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رام هللا مكس – حصلت المعلمة ازدھار محمد محمود الخطیب “أبو ظاھر” التي أكملت تعلیمھا الجامعي في فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم في

العام 2001، على جائزة أفضل معلم على مستوى فلسطین للعام 2017.

ً بعد أن وقالت ازدھار” نظام التعلیم المفتوح الذي تتبناه القدس المفتوحة، ورسوم الساعات الیسیرة فیھا ھما اللذان دفعاني لاللتحاق بھا، خصوصا

ارتبطُت بالزواج وأنجبت طفلین قبل االلتحاق بھا، فھي الجامعة التي منحتني الفرصة إلكمال تعلیمي بفضل سیاستھا، ما سھل علّي التوفیق بین دراستي

الجامعیة وبیتي وأسرتي، األمر الذي شجعني على االستمرار والعطاء والتفوق واإلبداع، فحصلت حینئذ على معدالت عالیة، بفضل األسالیب التعلیمیة

التي جعلتني أفكر على نحو مختلف، سواء أكان ذلك من خالل مقرراتھا الدراسیة أم من خالل التطبیق العملي الذي تنتھجھ في المدارس ضمن مقرر

(التربیة العملیة)، ھذا المقرر الذي أكسبني خبرة ووضعني على الطریق الصحیح نحو اإلبداع والتمیز في التعلیم االبتدائي، ونحو التفكیر خارج الصندوق

وبطریقة متفردة. فرحت أتلقى العلوم والمعارف بطرق مختلفة، سواء أكانت باللعب أو بالموسیقا أو بالتكنولوجیا”.

وأضافت” ما تعلمتھ في جامعتي كان بمنزلة خطوات أولى نحو اإلبداع والتمیز، وإحداث التغییر اإلیجابي في المجتمع بوعي ملّم بالتغیرات التي ینبغي

إحداثھا في قطاع التعلیم، ومن ثم خلق بیئة تعلیمیة مناسبة للطلبة حتى ینطلقوا وتنھض أفكارھم وممارساتھم في مجتمعاتھم، ویسھموا في بناء دولة

زرع وتكثیف الشعر 
بالروبوت

التقنیة األسرع واألضمن عالمیاً بتكلفة 
مدھشة في الشھر الحالي فقط
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35% خصم

فستان سھرة - Eu 38 - اسود

اطلب ھذا المنتج اآلن واحصل علیھ یوم االثنین

 شیكل₪1,700.00  شیكل2,600.00₪

<

ً نحو ھذا التمیز فلسطین ومؤسساتھا على أسس متینة. ھذه ھي الرسالة السامیة التي زرعتھا فینا جامعة القدس المفتوحة وسرنا علیھا، وكانت سببا

واإلبداع النوعي”.

ازدھار أبو ظاھر المعلمة في مدرسة فالمیة المختلطة، المتخرجة في فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم، والمتخصصة في التربیة االبتدائیة، كانت

تقدمت بمبادرة حملت عنوان “تفعیل التكنولوجیا والموسیقا في التعلیم”، فأھلتھا مبادرتھا تلك بالفوز بلقب (أفضل معلم على مستوى فلسطین) للعام

2017، ھذه المبادرة التي كشفت عن مكامن اإلبداع لدى كل طالب، فنّمتھا بالطرق الصحیحة، وابتكرت أفكاراً إبداعیة وحدیثة في التعلیم، من أجل

تیسیر المنھاج ومضامینھ، عبر األلعاب التربویة وإشراك أولیاء أمور الطلبة في المنظومة التعلیمیة، وتعریفھم باألسالیب التعلیمیة الحدیثة بھدف

محاكاتھا في تدریس أبنائھم، ثم توظیف التكنولوجیا في التدریس بما یتوافق والتكنولوجیا الحدیثة، واالبتعاد عن األسلوب التقلیدي المعتمد على التلقین،

وكل ھذا أسھم في زیادة الدافعیة والقابلیة لدى الطلبة على التعلم.

  

 

توصیات من

مقاالت ممكن أن تعجبك

الحالة الجویة: منخفض
مصحوب بكتلة ھوائیة باردة

إلیكم تفاصیل المكالمة الھاتفیة
بین ترامب وعباس ونتنیاھو

حدیث سیدة مع صدیقتھا یتسبب
بطردھما من باص في عمان

طرد طفلة من الروضة بسبب
50 شیكل

10 آالف لایر مكافأة لمن یعثر
على قطة ضاعت في الریاض!

رصاصة طائشة"..تحرم طفلین
من والدتھما..والزوج: "تحرم

علّي أي مرأة بعد صابرین
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