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اختتمت أربع جامعات فلسطینیة بقیادة جامعة القدس المفتوحة، الیوم الثالثاء 22/3/2022م، مشروع "تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة في مؤسسات

التعلیم العالي الفلسطینیة"، وذلك تحت رعایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مویس، خالل حفل ختامي أقیم في فندق الكرمل

بمدینة رام هللا.

ویعتبر مشروع "تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة (TEFL_ePAL) أحد مشاریع "إیراسموس+" لبناء

القدرات في مجال التعلیم العالي، ویھدف إلى تطویر القدرات اللغویة للمتعلمین ومھاراتھم وتمیزھم في اللغة اإلنجلیزیة، ویتكون اتحاد فریق العمل من

تسعة شركاء، 5 منھم من االتحاد األوروبي وھم: جامعة TU Chemnitz األلمانیة، وجامعتا لفرھامبتون البریطانیة واألناضول التركیة،

وUniversal Learning Systems   اإلیرلندیة، وجامعات فلسطینیة: القدس المفتوحة، وفلسطین األھلیة الجامعیة، واالستقالل، وفلسطین التقنیة

"خضوري"، باإلضافة إلى معھد "بیتمان".

وفي ھذا السیاق، قال أبو مویس: "یسعدني أن أكون معكم الیوم لالحتفال مع جامعة القدس المفتوحة وجمیع الجامعات الفلسطینیة واألوروبیة؛ الختتام

ھذا المشروع الذي حقّق نتائج مھمة على صعید تعزیز تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، وتحسین تعلیم اللغة من خالل التعاون ونقل الخبرات بین الجامعات

الفلسطینیة واألوروبیة".



وأضاف الوزیر: "نثمن العمل الجاد والتطویر في مجال تعلیم اللغة اإلنجلیزیة، بحیث عمل المعلمون الخبراء والمھنیون واألساتذة معاً لدمج التدریس

النشط والتعلّم الذاتي لدى الطلبة، وتزویدھم بمھارات القرن الـ 21، وتعزیز فرصھم للمنافسة في سوق العمل"، مؤكداً اھتمام الوزارة بالتعاون الُمثمر

وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف الدول الشقیقة والصدیقة، وذلك لصالح تطویر قطاع التعلیم العالي الفلسطیني.

وتحدّث أبو مویس عن استراتیجیات وأولویات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، خاصةً في ظل التحدیات التي فرضتھا جائحة كورونا، بحیث تم

إعطاء األولویة لعدد من المجاالت، بما فیھا تعزیز التحّول الرقمي في التعلیم وتعزیز ریادة األعمال، بما یسھم في تعزیز فرص العمل للشباب.

ولفت الوزیر إلى حرص الوزارة على تمكین الجامعات الفلسطینیة وتجوید المخرجات البحثیة، واستثمار منصات التوظیف اإلقلیمیة والدولیة، وتعزیز

التعاون الدولي، ومواءمة مخرجات التعلیم العالي مع احتیاجات سوق العمل، والتركیز على المھارات التي تحتاجھا السوق، بما یسھم في تعزیز فرص

العمل للخریجین والشباب، مشیراً في ھذا السیاق إلى األھمیة التي یتصدرھا التعلیم والتدریب التقني والمھني.

من جانبھ، قال رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمیر النجدي: "من دواعي سروري أن أرحب بكم في ھذا المؤتمر الختامي الذي تنظمھ جامعة

القدس المفتوحة بالتعاون مع الجامعات الفلسطینیة واألوروبیة الشریكة لمشروع "ایراسموس +"، حیث عمل المشروع على تطویر مقررات دراسیة

حدیثة ومرنة بنمط التعلیم المدمج، وتدریب أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة على أحدث أسالیب التدریس للغة اإلنجلیزیة".

ً وأضاف: "ھذا المشروع الذي نختتمھ الیوم ھو الثالث لبناء قدرات مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة التي تقودھا جامعة القدس المفتوحة حالیا

بالشراكة مع جامعات فلسطینیة وأوروبیة، حیث تعمل الجامعة مع شركائھا على تنفیذ مشروع "الزراعة الدقیقة في فلسطین-نحو االبتكار والبحث

العلمي"، ومشروع "تعزیز التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة في فلسطین"، كما كان للجامعة دوٌر مھٌم كشریك في العدید من المشاریع

األخرى، وامتدّ العمل لالستفادة من برنامج "إیراسموس +" لیشمل مشاریع التبادل الطالبي واألكادیمي من خالل إبرام اتفاقیات وتوسیع شبكة

عالقات الجامعة مع العدید من الدول، ومنھا: المملكة المتحدة، وتركیا، وإسبانیا، وإیطالیا، والنمسا، والیونان، وسلوفاكیا وقبرص".

من جانبھ، كان مدیر برنامج "إیراسموس +" في فلسطین د. عبد الكریم دراغمة، قد بارك للشركاء األوروبیین والمحلیین ھذا اإلنجاز، وقال:

"تضمنت خارطة طریق TEFL العدید من األنشطة، وھي: اإلعداد، والتصمیم، والتطویر، والتنفیذ، والتقییم، وتم تدریب (15) تقنیاً إلنشاء منصات،

ودمج تكنولوجیا التعلیم، وتطویر كتب تفاعلیة، وتطبیق LMS باستخدام  Moodle، كما أقام الفنیون بتجربة استخدام (5) مختبرات لغویة

الستخدامھا في التعلم المدمج، وتم تدریب (15) عضواً من أعضاء ھیئة التدریس، تمكنوا من تطویر أربعة كتب مدرسیة تركز على النھج المتمحور

حول الطالب بدالً من النھج المتمحور حول المعلم".

وأضاف أن المشروع یمكن الموظفین األكادیمیین المدربین من تطویر مقاطع فیدیو مسجلة للتعلیم الذاتي؛ لتعزیز تكامل التكنولوجیا التي تسھل التعلم

ویمكن استخدامھا في التعلم المعكوس والرسوم التوضیحیة. وتابع: "الھدف ھنا ھو تزوید الطالب بفرص الوصول إلى المحتوى والتعلم بالسرعة التي

تناسبھم مع مراعاة الفروق الفردیة للطالب".

من جانبھ، قال رئیس جامعة فلسطین التقنیة "خضوري" أ. د. نور أبو الرب: "إننا كشركاء تكنولوجیا في ھذا المشروع سعیدون بالوصول إلى نھایتھ،

ألنھ یسھم في تطویر التعلیم مدى الحیاة والتعلیم طویل األمد، ونحن في "خضوري" ُسعدنا بتحقیق ھذا اإلنجاز وإنتاج مقررات تعلیمیة ضمن ھذا

المشروع لبناء قدرات طواقم وكوادر التعلیم العالي".

في سیاق متصل، قال رئیس جامعة االستقالل أ. د. صالح أبو إصبع، إن "الجامعات الفلسطینیة سعیدة بھذا البرنامج الذي یسھم في تطویر التعلیم

فیھا"، مقدماً شكره لكل من أسھم في ھذا اإلنجاز وعلى رأسھم جامعة القدس المفتوحة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.



إلى ذلك، قال رئیس جامعة فلسطین األھلیة د. عماد الزیر، إن مجموعة من طواقم التعلیم العالي حصلوا على تجربة متقدمة في كیفیة دمج التعلیم

ً إلنشاء وحدة "لالستفادة من التدریب الذي حصلنا علیھ في ھذا المشروع من أجل توسیع عمل الجامعات في ھذا الرقمي بالمفاھیم التقلیدیة، داعیا

المجال، حیث أدخل المبرمجون ضمن العمل األكادیمي من أجل تسھیل تقدیم المعلومات األكادیمیة".

وتخلل االحتفال عرض ألوراق علمیة ركزت على نتائج المشروع من حیث تحسین مھارات اللغة اإلنجلیزیة ألعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة

الجامعات الفلسطینیة من خالل استخدام أفضل األسالیب التربویة واألدوات التكنولوجیة الحدیثة التي تثري العملیة التعلیمیة.


