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"القدس المفتوحة" تكرم أفضل 3 مشاريع تخرج للمعلمين

رام هللا- معا- كرمت جامعة القدس المفتوحة أصحاب أفضل ثالثة مشاريع تخرج للمعلمین المتدربین في الفوج األول (2016/2017)، الذين

حصلوا على تدريب في الجامعة ضمن مشروع "تحسین إعداد وتأھیل المعلمین للصفوف من (1-4)"، الممول من البنك الدولي الذي

تنفذه كلیة العلوم التربوية، في احتفال أقیم بمقر رئاسة الجامعة يوم اإلثنین الموافق  12 /03 /2018.

وقدم أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، جھاز حاسوب لوحي (تابلت) وشھادة تقدير للمعلمات الفائزات بأفضل المشاريع، وھن: إيمان

دراغمة من مدرسة عائشة أم المؤمنین بطوباس، وسماح نزال من مدرسة يوسف عودة األساسیة في قلقیلیة، ومنال سدر من مدرسة

بنات رقعة األساسیة في يطا جنوب الخلیل.

وقال أ. د. عمرو، خالل التكريم" ھو عمل إضافي لم يشر إلیه في أنشطة المشروع، وجاء لتحفیز المعلمین المتدربین وتحقیق أھداف

المشروع، حیث خصصت الجامعة (3) جوائز ألفضل (3) مشاريع تخرج من تلك المشاريع التي ينتجھا المعلمون المتدربون".

وأضاف أ. د. عمرو" إن المشروع يھدف إلى االرتقاء بمھارات المعلمین وكفاياتھم في أثناء الخدمة للصفوف من (1-4) وممن ينقصھم

المؤھل المھني والخبرة العملیة، وذلك من أجل الوصول بمؤھالتھم إلى ما يعادل اإلجازة المھنیة من أجل تمكینھم من تلبیة المعايیر

الجديدة لمھنة التعلیم".

وشكر أ. د. عمرو الجھات الداعمة والشريكة للمشروع، وھي: وزارة التربیة والتعلیم العالي عبر المعھد الوطني للتدريب التربوي، والبنك

الدولي، وجامعة (كانتربري) البريطانیة، والجامعات المحلیة الشريكة.

وبین أ. د. عمرو أن التدريب يعتمد على توظیف التكنولوجیا واالستراتیجیات المتمحورة حول المتعلم، وكفايات التخطیط للتعلیم والتعلم

وتنفیذه وتقويم مخرجاته، وعلى تعزيز الممارسات التأملیة لدى المعلمین، وعلى التعلیم التكاملي، والتركیز على التقويم من أجل التعلم.

إلى ذلك، شكرت د. ريما دراغمة، مديرة المعھد الوطني للتدريب التربوي التابع لوزارة التربیة والتعلیم العالي، جامعة القدس المفتوحة

على ھذه المبادرة، علماً بأن المعھد يعمل مع (4) جامعات، ولكن المبادرة األولى للتكريم جاءت من جامعة القدس المفتوحة، وثمنت ھذه

المبادرة واھتمام القدس المفتوحة بالمشروع لما له من أثر نوعي على المخرجات.

وقالت دراغمة إن عملیة تحكیم المشاريع جرت داخل القدس المفتوحة، مطالبة بأن تنشر ھذه المشاريع في مجلة القدس المفتوحة

العلمیة المحكمة، حیث أصدر رئیس الجامعة قراراً بنشر األبحاث بعد استیفائھا للمعايیر المطلوبة للنشر.
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من جھتھا، قالت أ. سھى الخلیلي، مديرة وحدة المشاريع في البنك الدولي: "إن المشروع بدأ في العام 2010م، وجامعة القدس

المفتوحة انضمت في العام 2015م، ولكن إضافة القدس المفتوحة للمشروع كانت إضافة نوعیة ممیزة، ونأمل بأن يتطور العمل مع جامعة

القدس المفتوحة التي تصل إلى كل المناطق والمحافظات الفلسطینیة".

وأضافت الخلیلي" إن انتشار القدس المفتوحة في كل المناطق يخفف األعباء على المعلمین المتدربین في مختلف محافظات الوطن، ھذا

فضالً عن االھتمام البالغ من قبل الجامعة بتدريب المعلمین وتوفیر ما يلزمھم".

إلى ذلك، شكر أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، المتدربین الذين يحضرون التدريب في أيام العطل الرسمیة،

أيام السبت، وھو الیوم الوحید الذي يفسح المجال أمامھم بأن يتمتعوا فیه، وھذا يؤكد جديتھم واھتمامھم بتطوير أنفسھم.

من جانبه، قال د. مجدي زامل مدير المشروع وعمید كلیة العلوم التربوية، إن الجامعة اھتمت بالمعلمین المتدربین من أجل تحقیق

المخرجات المرجوة من المشروع، وجاء ھذا التكريم مبادرة ذاتیة من جامعة القدس المفتوحة لتكريم أفضل (3) مشاريع تخرج للفوج األول،

وبھدف تشجیع المعلمین على الدخول في ھذه الدورات وتحفیز المعلمین اآلخرين المتدربین في أروقة الجامعة لإلبداع في التدريب.

وأشاد د. زامل بفريق التدريب في الجامعة وبطاقم العمل في مركز التعلیم المستمر على دوره الممیز والمتابعة الحثیثة من المعھد

الوطني للتدريب التربوي والبنك الدولي.

إلى ذلك قالت المعلمة الفائزة منال سدر إن مخرجات التدريب بدأت تلمس في المیدان، وانعكست على أدائھا في تدريس الطلبة في

الغرفة الصفیة بشكل ملموس، مقدمة شكرھا لكل من أسھم في تكريم المتدربین وتشجیعھم على التمیز واإلبداع.

وجرى التكريم بحضور أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، وأ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون

الطلبة، ود. آالء الشخشیر مساعد الرئیس لشؤون المتابعة، ود. حسین حمايل مدير فرع رام هللا والبیرة، وأ. د. حسني عوض عمید

البحث العلمي، ود. مجدي زامل عمید كلیة العلوم التربوية، وأ. محمود حوامدة مدير مركز التعلیم المستمر، وأ. عوض مسحل القائم

بأعمال مدير دائرة العالقات العامة.


