
11/24/2019 القدس المفتوحة" تشارك بالمؤتمر الدولي لكلیة التربیة في جامعة السادات"

maannews.net/Content.aspx?id=988645 1/2

نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة: 14:14 )

"القدس المفتوحة" تشارك بالمؤتمر الدولي لكلية التربية في جامعة السادات

رام هللا- معا- شاركت جامعة القدس المفتوحة، ممثلة بعمید كلیة العلوم التربوية أ. د. مجدي زامل، ُمتحدثاً رئیساً في جلسة الطاولة

المستديرة من ناحیة، وتقديم ورقة بحثیة من ناحیة أخرى في المؤتمر العلمي الدولي األول لكلیة التربیة في جامعة مدينة السادات

واجتماع الجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة على مدار يومي 29 و30 حزيران 2019م، بالتعاون مع الجمعیة العلمیة

التحاد كلیات التربیة ومعاھدھا في الجامعات العربیة، وبرعاية أ. د. عمرو عزت سالمة رئیس اتحاد الجامعات العربیة، وأ. د. أحمد بیومي

رئیس جامعة مدينة السادات.

وجاء المؤتمر إللقاء الضوء على عملیات التربیة وأدوارھا في ضوء طبیعة العصر الحالي وما تواجھه المجتمعات من تحديات تؤثر في بناء

اإلنسان في القرن الحادي والعشرين. كما يھدف إلى توجیه الباحثین التربويین نحو بناء قدرات اإلنسان للحفاظ على استمرارية

المجتمعات، وزيادة قدرتھا على مواجھه التحديات، والخروج بحلول تسھم في مواجھه المشكالت التي تواجه النظم التعلیمیة، وذلك بغیة

بناء قدرات اإلنسان في مراحل التعلیم المختلفة، من خالل عرض 33 ورقة بحثیة، وزعت على ستة محاور رئیسة، وبمشاركة عدد من

عمداء كلیات التربیة وباحثین من فلسطین وسوريا واألردن ولبنان وسلطنة عمان والكويت والسعودية واإلمارات.

من جھته، شارك أ. د. زامل كُمتحدث رئیس في الجلسة الرئیسة للمؤتمر، التي ترأسھا أ. د. عمرو عزت، وضمت أ. د. أمل األحمد األمین

العام للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة، وأ. د. محب الرافعي، وأ. د. ھالل الشربیني، وھم وزارء تربیة سابقون، وأ. د.

عادل توفیق عمید كلیة التربیة في جامعة السادات. وكانت الجلسة بعنوان "مؤسسات التعلیم وبناء قدرات اإلنسان".

وقدم أ. د. زامل في المؤتمر ورقة بحثیة بعنوان (إسھامات التعلیم الجامعي المفتوح في إعداد المعلمین قبل الخدمة في فلسطین

"جامعة القدس المفتوحة أنموذجاً"). 

وتخلل الورقة البحثیة تقديم رؤية كلیة العلوم التربوية في الجامعة وفلسفتھا ببرامج إعداد المعلمین التي تقوم على فكر تربوي عمیق،

ومرتبطة بحاجات المجتمع والموارد التعلیمیة التعلمیة التي توظف في إعدادھم، والجوانب الرئیسة التي تركز علیھا برامج إعداد المعلمین

في الجامعة.

وقد خلص المؤتمر إلى خمس عشرة توصیة، منھا: تطوير برامج كلیات التربیة إلعداد المعلمین وتزويدھا بالمھارات المطلوبة في القرن

الحادي والعشرين بما يتناسب والتطور الرقمي، ودعم االبتكار واإلبداع ومھارات التفكیر الناقد، من خالل تقديم األنشطة التعلیمیة

المتنوعة، وتزويد الطلبة بالمھارات الالزمة لسوق العمل، ووظائف المستقبل عن طريق تنمیة مھارات العمل التعاوني، ومھارات التواصل

مع اآلخرين، واالستفادة من التطبیقات والتجارب اإلقلیمیة والعالمیة الداعمة لتنمیة مھارات القرن الحادي والعشرين على مستوى

مؤسسات التعلیم العالي، وتدريب أعضاء ھیئة التدريس في مختلف المجاالت لتوظیف التطبیقات العالمیة التربوية والتعلیمیة الناجحة في

مجال التعلیم، والعمل على تنمیة مھارات معلمي المستقبل؛ لتحقیق اإلنتاجیة العالیة، وزيادة المسؤولیة المجتمعیة والشخصیة نحو

اآلخرين، والعمل الفريقي، ورفع مستوى مخرجات التعلم المستھدفة لبرامج إعداد المعلمین؛ لضمان اضطالعھم بمھامھم بكفاءة ومھنیة

على نحو متمیز، وتوجیه أنظار مخططي ومطوري المناھج التعلیمیة إلى ضرورة دمج مھارات القرن الحادي والعشرين في المراحل

التعلیمیة كافة.

وعلى ھامش المؤتمر، عقد اجتماع اللجنة التنفیذية للجمعیة العلمیة التحاد كلیات التربیة في الجامعات العربیة، بحثت فیه قضايا مرتبطة

بكلیات التربیة في الوطن العربي من ناحیة، ومرتبطة بالجمعیة من ناحیة أخرى، ومنھا المرتبة المتقدمة التي حصلت علیھا مجلة

الجمعیة العلمیة لكلیات التربیة، وزيادة حث الباحثین للنشر فیھا، واألنشطة التي تنفیذھا الجمعیة من خالل كلیات التربیة في الوطن

العربي، وخلص االجتماع إلى عدد من التوصیات، أھمھا عقد ورشة عمل خاصة بدراسة أوضاع كلیات التربیة وتفعیل برامج إعداد المعلمین

فیھا.

وجرى تكريم عمید كلیة العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة بدرع تقديرية من جامعة مدينة السادات، وفي المقابل قدمت

الجامعة من خالل عمید كلیة العلوم التربوية، أربع دروع تقديرية للسادة: رئیس جامعة السادات أ. د. أحمد بیومي، واألمین العام التحاد

الجامعات العربیة أ. د. عمرو عزت سالمة، واألمین العام للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة أ. د. أمل األحمد، ورئیس

المؤتمر أ. د. عادل توفیق.
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