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"القدس المفتوحة" و"التربية والتعليم" في طولكرم تعقدان ندوة علمية

طولكرم - معا - عقدت كلیة العلوم التربوية في فرع جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، بالتعاون مع مديرية التربیة والتعلیم، ندوة علمیة

متخصصة بعنوان "إسھامات الثورة الصناعیة الرابعة في التعلم والتعلیم"، وذلك تحت رعاية رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو.

ورحب مدير فرع الجامعة بطولكرم د. سالمة سالم بالحضور، ناقالً تحیات رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، الذي يرعى كل

النشاطات العلمیة التي من شأنھا أن ترتقي بالجامعة وبطلبتھا، وبأھمیة عالقة الجامعة مع المجتمع المحلي، وبخاصة كلیة العلوم

التربوية، التي تحط برحالھا من غزة حتى جنین في نشاطاتھا واھتماماتھا العلمیة والتربوية، فجامعة القدس المفتوحة رائدة النھوض

بالمستوى التعلیمي والتكنولوجي.

وبین عمید كلیة العلوم التربوية أ. د. مجدي زامل في كلمته، أن ھذا النشاط يأتي ضمن األنشطة الھادفة التي تنفذھا الكلیة، والتي

تنسجم مع رسالة الجامعة وأھدافھا ودورھا، فتراعي التوجھات المعاصرة في میدان التربیة والتعلیم، وتعمل باستمرار على تطوير برامج

إعداد المعلمین فیھا، وتحديث محتوى المقررات الدراسیة، واستحداث التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العلیا التي

تراعي العصر، وكان آخر ھذه التخصصات بكالوريوس (مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم) الذي ُيعد األول من نوعه، فضالً عن توفیر الجامعة

للموارد والخدمات التعلیمیة الرقمیة للطلبة، وتوفیر بیئات التعلم التفاعلیة التشاركیة، وتمكین الطلبة من المھارات التي يتطلبھا العصر

والثورة الصناعة الرابعة.

وشكر مدير التربیة والتعلیم بطولكرم أ. طارق عالونة جامعة القدس المفتوحة على اھتمامھا بالجانب التكنولوجي الذي تتمیز به الجامعة

بشكل خاص، وأكد أھمیة العالقة بین جامعة القدس المفتوحة ووزارة التربیة والتعلیم؛ كونھا جامعة الكل الفلسطیني التي تخرج طلبة

مؤھلین علمیاً وتربوياً وتكنولوجیاً، ما يؤھلھم للعمل في المیدان.

وتضمنت الندوة ورقة بعنوان "أخالقیات وقیم ومھارات الثورة الصناعیة الرابعة" لرئیس قسم مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم في الكلیة

وعضو ھیئة تدريس في فرع طولكرم د. كفاح حسن، تناولت امتدادات الثورة الصناعیة الرابعة للثورات الصناعیة الثالث السابقة"، مبیناً أنھا

تمتاز عنھا في سرعتھا ووتیرتھا ونطاقھا. وإن الثورة الصناعیة الرابعة لیس لھا عالقة بالدول أو الحكومات فقط، بل األشخاص

والمؤسسات، فمواكبتھا واالنخراط بھا أصبح إلزامیاً للمستھلك أو منتجاً لھذه الثورة. وكثیر من فرص العمل والوظائف سوف تنتھي، ولكن

ستظھر فرص عمل جديدة تحتاج إلى مھارات لیس معرفیة فقط، بل مھارات وقدرات في األصالة واإلبداع وطرق تعلیم جديدة. وإن األمیین

في القرن الواحد والعشرين لن يكون أولئك الذين ال يعرفون القراءة والكتابة، ولكن أولئك الذين ال يستطیعون التخلي عما تعلموه، أو ال

يستطیعون إعادة التعلیم".
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كما تضمنت الندوة ورقة بعنوان "التعلیم في ظل الثورة الصناعیة الرابعة" لعضو ھیئة التدريس في فرع القدس د. رندة النجدي، مبینة أن

الثورة الصناعیة الرابعة مقبلة بخطوات متسارعة بنتائجھا رغم أنھا لیست حتمیة، وھي عبارة عن توقعات، إال أنھا توقعات لھا أسسھا

العلمیة، ستصبح فیھا التكنولوجیا ذكیة، والربورتات ستأخذ دوراً فاعالً وكذلك الذكاء االصطناعي، وستتحول عملیتا التعلیم والتعلم

والمناھج بطريقة جذرية كمواكبة عصر الثورة، ذلك التغییر سیركز على الذكاء االصطناعي والكیمیاء واألحیاء الدقیقة والفیزياء؛ لضرورة إيجاد

حلول لمشكالت البیئة الحالیة، و"سیصبح الحصول على المعرفة والمعلومات شیئاً أساسیاً. وجامعة القدس المفتوحة كما عملت على

مواكبة التغییرات التربوية للثورة الثالثة في التعلیم اإللكتروني ومساقاتMOOCS , STEAM ، فسنبقى إن شاء هللا من السباقین في

مواكبة التغیرات التربوية المرافقة لھا من إنتاج طالب مفكرين ومبتكرين. وإن افتتاحنا لتخصصات حديثة مثل تخصص مصادر التعلم

وتكنولوجیا التعلیم ما ھو إال مثال على ذلك، ورؤيتنا في أن يتفوق طالبنا محلیاً وعالمیاً".

أما الورقة الثالثة التي ھي بعنوان "ربط البرامج التربوية ذات العالقة بتقنیات ومھارات الثورة الصناعیة الرابعة"، فكانت لعضو ھیئة التدريس

في فرع الجامعة بجنین أ. طروب عیسى، تناولت فیھا تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة ( I R 4) التي تتضمن إنترنت األشیاء والذكاء

االصطناعي والتكنولوجیا البیولوجیة وسلسلة الكتل وغیرھا، وأدت ھذه التقنیات إلى ضرورة التغییر في مستوى المھارات لألفراد، وواكبت

جامعة القدس المفتوحة ھذا التطور، ومن التخصصات الجديدة في كلیة العلوم التربوية تخصص "مصادر التعلم وتكنولوجیا التعلیم" الذي

يوصل بالطالب إلى معلم المستقبل؛ لیكون معلماً في مجال المباحث التكنولوجیا والمھنیة، وغرف مصادر التعلم في المؤسسات

التعلیمیة.

وخلصت الندوة إلى جملة من التوصیات، أھمھا مواكبة تطورات ومستحدثات الثورة الصناعیة الرابعة، ووضع الخطط العملیة لالستفادة منھا

في التعلم والتعلیم، وإيجاد بیئات تعلم تفاعلیة تشاركیة، وإكساب الطلبة مھارات متعددة منھا التفكیر النقدي.


