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"القدس المفتوحة" تطرح بكالوريوس مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

رام هللا- معا- طرحت جامعة القدس المفتوحة برنامج بكالوريوس "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" أحد تخصصات كلیة العلوم التربوية،

وھو التخصص األول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطینیة؛ إذ اعتمدته الھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات

التعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم العالي في بداية العام الجامعي.

وبینت الجامعة أن التخصص فريد، وھو الوحید من نوعه على مستوى الوطن، وأنه طريق كل خريج يرغب في أن يصبح معلم المستقبل،

وتم طرحه في فروع الجامعة بجنین، ورام هللا والبیرة، وغزة.

وأكدت أن ھذا التخصص يأتي استجابة الحتیاجات سوق العمل الفلسطینیة والعربیة، في ظل االھتمام المتزايد بتوظیف التكنولوجیا في

التعلیم، والتحوالت الرائدة في التربیة والتعلیم ومصادر التعلم والتصمیم التعلیمي.

ويھدف التخصص إلى إعداد كوادر متخصصة ومؤھلة في مجال مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم، من معلمي المباحث التقنیة والمھنیة

مثل: التكنولوجیا، وأخصائي تكنولوجیا تعلیم، ومسؤول مصادر التعلم والتكنولوجیا، ومصمم تعلیمي للكتب والمواد التعلیمیة العادية

والرقمیة في المدارس والمؤسسات التربوية والتعلیمیة، قادرين على العمل في میدان التربیة والتعلیم بكفاءة عالیة، من خالل امتالكھم

الكفايات التخصصیة والمھنیة، وكفايات التنمیة المستمرة، وكفايات خدمة البیئة والمجتمع المدرسي والمحلي.

كما ُيؤمل من خريج بكالوريوس "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" أن يصبح ملماً بالجوانب المعرفیة والمھارية المتصلة بتخصصه

األكاديمي، وقادراً على مواكبة التطورات العلمیة والتقنیة في مجاله، وممارسة أدواره داخل المدرسة، وتوظیف مھارات التواصل والتفاعل

مع الطلبة وزمالئه في المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي.

وبإمكان الخريج أيضاً تدريس الطلبة مباحث التكنولوجیا والمباحث التقنیة في المدارس والمؤسسات التعلیمیة المعنیة، ويصبح قادراً على

فاً مصادر التعلم العادية واإللكترونیة في إدارة المصادر التعلیمیة الرقمیة والعادية في المدارس والمؤسسات التربوية والتعلیمیة، موظِّ

العملیة التربوية والتعلیمیة، ومنتجاً للبرامج التعلیمیة الرقمیة، وقادراً على تصمیم البرامج والمناھج والمواد التدريبیة والتعلیمیة العادية

واإللكترونیة بطريقة فاعلة.

ويكتسب الطالب في برنامج بكالوريوس "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" مھارات بحثیة واسعة في مجال مصادر التعلم وتكنولوجیا

التعلیم، ويتمتع بثقافة عربیة وعالمیة، تجعله قادراً على الدفاع عن مجاله، ومنفتحاً على اآلخرين، وقادراً كذلك على التطور المھني

المستمر، ھذا إلى جانب تمتعه بالثقة بالنفس، والتفكیر المتعمق، ويمتلك القدرة على حل المشكالت بأسلوب علمي، واتخاذه القرارات،

فاً التقنیات الحديثة في مجال عمله. موظِّ
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فرص العمل للخريج:

يصبح خريج تخصص بكالوريوس "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" قادراً ومؤھالً للعمل معلماً للمباحث المتصلة بالمجاالت التقنیة والمھنیة

مثل: التكنولوجیا، والمباحث المھنیة والتقنیة، وأخصائي في تكنولوجیا التعلیم للمصادر التعلیمیة التعلمیة وذلك في المدارس الحكومیة

والخاصة ووكالة غوث وتشغیل الالجئین والمؤسسات التعلیمیة.

وبإمكانه أيضاً أن يعمل مسؤوالً للمصادر التعلیمیة الرقمیة والعادية، وللتكنولوجیا في المدارس والمؤسسات التربوية والتعلیمیة ومنھا

مراكز التقنیات التعلیمیة، ويعمل مصمماً تعلیمیاً للكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة العادية والرقمیة، مثل العمل في مركز المناھج

الفلسطینیة ومراكز التدريب والمؤسسات التربوية والتعلیمیة المختلفة، أو فتح عمل خاص مثل مركز لتصمیم المواد التعلیمیة العادية

والرقمیة.

شروط القبول:

ُيقبل في تخصص بكالوريوس "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" كل من أنھى المرحلة الثانوية بنجاح وبحسب نظام القبول في الجامعة.

ويمنح الخريج شھادة البكالوريوس في "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم"، بعد أن ُينھي دراسة (123) ساعة معتمدة للتخصص المنفرد.

والخطة موزعة على متطلبات الجامعة والكلیة والتخصص والحرة، أھمھا متطلبات الجامعة اإلجبارية وعددھا (18) ساعات معتمدة،

واالختیارية وعددھا (3) ساعات، فیما تبلغ متطلبات الكلیة (18) ساعة معتمدة، وتبلغ متطلبات التخصص (81) ساعة معتمدة، وعلى

الطالب أن ينھي متطلبات اختیارية حرية وغیرھا.

وقال أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، إن القدس المفتوحة تسعى لمواكبة التطورات المعاصرة في مختلف المجاالت، وتسعى البتكار

تخصصات انطالقاً من حاجة السوق لھا، من أجل تمكین خريجیھا من الحصول على عمل لھم بعد تخرجھم، وتخصص بكالوريوس "مصادر

التعلم وتكنولوجیا التعلیم"، يأتي في إطار ھذا التفكیر.

وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة طورت مناھجھا وأدخلت نماذج من التعلیم اإللكتروني لخلق تكامل في العمل، وآخر ھذه النماذج

الناجحة ھي فضائیة القدس التعلیمیة، بصفتھا الوسیط التعلیمي األخیر ضمن منظومة التعلیم اإللكتروني والتعلیم المدمج.

ولفت إلى أن الجامعة زاوجت بین التعلیم المفتوح والتعلیم اإللكتروني وطبقت نھج التعلیم المدمج، مشیراً إلى أنھا فتحت أبوابھا لجمیع

شرائح الشعب الفلسطیني، وخاصة ذوي اإلعاقة، ولديھا مختبرات لخدمة ھذه الشريحة وتحديداً ذوي اإلعاقة البصرية في شمال الضفة

الغربیة ووسطھا وجنوبھا، وتسعى أيضاً لتوفیر الخدمة ذاتھا في فروع الجامعة بقطاع غزة.

القدس المفتوحة تواكب التطورات المعاصرة

يقول عمید كلیة العلوم التربوية في القدس المفتوحة د. مجدي زامل، إن الھدف من تطوير ھذا التخصص ھو مواكبة التطورات المعاصرة

في مجال التربیة والتعلیم للوصول إلى معلم المستقبل الذي يمكنه العمل بكفاءة عالیة في میدان التربیة والتعلیم، وھو تخصص يجمع

بین التربیة والمحتوى العلمي والتكنولوجیا. وتسعى القدس المفتوحة من خالله للحصول على معلم للمباحث التقنیة والمھنیة، وأخصائي
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تكنولوجیا تعلیم، ومصمم تعلیمي للكتب الدراسیة والمواد التعلیمیة والتدريبیة العادية والرقمیة وغیرھا المستخدمة حالیاً، وذلك باالعتماد

على التكنولوجیا.

وأضاف إن ھذا التخصص يتیح فرص عمل متنوعة للخريج، سواء في المؤسسات التربوية والتعلیمیة الرسمیة أو أعمال ومشاريع ريادية

خاصة بالخريج، األمر الذي ُيسھم في الرقي بطلبتنا ومؤسساتنا ومجتمعنا.

وقال د. زامل إن القدس المفتوحة حصلت على اعتماد للتخصص المذكور من الھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم

العالي/ وزارة التربیة والتعلیم العالي لتدريس ھذا التخصص، الذي ُيعد األول من نوعه في فلسطین والعالم والعربي، وھو تخصص رائد

ويضمن مستقبالً ممیزاً للخريج.

من جانبه، قال منسق التخصص في كلیة العلوم التربوية أ. محمد أبو معیلق، إن البرنامج ُبني على استشراف المھارات المستقبلیة

لمھنة المعلم، ويتوزع ذلك على أربعة أبعاد أساسیة، يتعلق األول بالتصمیم التعلیمي لبیئات التعلم النشط، سواء الفیزيقیة منھا أو

االفتراضیة، ويتعلق البعد الثاني بالمستحدثات التكنولوجیة التي تتناول طیفاً واسعاً من التقنیات، بدءا من توظیف البرمجة في التعلم حتى

استخدام الشبكات االجتماعیة والواقع المعزز في التعلم، أما البعد الثالث فیركز على إنتاج المصادر الرقمیة والمفتوحة في التعلیم

وتوظیفھا، في حین يركز البعد الرابع على دمج المھارات الفنیة والمھنیة ضمن آلیات العمل التدريسي وفق أحدث النظريات والممارسات

التعلیمیة. وقد روعي التوازن بین ھذه األبعاد األربعة وفق صیغة تسمح للطالب بتطوير مھاراته بطريقة عملیة إجرائیة تمكنه من تطوير

مفاھیمه وتساعده على اكتساب مھارات التعلم والتطوير المستمر في تلك المجاالت.


