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األخبار

ياض األطفال برام اهللا والبيرة  "القدس المفتوحة" ومديرية التربية والتعليم تخرجان معلمات ر
08فبراير، 2020 - 03:08م

الیوم الثالثاء 18-02-2020

15
غائم جزئي وماطر لیالً

غداً األربعاء 19-02-2020

12
أمطار متفرقة مع برق

عدة إصابات بانفجار مولد في حرم جامعة الخليل
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احتفلت كلية العلوم التربوية ومركز التعليم المستمر في جامعة القدس المفتوحة، ومديرية التربية والتعليم في رام اهللا والبيرة،

ياض األطفال لتوفير بيئة تعليمية يب ضمن مشروع "تطوير كفايات معلمات ر ياض األطفال اللواتي خضعن للتدر بتخريج معلمات ر

آمنة"، وذلك بتمويل من شبكة "إكوال" العالمية الخاصة بجودة التعليم والتعلم للجميع، وذلك يوم السبت الموافق

 08 /02 /2020-2020م، في مبنى رئاسة الجامعة باإلرسال.

ً
 تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مؤكدا

ً
ورحب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ. د. سمير النجدي، بالحضور، ناقال

ياض األطفال بالخبرات التراكمية والمهارات التي يع التي تستهدف دعم التعليم في فلسطين، ورفد معلمات ر أهمية المشار

تعمل على تأهيلن. وتعمل الجامعة باستمرار على بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع، ومنها المؤسسات المعنية بالتعليم

وتعميق دور المسؤولية المجتمعية في دعم هذه الشراكات.

ياض األطفال، وقد قدم على نحو مختلف عن وقال إن هذا البرنامج مم لمعرفة الممارسات الفضلى في مجال عمل معلمات ر

 الشكر للشريك االستراتيجي
ً
 على المتدربين ويسم في تحقيق أفضل النتائج للمتدربين، مقدما

ً
 إيجابيا

ً
الدورات السابقة، ما يترك أثرا

2020أسعار العمالت فبراير   18

سعر البيعسعر الشراءالعملة

3.4280-0.1750دوالر أمريكي

3.7155-0.2500يورو أوروبي

4.8342-0.2000دينار أردني

0.00000.2187جنيه مصري

األخبار الرئيسية

يطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافیاً إلى غائم جزئي،
ً ً ً

حالة الطقس مقدمة من طقس فلسطین

ً
 وأمطار رعدية ليال

ً
أجواء غائمة نهارا

2020 ،18فبراير

اقرأ المزيد

حماس تنعى شهيد رام اهللا وتدعو

لمواصلة المقاومة

2020 ،17فبراير

اقرأ المزيد

مجلس الوزراء يستغرب شروع األطباء

باإلضراب ومطالبتم بعالوة %200

2020 ،17فبراير
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يات التربية والتعليم، في مكان تنفيذ البرنامج بالمحافظات الثالث: جنوب الخليل، ونابلس، ورام اهللا (وزارة التربية والتعليم)، ومدير

يس المدربين وطاقم العمل في المشروع.  بأعضاء هيئة التدر
ً

والبيرة. مشيدا

يقات، إن "التربية" تعمل باستمرار في تطوير من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة أ. باسم عر

ياض األطفال، ألنها من أهم المراحل، "ما يستدعي العمل بكل طاقاتنا لبناء جيل قادر على الصمود والتحدي". التعليم في ر

ياض األطفال، وجامعة القدس المفتوحة، وقدم شكره وأكد أهمية الشراكات مع المؤسسات والجامعات المعنية، مثل نقابة ر

لـ"القدس المفتوحة" على المشروع الذي نفذته بفاعلية.

 من التعليم اإللزامي، وخاصة أن معظم الدراسات أشارت
ً

ياض األطفال جزءا وأضاف أن "وزارة التربية والتعليم جعلت من مرحلة ر

إلى أن السنوات الست األولى هي األساس في تنشئة األطفال لجميع مراحل حياتم، فما يكتشفونه في هذه السنوات إنما

ياض األطفال حكومية يجري افتتاحها". هو أساس لحياتم؛ لذلك جاء اهتمامنا بر

يقات، باسم وزارة التربية والتعليم، جامعة القدس المفتوحة على هذه الجود الطيبة والرعاية واإلشراف التام على وشكر أ. عر

هذه الدورة، حتى تكون "لدينا كوادر قادرة على التعامل مع أبنائنا وبناتنا بأحدث األساليب التربوية".

من جانبه، قال أ. د. مجدي زامل عميد كلية العلوم التربوية ومدير المشروع، إن "هذا المشروع يأتي في ظل اهتمام الجامعة،

وضمن خطة الكلية التطويرية، وفي إطار اهتمامها بتطوير بيئات التعلم والتعليم في فلسطين بصورة مغايرة بعيدة عن النمطية"،

كما جاء بتمويل من شبكة "إكوال" العالمية، وينطلق من التوجهات المعاصرة في ميدان الطفولة المبكرة. وقدم شكره لجميع

ياض األطفال. ثم أشاد، في نهاية يكات لمعلمات ر المدربين والفريق البحثي الذي شارك في التنفيذ، ثم قدم التهاني والتبر

حديثه، بالشراكة مع التربية والتعليم في تنفيذ المشروع.

 كل من أسم في إنجاح هذا
ً

 كبيرة إلنجاح مشروع "إكوال"، شاكرا
ً

ومن جهة أخرى، بّين أ. د. زامل أن "التربية والتعليم" بذلت جودا

ياض األطفال، وقد استمر لمدة (40) ساعة المشروع الذي نفذ في ثالث محافظات، وهو يواكب التجارب المتطورة بالعمل في ر

يبية لكل مجموعة، ونفذ بشكل علمي باالعتماد على أدوات بحث علمي طبقت على المجموعات المختلفة، فلوحظ ذلك األثر تدر

ياض األطفال. اإليجابي الكبير على معلمات ر

يع أخرى، من جانبه، قال م. محمد فحل، مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، إن "المشروع مم للجامعة؛ لتطوير مشار

ياض األطفال". بينها مشروع دولي أوروبي يتحدث عن وضع معايير لر

يذكر أن المشروع نفذته كلية العلوم التربوية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فروع: نابلس، ورام اهللا

والبيرة، ودورا. وتولى عرافة حفل التخريج أ. محمد الفحل.

األكثر مشاهدة

اقرأ المزيد

ً
هل أوقفت االتصاالت المصرية قرارا

 باغتيال السنوار وعيسى؟
ً
إسرائيليا

2020 ،18فبراير

اقرأ المزيد

قوات االحتالل تفتش منازل في قرية

عاطوف جنوب طوباس

2020 ،18فبراير

اقرأ المزيد

برجك اليوم

2020 ،18فبراير

اقرأ المزيد
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شارك عبر

آخر األخبار

االحتالل يهدم بركسا للخيول في جبل المكبرعدة إصابات بانفجار مولد في حرم جامعة الخليل

ش
ّ
االحتالل يقتحم روضة أطفال بالطيبة ويفت

حقائبم
عمان: مؤتمر وطني أردني فلسطيني لرفض

"صفقة القرن"
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