافر الجهود والعمل بشکل دؤوب لتطویره وضمان تحقیق أ� مستوى من الجودة � املؤسسات

 
املختلفة، وبخاصة مؤسسات التعلیم العالي.

من جانبه، قّدم نائب رئیس الجامعة للشؤون األکادیمیة أ. د. سمیر النجدي نبذة عن "القدس املفتوحة"، وقال إنها جامعة منظمة التحریر الفلسطینیة وإنها اعتمدت

التعلیم املفتوح نمًطا لها، وطورت نفسها وأخذت بوسائط التعلم اإللکتروني حتی تمکنت خالل العام الحالي من توفیر جمیع وسائط التعلم اإللکتروني بإنشاء

 
فضائیة القدس التعلیمیة، ومن ثم اعتمدت التعلیم املدمج الذي یزاوج بین نمطي التعلیم املفتوح والتعلم اإللکتروني، وهو النموذج الجدید املعتمد عاملیًا.

وأوضح النجدي أن الجامعة تقوم � (19) فرعًا ومرکزًا دراسیًا � الضفة الغربیة وقطاع غزة، تخدم (60) ألف طالب وطالبة، وتقوم � ثماني کلیات تطرح (25)

 
تخصصًا، وبهذا تعد الجامعة عماد التعلیم العالي الفلسطیني، وکبرى جامعات الوطن.

و� عرضه الذي تناول � جزء منه معاییر االعتماد الخاص بمؤسسات التعلیم العالي، أشاد بیکر بمسیرة "القدس املفتوحة" وما حققته منذ تأسیسها، قائًال إنها

 
تمکنت من إدخال التعلیم املفتوح إلی فلسطین.

 
ودعا بیکر إلی أن وجوب تطلع املؤسسات التعلیمیة � أدائها وتحّدد مدى رضاها عن عملها ورسالتها حتی تصبح قادرة � تحدید متطلبات الجودة ومعاییرها.

وقال مدیر دائرة الجودة بجامعة القدس املفتوحة د. م. یوسف الصباح إن القدس املفتوحة دأبت � إنشاء دلیل للجودة خاص بها مالئًما لنمط التعلیم املفتوح،

وأکد أن التقویم الذاتي أحد املرتکزات األساسیة لعملیة النهوض بالجامعة بهدف رصد الواقع الحالي للجامعة بوحداتها اإلداریة املختلفة لیشمل الجوانب األکادیمیة

"القدس املفتوحة" تستضیف خبیًرا دولًیا � الجودة واالعتماد � مؤسسات التعلیم العالي
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واإلداریة واملالیة کافة، وتمکین الجامعة من تحدید نقاط القوة ورصد مواطن الضعف استناًدا إلی دلیل معاییر الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعلیم املفتوح الصادر

 
عن اتحاد الجامعات العربیة.

و� صعید متصل، دعا عضو مجلس أمناء "القدس املفتوحة" أ. د. عبد الفتاح أبو الشکر إلی توحید معاییر االعتماد ملؤسسات التعلیم العالي کافة، کي ال تبقی

 
سیاسات االعتماد عائمة.

ونقل د. باشا تحیات معالي الوزیر د. صبري صیدم، وحث � تضافر جهود املؤسسات التعلیمیة للخروج بمعاییر اعتماد واضحة لها، داعًیا إلی التعاون بین کل األطراف

 
ذات العالقة للخروج بسیاسة اعتماد مؤسسي متینة وقابلة للتطبیق.

 
یذکر أنه استقبل الضیفین، إلی جانب رئیس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة، نواُب رئیس الجامعة، ومساعدوه، والعمداء، ومدیرو بعض الدوائر ومساعدوهم.
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