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السبت 30 ديسمبر 2017

وكالة خبر

حصلت المعلمة ازدهار محمد محمود الخطيب "أبو ظاهر" التي أكملت تعليمها الجامعي في فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم في العام
2001، على جائزة أفضل معلم على مستوى فلسطين للعام 2017.
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وقالت ازدهار" نظام التعليم المفتوح الذي تتبناه القدس المفتوحة، ورسوم الساعات اليسيرة فيها هما اللذان دفعاني لاللتحاق بها، خصوصًا
بعد أن ارتبطُت بالزواج وأنجبت طفلين قبل االلتحاق بها، فهي الجامعة التي منحتني الفرصة إلكمال تعليمي بفضل سياستها، ما سهل علّي
التوفيق بين دراستي الجامعية وبيتي وأسرتي، األمر الذي شجعني على االستمرار والعطاء والتفوق واإلبداع، فحصلت حينئذ على معدالت
عالية، بفضل األساليب التعليمية التي جعلتني أفكر على نحو مختلف، سواء أكان ذلك من خالل مقرراتها الدراسية أم من خالل التطبيق
العملي الذي تنتهجه في المدارس ضمن مقرر (التربية العملية)، هذا المقرر الذي أكسبني خبرة ووضعني على الطريق الصحيح نحو اإلبداع
والتميز في التعليم االبتدائي، ونحو التفكير خارج الصندوق وبطريقة متفردة. فرحت أتلقى العلوم والمعارف بطرق مختلفة، سواء أكانت

باللعب أو بالموسيقا أو بالتكنولوجيا".

 

وأضافت" ما تعلمته في جامعتي كان بمنزلة خطوات أولى نحو اإلبداع والتميز، وإحداث التغيير اإليجابي في المجتمع بوعي ملّم بالتغيرات
التي ينبغي إحداثها في قطاع التعليم، ومن ثم خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة حتى ينطلقوا وتنهض أفكارهم وممارساتهم في
مجتمعاتهم، ويسهموا في بناء دولة فلسطين ومؤسساتها على أسس متينة. هذه هي الرسالة السامية التي زرعتها فينا جامعة القدس

المفتوحة وسرنا عليها، وكانت سببًا نحو هذا التميز واإلبداع النوعي".

 

ازدهار أبو ظاهر المعلمة في مدرسة فالمية المختلطة، المتخرجة في فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم، والمتخصصة في التربية
االبتدائية، كانت تقدمت بمبادرة حملت عنوان "تفعيل التكنولوجيا والموسيقا في التعليم"، فأهلتها مبادرتها تلك بالفوز بلقب (أفضل معلم
على مستوى فلسطين) للعام 2017، هذه المبادرة التي كشفت عن مكامن اإلبداع لدى كل طالب، فنّمتها بالطرق الصحيحة، وابتكرت أفكارًا
إبداعية وحديثة في التعليم، من أجل تيسير المنهاج ومضامينه، عبر األلعاب التربوية وإشراك أولياء أمور الطلبة في المنظومة التعليمية،
وتعريفهم باألساليب التعليمية الحديثة بهدف محاكاتها في تدريس أبنائهم، ثم توظيف التكنولوجيا في التدريس بما يتوافق والتكنولوجيا

الحديثة، واالبتعاد عن األسلوب التقليدي المعتمد على التلقين، وكل هذا أسهم في زيادة الدافعية والقابلية لدى الطلبة على التعلم.

"القدس

المفتوحة"

تفوز

بجائزة

أفضل

معلم

على

مستوى

الوطن&redirect_uri=https://khbrpress.net&display=popup&description=ابنة

"القدس

المفتوحة"

تفوز

بجائزة

أفضل

معلم

على

مستوى

الوطن

(

::

(post/140656/

Like Share 2.4K people like this. Be the first of your friends.

إقرأ المزيد

شركة الكهرباء تكشف عن
الجدول المعمول به في

محافظات غزة - وكالة خبر
الفلسطينية للصحافة

(https://khbrpress.net/post/140160)

عباس اخر رئيس للسلطة - وكالة
خبر الفلسطينية للصحافة

https://khbrpress.net/post/140209/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-)
%D8%A7%D8%AE%D8%B1-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
(%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9

بالصور : هل تذكرون الفنانة
عايدة كامل... شاهدوا كيف

أصبحت وكم تغّيرت!؟ - وكالة
خبر الفلسطينية...

(https://khbrpress.net/post/140327)

أم� مصرية ذبَحت طفلها ذو الـ6
أشهر لسبب صادم - وكالة خبر

الفلسطينية للصحافة
https://khbrpress.net/post/137909/%D8%A3%D9%85-)

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA-

%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D8%B0%D9%88-

%D8%A7%D9%846-
%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-
%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
(%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85

كشف " قائ ال ة"األ نت ة ا ة ك 15 ط تكشفض غزة ة لال ل ت تالل اال ة

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=215890005554679&link=https://khbrpress.net/post/140656/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&picture=https://khbrpress.net/img/KjOLw.JPG&name=%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9%20%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%22%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&redirect_uri=https://khbrpress.net&display=popup&description=%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9%20%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%22%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
whatsapp://send?text=%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9 "%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9" %D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2 %D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9 %D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84 %D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86 :: /post/140656
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fkhbrpress.net%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=215890005554679
https://khbrpress.net/post/140160
https://khbrpress.net/post/140209/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://khbrpress.net/post/140327
https://khbrpress.net/post/137909/%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%846-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://khbrpress.net/post/140533/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://khbrpress.net/post/140540/%D8%B6%D8%A8%D8%B7%C2%A015-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://khbrpress.net/post/138334
https://khbrpress.net/post/140535/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A


30/12/2017 ابنة "القدس المفتوحة" تفوز بجائزة أفضل معلم على مستوى الوطن - وكالة خبر الفلسطینیة للصحافة

https://khbrpress.net/post/140656/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85… 4/4

االراء المنشورة تعبر عن رأي كاتبها وال تعبر عن رأي الموقع.

تعليق عبر الموقع

ارسال تعليق

(https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps) توصیات من

االسم

البريد االلكتروني

نص التعليق

"األمن الوقائي" يكشف
مالبسات جريمة سرقة في أريحا

- وكالة خبر الفلسطينية
للصحافة
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ضبط 15 مركبة سياحية منتهية
الترخيص والتأمين بالخليل -

وكالة خبر الفلسطينية للصحافة
https://khbrpress.net/post/140540/%D8%B6%D8%A8%D8%B7%C2%A015-)
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مالية غزة تكشف عن موعد
صرف رواتب موظفيها - وكالة

خبر الفلسطينية للصحافة
(https://khbrpress.net/post/138334)

صورة: االحتالل يستولي على
أراض زراعية في طمون ويخطر
بهدم مساكن في يطا - وكالة

خبر الفلسطينية للصحافة
https://khbrpress.net/post/140535/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-)
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العرافة العجوز التي تنبأت بمقتل
ديانا وظهور داعش.. تتنبأ بمصير

أمريكا مع ترامب - وكالة خبر...
https://khbrpress.net/post/138104/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-)
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كانت تعاني من حكة شديدة في
عينيها و ما وجدته بين رموشها

أرعب األطباء! - وكالة خبر
الفلسطينية للصحافة

https://khbrpress.net/post/138433/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-)
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بعد قراءة هذا الخبر لن تستخدم
هاتفك المحمول في المرحاض

بعد اليوم! - وكالة خبر
الفلسطينية للصحافة
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"جوزي عارف".. إبنة الـ29 تبّرر
ممارسة الدعارة مقابل المال -

وكالة خبر الفلسطينية للصحافة
(https://khbrpress.net/post/139255)
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