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"التربية" و"القدس المفتوحة" تخرجان المشاركين في دورات تعليم البرمجة

طولكرم- معا- احتفلت وزارة التربیة والتعلیم العالي ومركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة، وبالشراكة مع

شركة GLOW))، الیوم، بتخريج الطلبة المشاركین في دورات تعلیم البرمجة "جو كود" من مدارس مختلفة بمحافظة طولكرم.

جاء ذلك برعاية ومشاركة الوزير د. صبري صیدم، ومشاركة رئیس الجامعة أ.د. يونس عمرو ونوابه، ومحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر،

ومدير شركة GLOW)) م. حسن عمر، ومدير التربیة والتعلیم العالي سالم الطاھر، ومدير فرع الجامعة د. سالمة سالم، ومديري الفروع

األخرى، ورئیس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، ورئیس الغرفة التجارية الصناعیة الزراعیة إبراھیم أبو حسیب، وعضو المجلس الثوري مؤيد

شعبان، وأمین سر حركة فتح في طولكرم حمدان سعیفان، وممثلو المؤسسات الرسمیة واألھلیة، ومديرو وممثلو األجھزة األمنیة في

المحافظة، ومديرو المدارس المشاركة، وحشد من األسرة التربوية وأسرة الجامعة والطلبة وذويھم.

وأكد الوزير صیدم في كلمته باالحتفال أن على الطلبة العمل من أجل مواصلة التعلیم، والیوم نقدم لفلسطین نموذجاً أصیالً من أبنائنا

الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة ويتلقون نوعاً مختلفاً من التعلیم في توظیف التكنولوجیا وتحقیق مفھوم التعلیم العمیق بعیداً عن

التلقین، ونتسلح بكل المقومات التي نريد حتى نضع فلسطین على خارطة المعرفة.

وأضاف" أن ھذه الدورات تسھم في االنتقال من إطار استھالك المعرفة إلى إنتاجھا، وأھنئ الجمیع على ھذا اإلنجاز النوعي، ولقد بدأت

الوزارة بتدريس البرمجة كجزء أصیل من المنھاج في صفوف السابع والثامن والتاسع"، ثم تابع: "نفخر بجامعة القدس المفتوحة التي

أسست مدرسة جديدة في الفكر والمفھوم وقدمت التعلیم ألبناء شعبنا، ونتعھد من على ھذه المنصة بأن نواصل التعاون معھا من أجل

رفعة أبناء شعبنا"، شاكراً كل المساھمین والداعمین لھذه الدورات، مھنئناً الطلبة وذويھم على ھذا التمیز.

وبین أن وزارة التربیة قد عقدت العزم على نشر العلم والمعرفة في سبیل التحرير، وسنواصل تعلیم أبنائنا وتطوير مھاراتھم حتى يتمكنوا

من تحرير وطنھم"، متطرقاً لصمود الخان األحمر ومدرسته الوحیدة واألسرة التربوية ھناك؛ الذين يتسلحون باإلرادة والعزيمة من أجل

البقاء، مشیداً بتركیبة المجتمع الفلسطیني التي تجمع بین الصمود والثبات واإلصرار على العلم والمعرفة، "فالفلسطیني في القمة

دائماً.

إلى ذلك، شكر أ. د. يونس عمرو كل من أسھم في إنجاح ھذه الدورات، خاصًة طواقم التربیة والتعلیم العالي في محافظة طولكرم، وقال:

"إننا نلتقي في حدث مھم من أحداث وزارة التربیة والتعلیم العالي وجامعة القدس المفتوحة والقطاع الخاص، ھو حدث يسعى إلى

ترسیخ ثقافة الحوسبة في حیاة شعبنا الفلسطیني، وخاصة طلبة التعلیم العام".
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وأضافة إن جامعة القدس المفتوحة عملت على تعمیم التعلیم المدمج، وھي فكرة إبداعیة فلسطینیة وتنتشر عبر عشرين فرًعا دراسیًا

من رفح إلى جنین، وھي تعمم فكرة التعلیم العالي لسائر أبنائنا من الشعب الفلسطیني، خاصة الذين حرموا من التعلیم لظروف

مختلفة، فالجامعة الیوم تقف على رأس مؤسسات بناء الدولة الفلسطینیة التي تسعى قیادتنا، وعلى رأسھا الرئیس أبو مازن، إلقامة

الدولة وإنھاء االحتالل.

ثم تابع" لم يسبق أن التحق مثل ھذا العدد في أي من الدورات البالغ عدد خريجیھا (350)، ما يؤكد أھمیة ھذه الفكرة وريادتھا، وتسعى

الجامعة لتعمیمھا في محافظات الوطن كافة، وھذا سیسھم في خلق جیل من الطلبة المبرمجین".

وقال" سعیدون بحضور الوزير صیدم الذي أخذ على عاتقه رعاية كل المشروعات التعلیمیة اإللكترونیة، والعمل على نقل التعلیم من

التقلیدية إلى الحداثة، وھذا ما ينسجم مع رؤية جامعة القدس المفتوحة، رائدة التعلیم اإللكتروني محلیاً وعربیاً".

وھنأ أ. د. عمرو الطلبة وذويھم، وأسرة التعلیم العالي ممثلة بالوزير د. صیدم، وأسرة التربیة والتعلیم العالي في محافظة طولكرم، مھنئاً

الطلبة لتخرجھم من ھذه الدورات المھمة لمستقبلھم.

من جانبه، نقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر تحیات الرئیس محمود عباس "أبو مازن" وتھانیه ومباركته لطلبة المدارس الخريجین

المشاركین في دورات "جو كود" لتعلیم البرمجة، مؤكداً أن التكنولوجیا باتت احتیاجاً تعلیمیاً وتربوياً ومجتمعیاً لمواكبة العصر والتطور التقني

بما يخدم العملیة التعلیمیة ويرتقي بھا قدماً نحو األفضل.

وثمن أبو بكر السیاسات الحكومیة وما يبذله رئیس الوزراء أ. د. رامي الحمد هللا من خالل الوزارات المختصة ذات العالقة بالتعاون مع كافة

الشركاء، لتوفیر المزيد من الدعم واإلسناد لطلبتنا وأبنائنا، "بناة الدولة وقادة المستقبل"؛ من خالل رعاية برامج اإلبداع واالبتكار

والتكنولوجیا، وغیرھا الكثیر من البرامج الھادفة لبناء قدرات الشباب وتأھیلھم وتعزيز دورھم ومكانتھم، لمواجھة الظروف الصعبة التي

يفرضھا علینا االحتالل اإلسرائیلي في محاولة للتنكر لحقوقنا الوطنیة الثابتة وغیر القابلة للتصرف.

ووجه أبو بكر التحیة لوزارة التربیة والتعلیم العالي ممثلًة بالوزير د. صبري صیدم ولجامعة القدس المفتوحة ممثلًة باألستاذ الدكتور يونس

عمرو، ولفرع الجامعة في طولكرم، ومديرية التربیة والتعلیم بطولكرم، ولشركة (glow innovation) على التعاون المشترك لتنظیم ھذه

الدورات وإعدادھا، مشیراً إلى أنھا نماذج عملیة تؤكد أن ھذه المحافظة ستبقى محافظة اإلبداع والتفوق والعلم، كما أطلق علیھا الشھید

الراحل ياسر عرفات.

في سیاق متصل، قال م. عمر إنه، في شركة "Glow"، سعید بتخريج ھذه الكوكبة من الطلبة في محافظة طولكرم ممن سعوا من أجل

تطوير أنفسھم وحصلوا على شھادة تمكنھم من تطوير مھاراتھم التكنولوجیة المختلفة.

وأضاف أن شركته تقیم شراكة استراتیجیة مع "القدس المفتوحة" من أجل إقامة المزيد من البرامج التعلیمیة التي تخدم شعبنا

الفلسطیني، وھذا ما تقوم به "القدس المفتوحة" من خالل توفیر التعلیم لمختلف أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

((Glow إلى ذلك، قال مدير فرع الجامعة بطولكرم: "احتضنت جامعة القدس المفتوحة، الرائدة في مجال التكنولوجیا بالشراكة مع شركة

وبالتعاون مع مديرية التربیة والتعلیم العالي، كوكبة من طلبة المدارس الذين رأوا في برنامج "جو كود" نافذة األمل نحو عالم اإلبداع

اإللكتروني، وأن ما شجعھم ھو ريادة الجامعة في ھذا المجال فلسطینیاً وعربیاً، إذ نخرج الیوم ھذه الكوكبة البالغ عددھا (350) طالباً

وطالبة في البرمجة".

وتابع قائالً: "خرجنا (63) طالباً وطالبًة في اللغة اإلنجلیزية Speak Overseas، وما كان ھذا اإلنجاز لیتحقق لوال جھود رعاة المسیرة

الحريصین على تخريج طلبة قادرين على مواكبة العلم والتعلم اإللكتروني الذي يعّد المنصة العلمیة القادرة على تكوين جیل قادر على

التكیف مع عالم تسوده زالزل المعرفة واالنفجار التكنولوجي الیومي، ما جعل دوالً تتمیز عن غیرھا في المعرفة التكنولوجیة".

وشكرت الطالبة فاطمة رايق صعیدي، في كلمة ألقتھا نیابة عن زمالئھا الخريجین، كل من أسھم في إنجاح ھذه الدورات، مضیفًة أن

برمجة الحاسوب ھي لغة العصر، وحاجة ملحة للتخصصات كافًة، "ومن لم يفقه لغة عصره كان خارج إطار الحیاة والزمن، لذلك جاءت ھذه

الدورة محواً لألمیة لفھم قواعد الحیاة، وكما قال ستیف جوبر (تعلم البرمجة فھي تعلمك كیف تفكر)".

وألقیت خالل االحتفال قصائد شعرية، وُعرض بعض من مشاريع الطلبة التي تم بناؤھا خالل تلك الدورات.


