
 الرقمي في األزماتلتعليم والتعلم ل المؤتمر الدولي االفتراضي
 2021: تساتالدولي لتقانات المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب من الملتقى 6الدورة 

 
 

 

والتعلم مؤتمرها حول التعليم    2021/ 24/1الموافق    األحد جل التعليم يوم  أ راء من  بعقدت مجموعة خ
صباحا    10من الساعة    كورونا  ةالناتجة عن جائح  ئ حالة الطوار   اي فرضتهتيير الغتالفي ظل ظروف  

 باللغة اإلنجليزية.   األخربعض الجلسات باللغة العربية وبعضها إلى السادسة مساء وتمت 

المؤتمر فاعليات المؤتمر تبعه تالوة آيات من القران الكريم بصوت  وقد افتتح د. جميل إطميزي / رئيس  
شارك في بناء فكرة وتنظيم مؤتمر )الملتقى الدولي وفي كلمة رئيس المؤتمر بين انه    د. يوسف صباح.

في   ودورتين  تونس  في  دورات  بثالث  تسات(  والتدريب:  التعليم  في  واالتصال  المعلومات  لتقانات 
ت  يسر وقد  االحتالل عائق واي عائق ...  ف  في فلسطين المحتلة اإلمكان عقدها  لم يكن بالسودان، و 

)المؤتمر والذي سمي النسخة الفلسطينية للدورة السادسة من هذا المؤتمر افتراضيا  عقد ائحة كورونا  ج
 .علم والتعليم الرقمي في األزمات(للت الدولي االفتراضي
 التعلم والتعليم في عصر كورونا خصوصا  أهمية التعلم والتعليم لعقد مؤتمر متخصص  ووضح  

حيوي خاصة عندما يتعلق بأهم وأشرف األدوار:  هو أمر  عقده  وشدد ان  طوارئ وا غالق...بما فيه من  
 لمعلم والمعلمة ولهم منا كل الترحيب.ا

ة: خبراء من اجل التعليم وعلى  الجميع وشكر مجموعة االهتمام الخاصبالترحيب ب  كلمتهواختتم  
شكر بالخصوص د. زهير خليف  فلسطين وبأهل فلسطين المحتلة، و   رحب بضيوفو   لرعايتها المؤتمر،



معة فلسطين األهلية على  شكر جا. و المؤتمرأعمال  رئيس اللجنة العلمية واألستاذ انس عمرو إلنجاز  
على منصة الزوم الخاصة بها وعلى تخصيص األستاذ محمد اطميزه لمتابعة منصة   ة المؤتمراستضاف

 زوم طوال عقد المؤتمر. 

إدريس وعامر األمير    بالشكر المتحدثين الرئيسين األساتذة: بدر الهدى خان ورزهانكما وخص  
وناريمان حاج حمو وسليمان حوامدة ويوسف صباح. ونشكر مقدمي الورشات األساتذة: إبراهيم صالح  

معاذ صبحة  و   ضرار عليان وطروب سعد. ورؤساء الجلسات األساتذة: محمد السبوع سائدة عفونة و و 
وكذلك مقدمي األبحاث  ورضوان طهبوب وأكرم رضوان ومحمد أبوعودة ورفاء الرمحي ونايل الحجايا

 كال باسمه. 

 

الخبراء ذكر   بالنيابة عن مجموعة  الهدف من    أنبديع السرطاوي  د.  وفي كلمة االفتتاحية 

حلول لمرحلة اختلف فيها التعليم، مرحلة  ال  من أجل التعليم المناقشة واقتراح  استحداث مجموعة خبراء 

تهدف المجموعة  كما  ر وقلة اعداد مسبق.  فاجأت الجميع ولم يكم من مجال للوم او عتاب على تقصي

محاور    إلى في  العمل  ورش  عشرات  عقدت  المجموعة  ان  مضيفا  المهني.  التطوع  ثقافة  تشجيع 

نخبة من أساتذة الجامعات وريادي التربية والتعليم، وأثارت  وقدمتها  دارتها  أوعناصر التعليم المختلفة،  

جاوز المحنة والتحول إلى تعليم يستفيد من التكنولوجيا  نقاشا عميقا حول الجائحة والحاجة وكيف يمكن ت

عددا من التقارير والنشرات حول أفضل الممارسات الى    وأصدرت المجموعةبقليل من المصادر.  

جانب التحديات وكيفية مواجهتها. كما وضعت المجموعة بين يدي السيد وزير التربية والتعليم تقارير  

مت في فهم أوسع ودراية أكبر لخطورة المرحلة وكيفية مواجهتها.  وأوراق ومواقف ال نشك أنها ساه

 المجموعة ترى انها نواة لدور مهني رقابي على شكل هيئة رقابة لمساندة التعليم وجودته.     أنوأضاف  

مؤسسات التعليم العالي التي ادارت المرحلة  وباسم جميع أعضائها  المجموعة  نيابة عن  وشكر  

وتداعيات   الجائحة،  في ظل ظروف  المتاحة  اإلمكانات  التعليم ضمن  بعناية وحافظت على مسيرة 

التجارب    إلى تقييمالجامعات  األوضاع السياسية واالقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين. داعيا  

م عن بعد استعدادا للعودة الى التعليم مستفيدين من التجربة.  والبدء بإعداد اإلطار العام لتشريعات التعلي 

  ، اذ ال يمكن العودة الى الماضي. اذ لم يعد الطالب هو نفس الطالب وال المدرس هو نفس المدرس

والتعليم وجنودها    أسرة التربيةلذي حصل. كما شكر  اوغرفة الصف لن تستطيع استيعاب التغيير  



الذين وا الطلبة  )المعلمة والمعلم(  يتعلمون ويعلمون ويبنون شبكات تواصل مع  بالنهار  الليل  صلوا 

بين األهالي    وأهاليهم، بلدته ومدرسته في منظومة تواصل مجتمعية رائعة عززت العالقة  كل في 

 والمدرسة عن بعد.  

 

 قُبل ،عمل ورشة أو محاضرة أو بحث  بين ما مشاركة 33وكانت اللجنة العلمية للمؤتمر قد استقبلت 

  وشمل بحثا، 19و  عمل، ورش 4و محاضرات، 6 هجلسات في المؤتمر ستضافوا. مشاركة 23 منها

  تان لسج( جلسات لعرض األوراق العلمية، و3رئيسة، منها ) ات ( جلس9البرنامج النهائي للمؤتمر: ) 

عرب  متحدثين  لورش العمل، تخللها محاضرات ل تان لعرض المحاضرات المستضافة وجلس

  ين أكاديمي مشاركا من  300أكثر من  شارك في فعاليات المؤتمر من خالل تقنية زوم و  .  نب اوأج

   سبوك.على منصة فيالبث المباشر لفعاليات المؤتمر جانب حضور  إلى  ينيو وترب

 

المؤتمر ولجانه المختلفة بعدد من التوصيات  خرج المشاركون في وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، 

المهمة، تناول بعضها توصيات عامة ودروس مستفادة لتطوير المؤتمر، وبعضها ركز على جوانب  

مهمة يجب أن تتبعها وزارتا التربية والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية على حد سواء، وفيما يأتي  

 ملخص ألهم التوصيات: 

 لمشغلين والمجتمع المحلي لفهم موقفهم من التعليم عن بعد. تطوير التواصل مع ا •

 لمواكبة وتوفير االحتياجات المادية والتقنية.  تطوير إمكانات مؤسسات التعليم العالي •

والتحول الرقمي في التعليم بشكل  تطوير التشريعات واألنظمة بما يسمح بالتعلم المدمج   •

 عام. 

 وتبادل الخبرات.  عولمة طرائق التدريس جل أتعزيز التواصل مع الدول األخرى من  •

 إلثراءكأنشطة متابعة ضمن محاور المؤتمر  محاضرات وورشات عمل قد ضرورة ع •

 .العربية والدولية أوالحضور سواء المحلية  والحصول على التغذية الراجعة منالنقاش 

هذه لالستفادة منها في تطوير   على جميع المستويات   خرين ال ضرورة مشاركة تجارب  •

 التجارب. 

 .التدريب المهني في ظل جائحة كورونا ليات لحلول   إيجاد  •

م  لكسر الجمود في التعل  داة مهمة كأ (Gamificationباللعب )االستفادة من مفهوم التعليم  •

 . ي اإللكترون

 وتعميمها على الجامعات الفلسطينية.   اإللكترونيم أخالقيات التعل  بوثيقة  األخذ  •

واالمتحانات    اإللكترونيالتقييم الباحثين الذين يخترعون حلوالً إبداعية لمشكلة مكافأة  •

 . اإللكترونية



ألعضاء هيئة   )البيداغوجي والتكنولوجي( تنفيذ برامج تدريبية في التعلم اإللكتروني  •

 المحاضرين في الجامعات الفلسطينية  التدريس و
 

 وقائع المؤتمر 

 جاء المؤتمر في سبع جلسات كما يلي: 

 الجلسة األولى: االفتتاح  

تضمنت كلمات المجموعة المنظمة واللجنتين العلمية والتحضيرية، حيث قدم د. بديع السرطاوي  
تمر، ولجانه والمتحدثين  كلمة مجموعة خبراء من أجل التعليم، وشكر القائمين على التحضير للمؤ

 الرئيسيين، ورؤساء الجلسات، والباحثين. 

 للمتحدثين الرئيسيين   المحاضرات المستضافة :الثانيةالجلسة 
 ، وتضمنت أربعة محاضرات كما يلي: السبوعد. محمد  أ.الجلسة  ترأس

  الجزائرحاج حمو،  د. ناريمان •
Implications of COVID-19 for Higher Education: Challenges & Future Aspirations 

 ، محاضرة بعنوان: د. رزهان ادريس، ماليزيا ا. •

Enter Covid - Welcome Global Classroom 

 ، محاضرة بعنوان: د. عامر سليم األمير، العراق •
Blended Learning Framework for Iraqi Higher Education Academic Year 2021 

 ، محاضرة بعنوان: فلسطيند. يوسف صباح،  •
National Digital Transformation Policy in Education 2020 

 

 ورش العمل   :الجلسة الثالثة
 ، وتضمنت محاضرتين:  معاذ صبحةد. الجلسة  ترأس

   إبراهيم حسن صالح، مصرد.  ، قدمهاالوجه في التعليممن تقنيات التحقق  ▪
وتحدثت عن وثيقة األخالقيات أ. كفاية  ، د. سائدة عفونةقدمتها  ،أخالقيات التعلم اإللكتروني ▪

 صّباح. 

 العلمية  واألوراق  األبحاث  :الرابعة  لجلسةا

 ، وعرض فيها ستة أوراق علمية:سها د. رضوان طهبوب أتر 



  ، قدمه الباحثانالصعوبات التي واجهت معلمي المدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا ▪

 .الهدمي ، آالءالقيقزيد 

اتجاهات مدراء المدارس الحكومية في محافظة طولكرم نحو توظيف مظاهر للثورة الصناعية   ▪

 .ضياء عزمي صالح ، قدمه الباحث  التعليميةالرابعة وتقنياتها التعليمية في تطوير العملية 

دعاء "محمد ، السرطاوي عادل  قدمها الباحثون  ،19-خالل أزمة كوفيد  في الصينالتّعليم  ▪

 .إيمان نجار، إسماعيل" غوشة

▪ Role of Digital Games and Gamification in Promoting the Learning 

Process, by Kareema Ali, Amal Sawalha, Aysha Abd-Rabo, Sherine 
Hashaykeh. 

▪ High School Instructors Competency toward the Use of Online 

Educational Tools & Technologies during Covid-19 Pandemic, by 

Mahmoud Hawamdeh, Idris Adamu, Shehu Ibrahim, Adamu Gambo. 

▪ Palestine, Japan, and Finland: A Comparative Report, by Maysa Abu 

Zant, Aysha Abd-Rabo, Monji Ghanem. 
 

 عمل الورش  :الخامسةالجلسة 
 ، وتناولت عرضين كما يلي:د. أكرم رضوانالجلسة  ترأس

 . طروب أحمد سعد، فلسطين ، قدمته الباحثةالرقمنة والتعليم المنزلي ▪
   .د. ضرار عليان، فلسطين ، قدمهالحاجة لتشريعات ناظمة للتعليم اإللكتروني ▪
 

 العلمية  واألوراق : األبحاث السادسة الجلسة
 ستة أوراق علمية:، حيث عرضت فيها عودة  محمد أبود. الجلسة  ترأس
رانيه   ، قدمتها الباحثة19التقييمات اإللكترونية وحماية النزاهة األكاديمية أثناء جائحة كوفيد  ▪

 . عبد هللا عبد المنعم

، مي عبد هللا "علي أحمد" ، قدمتها الباحثات الصين نموذجا: التعليم في ظل جائحة كورونا ▪

 . ناجح  شويكي سحر، آية جمال عمرو

، نائلة مطر ، قدمتها الباحثات في فلسطين 19- تصميم خطة للتعليم في ظل جائحة كوفيد  ▪

 .رهام سلهب ، ياسمين أبو مخ

▪ The Continuity of Education at Local & Regional Levels in COVID 

Pandemic, by John Traxler. 



▪ A Framework for Securing Web Applications Against Injection 

Attacks Using Blockchain Technology: e-Learning System Case, by 

Muhammed Tmeiezh, Ghassan Shahin. 

▪ Education Management Information System (EMIS): Challenges, 

Strategies and Deliverables, by Olusola A. Thomas, Maruff A. 

Oladejo, Esther E. Oshionebo. 

 

 العلمية  واألوراق األبحاث  :الجلسة السابعة
 ، وعرضت فيها ست أوراق علمية: الرمحي د. رفاءالجلسة  ترأست 

▪ Virtual Transition: Policy Considerations for Quality Teaching and 

Learning in Nigerian Higher Educational Institutions, by Maruff 

A.Oladejo, Kehinde A.Adeyemo, Adebukola D.Adebiyi. 

▪ Enhancing Students Engagement in Online Learning through 

Gamification, by Maysa Abu Zant, Kifaya Sabbah, Monji Ghanem. 

▪ Academic Certificate Authentication Using Blockchain Technology, 

by Salah Tomezy, Yazan Almasri, Muhammed Tmeiezh, Jamil 

Itmazi. 

 

في  (Articulate Storyline) فاعلية محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي باستخدام برنامج ▪

 ، قدمها الباحثاناكتساب المفاهيم العلمية لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 . الحجاياايل ، نشيماء أحمد الشباطات 

البعد االستراتيجي لدور الموارد البشرية في بناء المكتبات الرقمية: المستقبل واآلفاق في  ▪

 . خالدة هناء سيدهم، بالل جعيجع، قدمها الباحثان ظل األزمات 

 . عبد الغني الصيفيقدمها الباحث ، أثر التكنولوجيا المحمولة على المراهقين ▪
، قدمها  استخدام التكنولوجيا المتنقلة في التعليم الجامعيوجهات نظر المتعلمين تجاه   ▪

 .زهير خليف، طميزياجميل  الباحثان

 

 المتحدثين الرئيسيين  الجلسة الثامنة : محاضرات  
 ، من خالل محاضرتين:د. نايل الحجايا أ. الجلسة تراس

    .الرقميالتعلم المصغر في العصر : د. بدر الهدى خان، الواليات المتحدة أ. ▪

 . اللتزام المؤسسي واالعتراف بالتعلم الرقميا :د. سليمان حوامدة، الواليات المتحدة أ. ▪

 



 رابط صفحة المجموعة 

https://www.facebook.com/groups/SpecialInterestGroupOnEduactaion   

 رابط صفحة المؤتمر 

http://eesig.org/conf/index.html   
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