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رام اهللا: اختتام مشروع تعليم اللغة اإلنجليزية
 كلغة أجنبية في الجامعات الفلسطينية 

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- اختتمت 

أربــع جامعــات فلســطينية بقيادة 

جامعــة القــدس المفتوحة، أمس، 

مشــروع «تعليم اللغــة اإلنجليزية 

كلغة أجنبية في مؤسسات التعليم 

العالي الفلســطينية»، تحت رعاية 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

أ. د. محمود أبو مويس، خالل حفل 

ختامــي أقيم فــي فنــدق الكرمل 

بمدينة رام اهللا.

اللغــة  مشــروع «تعليــم  ويعتبــر 

فــي  أجنبيــة  كلغــة  اإلنجليزيــة 

لــي  لعا ا لتعليــم  ا ت  سســا مؤ

أحد   (TEFL_ePAL) الفلســطينية

لبنــاء  مشــاريع «إيراســموس+» 

القدرات في مجال التعليم العالي، 

ويهدف إلى تطوير القدرات اللغوية 

للمتعلميــن ومهاراتهــم وتميزهم 

في اللغة اإلنجليزية، ويتكون اتحاد 

فريق العمل من تســعة شركاء، 5 

منهم من االتحــاد األوروبي وهم: 

جامعــة TU Chemnitz األلمانيــة، 

البريطانية  لفرهامبتــون  وجامعتا 

 Universalو التركيــة،  واألناضول 

اإليرلنديــة،   Learning Systems

القــدس  فلســطينية:  وجامعــات 

األهليــة  وفلســطين  المفتوحــة، 

وفلسطين  واالستقالل،  الجامعية، 

التقنية «خضوري»، باإلضافة إلى 

معهد «بيتمان».

وتحدث أبو مويس عن استراتيجيات 

العالــي  التعليــم  وزارة  وأولويــات 

والبحــث العلمــي، خاصــةً في ظل 

التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة 

كورونا، بحيث تــم إعطاء األولوية 

لعدد من المجاالت، بما فيها تعزيز 

التحول الرقمي في التعليم وتعزيز 

ريادة األعمال، بما يسهم في تعزيز 

فرص العمل للشباب.

ولفــت الوزيــر إلى حــرص الوزارة 

على تمكين الجامعات الفلسطينية 

لبحثيــة،  ا لمخرجــات  ا وتجويــد 

واستثمار منصات التوظيف اإلقليمية 

والدوليــة، وتعزيز التعاون الدولي، 

ومواءمة مخرجــات التعليم العالي 

مع احتياجات سوق العمل، والتركيز 

على المهارات التي تحتاجها السوق، 

بما يسهم في تعزيز فرص العمل 

للخريجين والشباب، مشيراً في هذا 

السياق إلى األهمية التي يتصدرها 

التعليم والتدريب التقني والمهني.

القــدس  جامعــة  رئيــس  وقــال 

المفتوحة أ. د. سمير النجدي: «هذا 

المشــروع الذي نختتمــه اليوم هو 

الثالث لبناء قدرات مؤسسات التعليم 

الفلســطينية التي تقودها  العالي 

حالياً  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

بالشــراكة مع جامعات فلسطينية 

وأوروبيــة، حيــث تعمــل الجامعــة 

مع شــركائها على تنفيذ مشــروع 

«الزراعــة الدقيقة في فلســطين-

نحــو االبتــكار والبحــث العلمــي»، 

ومشروع «تعزيز التعليم والرعاية 

فــي مرحلة الطفولــة المبكرة في 

 فلسطين»، كما كان للجامعة دور

مهــم كشــريك فــي العديــد من 

المشــاريع األخــرى، وامتــد العمل 

لالستفادة من برنامج «إيراسموس 

+» ليشمل مشاريع التبادل الطالبي 

واألكاديمي من خالل إبرام اتفاقيات 

وتوسيع شبكة عالقات الجامعة مع 

العديد من الــدول، ومنها: المملكة 

المتحدة، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، 

وســلوفاكيا  واليونــان،  والنمســا، 

وقبرص».

وقال مديــر برنامج «إيراســموس 

+» في فلســطين د. عبــد الكريم 

دراغمة: «تضمنــت خارطة طريق 

TEFL العديد من األنشطة، وهي: 

اإلعــداد، والتصميــم، والتطويــر، 

والتنفيــذ، والتقييم، وتــم تدريب 

(15) تقنياً إلنشــاء منصات، ودمج 

تكنولوجيا التعليــم، وتطوير كتب 

تفاعلية، وتطبيق LMS باستخدام 

Moodle، كما أقام الفنيون بتجربة 

لغويــة  مختبــرات   (5) اســتخدام 

الســتخدامها في التعلــم المدمج، 

وتم تدريب (15) عضواً من أعضاء 

هيئة التدريس، تمكنوا من تطوير 

أربعــة كتب مدرســية تركــز على 

النهج المتمحور حــول الطالب بدالً 

من النهج المتمحور حول المعلم».

يمكــن  المشــروع  أن  وأضــاف 

الموظفيــن األكاديميين المدربين 

من تطوير مقاطع فيديو مســجلة 

للتعليــم الذاتــي؛ لتعزيــز تكامــل 

التكنولوجيــا التــي تســهل التعلم 

ويمكــن اســتخدامها فــي التعلــم 

التوضيحية.  والرســوم  المعكوس 

وتابع: «الهدف هنا هو تزويد الطالب 

بفــرص الوصــول إلــى المحتــوى 

والتعلم بالسرعة التي تناسبهم مع 

مراعاة الفروق الفردية للطالب».

وقــال رئيــس جامعــة فلســطين 

التقنيــة «خضــوري» أ. د. نــور أبو 

الرب: «إننا كشركاء تكنولوجيا في 

هذا المشروع ســعيدون بالوصول 

إلى نهايته، ألنه يسهم في تطوير 

التعليم مدى الحياة والتعليم طويل 

األمد، ونحن في «خضوري» سعدنا 

بتحقيق هذا اإلنجاز وإنتاج مقررات 

تعليمية ضمن هذا المشــروع لبناء 

قــدرات طواقــم وكــوادر التعليــم 

العالي».

فــي ســياق متصــل، قــال رئيس 

جامعــة االســتقالل أ. د. صالح أبو 

إصبع، إن «الجامعات الفلســطينية 

ســعيدة بهذا البرنامج الذي يسهم 

في تطوير التعليــم فيها»، مقدماً 

شــكره لــكل من أســهم فــي هذا 

اإلنجاز وعلى رأسهم جامعة القدس 

المفتوحــة ووزارة التعليــم العالي 

والبحث العلمي.

وقــال رئيــس جامعــة فلســطين 

األهلية د. عماد الزير، إن مجموعة 

من طواقم التعليم العالي حصلوا 

علــى تجربــة متقدمة فــي كيفية 

دمــج التعليم الرقمــي بالمفاهيم 

التقليديــة، داعيــاً إلنشــاء وحــدة 

«لالســتفادة مــن التدريــب الــذي 

حصلنا عليه في هذا المشروع من 

أجل توسيع عمل الجامعات في هذا 

المجــال، حيــث أدخــل المبرمجون 

مــن  األكاديمــي  العمــل  ضمــن 

أجــل تســهيل تقديــم المعلومات 

األكاديمية».

وتخلل االحتفال عرض ألوراق علمية 

ركزت على نتائج المشروع من حيث 

تحســين مهارات اللغــة اإلنجليزية 

ألعضاء الهيئة التدريســية وطلبة 

الجامعــات الفلســطينية من خالل 

استخدام أفضل األساليب التربوية 

واألدوات التكنولوجية الحديثة التي 

تثري العملية التعليمية.

طوباس: افتتاح معرض الفن التشكيلي «ما نسينا»
 طوباس- وفا- افتتح نائب أمين سر اللجنة 

المركزيــة لحركــة فتــح صبــري صيدم، 

ومحافظ طوباس يونس العاصي، أمس، 

معرض الفن التشكيلة «ما نسينا» للفنانة 

نهى أبو العيلة، في مدينة طوباس، والذي 

يجسد مراحل النضال الفلسطيني.

وأكــد صيدم أن هذا المعرض يحمل قيمة 

فنية ووطنية، كونه يجسد مختلف مراحل 

وأشــكال النضال الفلســطيني، والذي من 

المهــم تســليط الضــوء عليهــا، في ظل 

المناســبات الكثيرة لهذا الشهر الذي يضم 

يوم المــرأة واألم وذكرى معركة الكرامة، 

التــي تشــكل صفحة ناصعة مــن التاريخ 

الفلسطيني.

وأضــاف: نفتخــر بافتتــاح هــذا المعرض 

للفنانة نهى أبو العيلة، التي اســتحضرت 

الفلســطيني  النضــال  مراحــل  مختلــف 

بلوحاتها وقضايا األسرى، والقدس، ومعاناة 

قطــاع غزة، كما أن اللوحات قدمت نموذجا 

لألمــل رغــم المعاناة، وجســدت مســاحة 

الضوء المجودة.

وأكد العاصي أن لوحات المعرض جســدت 

التاريخ الفلسطيني بطريقة فنية جميلة، 

ورســمت المســتقبل الذي يحلم به شعبنا 

الفلسطيني، مضيفا أننا بحاجة لمثل هذه 

المبادرات.

وتطرق في حديثه لذكرى معركة الكرامة 

وأهميتها في التاريخ الفلسطيني، مشيرا 

إلى أنها تبقى رمزا للترابط الفلســطيني 

األردني، وتجسد وحدة المصير بين البلدين 

الشقيقين.

وأكــدت الفنانة نهى أبــو العيلة أنها ارتأت 

إلقامــة المعرض خالل هذا الشــهر، كونه 

يضم العديد من المناسبات المهمة ومنها 

يوم المــرأة، ويــوم األم، وذكــرى معركة 

الكرامة، ويوم األرض.

وأشارت إلى أنها جسدت بلوحاتها كل هذه 

المناســبات من خالل التاريخ الفلسطيني، 

ومراحل نضال الشعب الفلسطيني قديما 

وحديثا.

وأوضحــت نهى، التي تدرس مادة الفنون، 

أنهــا تعمل علــى إحيــاء هذه المناســبات 

وتجســيد القضية الفلســطينية من خالل 

الفــن، داعيــة الجميــع لتجســيد القضية 

الفلسطينية وإحياء هذه المناسبات كل في 

مجاله وتخصصه.

الهيئة المصرية للكتاب تصدر «البداعة 
الفلسطينية» في سلسلة الثقافة الشعبية

القاهــرة- وفا- أصدرت الهيئــة المصرية 

العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي في 

سلسلة «الثقافة الشعبية» كتاب «البداعة 

الفلسطينية» للكاتبة شيرين نضال فخري.

ويضم الكتاب دراســة تلقــي الضوء على 

أنماط الغناء الشــعبي في فلســطين على 

لسان ما تبقى من البداعات «المرأة التي تبدع 

القول في األعــراس» من الجدات. ويوثق 

الكتاب لألغنية الشــعبية الفلسطينية في 

موضوعات عدة منها، العرس بكل مراحله 

بــدءا من التقاء الفتيــان والفتيات عند بئر 

الماء أو العين، والطلبة، والكسوة، والخطبة، 

والحناء، والفاردة، وحمام العريس، والزفة، 

وطلعة العروس، والعروس الغريبة. يذكر 

أن هــذه الدراســة قامت على شــكل بحث 

ميداني من خالل زيارات للمدن الفلسطينية 

القروية  والمجالــس  البلديــات  بمســاعدة 

والمراكز النســوية ولقــاءات مع البداعات، 

وتســجيل لما يســردنه من قصص. ومن 

تلك المدن والقرى: بيت لحم، بيت ساحور، 

زعترة، عرب الرشايدة، السواحرة الشرقية، 

العبيدية، مدينة القدس المحتلة، رام اهللا، 

كفــر مالك، جنين، دير غســانة، طولكرم، 

دير الغصون، قلقيلية.


