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نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 30/07/2018 الساعة: 13:45 )

"القدس المفتوحة" تعقد الملتقى العلمي األول "التحول الرقمي في التعلي"

رام هللا- معا- عقد مركزا التعلیم المستمر والتعلیم المفتوح بجامعة القدس المفتوحة، يوم اإلثنین، الملتقى العلمي األول حول التحول

الرقمي في التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة، في مقر الھالل األحمر بمدينة البیرة.

وُعِقد المؤتمر تحت رعاية وزير التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم وبحضوره، بالتعاون مع شبكة التعلیم المستمر لجامعات االتحاد

األوروبي (يوكان) وبدعم حصري من "جوال".

وحضر الملتقى رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وأمجد بشتاوي مدير

إدارة الشبكة في شركة جوال الراعي الحصري للملتقى، وعدد من الباحثین والمھتمین من فلسطین وخارجھا أبرزھم: أ. د. ألفريدو

سويرو أحد مؤسسي شبكة التعلیم المستمر لجامعات االتحاد األوروبي، وھو الخبیر في التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة من

البرتغال، ود. ألستیر كريلمان، الخبیر في التعلیم اإللكتروني من جامعة لینیوس في السويد، ود. ماريا فراجكاكي، وھي باحثة وخبیرة في

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم بجامعة باتراس.

في ھذا السیاق، شكر وزير التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم في كلمته بافتتاح الملتقى، "القدس المفتوحة" لتناولھا ھذا الموضوع

ألنه يالمس الحیاة الیومیة العملیة األكاديمیة التي تستوجب "مواكبة التغیرات والتطورات الدولیة المرتبطة بعالمنا الذي أصبحنا جمیًعا فیھا

أسرى لألجھزة اإللكترونیة".

وأشار الى شراكة جامعة القدس المفتوحة في مجال التعلیم اإللكتروني في فلسطین، الفًتا إلى أنه في قانون التعلیم العالي الجديد

جرى التركیز على التعلیم اإللكتروني والمفتوح والمدمج.

وشدد د. صیدم على دور التكنولوجیا في كل مناحي الحیاة، "فالعالم أصبح بین يديك عبر التكنولوجیا، وما نملكه الیوم كان جزًءا من

األحالم في الماضي".

وأضاف أن شراكة الجامعات الفلسطینیة مع األوروبیین ھي محور تقدير للجمیع، وتسھم في تطوير العملیة التعلیمیة في فلسطین،

مشیًرا إلى الخطوات التي خطتھا الوزارة في مجال رقمنة التعلیم، إذ يجري التركیز على تعزيز التكنولوجیا في المدارس.

وحیّا م. عدنان سمارة، رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة/رئیس المجلس األعلى لإلبداع والتمیز، المشاركین في الملتقى

باسم أسرة جامعة القدس المفتوحة، ورحب بالحضور وثمن دعمھم لھذا الملتقى.
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وقال سمارة ان "القدس المفتوحة" تنظم ھذا المؤتمر بصفتھا رائدة التعلیم اإللكتروني في فلسطین، وتقوم بواجبھا الوطني نحو

مجتمعھا، وقد طورت العديد من المشاريع المتمیزة في الوطن في ھذا المجال.

وأضاف ان الملتقى العلمي األول ينظم بالتعاون مع جامعات أوروبیة وشبكة "يوكان" التي تضم بین جنباتھا عشرات الجامعات من أوروبا

والعالم، لتطوير التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة.

وذكر ان الجامعة كانت فكرة رائدة في مجال التعلیم المفتوح واإللكتروني، وطورت نظام التعلیم المدمج لیصبح األحدث في فلسطین وعلى

مستوى العالم، وقد طورت وسائلھا بمختلف المجاالت وآخرھا فضائیة القدس التعلیمیة، والجامعة الیوم تقف على قمة الھرم في

استخدام التكنولوجیا.

وطالب سمارة بالتركیز على إعداد األبحاث العلمیة في مجال التعلیم المستمر ونشرھا في مجالت عالمیة لیستفید منھا المجتمع،

"وھذا يتطلب منا بذل الجھود لتصبح "القدس المفتوحة" واحدة من الجامعات الممیزة على مستوى العالم ال على مستوى الوطن العربي

وفلسطین فحسب".

إلى ذلك، قال أ. د. عمرو، في كلمته بالملتقى، إن جامعة القدس المفتوحة بدأت بالتعلیم المفتوح بعد والدة عسرة على أرض الوطن، ثم

تطورت فاعتمدت نظام التعلیم المدمج، ومع التطور العلمي أصبح التعلیم المستمر حاجة للمجتمع نظًرا للتطور السريع للمعرفة.

وأضاف أ. د. عمرو ان جامعة القدس المفتوحة انخرطت في عدد من االتفاقیات الدولیة من أجل تطوير التعلیم المستمر في الجامعة،

وشاركت في تأمین التدريب والتعلیم اإللكتروني من خالل إنشاء منصات للتعلیم المستمر باتفاقیات كان آخرھا مع وزارة الصحة، مضیفل

"نحن نولي التعلیم المستمر واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات اھتماًما كبیًرا".

وتابع تأتي أھمیة تنظیم ھذا الملتقى نظًرا ألھمیة التعلیم المستمر في تطوير مھارات األفراد والمؤسسات، حیث ينطلق التعلیم

المستمر من مفھوم أن ال يقتصر التعلیم الذي يتلقاه الفرد على مقاعد المدرسة والجامعة، وإنما يجب أن يحرص اإلنسان على تعلم

أشیاء جديدة طوال سنوات حیاته، سواء باالعتماد على دافع شخصي أو مھني.

وأضاف عمرو أن فكرة تنظیم ھذا الملتقى انطلقت من كون جامعة القدس المفتوحة رائدة التعلم اإللكتروني في فلسطین، ونفذت العديد

من المشاريع الرائدة، أھمھا مشروع تطوير منصة التعلم اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطینیة، الذي يتیح فرص التعلم المستمر للطواقم

الطبیة.

وتابع ينظم ھذا الملتقى بالتعاون مع شبكة التعلیم المستمر للجامعات في دول االتحاد األوروبي (EUCEN)، وھذه الشبكة تضم في

عضويتھا (184) جامعة من (34) دولة أوروبیة، وتعمل على تبادل الخبرات ما بین أعضائھا في مجال التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة

من خالل مشاريع تعلیمیة وندوات ومؤتمرات علمیة.

ودعا إلى تعمیم تجارب التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة في التعلیم العام في فلسطین إلى جانب التعلیم العالي.

من جانبه، قال مدير مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع أ. محمود حوامدة، في كلمة المنظمین للملتقى: "إن الملتقى يھدف إلى

تبادل الخبرات في مجال التعلیم المستمر بین خبراء في التعلیم المستمر والتعلیم اإللكتروني في فلسطین وأوروبا، وستنشر مداخالت

الملتقى بعد انتھائه باللغة اإلنجلیزية من أجل االستفادة منھا".

وأضاف "استضاف الملتقى باحثین في جلستین: تحدث في الجلسة األولى خبراء في التعلیم المستمر والتعلم اإللكتروني من البرتغال

والسويد والیونان وفلسطین، أما الثانیة فعرضت فیھا تجارب وحلول تقنیة ستسھم في تیسیر عملیة التعلیم المستمر وتوفیر فرص التعلم

مدى الحیاة لجمیع األفراد".

ودعا أ. حوامدة إلى ضرورة االھتمام بما تم طرحه ومناقشته في جلسات ھذا الملتقى، والتي تواكب التطورات العلمیة التي تحدث

بتسارع كبیر في مختلف العلوم واالختصاصات، "ألننا بأمس الحاجة إلى تبني التعلیم المستمر وتطبیقه في جمیع مؤسساتنا الحكومیة

ومؤسسات القطاع الخاص، للنھوض من حالة التراجع الكبیر الذي نعیشه، ومحاولة اللحاق بركب التقدم العلمي الھائل الموجود في

العالم".

جلسات الملتقى

تخلل الملتقى العلمي األول جلستان، ترأس األولى أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، تحدث خاللھا أ. د.

ألفريدو سويرو أحد مؤسسي شبكة التعلیم المستمر لجامعات االتحاد األوروبي، الخبیر في التعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة من

البرتغال، عن "التعلم مدى الحیاة عبر اإلنترنت: حل للجمیع".
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وخالل الجلسة ذاتھا، تحدث د. ألستیر كريلمان، الخبیر في التعلیم اإللكتروني من جامعة لینیوس في السويد، عن "دعم التعلیم المفتوح

عبر اإلنترنت محلیًا لالتجاه نحو العالمیة". ثم تحدث د. م. إسالم عمرو مساعد رئیس جامعة القدس المفتوحة لشؤون التكنولوجیا واإلنتاج،

عن "المعرفة والمھارات: آفاق التعلم اإللكتروني". وأخیًرا تحدثت د. ماريا فراجكاكي، وھي باحثة وخبیرة في استخدام تكنولوجیا

المعلومات واالتصاالت في التعلیم بجامعة باتراس، عن "الموارد التعلیمیة المفتوحة الذكیة في التعلیم العربي: واقع فعال ومستقبل

مستدام".

وفي الجلسة الثانیة التي عقدت بعنوان "حلول وتجارب ناجحة حول التحول الرقمي في التعلیم المستمر"، وترأسھا د. م. يوسف أبو زر

عمید كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة في جامعة القدس المفتوحة، تحدث خاللھا د. أمل أبو عوض عمید كلیة ابن سینا للعلوم

الصحیة، عن "آفاق غیر محدودة لمساقات التطوير المھني المستمر عبر اإلنترنت للقطاع الصحي". ثم قدمت م. سماح كريم مديرة

مؤسسة أصدقاء الشباب، دراسة تقییمیة لمنصات التعلم اإللكتروني العربیة.

وقدم أ. بھاء ثابت، المتخصص في التعلیم الذكي والمحتوى الرقمي "تحلیل النص والمشاعر: طرق لتحسین جودة التعلم عبر اإلنترنت". 

وقدم كل من فايز عبد الحفیظ وأ. سامح القبج من جامعة االستقالل ورقة بعنوان: "الواقع االفتراضي كأداة تعلیمیة مبتكرة في مؤسسات

التعلیم العالي الفلسطینیة". 

وقدمت أ. طروب عیسى، وھي عضو ھیئة تدريس في كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة في جامعة القدس المفتوحة، ورقة حول

"الرقمیة والتعلم المنزلي". وقدمت أ. لمیس شلش، وھي مصممة تعلیمیة في جامعة القدس المفتوحة ورقة بعنوان: "استراتیجیة

األلعاب: أداة للتعلم مدى الحیاة.. دراسة حالة للعبة حول تعلم مھارات الحاسوب.

وقدم أ. ياسر جفار، وھو خبیر في مجال المحاكاة واأللعاب، ورقة حول "تقییم األلعاب ثالثیة األبعاد". فیما قدمت أ. صبا فرحانة، وھي

مصممة تعلیمیة في جامعة القدس المفتوحة، ورقة حول "تقنیات تعلم اللغات األجنبیة"، ثم عقبتھا أ. تھاني صبیحات، مديرة التدريب

والتعلیم في مؤسسة "بیتمان فلسطین" فقدمت ورقة حول "تجربة معھد بیتمان فلسطین للتدريب".


