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نشر بتاريخ: 25/04/2018 ( آخر تحديث: 25/04/2018 الساعة: 23:31 )

"القدس المفتوحة" و"األردنية" تفتتحان مؤتمر التعليم في الوطن العربي

القدس - معا- افتتحت كلیتا العلوم التربوية في جامعتي القدس المفتوحة واألردنیة، يوم األربعاء، مؤتمراً علمیاً محكّماً بعنوان: "التعلیم

في الوطن العربي: نحو نظام تعلیمي متمیز"، الذي سیستمر على مدار يومین، في مقر كلیة العلوم التربوية في الجامعة األردنیة

بالعاصمة عمان، برعاية مدارس میار الدولیة.

افتتح المؤتمر بالسالَمین الوطني الفلسطیني والملكي األردني، ثم بآيات عطرة من القرآن الكريم، 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، وعدد من وزراء سابقین في الحكومات األردنیة المختلفة، وكذلك عدد من رؤساء الجامعات األردنیة المختلفة، وعدد كبیر

من عمداء كلیات التربیة في الوطن العربي، وحشد من األكاديمیین من مختلف أرجاء العالم العربي.

وقال أ. د. يونس عمرو في افتتاح المؤتمر: "سعیدون بااللتقاء مجدداً في رحاب جامعة األردن األولى، منتھزاً ھذه المناسبة ألنقل لكم-

أھلنا في األردن، ملكاً وحكومة وشعباً-تحیات شعب فلسطین الرازح تحت االحتالل، داعیاً هللا أن نعقد المؤتمرات القادمة في رحاب

القدس الشريف عاصمة دولة فلسطین بإذن هللا".

وأضاف أ. د. يونس عمرو إن األنظمة التربوية في الوطن العربي تواجه تحديات مختلفة، لذا جاء ھذا المؤتمر من أجل التعرف على ھذه

التحديات التي تواجه النظام العربي وللتعرف على واقع المناھج المدرسیة والجامعیة وآفاقھا المستقبلیة، وإلبراز دور التقنیات الحديثة في

العملیة التعلیمیة التعلمیة، واالطالع على التجارب العربیة في مجال العلوم التربوية، مشدداً على أھمیة إبراز دور البیئة المدرسیة

والجامعیة في معالجة التطرف الفكري وتبادل الخبرات واالطالع على أحدث البحوث والتجارب العربیة المیدانیة بحق التربیة والتعلیم.

وتابع أ. د. عمرو: "نلتقي في رحاب كلیة العلوم التربوية انطالقاً من اھتمامنا بإجراء بحوث مشتركة تالمس الصعوبات التي تعترض الحیاة

االقتصادية للشعبین الفلسطیني واألردني"، مشیًدا بجھود رئیس الجامعة األردنیة لعقد ھذه المؤتمرات وإنجاز ھذه البحوث، لتحقیق

التقارب والتآلف بین الباحثین لتجنب حصول فجوة علمیة، مبیًنا أن التواصل يسھم في تطوير العلم، وأن الشراكة تسھم في تحسین

الواقع التعلیمي في الوطن العربي.

وأخیًرا، رحب أ. د. عمرو بالباحثین من الجامعتین األردنیة و"القدس المفتوحة"، وبالقادمین من األقطار العربیة الشقیقة، شاكراً كل من

أسھم في إنجاح المؤتمر، وخاصة اللجنتین التحضیرية والعلمیة.
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من جانبه، قال نائب رئیس الجامعة األردنیة أ. د. أحمد مجدوبة، إن الجامعة األردنیة تعتز بعقد ھذا المؤتمر الذي اختار موضوعاً معاصراً

مھماً ينسجم مع رسالة الجامعة األردنیة ورؤيتھا في نشر المعرفة وإدارتھا في مبادرة تثلج الصدور وتبحث عن الرضى. ثم أعرب عن فخره

بعقد ھذا المؤتمر بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة، مشیًدا بدورھا األساسي في نشر التعلیم العالي.

وتابع أ. د. مجدوبة قوله: "إن األنظمة التربوية في العالم العربي تواجه تحديات متنوعة ومتعددة، لذلك سعى المؤتمر إلى استقطاب

العلماء والباحثین في مجاالت العلوم التربوية المختلفة لتبادل األفكار والمعارف واإلنجازات، ومناقشة التحديات واستشراف آفاق مستقبل

التعلیم في الوطن العربي".

إلى ذلك، قالت أمین عام الجمعیة العلمیة لكلیات التربیة ومعاھدھا في الجامعات العربیة أ. د. أمل األحمد: "ثمة مشكالت تتحدى

منظومتنا التربوية، سواء أكان مصدرھا األسرة أم المدرسة أم الجامعة أم غیر ذلك، وبصرف النظر عن كل ھذا فمن الواجب علینا تحديد

تلك المشكالت ووضع المقترحات والبدائل الممكنة لمعالجتھا عبر تكثیف لقاءاتنا وحواراتنا عبر مؤتمرات علمیة مثل ھذا المؤتمر".

وأضافت األحمد إن كلیات التربیة تؤدي دوراً أساسیاً في تأھیل اإلنسان العربي بدءاً من رياض األطفال حتى نھاية حیاته، وذلك باالھتمام

بالموھبین والمتفوقین من جھة، والمعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة من جھة أخرى، آملین الخروج برؤى وآفاق تسھم في تطوير التعلیم

والمناھج، وطرق التدريس، ومھارات التفكیر، وحل المشكالت، وكذلك تطوير تكنولوجیا التعلم والتعلیم من خالل البحوث وأرواق العمل

والورش التي ستغطي محاور المؤتمر. ثم قدمت شكرھا لكلیتي التربیة في الجامعة األردنیة وجامعة القدس المفتوحة.

من جانبه، قال رئیس المؤتمر، عمید كلیة العلوم التربوية أ. د. صالح الرواضیة: "يأتي المؤتمر في إطار شراكة حقیقیة فاعلة مع كلیة

العلوم التربوية في القدس المفتوحة، ويوفر فرصة ثرية لصناع القرار لتبادل المعارف العلمیة والوقوف على السبل الكفیلة بالنھوض بالتعلیم

في الوطن العربي. فنحن أمام تحديات كبیرة يرتبط جلھا بضعف فعالیة األنظمة التربوية والتعلیمیة وكفايتھا العتبارات سیاسیة واجتماعیة

وثقافیة وتربوية، ما يتطلب منا نحن التربويین أن نعمل لتجاوز حالة التردي التي تعاني منھا مجتمعاتنا العربیة".

وبین أن المؤتمر الیوم يشارك فیه (171) باحثاً وباحثة من خیرة أبناء الوطن العربي في مجاالت العلوم التربوية، ويتناول (115) ورقة بحثیة،

تناقش آخر ما توصلت إلیه الدراسات العلمیة في مجاالت المناھج وطرائق التدريس والقیاس والتقويم التربوي وتكنولوجیا التعلیم

والمكتبات.

وتابع قائالً: "سیتیح ھذا التنوع للمتخصصین في العلوم التربوية الفرصة النقاش وتكوين صورة واضحة عن سبل تطوير أنظمة التربیة

والتعلیم في وطننا العربي، وإيجاد حلول للمشكالت التي تعانیھا ھذه األنظمة"، موضحاً أن الجامعة األردنیة سعیدة وفخورة بالتعاون مع

جامعة القدس المفتوحة.

في السیاق ذاته، قال أ. د. مجدي زامل رئیس اللجنة التحضیرية: "يأتي ھذا المؤتمر استجابة حقیقیة للتطورات المتالحقة في میدان

التربیة والتعلیم، وانسجاماً مع رسالة كلیة العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة، وذلك للوصول إلى نظام تعلیمي متمیز في الوطن

العربي، وبمشاركة نخبة من العلماء وصناع القرار والباحثین والتربويین في جامعات الوطن العربي ووزارات التربیة والتعلیم، ثم قدم شكره

لجمیع الزمالء في اللجنتین التحضیرية والعلمیة ولوسائل اإلعالم كافة.

وخالل الجلسة االفتتاحیة، ُعرض فلمان وثائقیان، تناول األول جامعتي القدس المفتوحة واألردنیة، وتناول اآلخر كلیة العلوم التربوية في

الجامعة األردنیة، ثم ُكرّم الرعاة والمساھمون في إنجاح المؤتمر. وتلت الجلسة االفتتاحیة جلسة رئیسیة تناولت تھويد التعلیم في مدينة

القدس من قبل االحتالل، وتولى عرافتھا أ. د. اخلیف الطراونة، وتحدث فیھا كل من رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو.

وحضر المؤتمر من جامعة القدس المفتوحة د. عصام خلیل نائب رئیس الجامعة للشؤون المالیة، وأ. د. محمد شاھین مساعد رئیس

الجامعة لشؤون الطلبة، ومديرو فروع الجامعة في: رام هللا والبیرة د. حسین حمايل، وسلفیت د. باسم شلش، ودورا د. جمال بحیص، ود.

رشدي القواسمة مدير مكتب عمان، وأ. د. حسني عوض عمید البحث العلمي، وأ. د. مجدي زامل عمید كلیة العلوم التربوية، و(14) باحثاً

من مختلف فروع جامعة القدس المفتوحة.

جلسات الیوم األول:
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عقدت خالل الیوم األول جلستان إضافة إلى الجلسة الرئیسیة، تضمنت األولى مجموعة من المحاور أولھا: محور التكنولوجیا والتعلیم،

وتولى رئاستھا أ. د. منصور الوريكات، وقدم فیھا العديد من األوراق، ناقشت أوالھا فاعلیة التدريس بالقصة الرقمیة ببیئة التعلم المدمج

في تحصیل طالبات الصف الحادي عشر لمادة التربیة اإلسالمیة وتنمیة الفكر األخالقي لديھن، للباحثة رابعة بنت محمد الصقرية. ثم ورقة

حول أثر استخدام البرمجة التعلمیة المحوسبة في تحصیل طلبة كلیة طب األسنان في الجامعة األردنیة، للباحثة وفاء الدجاني. وورقة

حول توظیف المقررات اإللكترونیة المفتوحة ھائلة االلتحاق (MOOCs) في تطوير برنامج إعداد المعلمین ومعوقات تطبیقھا بكلیة التربیة في

جامعة الخرطوم، للباحث عصام إدريس الحسن. ثم قدمت ورقة بعنوان: "معاً نحو إنشاء مراكز تعلیمیة، للباحثة رينال الزغبي. وقدمت ورقة

حول أثر استخدام تطبیق (Google Class Room) في تدريس مادة مقدمة في المناھج في تنمیة مھارات التفكیر العلمي، للباحثین

محمد السمكري وعبد المھدي الجراح. ثم ورقة حول أھمیة استخدام تكنولوجیا التعلیم في التعلیم الجامعي، للباحثة إيمان المشموم.

وفي المحور الثاني من الجلسة األولى، وھو حول المناھج وطرائق التدريس، وترأسه أ. د. عبد الكريم الحداد، قدمت العديد من األوراق،

جاءت األولى بعنوان "درجة مراعاة كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة لمتطلبات الثورة المعلوماتیة من وجھة نظر المشرفین التربويین

ومعلمي اللغة العربیة في األردن"، للباحثین: ماجد أبو جابر، وعبد الرحمن الھاشمي، وفلسطین أبو وزنة. كما قدمت دراسة تحلیلیة في

ضوء تصنیف (جاالجر وآشنر) ألسئلة األنشطة والتدريبات في كتب اللغة العربیة الجديدة للصفین العاشر والحادي عشر، للباحث إياد عبد

الجواد. ثم قدمت ورقة حول دور مسرحة منھاج اللغة العربیة في تحسین اتجاھات طلبة المرحلة األساسیة نحو التعلیم من وجھة نظر

معلمي اللغة العربیة في مديريات شمال الضفة الغربیة، للباحَثین حنان الجمل وإبراھیم النوري. فیما قدمت ورقة حول أثر برنامج تدريبي

مقترح على تنمیة مھارات الكتابة الجدلیة لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل السعودية، للباحث سلطان العردان. تلتھا ورقة حول

المناھج وھوية األمة في عصر المعرفة تطبیقاً على قواعد اللغة العربیة، للباحثة الزالل علي. وكانت الورقة األخیرة في ھذا المحور عن

تصور مقترح للمعايیر التي ينبغي تضمینھا في مناھج اللغة العربیة للمحافظة على الھوية الثقافیة العربیة اإلسالمیة، للباحثة آمنة

الرماضنة.

وفي محور القیادة التربوية وضمان الجودة الذي ترأسه أ. د. راتب السعود، جاءت الورقة األولى حول درجة تحقق ضمان الجودة في

الجامعات األردنیة في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة، للباحثین إيمیلیا النقري وإخلیف الطراونة. ثم ورقة حول واقع الشراكة بین األسرة

والمدرسة في األردن، قدمھا الباحثان سعاد ملكاوي ومحمد القضاة. ثم قدمت ورقة حول أثر الفجوة التعلیمیة على مشاركة المرأة العربیة

بالقوى العاملة، للباحثة حنان الشمالوي. وجاءت الورقة الرابعة حول مقترح منظومي لتفعیل مبادئ المدرسة المجتمعیة في المرحلة

االبتدائیة للباحثة لولوة العلیان. تال ذلك ورقة حول استراتیجیة إدارية مقترحة لزيادة القیمة المضافة لبرامج تنمیة المسؤولیة المجتمعیة

للجامعات في البحرين، للباحثة صفاء العلوي. أما الورقة األخیرة فجاءت حول تفعیل المشاركة المجتمعة لدى رؤساء األقسام في

الجامعات الخاصة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدريس، قدمھا الباحثان أمجد درادكة وزينة محمد.

وفي محور اإلرشاد والتربیة الخاصة الذي ترأسه أ. د. حسني عوض، جاءت الورقة األولى فیه عن واقع ممارسة اإلرشاد النفسي والتربوي

في محافظات غزة، للباحثین زياد الجرجاوي وعبد الفتاح الھمص. وقدمت ورقة حول أثر الخلفیات الملونة على قراءة األفراد ذي اإلجھاد

البصري، للباحثة باكرمان. ثم الورقة الثالثة بعنوان المظاھر السلوكیة ألطفال اضطراب طیف التوحد في ضوء معايیر التشخیص الحديثة،

للباحث محمود عبید. ثم أثر توظیف بیئة التعلم الذكي على مھارات القراءة والكتابة لدى عینة من ذوي صعوبات التعلم في المرحلة

األساسیة األولى، للباحث نبیل المغربي. فیما تناولت الورقة الخامسة الترادف والجناس في قاموس لغة اإلشارة السعودي، للباحث

محمد أبو شعیرة. واختتم المحور بورقة بعنوان "التربیة الخاصة في فلسطین بین الواقع والمأمول/ دراسة میدانیة على العاملین في

مؤسسات التربیة الخاصة بمحافظة الخلیل" للباحث عايد الحموز.

وكان المحور األخیر في الجلسة األولى عن القیاس والتقويم التربوي، وترأسه أ. د. محمد ولید البطش، وتناول محاربة السرقات العلمیة

مدخالً لتحقیق جودة البحث التربوي في عصر المعلوماتیة، للباحث جمال الدھشان. ثم ورقة حول استكشاف التقییم من أجل التعلم،

للباحثة لیلى الھزايمة. عقب ذلك ورقة عن تقییم جودة أدوات البحث العلمي في الكلیات اإلنسانیة في الجامعة األردنیة، قدمھا الباحثان

جھاد العناتي وفريال أبو عواد. وجاءت الورقة الرابعة بعنوان "المعیقات التي تواجه المعلمین والمعلمات الفلسطینیین إلجراء البحوث

اإلجرائیة من وجھة نظرھم"، للباحث إسماعیل األفندي. واختتم المحور بورقة للباحث علي موسى تحت عنوان: "واقع البحث التربوي في

الوطن العربي/ تونس نموذجاً".

وفي الجلسة الثانیة من المؤتمر، التي تضمنت مجموعة من المحاور، أولھا حول القیادة التربوية وضمان الجودة، الذي ترأسه د. حسین

حمايل، تناول مجموعة من األوراق، أوالھا حول آلیات تطبیق المضامین التربوية لألوراق النقاشیة الملكیة في الجامعات األردنیة من وجھة

نظر الخبراء التربوية للباحث عبد هللا الخدام. وجاءت الورقة الثانیة حول تطبیق مضامین الورقة النقاشیة السابعة لتعزيز جودة منظومة
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التعلیم في األردن، للباحث عبد السالم العوامرة. وكانت الورقة الثالثة بعنوان: "درجة الوعي بمفھوم المواطنة الرقمیة لدى طلبة مرحلة

البكالوريوس في كلیة العلوم التربوية في الجامعة األردنیة" وقدمھا الباحثون: روان السلیحات، وروان الزبن، وخالد السرحان. ثم قدمت

ورقة حول دور الجامعات األردنیة في تنمیة ثقافة التطوع لدى طلبتھا، للباحثة نريمان عطیة. وقدمت حالة دراسیة حول تأثیر مدخالت

التعلیم العالي التقني والثورة المعرفیة الحديثة على سیر العملیة التعلیمیة ومخرجاتھا في مصراتة اللیبیة، للباحث ستار العیساوي.

واختتم المحور بورقة حول واقع المناخ الجامعي في الجامعات الفلسطینیة وعالقته بإدارة المعرفة من وجھة نظر طلبتھا، للباحثین محمد

الطیطي وخلیل عريقات.

وعنون المحور الثاني بـ"تكنولوجیا التعلیم" برئاسة د. خالد العجلوني، وقدمت فیه مجموعة من األوراق، تناولت األولى أثر فاعلیة التعلم

التعاوني اإللكتروني في تحصیل طلبة المرحلة الثانوية في مادة الحاسوب واتجاھھم نحوھا، للباحثین: أسیل العجلوني، ووائل سیتان،

وعبد المھدي الجراح. فیما جاءت الورقة الثانیة بعنوان "تأثیر األلعاب اإللكترونیة في حدوث بعض االضطرابات السلوكیة لدى األطفال في

مرحلة الروضة من وجھات نظر أولیاء األمور في طولكرم" للباحث مجدي الجیوسي. وتناولت الورقة الثالثة التحديات التي تواجه توظیف

تكنولوجیا التعلیم في التدريس الجامعي بالسعودية، للباحثین سعود العنزي ومحمد الشمري. أما الورقة الرابعة فتناولت الصور الذھنیة

في تحسین التعلم لدى طلبة المدارس من خالل التخیل للباحث شادي الكركي. وكانت الورقة الخامسة حول التعلم القائم على األلعاب

التربوية اإللكترونیة للباحثة نادي بوشاللق. واختتم المحور بورقة حول أثر تصمیم قصة رقمیة تفاعلیة للباحثتین مھا الشقرا واعتدال

شموط.

Development of أما المحور الذي يلیه فجاء بعنوان "القیادة التربوية وضمان الجودة"، ترأسته د. نادية خربط، وجاءت الوقة األولى فیه حول

national qualification framework for higher education in Jordan (Researchers Abdallah Al Zou’bi, Majid Abu Jaber, Adnan

atoum, Khaled Gharaibeh, Bashar Hammad, Mohammad Mismar & Ma’moun Damour). وكانت الورقة التالیة بعنوان "دراسة

تقويمیة لدرجة الحاجة لمعايیر تصنیف للجامعات األردنیة من وجھة نظر األكاديمیین اإلداريین" للباحثة خولة الصانع. وجاءت الورقة الثالثة

حول دور التخطیط التشاركي في تحقیق الجودة وتعزيز المسؤولیة المجتمعیة للجامعات، وقدمتھا الباحثة إيمان األحمدي. ثم درجة تطبق

معايیر الجودة الشاملة في العملیة التدريسیة في المدارس الحكومیة في محافظات شمال الضفة من وجھة نظر مديري المدارس

والمعلمین، للباحثة مھا قاسم. أما الورقة الخامسة فعنونت بـ"دور الجودة في تعزيز المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات التعلیمیة" للباحث

عبد الماجد مقبول. واختتم المحور باألسس النفسیة واالجتماعیة لدى األشخاص المعوقین وبناء مناھج مالئمة، للباحثة خولة القدومي.

وفي محور المناھج وطرائق التدريس، الذي ترأسه الباحث أ. د. نايل الشرعة، قدمت ورقة حول درجة توافر المھارات الحیاتیة في محتوى

مناھج اللغة اإلنجلیزية للصف السادس األساسي ودرجة اكتساب الطلبة لھا من وجھة نظر معلمیھم في العاصمة عمان، للباحثین منال

Investigating EFL students levels of reading proficiency at al Quds Open :أو صیبعة ومحمود الحديدي. ثم عرضت ورقة بعنوان

.(university and identifying difficulties facing them in practicing the reading skill (Researcher Khaled Abdel Jaleel Dweikat

وجاءت الورقة التالیة بعنوان "عیادة اللغة اإلنجلیزية ودورھا في تحسین معدل التحصیل األكاديمي لطلبة الصف الحادي عشر شمال

الخلیل" للباحثین إبراھیم السباتین وسحر إقنیبي. وكانت الورقة الرابعة حول دور مناھج التاريخ والتربیة والوطنیة في وقاية التطرف

الفكري للباحثین فايز الربیع وأسمى العبادي وإنصاف الزعبي. وتناولت الورقة الخامسة دراسة تحلیلیة لمقررات الدراسات االجتماعیة

لصفوف المرحلة األساسیة العلیا في فلسطین في ضوء معايیر التكامل للباحث محمد ربايعة. وكانت الورقة األخیرة في المحور حول أثر

التكامل بین استراتیجیتي دورة التعلم الخماسیة والتغیر المفاھیمي في اكتساب عملیات العلم لدى طالبات الصف األول الثانوي،

للباحثین وفاء مشاعلة وسلیمان القادري.

وتناول المحور األخیر من الیوم األول "المناھج وطرائق التدريس" وترأسه أ. د. ناصر الخوالدة، وقدم فیه الباحثون: خیر الدين بن خرور، ونوال

بوضیاف، ومبروك مريم، ومشید نبیلة، ورقة بعنوان: فريق التسییر البیداغوجي وضمان المردود التربوي للمؤسسة التعلیمیة كما يتصورھا

األساتذة والمديرون. وكانت الورقة الثانیة بعنوان: "نحو ھندسة المناھج العربیة بین واقع ھوية األمة وخیارات مستقبل مجتمع المعرفة"

للباحثین حسام أبو الھدى وأمل كامل. وقدمت ورقة حول توظیف الخرائط الذھنیة في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف

السابع األساسي في تعلم خصائص السیولة، للباحثین رائد قطناني وسائد قطناني. وقدمت ورقة رابعة بعنوان "مستوى فھم طبیعة

العلم لدى معلمي العلوم الفائزين بجائزة الملكة رانیا العبد هللا للمعلم المتمیز وعالقته بممارساتھم التدريسیة" للباحثین خولة األطرم

وعدنان الدوالت. وجاء الورقة الخامسة حول اتجاھات الطلبة نحو التعلم المعكوس، للباحث زاھر عطوة. واختتم الیوم األول بورقة حول أثر

برنامج تدريبیة مبني على الحذاقة التعلیمیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى معلمي اللغة العربیة في الكويت، للباحثین عبد

الرحمن الھاشمي ونورا العنزي.
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