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"القدس المفتوحة" ممثال رسميا لشبكة ابن سينا للتعليم االفتراضي في فلسطين

رام الله- الحياة الجديدة- اختارت شبكة ابن سينا للتعليم االفتراضي (RCVA)، جامعة القدس المفتوحة ممثًال رسميًا للشبكة، للشراكة
العلمية اإلقليمية في فلسطين، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي، اليوم األحد، إنه "بناء على موافقة مجلس إدارة الشبكة في اجتماعه األخير في العاصمة الفرنسية
باريس، فقد تم تعيين مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم عماد الهودلي، ممثًال رسميًا

للشبكة في فلسطين، وبناء الشراكة العلمية مع وزارات التعليم المختلفة".

وأضاف البيان، أن "االختيار جاء امتثاال للنظام األساسي لشبكة ابن سينا للتعليم االفتراضي، وال سيما المادة (2)، الفقرات "5"،
و"6"، و"7" المتعلقة بوضع معايير لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر اإلنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية الستخدام
التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، والمساهمة في تعزيز مهارات البلدان األعضاء "باليونسكو" في التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا

واالبتكار".

وبموجب هذا القرار، ستكون القدس المفتوحة مسؤولة عن بناء الشراكة العلمية في مجال التعليم االفتراضي مع وزارات
ومؤسسات التعليم المختلفة في فلسطين، ووضع المعايير الالزمة لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر اإلنترنت، وتطوير
الهندسة التعليمية الستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، وكذلك المشاركة في متابعة تطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بين

الشبكة والمؤسسات التعليمية على الصعيدين الوطني والدولي.

من ناحيته، لفت رئيس الجامعة سمير النجدي إلى أن هذا االختيار يأتي في إطار الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الجامعة، وطواقمها،
في مجال التعليم المفتوح والتعليم االفتراضي، والذي تجلى خالل فترة "كورونا"، إذ تمكنت الجامعة من االستمرار بعمليتها
التعليمية بكل يسر وسالسة، مستثمرة في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وكفاءة كادرها البشري األكاديمي واإلداري على حد

سواء.

وأشار إلى أن هذا االختيار يأتي ضمن توجه الجامعة في التعليم االفتراضي ليشمل تقديم خدمات تعليمية ألبناء الجاليات الفلسطينية
والعربية في الخارج.

وقال رئيس مجلس اإلدارة محمد الطاهر ميلودي، إن الشبكة تتبع منظمة "اليونسكو" في باريس، وهي أكثر مشاريع التعلم عن بعد
طموحًا في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، وتضم عشرات الدول العربية واألوروبية واإلفريقية ودول آسيا الوسطى، عبر

شبكة حاسوبية قادرة على نقل وتبادل المعلومات ما بين جميع المراكز التابعة لها في البلدان المشتركة.

 وأشار إلى أن معايير جامعة ابن سينا االفتراضية تعّد أنموذجًا معتمدًا للتعليم العالي من قبل منظمة "اليونسكو".

وكانت الهيئة العامة لـ"المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط (e-Omed) " التي تعنى أيضا بالتعليم اإللكتروني
والتعليم االفتراضي، قد انتخبت نهاية العام المنصرم جامعة القدس المفتوحة عضوا في مجلس إدارة المنظمة لدورة (2022-

.(2024

 

 

 

مستوطنون ينصبون منزال
متنقال وخيمة في أراضي

غرب بيت لحم

االحتالل يعتقل 26 مواطنا
من الضفة

الجيش الروسي يعلن عن
تهدئة لخروج المدنيين

األوكرانيين

عضو كنيست تدعو لمعاقبة
معلمين من أراضي الـ48

زاروا ضريح الشهيد عرفات

األسير محمد أبو الرب من
قباطية يدخل عامه الـ20 في

سجون االحتالل

حكومة االحتالل تطلب تأجيل
ردها بشأن تهجير "الخان

األحمر"

الطقس: انخفاض ملموس
على درجات الحرارة

 alhaya-   

news95@alhaya.ps


 


 
 website@alhaya.ps   

 

اسعار العمالتمالحقمقاالتتحقيقاتثقافةرياضةاقتصادشؤون إسرائيليةعربي ودوليشؤون فلسطينيةتقارير خاصة حالة الطقس

مواضيع ذات صلة



http://alhaya.ps/ar
http://alhaya.ps/#twitter
http://alhaya.ps/#facebook
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Falhaya.ps%2Far%2FArticle%2F130843%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AB%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586&title=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%22%20%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://alhaya.ps/ar
http://alhaya.ps/ar/Category/61/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://alhaya.ps/ar/Category/97/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://alhaya.ps/ar/Article/130892/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
http://alhaya.ps/ar/Article/130890/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-26-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
http://alhaya.ps/ar/Article/130889/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alhaya.ps/ar/Article/130888/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8048-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://alhaya.ps/ar/Article/130885/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alhaya.ps/ar/Article/130884/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://alhaya.ps/ar/Article/130883/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
mailto:alhaya-news95@alhaya.ps
https://twitter.com/alhaya_ps
https://www.facebook.com/alhayaps/
mailto:website@alhaya.ps
http://alhaya.ps/ar/Category/80/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://alhaya.ps/ar/Category/97/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://alhaya.ps/ar/Category/43/arab-and-international
http://alhaya.ps/ar/Category/42/israeli-affairs
http://alhaya.ps/ar/Category/38/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://alhaya.ps/ar/Category/47/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://alhaya.ps/ar/Category/51/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86
http://alhaya.ps/ar/Category/40/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://alhaya.ps/ar/Category/52/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1

