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 أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، اليوم، حرص الوزارة على -  وفا2010-6-29رام اهللا 

  . التطويرية، باتجاه التطور واإلنتاج  تبني التكنولوجيا في خططها

الذي ينظمه مركز تكنولوجيا ' تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرابع'جاء ذلك خالل افتتاحها، يوم 

 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  معلومات واالتصاالت التابع لجامعة القدس المفتوحة، بدعم منال

  . ، في مقر جمعية الهالل األحمر في رام اهللا'جوال'

وأشارت العلمي إلى أن الوزارة تدرك أهمية التكنولوجيا، لذلك ارتأت تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ا وخططها التطويرية، حيث احتلت جانباً مهماً في كل من الخطة الخمسية، وإستراتيجية كأداة في سياسته

  .تطوير المعلمين، ومبادرة التعليم الفلسطينية

وبّينت أن الهدف من هذه المبادرة بناء وتطوير نماذج إبداعية تربوية، من خالل تضمين أحدث ما وصلت إليه 

ظيفها بطرق سليمة وصحيحة بحيث يتم إعداد معلمين مدربين قادرين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتو

على التدريس بالطرق العلمية الحديثة، لتحقيق رسالتهم التربوية، ونقل محور العملية التعليمية، لتصبح 

متمركزة حول الطالب، لخلق جيل قادر على حل المشكالت، ومواجهة تحديات العصر متسلحاً بمهارات ألفية 

  .ة والثورة التقنيةالمعرف

وشددت العلمي على أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات لتطوير التعليم والبحث العلمي، الفتة إلى انه تم 

مؤخراً إطالق تأسيس الشبكة البحثية األكاديمية لربط الجامعات الفلسطينية يبعضها البعض، إلتاحة المجال 

ي العالم، ما يكون له أثر كبير في تطوير إمكانيات الجامعات للتواصل فيما بينها وبين المؤسسات البحثية ف

  .ودفعها للتطور

يونس عمرو، أن الجامعة دأبت منذ أربع سنوات على تنظيم يوم . بدوره، أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة د

علومات علمي خاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الذي يعتبر دليالً على اهتمام الجامعة بقطاع الم

  .التكنولوجية واالتصاالت على مستوى الوطن

وأشار إلى أن مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابع للجامعة استطاع أن يبني ويطور عدداً من 

 مستخدماً من العاملين 50البرامج التي تخدم الجامعة، من بينها البوابة اإلدارية التي تستوعب أكثر من 

إلى برامج تخدم مختلف قطاعات الجامعة الخدمية من التسجيل إلى الشؤون اإلدارية واإلداريين، إضافة 

  .والمالية وخدمة االتصال المكتبي



عمار العكر، على اهتمام الشركة في رعاية ودعم قطاع الشباب، ' جوال'وشدد الرئيس التنفيذي لشركة 

ذان القطاعان من أهمية في بناء المجتمع لما يشكله ه لمواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير الفرص للطلبة

  .الفلسطيني

وأعلن مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج عماد الهودلي عن تدشين عدد من المشاريع 

التكنولوجية الجديدة في الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت خالل الفترة القليلة الماضية إنجاز عدة 

  .خدمة الجامعة والجمهور بشكل عاممشاريع تكنولوجية ل
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