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"القدس المفتوحة" و"االردنية" تختتمان مؤتمرًا علميًا

االردن- معا- اختتمت كلیتا العلوم التربوية في جامعتي "القدس المفتوحة" و"األردنیة"، يوم الخمیس، مؤتمراً علمیاً محكّماً بعنوان "التعلیم

في الوطن العربي: نحو نظام تعلیمي متمیز"، الذي استمر على مدار يومین، في مقر كلیة العلوم التربیة في الجامعة األردنیة بالعاصمة

عمان، برعاية مدارس میار الدولیة.

وعقد المؤتمر بحضور رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، بحضور رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ونائب

رئیس الجامعة األردنیة أ. د. أحمد مجدوبة، واألمینة العامة للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة أ. د. أمل األحمد، وحشد

من األكاديمیین من مختلف أرجاء العالم العربي.

وتمحورت التوصیات حول ستة محاور رئیسة ھي تكنولوجیا التعلیم، والقیادة التربوية وضمان الجودة، والمناھج وطرائق التدريس، واإلرشاد

والتربیة الخاصة، والقیاس والتقويم التربوي، والمكتبات.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر في الجلسة الختامیة التي ترأسھا أ. د. مجدي زامل عمید كلیة العلوم التربوية بجامعة القدس المفتوحة

ورئیس اللجنة التحضیرية للمؤتمر، ببناء منصة عربیة للمسابقات الجماعیة المفتوحة وتوظیفھا في برامج اعداد المعلمین لتمكین

الخريجین من الكفايات المعرفیة والتكنولوجیة والمھنیة.

وشدد المشاركون على أھمیة تصمیم المناھج المدرسیة بصورة تفاعلیة تدعم توظیف التكنولوجیا في التعلیم والتعلم ومتضمنة لمفاھیم

المواطنة الرقمیة ومعززة لمھارات القرن الحادي والعشرين، وبناء القیادات التربوية لسیاسات داعمة لتطوير المعرفة والرقي بالنظام

التعلیمي في الدول العربیة.

وأكد المشاركون أھمیة بناء قدرات المعلمین التكنولوجیة من خالل تنظیم البرامج التدريبیة التي تدعم التكنولوجیا وذلك لتمكین المعلمین

من توظیف التكنولوجیا في التعلیم وتحقیق مخرجات المناھج المدرسیة، وضرورة اھتمام األنظمة التربوية والتعلیمیة بالبرامج والمشاريع

التي تمكن المعلمین من توظیف طرائق التدريس المتمركزة حول المتعلم.

وشدد المشاركون على ضرورة قیام وزارات التربیة والتعلیم بتطبیق معايیر الجودة الشاملة في المدارس والمؤسسات التربوية والتعلیمیة،

وضرورة اھتمام وزارات التربیة والتعلیم في الدول العربیة بربط ثورة المعلومات وتقنیاتھا بمناھج اللغة العربیة، وزيادة االھتمام باللغة األم

وھي اللغة العربیة من خالل المنھاج المدرسي ودور المجامع اللغوية لنشر اللغة العربیة وتمكین الطلبة منھا.
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وطالب المشاركون بضرورة ايجاد الحكومات واالنظمة التربوية والتعلیمیة في الدول العربیة للمؤسسات والمراكز المعنیة باألشخاص ذوي

االحتیاجات الخاصة، وبتفعیل األنظمة التربوية والتعلیمیة لبرامج االرشاد النفسي والتربوي، من خالل تمكین المرشدين بالكفايات المعرفیة

والمھنیة والتكنولوجیة الالزمة.

ودعا المشاركون لالھتمام بجودة البحث التربوي العربي في المدارس والجامعات من خالل تطبیقھا وفق منھجیة علمیة سلیمة

واستھدافھا لمشكالت تستحق الدراسة، مع التركیز على البحوث االجرائیة التي من شأنھا ان تسھم في زيادة التطور المھني لدى

المعلمین من ناحیة، وتمكین الطلبة من حل المشكالت بطريقة علمیة من ناحیة أخرى.

الجلسة األولى

افتتح الیوم الثاني بجلسة رئیسیة تولى رئاستھا أ. د. أمل األحمد، وتحدث فیھا كل من أ. د. سامي الخصاونة من الجامعة األردنیة عن

"البعد العربي في األنظمة التربوية العربیة"، وأ. د. عبد هللا يوسف الزعبي من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا عن "التعلیم من

اإللكتروني إلى 4".

جاء المحور األول في الجلسة األولى من الیوم الثاني حول تكنولوجیا التعلیم، وترأسه أ. د. نرجس حمدي، وقدمت فیه ورقة حول توظیف

قائدات المدارس الثانوية لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وأثرھا على الثقافة التنظیمیة في المدينة المنورة، للباحثین أمینة أبو طربوش

،".(Blended learning in English language teaching contexts (Researcher Amal Izzat Jaber " :وجمال العمري. وقدم بحث بعنوان

وعن أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسین مستوى التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر في الكويت، للباحث

نايف المطیري. كما تحدثت جھان السفاسفة وخالد العجلوني عن أثر برنامج تعلیمي قائم على الحوسبة السحابیة في اكتساب

المفاھیم العلمیة في مادة العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن. وعن أثر توظیف شبكات التواصل االجتماعي على تطوير

مھارة التعلیم الذاتي لدى طلبة الصف العاشر شمال الخلیل، تحدثت الباحثتان عفاف النجار وإيمان النجار. وحول دور التكنولوجیا ووسائل

االتصال الحديثة في تدعیم حركة التعلیم المنزلي وانتشاره في العالم، تحدث الباحث مھند الصوص.

أما المحور الثاني الذي جاء حول المنھاج وطرق التدريس، وترأسه أ. د. تیسیر أبو ساكور، فقدمت الورقة األولى فیه حول دور اللغة العربیة

ومناھجھا في ترسیخ الھوية في ظل العولمة، للباحثة آمنة الكیالني، ثم قدمت ورقة حول دور المناھج في معالجة التطرف الفكري من

وجھة نظر المشرفین التربويین ومعلمي الدراسات االجتماعیة في األردن، للباحثة نجاح فالح.

وقدمت الباحثتان مھا الدغمي وحصة البجیدي ورقة حول دور المنھاج التربوية في تحقیق األمن الفكري لطالبات كلیة التربیة بجامعة

الجوف. كما قدمت الباحثة خديجة الحمید ورقة حول المنھج وصناعة األمن الفكري، عقبه الباحث محمد خلیل عوادة الذي قدم ورقة حول

فعالیة استخدام الخطاب السلیم في المناھج الفلسطینیة لمعالجة التطرف الفكري عند طلبة المدارس في الضفة.

وفي قاعة مجاورة حول المحور نفسه، وھو "المناھج وطرائق التدريس" وترأس جلسته أ. د. إبراھیم الشرع، قدمت أوراق أوالھا بعنوان:

"أثر استخدام نموذج االستقصاء الدوري في اكتساب المفاھیم البیولوجیة في ضوء التفكیر الشكلي لدى طالب الصف التاسع األساسي"

للباحث سالم الخوالدة.
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وقدمت ورقة بعنوان "أثر استراتیجیة (FTSLC) في تحصیل طلبة كلیة التربیة بجامعة بیت لحم في مساق منھج البحث التربوي" للباحثین

معن جبر ومحمد الطیطي. وعن أثر استراتیجیة االستبصار المفاھیمي في اكتساب المفاھیم الرياضیة وحل المسائل لدى طلبة الصف

الرابع في األردن، تحدث الباحثان أسماء المحارمة وأحمد المقدادي.

وتحدثت الباحثة لمیس شلش عن أثر استخدام أنشطة إلكترونیة تفاعلیة في تعديل المفاھیم البديلة في موضوع الكسور العادية لدى

طلبة الصف الخامس. وعن مدى تضمین كتب العلوم للمرحلة األساسیة العلیا لمھارات القرن الحادي والعشرين، قدم الباحث حكم حجة

ورقته. فیما قدمت الباحثة ختام سكر ورقة حول مدى تعزيز مناھج الرياضیات للصفوف (7-10) لثقافة الھوية الفلسطینیة واالنتماء الوطني.

وفي محور تكنولوجیا التعلیم، الذي ترأسه أ. د. عبد المھدي الجراح، قدمت مجموعة من األوراق، أوالھا حول تطوير مقررات التعلیم

المدمج في جامعة القدس المفتوحة ودورھا في التعلیم والتعلم، للباحثة غدير حامد.

وقدمت الباحثتان ھانیة فطاني وحلیمة المنتشري ورقة حول مدى الوعي بقیم المواطنة الرقمیة لدى طالب المرحلة الثانوية في دول

What universities in the Middle East can learn from the American online education system " :الخلیج. فیما قدمت ورقة بعنوان

Researcher Mahmoud Al Odeh)).”، وعن فعالیة استراتیجیة مراكز التعلم في تطوير مھارات القرن الحادي والعشرين للطالب

الفلسطینیین، قدمت الباحثتان دعاء وھبة وحنان دبدوب ورقتھما. فیما قدمت ورقة بعنوان: "نظرة جديدة في نموذج كیلر للتصمیم

التحفیزي" للباحثة أسماء حمیض، وعن أثر األلعاب التربوية المصممة حاسوبیاً في التحصیل األكاديمي والتفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف

الخامس في مدارس وكالة الغوث، تحدث الباحث محمود رمضان.

وفي المحور األخیر من الجلسة األولى، الذ جاء بعنوان "القیادة التربوية وضمان الجودة" وترأسه أ. د. محد الطیطي، قدمت العديد من

األوراق العلمیة، تناولت أوالھا سبل تربوية مقترحة لتعزيز التعاون بین الجامعات األردنیة واألجنبیة في البحث العلمي، للباحثین ختام

رضوان ومحمد الزبون.

Enhancing change management at university education institutions in Egypt in the light of Gemba " :وقدمت ورقة بعنوان

.".(Kaizen model “a qualitative study” (Researcher Amany Mohamed Sherif Abdelsalam Soliman

وحول التخطیط بالسیناريوھات واستشراف المستقبل في مجال التعلیم الجامعي، تحدثت الباحثة أمل البدو. فیما قدمت الباحثة إسراء

الذبیان رؤية مقترحة لمواجھة تحديات إصالح النظام التربوي العربي.

وحول التعلیم من أجل التنمیة المستدامة في مؤسسات التعلیم العالي في األردن، قدمت الباحثة سناء السید ورقتھا. فیما قدمت

الباحثة ريما منسي ورقة حول واقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس االبتدائیة في أربد باألردن.

الجلسة الثانیة:

ضمت الجلسة الثانیة عدداً من المحاور، كان األول بعنوان "القیادة التربوية وضمان الجودة" وترأسه أ. د. سالمة طناش، وقدمت فیه ورقة

حول أھمیة دمج التعلیم وتعلم ريادة األعمال واالبتكار بالنظام التعلیمي والمناھج التعلیمیة، للباحثة منى الجھني. فیما قدمت ورقة أخرى

حول السبل المقترحة لتفعیل إطار عربي للمؤھالت األكاديمیة في الوطن العربي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدريس في جامعة مؤتة،

للباحثین بسام القريناوي وھند الضمور.

ثم عرضت ورقة بعنوان: "تقدير الحاجة إلى االعتماد على عملیة الرقابة اإلدارية لتحسین األداء في مديريات التربیة والتعلیم في األردن،

للباحثة ھیفاء الرفاعي. وقدم الباحثون: ھالة أبو الفتوح، وسالم السعدي، وعادل يوسف، ورقة مشتركة حول أثر استخدام بطاقة القیاس

المتوازنة لألداء على رؤية واستراتیجیة الجامعات: دراسة تطبیقیة على جامعة طیبة بالسعودية، وعن تحضیر الجامعات السعودية لالعتماد

العالمي المؤسسي في مجال القیادة والحوكمة قدمت الباحثة إيمان الحربي ورقتھا، فیما قدمت الباحثة نورة الضريس ورقة تناولت دور

جامعة شقراء في بناء مجتمع المعرفة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدريس.

وفي الجلسة ذاتھا، في محور اإلرشاد والتربیة الخاصة، الذي تولى رئاسته أ. د. زياد الجرجاوي، تحدث الباحث إبراھیم المصري عن أثر

التدريب المیداني في تحسین الكفاءة الذاتیة المدركة والمھارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العلیم في جامعة الخلیل. فیما تحدثت

The role of shadow " :الباحثة الزھرة األسود عن تنظیم اإلرشاد األكاديمي بالجامعة في ضوء التوجھات العالمیة ثم قدمت ورقة بعنوان

teacher in improving autistic student’s ability in learning, Researcher Ibrahim Mahmoud Al Sabatin"، ثم عن أثر برنامج إرشادي

مقترح يعتمد على اللعب للتخفیف من السلوك العدواني عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة في الجزائر، للباحثین: حفصاوي بن يوسف،

ويحیاوي محمد، وبوجلطیة ناصر. وعن تجربة وزارة التربیة والتعلیم العالي في بناء مدارس خضراء توائم ذوي االحتیاجات الخاصة حركیاً

وبصرياً في دولة فلسطین، تحدثت الباحثة بسمة سعاد.
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كما تحدث الباحثون عامر صابر شحادة ومحمد دبوس، ومعاوية عواد، عن ُأثر برنامج اإلشراف اإلرشادي على التطور المھني وأداء

المرشدين التربويین في عدد من محافظات الضفة.

وفي المحور الذي عنون بـ "المناھج وطرائق التدريس"، وترأسه أ. د. عبد الرحمن الھاشمي، قدمت العديد من األوراق، أوالھا عن "من

المفاھیمي المنطقي إلى الرومانسي التخیلي: خمسة أنواع من الفھم في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا" للباحث ماجد حرب. و

قدمت ورقة بعنوان: "معتقدات الطالبات المعلمات، والمعلمات أثناء الخدمة حول الممارسات المالئمة تطوريا" للباحث رمزي ھارون. وقدمت

ورقة بعنوان: "دور رياض األطفال في التحصیل الدراسي وتكوين مستقبل تعلیمي متمیز في فلسطین" للباحث تیسیر أبو ساكور. وقدمت

ورقة حول عالقة استخدام نظرية التعلیم المستند إلى الدماغ بأسالیب التعلم الحديثة، للباحثتین يحیى ندى وسلوى شرف. ثم قدمت

ورقة حول الممارسات التعلیمیة المتبعة في تعلیم الرياضیات والمحتوى األكثر أھمیة من وجھة نظر معلمات الروضة، للباحثتین نھیل

الجابري وأسیل الشوارب. وقدمت ورقة حول أثر توظیف أسلوب التعلم باللعب على تحصیل طلبة المرحلة األساسیة في مديرية شمال

الخلیل، للباحثة ابتسام أبو خلف.

وفي المحور اآلخر من الجلسة الثانیة الذي تناول القیاس والتقويم التربوي، وترأسه أ. د. جمیل الصمادي، قدمت العديد من األرواق، جاءت

أوالھا بعنوان: "ما وراء التحلیل ألثر برامج تنمیة مھارات التفكیر التباعدي الواردة في أطروحات الماجستیر والدكتوراه بجامعة الخلیج

العربي، للباحثین سمیة شرايدة وعبد هللا الصمادي. فیما قدمت ورقة حول معیقات البحث التربوي في جامعات جنوب الضفة الغربیة،

للباحثین خالد كتلو وجمال بحیص. ثم ورقة حول تحلیل محتوى الرسائل الجامعة في اإلدارة التربوية في الجامعة األردنیة قدمھا الباحث

صالح عبابنة. وقدمت ورقة حول انتھاك أخالقیات البحث العلمي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدريس في الجامعات الفلسطینیة في

محافظة طولكرم للباحث زياد بركات.

وفي المحور األخیر من الجلسة الثانیة، الذي كان حول "المكتبة كمؤسسة تعلیمیة" وترأسه أ. د. ربحي علیان، تحدث نبیل قسطنطین

عن البكالوريا العربیة الدولیة. فیما تحدث الباحثان بسام الزين وسامر المقیت عن دور المكتبات اإللكترونیة الرقمیة في تنمیة مھارات

البحث العلمي لدى طلبة برامج الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة، وعن مشروع مركزي لربط المكتبات المدرسیة الفلسطینیة

بالمكتبة المركزية لوزارة التربیة والتعلیم العالي وإدارة المحتوى رقمیاً تحدث الباحثان مروان باكیر وريما دراغمة. ثم تحدث الباحث عبد النور

أحمد عن الضوابط القانونیة الستخدام مصادر المعلومات في التعلیم العالي الجزائري.


