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لطلبـــة  افتراضيـــة  لقـــاءات 
البكالوريوس خالل الفصلين 
الثانـــي والصيفـــي من العام 

الجامعي (2020-2019)

ســـؤال إلكتروني أعدتها طواقم 
االمتحانـــات  لتأديـــة  الجامعـــة 

النصفية والنهائية إلكترونيًا.

تفاعـــل مـــع الحلقـــات اإللكترونيـــة 
التـــي وفرتهـــا الجامعـــة لطلبتهـــا 
التواصـــل  مواقـــع  جميـــع  علـــى 

االجتماعي ومنصة "يوتيوب

الدراســـية  للمقـــررات  إلكترونيـــًا  نشـــاطًا 
والمقررات ذات الجانب العملي تم تســـليمها 
مـــن الطلبـــة خـــالل الفصـــل الثاني مـــن العام 
الجامعي (2019-2020) بنسبة تسليم (%95).

طالبـــًا وطالبـــة تقدمـــوا لالمتحـــان فـــي 
جميـــع المقررات، أي ما نســـبته (%95.7) 
يفتـــرض  الذيـــن  الطلبـــة  مجمـــوع  مـــن 

تقدمهم لالمتحان.

حلقـــة تعليميـــة صـــورت فـــي اســـتوديوهات 
فضائيـــة القـــدس التعليميـــة لطلبـــة الثانوية 
العامة ضمن برنامج "ثانويـــة أون الين" بالتعاون 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليم، بثت على شاشـــة 
الفضائية وشاشـــة تلفزيون "فلسطين مباشر"، 

بمعدل ساعة تلفزيونية لكل حلقة.

حلقـــة تعليميـــة أنتجتهـــا فضائيـــة القـــدس 
التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
للصفيـــن العاشـــر والحادي عشـــر (بمعدل ربع 
ساعة تلفزيونية لكل حلقة) في التخصصات 

المختلفة.

مشـــاهدة تقريبـــًا علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي الخاصـــة بالجامعـــة للحلقـــات 
التلفزيونيـــة لبرنامج "ثانوية أون الين" الذي 
فـــي  العامـــة  الثانويـــة  طلبـــة  اســـتهدف 

فلسطين.

مختبـــرات حاســـوب خاصـــة بالمكفوفين 
وفرتهـــا الجامعـــة فـــي عدد مـــن فروعها 

لخدمة الطلبة والمجتمع المحلي.

أعدتهـــا  "برايـــل"  بلغـــة  مطبـــوع  كتـــاب 
الجامعة لتمكيـــن المكفوفين من إتمام 
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 في تطوير دور الجامعة
التعليم اإللكتروني وخدمة التعليم العام 
 والعالي في ظل جائحة كورونا

 
  توفر الجامعة حزمة تعليمية متكاملة من خالل المحاضـــــرات الصـــــفية في حرم

الجامعة, والكتاب المقرر, والمحاضـــــرات التفاعلية عبر اإلنترنت, ومصـــــادر التعلم 
الرقمية, والمقررات التي تعتمد على التعلم الذاتي, والتعلم من خالل وســـائط 

  التواصل االجتماعي. 

  والتعلم, توفر الجامعة بيئة تفاعلية لالتصـــــال والتواصـــــل لتعزيز عملية التعليم
والطلبة وأعضــــاء هيئة التدريس, من خالل نظام البوابة  ,بين الطلبة أنفســــهم

األكــاديميــة وحلقــات النقــاش المتوافرة على صـــــفحــات المقررات اإللكترونيــة 
 ووسائط التواصل االجتماعي المختلفة.

 تحديات وصعوبات جمة, خاصة مع انتشار  عام قد واجه وما زال وجهإن التعليم ب
جامعة القدس المفتوحة في التعليم اإللكتروني  جائحة كورونا; لكن تجربة 

مبادرة رائدة ومتقدمة وانعكاسًا لرؤيتها التي تتبناها منذ تعّد والتعليم عن بعد 
  إنشائها.

  تطوير لحرصـــــــت الجـــامعـــة على تنفيـــذ خطـــة اســـــتراتيجيـــة وخطـــة طوارئ
سالمة حياة المنظومة ال تعليمية واستمرار المسيرة التعليمية والحفاظ على 

 الطالب واألسرة التعليمية.

  ,وضـــــعت جامعة القدس المفتوحة إمكاناتها كافة لخدمة التعليم اإللكتروني
حيث تضــــــافرت جهود جميع طواقمها من أجل اســـــتمرار العملية التعليمية 

 على مستويات عدة. جاءتوالحفاظ على جودة التعليم, التي 



 

  يةـــــيجــــــتراتـــــــاس
رقمنة المحتوى التعليمي 

  ترونيةــــــلكإات ـــنصــــبر مــــــع

 
  631( نحووفرت الجامعة محتوى رقميًا لجميع المقررات الدراســـــية التي بلغت (

ّلم تع, حيث صـــــمم المحتوى التعليمي وفقًا الســـــتراتيجيات الاً دراســـــي اً مقرر 
إضــــافة إلى تعزيز المحتوى التعليمي بمواد صــــوتية الذاتي والتعّلم النشــــط, 

وفيديوية, ورســــومات توضــــيحية تفاعلية, وتدريبات إلكترونية تســــاعد الطلبة 
على االنخراط في المحتوى والتفــاعــل معــه, وتمكينهم من تحقيق مخرجــات 

 التعّلم المطلوبة بفاعلية ويسر.

 ن المنصـــــــات اإللكترونيـــة التي تخـــدم المحتوى وفرت الجـــامعـــة العـــديـــد م
 التعليمي, مثل:

منصــــــة المقررات اإللكترونية, التي توفر للطلبة آلية للوصـــــول إلى جميع   .1
والخطط  ,المقررات الـــدراســـــيـــة, بمـــا تشـــــملـــه من المحتوى التعليمي

مــا بين الطلبــة وأعضــــــاء هيئــة التــدريس.  ,وأدوات التواصــــــل ,الــدراســـــيــة
https://ecourse.qou.edu/  

) فيديو تعليمي 3000( لىالتي توفر ما يزيد عمنصـــــة مشـــــاركة الفيديو,   .2
 /https://qtube.qou.eduيمكن الوصول إليها بسهولة. 



 

منصـــــة مشـــــاركة عروض المقررات التقديمية والرســـــوم البيانية والوثائق,   .3
  / https://slideshare.qou.edالتي تخدم جميع المقررات الدراسية. 

مســـــتودع المحتوى الرقمي (أصـــــول), وهو مســـــتودع رقمي يحتوي على   .4
راق جميع أصـــــول الجــامعــة الرقميــة والفكريــة, مثــل: المجالت العلميــة واألو

ـاريع, حيث بلغ  ىلعدد المدخالت في المســـــتودع ما يزيد ع البحثية, والمشــــ
  /https://dspace.qou.edu   .) مدخل2000(

مع األخــذ  ,لوصـــــول إلى المحتوى التعليميلعــدة وفرت الجــامعــة آليــات   .5
بعين االعتبار طبيعة المتعلم ومشـــــكالت االتصــــــاالت وشـــــبكة اإلنترنت 

 والمناطق النائية والمناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية, من خالل:

توفير التطبيقات الجوالة للعديد من المقررات التأسيسية التي يمكن   )أ
) 20( نحوبلغــت , و"آبــل"و "أنــدرويــد"الوصـــــول إليهــا من خالل متجري 

 تطبيقاً. 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=QOU.EDU+A

L-Quds+Open+University 

القدرة على تنزيل المحتوى التعليمي على جهاز الحاســوب, وتصــفح  )ب
 دون االتصال باإلنترنت.المادة 

 المحتوى التعليمي على األقراص المدمجة.توفير   )ج

التي خدمت طلبة الجامعة,  توفير ملخصـــــات للمقررات التأســـــيســـــية )د
 ضمن برنامج التعليم في سجون االحتالل.

ق مناطق النائية والمناطتوفير المركز التعليمي المتنقل الذي خدم ال  )ـه
 https://cec.qou.edu/?p=686 .توافر فيها شبكة اإلنترنتتالتي ال 

 

جامعة القدس المفتوحة من اللقاءات  تحولتوعلى صــعيد اللقاءات االفتراضــية, 
الوجاهية إلى اللقاءات االفتراضية المستخدمة مسبقًا من خالل تقنية الصفوف 

 ناجحة صـــــفوفعقد لاالفتراضـــــية, وتوفير جميع المتطلبات التشـــــغيلية والفنية 
عدد ممكن من الطلبة لحضـــــور اللقاءات. فقد عقد خالل  وإتاحة الفرصــــــة ألكبر 
الشهرين األولين من بداية تعطيل مؤسسات التعليم العالي بسبب جائحة كورونا 

) لقــاء افتراضـــــيــًا لطلبــة 143و( ,لطلبــة البكــالوريوس ات افتراضـــــيــة) لقــاء2005(
لقاءات مســجلة ويمكن الرجوع هذه الوالدراســات العليا وبنســب حضــور عالية جدًا, 

عدد بالنجاح رغم  هاإليها في أي وقت حســــــب حاجة الطلبة, وقد تكللت جميع
فع ر  تمحاليًا وبواقع خمسة لقاءات متزامنة في الساعة الواحدة, لحضور من ا كبير

واحد دون وضـــــع أي قيود  وقتعدد اللقاءات المتزامنة إلى عشـــــرة لقاءات في 
 على عدد الحضور.



 

 ةـقة تعليميـــلح )3000(
ضــــمن مصــــورة بطريقة احترافية 

  التعليم اإللكتروني

 
) حلقة تعليمية مصــــــورة 3000( لىما يزيد عجامعة القدس المفتوحة  وفرت

رت هذه الحلقات في فضــــــائية القدس التعليمية وّ صــــــوبطريقة احترافية, 
لطلبة التقديم شروحات توضيحية حول المفاهيم الصعبة التي يعاني منها 

 ىبعــد تحليــل المحتوى التعليمي للمقررات واســــــتنــادًا لرؤيــة خبراء المحتو
ير من الحلقات خالل جائحة كورونا, كثال تواســـــتفســـــارات الطلبة. وقد صـــــور 

ووفرت بيئة مشـــابهة للصـــف الجامعي للمعلم, إضـــافة إلى جميع الوســـائل 
 للبث مباشرة التكنولوجية المتاحة إلنتاج محاضرات ذات جودة عالية وجاهزة

بعد التصــــــوير, من أجل توفير هذه الحلقات للطلبة بأســــــرع وقت ممكن. كما 
وفرت هـــذه الحلقـــات على جميع مواقع التواصــــــــل االجتمـــاعي ومنصــــــــة 

 ).100,000( لىما يزيد علالتفاعل  حجم وصلو, "يوتيوب"

 



 

شــــبكة موســــعة 
   من األلياف الضوئية

 
تحتية قوية في التكنولوجيا من خالل تمتلك جامعة القدس المفتوحة بنية 

شــــــبكــة موســــــعــة من األليــاف الضــــــوئيــة تربط فروع الجــامعــة كــافــة بمركز 
كترونية للوصول إلى الخدمات اإلل ,)ICTCتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (

إضـــــــافة إلى الخدمات اإللكترونية المنشــــــورة على التي تقدمها الجامعة, 
مع أكثر من مزود  مرتبطةعالية الســــرعة و شــــبكة اإلنترنت عبر خطوط إنترنت

خدمات اإلنترنت  حضــــــورالضــــــمان و ,لخدمات اإلنترنت; تفاديًا ألي خلل في 
الــدائم على شــــــبكــة اإلنترنــت, األمر الــذي مكن الجــامعــة من تطوير خــدمــة 

جائحة كورونا, من خالل توفير موارد والتعليم العالي في فتر  ء خوادم لبناة 
فتراضـــــية المبنية على تقنيات مفتوحة المصـــــدر, منظومة من الصـــــفوف اال

وتمكين الطلبة وأعضــــــاء هيئة التدريس من اســــــتكمال عقد المحاضــــــرات 
واللقاءات االفتراضية, وبناء منظومة األنشطة الطالبية, وتمكين الطلبة من 

 الوصول إلى الخدمات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول.



 

  فـــــــــأل )250(
 ؤال إلكترونيــس

 
األكــاديميون في جــامعــة القــدس المفتوحــة أدوات قيــاس متنوعــة  اســـــتخــدم

 لضمان جودة مخرجات التعّلم خالل جائحة كورونا, وشملت:
الحادي األنشـــــطة اإللكترونية: وهي أنشـــــطة صـــــممت لتنمية مهارات القرن  .1

ما يتعلق بمهارات التفكير العليا والتفكير الناقد والتأملي, , خاصــــــة والعشـــــرين
منصــة األنشــطة اإللكترونية, وإفســاح المجال  عبروتســليمها  هاقام الطلبة بحلو

أمام الطلبة لتقديم حلول األنشـــــطة من خالل ملفات النصـــــوص, أو القيام بحل 
 ت أو التطبيقاإلنترن بتصـــفحالنشـــاط على أوراق خارجية وتصـــويرها وإرفاقها, أو 

 حونعدد الملفات المسلمة خالل الفصل الدراسي الماضي  بلغوالخاص بالمنصة. 
 ســبةن ت) ملف للمقررات الدراســية والمقررات ذات الجانب العملي, وبلغ234,000(

 ).%95( التسليم لألنشطة اإللكترونية
https://activity.qou.edu/ 

 
االمتحــان اإللكتروني: طّور نظــام بنــك أســـــئلــة وامتحــانــات إلكتروني يراعي  .2

المعايير والقوانين كافة التي تعتمدها الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث 



 

العلمي, مرتكزة على قـــاعـــدة 
بيـــانـــات مركزيـــة أعـــدت وجهزت 
لتلبية جميع االحتياجات الالزمة 

عــلــى نــحــو وتــقـــديــم الــخـــدمـــة 
, فقد أدخل مســـــتمر متواصــــــل

أكثر من ن ون األكاديميوالمشرف
ـــــراعـــــي) ســــــــــؤال 250,000(  ت

المتحـــان الجيـــد, امواصــــــفـــات 
توى المقررات الـــدراســـــيـــة ومح

 ى معايير الســـــريةبأعلالمختلفة 
إضــــــافــة إلى , وأمن المعلومــات

اســتخدام خوارزمية تضــمن عدم 
تكرار األســـــئلــة بين الطلبــة في 
االمتحان الواحد, واألخذ باالعتبار 
ـــحـــان  ـــم االمـــت ـــقـــدي ـــقـــة ت طـــري
واألجهزة المســـــتخدمة, ســـــواء 
 اً أكانت جهاز حاســـــوب أم جهاز 

(األجــــهــــزة الــــلــــوحــــيــــة,  اً ذكــــيــــ
), مع مراعــاة أحجــام "الموبــايــل"و

. كــافــة وتصـــــميم أنواع األجهزة
وقــد تمكنــت الجــامعــة من عقــد 

) 21امتحــانــاتهــا النهــائيــة خالل (
 زهــاءتقــدم لالمتحــانــات فيومــًا, 

طـــالبـــة في ) طـــالبـــًا و172,511(
أي مــا نســـــبتـه  ;جميع المقررات

) مــن مــجــمــوع الــطــلــبـــة 95.7%(
ـــقـــدمـــهـــم  ـــفـــتـــرض ت ـــن ي ـــذي ال

 لالمتحان.
 

 

   



 

ة ــوعـــمــــمج )300(
  نيــــــم الفــــــدعـــلل

 

يد ع ما يز جامعة القدس المفتوحة  لدعم الفني 300( لىوفرت  ) مجموعة ل
نية للطلبة وأعضـــــــاء هيئة لتقديم الخدمات الف ;في جميع فروع الجامعة

مســـــاعدتهم على اســـــتخدام تقنيات التعّلم اإللكتروني بفاعلية و ,التدريس
شــــــبكات  خالل المجموعات والصــــــفحات والقنوات علىويســــــر, وذلك من 

 , حيث قدمت"فيسبوك", و"تليجرام", و"بآواتس"التواصل االجتماعي, مثل 
لجميع المشـــكالت التي تواجه المشـــرفين والطلبة في جميع خدمات  حلوالً 

 الجامعة اإللكترونية.

, الفنيأرقام للدعم من خالل التزود بكما وفرت خدمات التواصــــــل المباشــــــر 
) 24خدمة ســــــريعة للطلبة وأعضــــــاء هيئة التدريس على مدار (قدمت التي 

 ساعة خالل الفصول التي مرت فيها الجائحة.

 



 

 جالــــجــــامــــعــــة تــــنــــتــــ
محاضـــرات إلكترونية 
  لطـــــــــلبة التوجيهي

ــــــــط) 78400( ـــ ـــ  "توجيهي"ب ـــالـ
    "ثانوية أون الين" على برنامـــــــــج

  
لم يقتصــر دور جامعة القدس المفتوحة على طالبها فقط, بل قامت بمبادرة 

ــاشــــــر"مع وزارة التربيــة والتعليم وتلفزيون   بتصــــــوير وإنتــاج "فلســــــطين مب
ة لمســـــاعدة طلبمحاضـــــرات تعليمية خاصـــــة بالثانوية العامة (ثانوية أونالين) 

) 49الثانوية العامة في التغلب على االنقطاع عن الدراســــــة, حيث صــــــورت (
لى وبثها ع ,حلقة تعليمية في اســــــتوديوهات فضــــــائية القدس التعليمية

 , بمعدل ســاعة تلفزيونية لكل"فلســطين مباشــر"وشــاشــة تلفزيون تها شــاشــ
هذه المبادرة,وإلحلقة.  النموذجية  الجامعة مواقع التصــــــويرســــــّخرت  نجاح 

 طيةلتغإضافة إلى استخدام لغة اإلشارة; شاشات كبيرة ذكية, التي تشمل 
 .وطالبة طالب )78400(الذين بلغ عددهم  كامل شرائح طلبة الثانوية العامة

بالوصــــــول إلى أكثر من ( هذه المبادرة  ) مشــــــاهدة على 400000ســــــاهمت 
 لتحضير حاليًا علىوسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة, كما يجري ا

بالتنســـــيق مع وزارة  ,العاشـــــر والحادي عشـــــر ينمخطط تصـــــوير مواد الصـــــف



 

ـ الخاصــــــة بلوصــــــول إلى جميع الحلقات المصــــــورة ويمكن ا .التربية والتعليم
 من خالل الرابط: "ثانوية أونالين"

https://www.youtube.com/channel/UCfY2Fgj_ybP7qohWSi7ulw/playl
ists?view=50&sort=dd&shelf_id=14  

  

  



 

  

  فضائية القدس التعليمية
 

  

م 2016انطلقت فضـــــائية القدس التعليمية في األول من نيســـــان من العام 
يخـــدم المجتمع  ,"حـــديـــث"في رســــــــالـــة فحواهـــا إعالم تعليمي وعصــــــري 

الفلســــــطيني بكل فئاته من خالل تقديم محتوى يركز على تعليم المجتمع 
  وتثقيفه بأسلوب متنوع يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية.

سعت الجامعة بكل ذلك  ويأتي استكماًال لوسائط التعليم اإللكتروني التي 
هذه الوســـــــائط يدي طلبتها, ِلُتزاوج بين  ليم والتع إمكاناتها لتوفيرها بين 

المفتوح, وتطبيقًا لفلســــــفة التعليم المدمج كأحدث فلســــــفة للتعليم في 



 

ترســــــيخ الثقافة المجتمعية والتربية لكما تســــــعى هذه الفضــــــائية . العالم
  الوطنية الفلسطينية, إلى جانب دورها التعليمي.

ة وخصـــوصـــًا طلب كافة, تســـتهدف الفضـــائية شـــرائح المجتمع الفلســـطيني
  جين وطلبة المدارس.الجامعات والخري

وخالل فترة الطوارئ, اســـــتمرت طواقم الفضـــــائية بالعمل وتكريس جزء من 
ي والتعليمي والتعاون مع المؤســــســــات وتغطيتها وبرامجها للجانب التوع

  المجتمعية والوزارات الرسمية ذات العالقة.

 هممضوء على قضايا أبناء شعبنا وهمووكرست الفضائية جهودها إللقاء ال
بما فيها القدس الشــــريف عاصــــمة  ة,مختلفالالجائحة في المحافظات خالل 

  دولة فلسطين.

  الهدف من إنشاء
    فضائية القدس التعليمية

 

: تقــديم إعالم عصــــــري ذي طــابع تثقيفي يخــاطــب كــل فئــات المجتمع أوالً 
وينســجم مع متغيرات اإلعالم الرقمي من خالل إنتاج محتوى يبرز الشــخصــية 

ى ويلقي الضــوء علوالجماعية, وأســاليب التربية األســرية المعاصــرة, الفردية 
, إضــافة إلى إنتاج مواد خاصــة بالتعليم العام والتعليم قضــايا المرأة والطفل

  العالي. 



 

وتطوير مســــــارات  ,: دمج وســــــائل اإلعالم الرقمي مع اإلعالم التقليديثانياً 
ختلفة مع شــــــامل يصــــــلح للنشــــــر على المنصــــــات اإلعالمية المإعالم متنوع 

توظيف تطبيقـــات (الموبـــايـــل) واإلعالم االجتمـــاعي في اإلعالم التقليـــدي 
(الفضــــائية), وذلك عن طريق إنتاج محتوى إعالمي يدمج بين اإلعالم المرئي 

 على إنتـــاج محتوى إعالمي, وتطوير واإلعالم االجتمـــاعي, وتحفيز الجهود
  ور الشبكات االجتماعية في التفاعل مع الجمهور.د

 : تعزيز الثقافة المجتمعية في المجاالت الحيوية للمجتمع الفلســــطينياً ثالث
كافةمن خالل إنتاج محتوى إعالمي يخا باب وشــــــرائح المجتمع   طب الشــــــ

  يهدف إلى تعزيز المواطنة واالنتماء, وتعزيز الوعي البيئي.و

: تعزيز نمط التعليم المدمج في جامعة القدس المفتوحة بتقنية البث رابعاً 
مواد تعليمية, وإنتاج مواد وبث حلقات صــــفوف تفاعلية, بفضــــائي, وذلك ال

  إرشادية للطلبة والخريجين.

 : تقديم معارف متنوعة تثري معلومات ومناهج تفكير المشــــــاهدينخامســـــاً 
من خالل توفير وإنتاج إعالم متنوع بمضمون راٍق يجذب الجمهور ويبرز أهمية 

  بالثقافة والمعرفة والمعلومات وفائدتها.التنوع المعرفي, واالهتمام 

إبراز المســــــؤولية المجتمعية للجامعة وخريجيها من خالل التركيز : ســـــادســـــاً 
على الطلبة ودورهم الريادي في المجتمع الفلسطيني ومؤسساته العامة 

  وتقديم قصص نجاح عنهم. ,والخاصة

يز وحدة الوطن واالنتماء, من خالل إبراز الهوية الفلســــــطينية وتعز: ســــــابعاً 
تاريخ النضـــــــال الفلســــــطيني, وبرامج تعزز الوحدة الوطنية  عرض برامج حول 

  الشهداء واألسرى.وحول القادة الفلسطينيين أخرى و

لدولية ثامناً  ية وا : تقديم محتوى يعزز الشــــــراكات مع المؤســــــســـــــات العرب
الشــــــراكة مع العديد بة, واالنفتاح على المجتمعات األخرى والثقافة العالمي
وإنتاج أفالم تعزز من  ,من المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو

باب الفلســــــطيني, وإلقاء الضــــــوء على نشـــــــاطات  طاقات ومعارف الشــــــ
يا التدريب  المنظمات الدولية في المجاالت المختلفة, والتركيز على قضـــــــا

  في قطاع التعليم. تهالمهني وأهمي

  .في البيت والعمل ,تعزيز دور المرأة وأهميته في المجتمع والتربية :تاسعاً 

: إلقــاء الضــــــوء على فئــات المجتمع المختلفــة من خالل برامج حول عــاشـــــراً 
 إضـــافة إلى التركيز على ذوي اإلعاقة ,المناطق المهمشـــة والمناطق النائية

  وإبراز احتياجاتهم وحقوقهم في العيش الكريم.



 

مختبرات الحاسوب 
   ينـكفوفـــــــــــللم

  
 ) مختبرات حاســــــوب خاصــــــة بالمكفوفين في فروع 5افتتحت الجامعة (

 أنبــالجــامعــة (رام اللــه والبيرة, والخليــل, ونــابلس, وجنين, وغزة), علمــًا 
  توفير مختبرات للمكفوفين في فروع الجامعة كافة.لجار العمل 

  لذوي خاصـــــــة  هذه المختبرات أجهزة حواســــــيب مجهزة ببرامج  تضــــــم 
; لتمكينهم من قراءة "برايل"), ومســــــاطر JAWSاإلعاقة بصــــــريًا (برنامج 

 "برايل"طابعة ب تزويدهمالنصــــوص الظاهرة على شــــاشــــة الحاســــوب, و
ما يحتاجونه من وثائق. ويعمل مختبر المكفوفين على إقامة  لطباعة 

  دورات حاسوبية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

 ) هذه المختبرات أن توفر أكثر من ) كتاب مطبوع بلغة 900اســــــتطاعت 
) دورة تدريبية للمكفوفين من أبناء 50, إضـــافة إلى عقد أكثر من ("برايل"

  المجتمع الفلسطيني.

  



 

   ركز التعليمي المتنقلالم
   مــــــــل العلــــــنة تنقــــــــشاح

  واألمل إلى المناطق المهمشة

 

الذي جهزه مركز التعليم المســتمر وخدمة , المركز التعليمي المتنقليهدف 
في تحســــــين فرص التعليم إلى المجتمع في جــامعــة القــدس المفتوحــة, 

  طوباس.و ,واألغوار ,مسافر يطا في الخليل :مثل ,مناطق مهمشة

حاســــــوب ومكتبة تتضــــــمن كتبًا  هوالمركز  بأجهزة  مركبة شـــــــاحنة مجهزة 
في  المعلمينرفع كفـــاءات  إلى هـــدفيوإلكترونيـــة وأخرى مطبوعـــة, 

المدارس المستهدفة عبر دورات تدريبية, وتعزيز قيم التطوع والعمل الخيري 
ت تطوعية من خالل مشـــــاركة الشـــــباب في حمال ,ومهارات العمل الجماعي

هذه  اســــــتهدفت مجتمعاتهم المحلية, إضـــــــافة إلى تمكين النســـــــاء في 
. وقـــد نفـــذ المختبر المنـــاطق وتحســــــين مهـــاراتهن في مجـــال الحـــاســــــوب

جائحة كورونا بهدف الوصــــــول إلى عدة التعليمي فعاليات تعليمية  خالل 
مع مراعاة إجراءات الوقاية في ظل حالة  ,الشــــــرائح االجتماعية المهمشــــــة

  رئ.الطوا



 

هذا المركز بتمويل من حكومات الســــــويد, والنمســــــا, والنرويج, من خالل فذ نُ 
 الذي ,والقدس الشــــــرقية "ج"برنامج تنمية وصــــــمود المجتمع في المنطقة 

ـــامج األمم المتحـــدة  تقوده الحكومـــة الفلســــــطينيـــة, وينفـــذ من خالل برن
تي اللم يحتكر للفئات و .الفلســــــطينياإلنمائي/ برنامج مســــــاعدة الشــــــعب 

تتلقى علومهــا في المــدراس أو الجــامعــات, بــل يقــدم خــدمــاتــه لكــل فئــات 
  .المجتمع

 في خدمة المجتمع
  

 

 

يشار إلى أن مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة نفذ العديد 
الح لوجيا لصـــوبتوظيف التكن ع خالل الســـنوات األخيرة المرتبطةمن المشـــاري

  وهي: ,والمجتمعيةخدمة األهداف األكاديمية 

  :مقرر ذكي –مغناطيسية المصغرة وشبكات الطاقة الكهر   -1

 ,)PsDFهذا المشروع ممول من المؤسسة الفلسطينية للتنمية المستدامة (
بعنوان  مقرر ذكي  شــــــبكـــات الطـــاقـــة "ويهـــدف إلى تصــــــميم وتطوير 

تمحور حول تكنولوجيا الشــبكات المصــغرة, ي, "الكهرومغناطيســية المصــغرة
تغطي مجموعة واســــــعة من الموضــــــوعات في هذا المجال, بدءًا من  التي



 

مرورًا بالتصــميم والتحكم في شــبكات التيار المتناوب  ,التعريفات األســاســية
  وحتى تطبيقات الحماية التكيفية في الشبكات المصغرة. ,والتيار المباشر

تقان العديد من المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا إســـيتمكن المشـــاركون من و
ومحطــة الطــاقــة  ,الشــــــبكــات المصــــــغرة وتنفيــذهــا, كــالشــــــبكــات الــذكيــة

واســــــتراتيجيات التحكم  ,والتســــــويق ,وطرق توزيع الشــــــبكات ,االفتراضــــــية
من خالل تقييم حاالت دراســية  ,"الشــبكات المصــغرة"وموضــوع  بالمحتويات

 كات المصغرة فيها.في األماكن التي يمكن تنفيذ الشب

  

لكتروني في المـــدارس اإلجرائي لتعزيز التعليم اإلمشــــــروع البحـــث   -2
  الحكومية:

لمفتوحة ووزارة التربية يتم تنفيذ هذا المشــــــروع بالتعاون مع جامعة قبرص ا
تقييم ه ), والهدف منBTCبتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية ( ,والتعليم

لكتروني وتقنيـــات التعليم المختلفـــة في النظـــام اإلاســــــتخـــدام التعليم 
  التعليمي الفلسطيني.

  نجليزية للشرطة الفلسطينية:اإلمشروع مختبر اللغة   -3

مم المتحــدة لخــدمــات المشـــــــاريع األتم تمويــل هــذا المشـــــروع من قبــل مكتــب 
)UNPOS بحيث  ,تأهيل مدربين من جهاز الشـــــرطة الفلســـــطينية), والهدف منه

ا على نظام وتحميله ,نجليزيةاإل باللغةقادرين على تصميم برامج تدريبية  نيكونو
)Moodle.وتدريسها للفئة المستهدفة من جهاز الشرطة الفلسطينية ( 

 

  



 

  مشروع تطوير وتصميم بوابة تعلم إلكتروني لوزارة الصحة:  -4

 )Moodle( باستخداملى تطوير وتصميم بوابة تعلم إلكتروني إيهدف هذا المشروع 
ـافة إلوزارة الصــــحة,  دارة إوســــتخدام اهيل موظفي الوزارة وتدريبهم على تألى إضـــ

ع يتم تنفيذ هذا المشـــــرووهذه البوابة وتصـــــميم برامج تعليمية وتحميلها عليها, 
  ).USAID(وبدعم من مؤسسة  )INTRA HEALTH(  بالتعاون مع مؤسسة 

المفتوحــة (مفهومهــا, مشـــــروع التطبيق الــذكي للمصـــــــادر التربويــة   -5
  واستخداماتها, والممارسات الجيدة):

تم تمويــل هــذا المشــــــروع من قبــل منظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلم 
لى تطوير إيهـدف و ,مكتـب اليونســــــكو في القـاهرة )/UNESCO(والثقـافـة 

مفهومهـــا  ...)OERالمصــــــــادر التربويـــة المفتوحـــة ("مســــــــاق ذكي بعنوان 
 ,"العملية التربويةفي واســــــتخدامها والممارســـــــات الجيدة في توظيفها 

لى تعزيز الوعي حول أهمية المصـــادر إويهدف المشـــروع بشـــكل أســـاســـي 
عادة توزيعها إوعادة اســــــتخدامها إونتاجها إالتربوية المفتوحة من حيث 
ات ســـــوتراخيص التأليف والنشـــــر المفتوح والممار  وفق معايير عالية الجودة

 هذا المشــــــروع دّ التربوية المفتوحة لتحســــــين جودة التعليم ومخرجاته, ويع
  أحد المشاريع المحدودة الفائزة على مستوى المنطقة العربية.
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