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أخــذت علــى عاتقــي أن أوثــق هــذا العمــل كهديــة منــي لــكل مــن عمــل وأخلــص العمــل  وأبــدع 
خــال فتــرة األزمــة ، لهــم جميعــاً أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان علــى عطائهــم املتواصــل  وعملهــم 
املســتمر لتقــدمي خدمــة أفضــل للطلبــة. والذيــن يســتحقون الشــكر كثيــرون، وال يتســع املقــام لذكرهم 
ــة األســتاذ  ــرام دول ــر واالحت ــه كل التقدي ــذي كان لتوجيهات ــد املســيرة ال ــن ســأبدأ بقائ ــاً ولك جميع
الدكتــور رامــي حمــد اهلل نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء اجلامعــه ألنــه كان نبراســاً لنــا يف هــذه األزمــة 
مــن خــال متابعتــه احلثيثــة وتوجيهاتــه القيمــة وعينــه الســاهرة علــى النجــاح، لــك منــي كل التقديــر 
واالحتــرام. عندمــا عينــت يف اجلامعــة طلبــت منكــم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار وقلــت لــي لــك هــذا 
وبالطبــع منــح لــي صاحيــات واســعة ســاعدتني علــى أداء مهامــي بنجــاح، وهــذا خيــر دليــل علــى 

دعمــك للمبدعــن واملبدعــات. 

األســتاذ الدكتــور ماهــر النتشــة رئيــس اجلامعــة أعطيتنــي ثقــة كبيــرة،  وأمتنــى أن أكــون علــى 
قدرهــا. كنــت متابعــاً وصبــوراً وحكيمــاً وواثقــاً مــن جنــاح النجــاح  حتملــت كل الهمــوم اليوميــة  
وصبــرت علــى كل التحديــات وقدمــت مــا يليــق بجامعتــك. الشــكر والتقديــر لشــخصك الكــرمي 
وعملــك الــدؤوب وعطائــك منقطــع النظيــر ومهنيتــك العاليــة. لــك منــي كل التقديــر واالحتــرام 
فثقتــك الغاليــة كانــت دافعــاً لــي لاســتمرار بالعطــاء وحافــزاً يوميــا لــي ملزيــد مــن العمــل بإخــاص.

زمائــي يف مجلــس العمــداء املوقريــن كنتــم خيــر مــن يشــارك يف إدارة األزمــة ويتحمــل ضغــط  
العمــل أبدعتــم وكنتــم علــى قــدر املســؤولية ، تابعتــم بشــكل يومــي وحتملتــم الضغــط ووفيتــم بالعهــد 

والوعــد، لكــم منــي كل الشــكر والتقديــر.

أمــا أســرتي يف مركــز التعلــم االلكترونــي فقــد كنتــم جنومــاً أضــاءت ســماء النجــاح، عشــنا ســوياً 

شكر وتقديرشكر وتقدير
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أجمــل أيــام حياتنــا يف فتــرة األزمــة واســتمتعنا بضغــط التحــدي وضيــق الوقــت وكبــر املســؤولية، 
وضعنــا جامعتنــا ووطننــا نصــب أعيننــا وعملنــا معــاً ثانيــة بثانيــة ألجــل إجنــاز املهمــة. أثبتــم أنكــم 
أبنــاء هــذه الصــرح العلمــي الكبيــر تســتحقون أن نوثــق أســماءكم واحــداً واحــد: مصعــب ميعــاري، 
وأريــج ابــو عبيــد، وملــا ياســن، وأحمــد نوبانــي، ورائــد خلفــة وعــاء ناصــر، ونــور جامــوس ، وماجــدة 
النمــر. وال أنســى أن أذكــر واشــكر أيضــا د. منــى الضميــدي ود. ســهيل صاحلــة ، وأحمــد كلبونــة 

وحمــدي عنبوســي مــن كليــة العلــوم التربويــة جلهودهــم يف دعــم مركــز التعلــم االلكترونــي. 

الســادة مركــز احلاســوب كل الشــكر واالحتــرام جلهودكــم، بكــم ومعكــم عملنــا يف هــذه املرحلــة، 
وأخــص بالشــكر الســيد ناجــح أبــو صفيــة مديــر املركــز،  والســيد فــراس أبــو عيشــة الــذي عمــل 
ــه  ــه املســتمر وإدارت ــر شــتيه لتعاون ــا أشــكر الســيد معم ــر كم ــان منقطــع النظي ــا بســرعة وإتق معن

خلــوادم اجلامعــه. 

الســادة أعضــاء الهيئــة التدريســية كنتــم خيــر أبنــاء لهــذه اجلامعــة  فبدونكــم مــا كان لهــذه األزمة 
أن متــر فكنتــم صمــام األمــان لهــا، الطلبــة األعــزاء صوتكــم العالــي كان يزيدنــا إصــراراً علــى تقــدمي 

جــودة أفضل. 

الطلبــة األعــزاء، نعمــل جميعــاً ألجلكــم ونشــكرلكم التغذيــة الراجعــة الفوريــة التــي قدمتموهــا 
لنــا، ونتمنــى لكــم مســتقبًا متميــزاً.

ــق  ــة والشــكر لكــم لدعمكــم املتواصــل، أنــرمت طري ــم االلكترونــي كل احملب أصدقــاء مركــز التعل
اآلخريــن بخبرتكــم ومتيزكــم وجتاربكــم القدميــة احلديثــة فأنتــم مــن بــادرمت لرســم طريــق املســتقبل. 

األســتاذ الدكتــور الفاضــل خليــل عــودة كل الشــكر لتدقيقــك هــذا الكتيــب، وتشــجيعك الدائــم 
لــي ألســتمر بالعطــاء.

وأخيــرا عائلتــي زوجــي محمــود وابنتــي رغــد وأوالدي إيــاس وبرهــوم  أحبكــم كثيــراً شــكراً  
ــم  ــة بوجودك ــي هنيئ ــم أقــوى وحيات ــم  ومعك ــر،  بك ــذر منكــم عــن أي تقصي ــر، وأعت ــم الكبي لدعمك

معــي. عملنــا ســوياً وتخطينــا احلصــار معــاً ، شــعار عائلتنــا احملبــة والدعــم املتواصــل.

Dr. Saida Affouneh
د. سائدة عفونة
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ال ميكــن وصــف التجربــة بكلمــات قليلــة فقــد كانــت جتربــة فريــدة مليئــة بالتحديــات ، تتصــف 
بطابــع املفاجــأة وعــدم القــدرة علــى توقــع متــى إنتهائها. جتربــة متميزة بحجمها ونوعها وشــموليتها. 

أود أن ابــدأ باإلشــارة إلــى أن اجلامعــة كان لديهــا رؤيــة اســتراتيجية بتأســيس مركــز التعلــم 
االلكترونــي عــام 2012، وتوفيــر الدعــم الكامــل لــه. آمنــت اجلامعــة بضــرورة توظيــف التكنولوجيــا 
للحوافــز لتشــجيع أعضــاء الهيئــة  مــن رؤيتهــا. ومــن ثــم طــورت نظامــاً  ووضعــت ذلــك جــزءاً 
التدريســية يف التعلــم االلكترونــي. أثمــرت جهــود املركــز بحصولــه علــى شــهادة األيــزو للجــودة 

العامليــة مــن خــال الدعــم املســتمر لــه وتوفيــر كل متطلباتــه. 

عملــت يف هــذه املؤسســة ألكثرمــن 40 عامــاً،  ومررنــا بظــروف صعبــة عديــدة وواجهنــا حتديــات 
قاســية،  ولعــلَّ احلالــة األكادمييــة يف فلســطن عمومــاً وعلــى صعيــد التعليــم اجلامعــي خصوصــاً قــد 
واجهــت مــن املعيقــات مــا ال يســهل تذّكــره، فمــا تــكاد مؤسســات التعليــم العالــي تتغلــب علــى إحــدى 
العقبــات حتــى تظهــر التــي تليهــا وقبــل التقــاط األنفــاس، فممــا واجهتــه جامعــة النجــاح الوطنيــة 
ــٍق مــن اإلحتــال خــال اإلنتفاضتــن األولــى والثانيــة، وتقســيم احلــرم اجلامعــي  ــاالً مــن تضيي مث
إلــى مبــاٍح ومحــّرم، مــروراً بإغــاق أبــواب اجلامعــة والتدريــس يف املنــازل ودور العبــادة، إلــى حصــار 
جامعــة اإلنتصــار، وغيرهــا مــن املعيقــات التــي خلقــت لدينــا دافعــاً نحــو النجــاح، نســتمر اليــوم كمــا 
ــاف يف  ــع اخت ــة شــأن الوطــن. م ــم ورفع ــة خلدمته ــا الطلب ــة رســالتنا جتــاه أبنائن ــا يف تأدي اعتدن

كلمة األستاذ الدكتوركلمة األستاذ الدكتور
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احليثيــات، ففــي االنتفاضــة اســتطعنا االســتمرار مــن خــال حتــول التعليــم إلــى املــدن الفلســطينية 
املختلفــة كل يف منطقتــه ولكــن يف حالــة اجلائحــة حتولنــا لتعلــم كل مــن بيتــه فــكان علينــا نقــل احلــرم 

اجلامعــي إلــى بيــوت الطلبــة مــن خــال التكنولوجيــا. 

كان التحــدي كبيــراً فعملنــا بســرعة كبيــرة وبنظــام واضــح وآليــة إلدارة األزمــة، واســتطاعت 
إدارة مركــز التعلــم اإللكترونــي وضــع خطــة طــوارئ والبــدء بتنفيذهــا بعــد عرضهــا علــى جلنــة 
إدارة املخاطــر. وبــادرت إدارة اجلامعــة بتوفيــر كل املتطلبــات اللوجســتية والتقنيــة والفنيــة لضمــان 
ــم  ــة مــن التعل ــم نكــن مهيئــن لذلــك علــى الرغــم مــن ســنوات طويل ــم الكترونــي آمــن وناجــح فل تعل

ــه.  ــًا عن ــم وليــس بدي ــه كان مســانداً للتعلي ــي ولكن اإللكترون

أهــم مــا ميــز الفتــرة الصعبــة هــو التواصــل الدائــم مــع املدرســن والطلبــة والهيئــات اإلداريــة 
ــار يف كل قــرار ،  ــم بعــن االعتب ــة وأخــذ ماحظاتهــم ومقترحاته ــة يف اجلامع ــس األكادميي واملجال
فــكان التشــاور هــو شــعار املرحلــة والتفــاوض هــو ســمتها. و متثلــت أهــم التحديــات يف كيفيــة تقييــم 
ــة  الطلبــة عــن بعــد مــع احملافظــة علــى التــوازن مــا بــن اجلــودة ومطالــب الطلبــة وصعوبــة املرحل
واملشــاكل التقنيــة الناجتــة عــن انقطــاع متكــرر بالتيــار الكهربائــي وبــطء األنترنــت وانقطاعــه  أحيانــاً 
وعــدم وجــود أجهــزة لــدى فئــة مــن الطلبــة. ســارعت اجلامعــة لتوفيــر حــزم إنترنــت للطلبــة األقــل 
حظــاً الذيــن ال تتوفــر لديهــم هــذه اخلدمــة وإعارتهــم أجهــزة حاســوب، ومــع ذلــك اســتمرت املشــاكل 
التقنيــة وشــكلت عائقــاً أحيانــاً اســتدعى منــا املرونــة العاليــة يف السياســات واألنظمــة والتعليمــات. 
ــن فكانــت عــن تــدرس املتغيــرات،  ــل وتغييــر بعــض القوان ــا تعدي فكانــت فتــرة اســتثنائية مت فيه
وعــن أخــرى تراعــى اجلــودة . أمــا التحــدي اآلخــر فهــو إنهــاء املســاقات العمليــة ال ســيما قــد 
كنــا يف األســبوع الســابع مــن الفصــل عندمــا بــدأت األزمــة فــكان علينــا عمــل جــدول مكثــف ليكــون 
جاهــزاً يف حــال حتســنت الظــروف واســتطعنا إحضــار الطلبــة للجامعــه وإنهــاء الفصــل، وكان همنــا 
األول  احلــرص علــى ســامة الطلبــة.  أمــا التحــدي الــذي واجهنــا كغيرنــا مــن اجلامعــات فهــو 
غيــاب سياســة واضحــة مــن مجلــس التعليــم العالــي ووزارة التعليــم، فقــد تركــت األمــور يف كثيــر مــن 
القضايــا اجلوهريــة للجامعــات ممــا خلــق حالــة مــن الفوضــى بــن اجلســم الطابــي الــذي رغــب 
باألســهل وليــس باألنســب لــكل جامعــة، فبــدأت املقارنــات بــن سياســات اجلامعــات بغــض النظــر 
عــن ظروفهــا، وكانــت مقارنــات غيــر منصفــة ألن اختــاف الظــروف والبنيــة التحتيــة واالســتعداد 
يتطلــب سياســات مختلفــة ممــا شــكل حالــة مــن التوتــر املســتمر بــن إدارة اجلامعــة وطلبتهــا، ولكــن 
مت حســم األمــر بســرعة لصالــح جــودة التعليــم. فعلــى ســبيل املثــال جلــوء بعــض اجلامعــات خليــار 
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ناجــح/  راســب يف التقييــم قــد أربــك اجلامعــات األخــرى، فــكان علينــا إيجــاد حــل يرضــى جميــع 
األطــراف. 

وهــذا دفعنــا للبــدء بالتفكيــر يف مســتقبل التعليــم يف اجلامعــة بعــد انتهاء األزمة، حيث ســيصبح 
التعلــم االلكترونــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن سياســتنا التعليميــة، وسيســمح لنــا باســتقطاب كفــاءات مــن 
خــارج فلســطن مــن خــال التعلــم عــن بعــد، وفتــح برامــج الكترونيــة بالكامــل للطلبــة الدوليــن أو 
فلســطيني املهجــر. وأرى أن التغييــر ســيكون حتــى علــى املســتوى الوطنــي والعربــي والعاملــي فلــن 
يكــون هنالــك عــودة للــوراء يف سياســات التعليــم وعلينــا صياغــة مســتقبل مســتنير بــرؤى مختلفــة. 

 لــكل مرحلــة روح وجنــود، ويف محنتنــا األخيــرة والتــي مــا زالــت مســيطرة علــى وطننــا وعلــى 
العالــم أجمــع، يظهــر لنــا جنــود جامعــة النجــاح الوطنيــة، مجالــس اجلامعــة وجلانهــا األكادمييــة 
واإلداريــة وطلبــه كٌل يف موقعــه قــد عمــل، أثنــاء التواجــد يف اجلامعــة علــى رأس عملهــم أو يف 
منازلهــم إميانــاً برســالتهم اخلالــدة جتــاه جيــٍل لــه احلــق يف احليــاة والتعلـّـم، وإننــي يف هــذا املقــام، 
ال يســعني إال أن أعبــر عــن جزيــل شــكري وعرفــان أســرة اجلامعــة عمومــاً زمــاء وطلبــة، للجنــود 
املجهولــن الذيــن وصلــوا الليــل بالنهــار لتحقيــق أســمى أمنياتنــا يف هــذه املرحلــة بإنقــاذ فصــول 
دراســية مــن الضيــاع مــن عمــر أبنائنــا، وأخــّص بالشــكر أســرة مركــز التعلـّـم اإللكتروني الذيــن كانوا 
أول مــن لّبــى النــداء، ليســّخروا كل وقتهــم وجهدهــم إلجنــاح املســيرة التعلّميــة اإللكترونيــة، كمــا ال 
ننســى أن نذكــر الزمــاء يف مركــز احلاســوب والزمــاء األكادمييــن يف اجلامعــة، واملتطوعــن مــن 

زمــاء وطلبــة، متمنيــاً ألبنائــي الطلبــة النجــاح والتفــوق ودوام الصحــة والعافيــة.

وختامــاً نســأل اهلل أن تكــون اجلائحــة ذكــرى، نســتخلص منهــا العبــر ونعمــل علــى إرســاء 
منظومــة تعلّــم إلكترونــي عامليــة واضحــة املعالــم.
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أ. د. ماهر النتشة

P h .D. Maher Natsheh

9

كلمة رئيس جامعة النجاح الوطنية



www.najah.edu 10



لماذا هذا الكتيب؟لماذا هذا الكتيب؟

العظيــم، ليبــدأ باالنتشــار يف أكثــر مــن 100 دولــة حــول العالــم. دخــل الفيــروس إلــى فلســطن مــن 
ــت  ــة بي ــه الســام "مدين ــى مســقط رأس ســيدنا عيســى علي ــق إل ــي صدي ــد يونان ــارة وف خــال زي
حلــم". وأعلنــت مدينــة الســام مدينــة موبــوءة، ومت إعــان احلجــر الصحــي عليهــا،  فحزنــت أجراس 
الكنائــس ومــآذن اجلوامــع والتــزم التلحميــون بالقــرار بجــرأة وشــجاعة حلمايــة بقيــة الفلســطينين. 

ويف اليــوم اخلامــس مــن األســبوع األول مــن آذار  2020 أعلــن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس 
مرســومه الرئاســي األول اخلــاص بوبــاء الكورونــا، والــذي ينــص علــى إعــان رســمي حلالــة الطوارئ 
تلــى ذلــك مجموعــة مــن اإلجــراءات الرســمية والتــي كان أهمهــا إغــاق جميــع املؤسســات التعليميــة 
يف فلســطن ملــدة 30 يومــاً، وقــد تلــى ذلــك إعــان آخــر بالتمديــد ملــدة 30 يومــاً بتاريــخ 2 نيســان 

http://www.alquds.com/articles/1583439566631869400/ .مــن العــام نفســه

وبــادرت جامعــة النجــاح الوطنيــة إلعــان التزامهــا بهــذا القــرار، وإعــان إغــاق اجلامعــة، 
واســتمرار العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال التحــول نحــو التعلــم اإللكترونــي. 

يأتــي هــذا الكتيــب توثيقــاً لتجربــة اســتثنائية عاشــتها جامعــة النجــاح 
ــي مــن العــام الدراســي 2020/2019،  ــة يف الفصــل الدراســي الثان الوطني
عندمــا قــرع جــرس وبــاء الكورونــا يف فلســطن، بعــد أن غــادر ســور الصــن 
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هــذا الكتيــب يوثــق آليــة إدارة األزمــة يف اجلامعــة، ومواجهــة التغيــرات املســتمرة، وكيفيــة وضــع 
خطــة الطــوارئ وتشــكيل مجموعــات العمــل اإلداريــة والفنيــة والتقنيــة والداعمــة، وظهــور مجتمعــات 
ــم املســتمرة، وحتــول اجلامعــة إلــى مجتمــع تعلمــي بامتيــاز، باإلضافــة لكونهــا مؤسســة تقــدم  التعل

البرامــج التعليميــة. 

يتكــون هــذا الكتيــب مــن ســتة فصــول حيــث يبــدأ الفصــل األول بعنــوان صدمــة الكورونــا وكيفيــة 
تعامــل اجلامعــة املبدئــي مــع هــذا اخلبــر، وردة الفعــل األولــى للقــرار، ومــن ثــم ينتقــل بنــا إلــى 
آليــة اتخــاذ القــرار وحكمتــه، ومــن ثــم املناقشــة ســوياً يف  اخليــارات املتوفــرة إلدارة األزمــة مــروراً 
باخلــروج مــن املنطقــة اآلمنــة والوصــول حلالــة الفوضــى والتفــاوض مــع املتعلمــن، ومــن ثــم العــودة 
ــة،  ــة واإلعامي ــة واملجتمعي ــة والطابي ــة واألكادميي ــم املتنوعــة اإلداري ــات التعل ــق مجتمع ســوياً خلل
ويف اخلتــام يتــم تســليط الضــوء علــى أهــم الــدروس والعبــر املســتفادة مــن التجربــة، والتــي وجــب 
انعكاســها علــى سياســات مســتقبلية فيمــا يتعلــق بالتعلــم اإللكترونــي وبيداغوجيــا التعليــم والتعلــم، 
والتقييــم البديــل، وطريقــة طــرح البرامــج األكادمييــة، والــدور الطابــي يف اجلامعــة بشــكل خــاص، 

ورمبــا يف فلســطن والعالــم بشــكل عــام.

 بوركــت القيــادة احلكيمــة للجامعــة، واملجالــس األكادمييــة واجلهــود العاملــة يف جامعــة النجــاح 
الوطنيــة، وثمنــت  العقــول املبــادرة واملتطوعــة، والســواعد الطابيــة، والعاملــون املنتمــون الذيــن 

ــون خلدمــة جامعتهــم دائمــاً. يتفان

إنتمــاء وعطــاء وصمــود وإصــرار وعمــل دؤوب ووفــاق وخــاف ونقــاش وعمــل جماعــي كان عنــوان 
هــذه الرحلــة ورمــز هــذه املرحلــة. أغلقــت أســوار اجلامعــة أمــام العاملــن والطلبــة ، وفتــح فضاؤهــا 
أمــام اجلميــع، لــم يعــد هنالــك أي حــدود تقيــد عمليــة التعلــم فغيــاب املــكان،  قيــم الزمــان، ووثــق 

احلنــان، وأكــد االلتــزام وفتــح العنــان. 
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01
عرفــت منظمــة الصحــة العامليــة )2019( فيروســات كورونــا علــى أنهــا  فصيلــة كبيــرة مــن 
الفيروســات التــي قــد تســبب املــرض للحيــوان واإلنســان، وقــد  تســبب لــدى البشــر حــاالت عــدوى 
اجلهــاز التنفســي التــي تتــراوح حدتهــا مــن نــزالت البــرد الشــائعة إلــى األمــراض األشــد وبخاصــة 
مثــل متازمــة الشــرق األوســط التنفســية واملتازمــة التنفســية احلــادة . ويســبب فيــروس كورونــا 
ــه مــرض معــد، ومت  ــى أن ــا كوفيــد-19،  والــذي يعــرف عل املُكتشــف مؤخــراً مــرض فيــروس كورون
االعــان عنــه بعــد انــدالع الفاشــية يف مدينــة يوهــان الصينيــة يف كانــون األول/ ديســمبر 2019. 
اجلديــر  ومــن  بتصــرف(.  منقــول   https://tinyurl.com/u8j5uoa إلكترونــي  مصــدر   (
بالذكــر أنــه قــد  مت تصنيفــه كجانحــة مــن قبــل  منظمــة الصحــة العامليــة  بتاريــخ 11 آذار 2020. 

أعلنــت فلســطن مــن خــال مرســوم رئاســي حالــة الطــوارئ العامــة ودعــت جميــع مؤسســات 
ــت  ــرار وأعلن ــذا الق ــة النجــاح له ــى إغــاق مؤسســاتها، وقــد اســتجابت جامع ــم إل ــة والتعلي التربي

ــي.  ــم اإللكترون ــى خطــة طــوارئ للتعل ــدء العمــل عل ــخ 5 آذار 2020 وب إغــاق اجلامعــة  بتاري

www.najah.edu15
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وقــد اجتمعــت جلنــة إدارة املخاطــر يف اجلامعــة، وكلفــت مركــز التعلــم اإللكترونــي بوضــع خطــة 
للتعلــم اإللكترونــي. وذلــك بعــد أن مت نقــاش املوضــوع بشــكله األولــي. وخــال يومــي عمــل مت تشــكيل 
خطــة عمــل ومت تقــدمي اخلطــة أمــام جلنــة إدارة املخاطــر ومناقشــتها واملوافقــة عليهــا، وأخــذ القــرار 
باســتمرار العمليــة التعليميــة وبــدء التعلــم اإللكترونــي مــن تاريــخ 15 آذار 2020 ، أي بعــد أســبوع 

واحــد مــن إعــان حالــة الطــوارئ. 

 ومت اتبــاع منهجيــة علميــة يف إعــداد اخلطــة، ومت عمــل حتليــل بيئــي للتعلــم اإللكترونــي تبعــه 
خطــوات مســتمرة وهــي:  

التشاور املستمر مع إدارة اجلامعة.  	

االطاع على جتارب املؤسسات التعليمية العاملية. 	

االطاع على تعليمات اليونسكو واحلكومات للدول األخرى. 	

حتليل سياسات التعليم يف ظل الطوارئ. 	

اجتماع مع فريق مركز التعلم اإللكتروني. 	

اجتماع مع فريق من مركز احلاسوب. 	

استشارة أعضاء هيئة تدريسية من الكليات املختلفة . 	

جتريب محاضرات الكترونية وأدوات تقنية مختلفة.  	

متابعة تعليمات وزارة التعليم العالي.   	

جتهيز قائمة باألدوات التكنولوجية املمكن استخدامها.  	

اقتراح سيناريوهات مختلفة وجتريبها وتقييمها. 	

www.najah.edu 16
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 وفيما يلي ملخص هذه اخلطة: 

ــا  ــة الطــوارئ يف فلســطن، وم ــد إعــان حال ــي بع ــع  احلال ــد حــول الواق ــدأت اخلطــة بتمهي ب
تبعهــا مــن إغــاق املؤسســات التعليميــة ملــدة شــهر مــن تاريــخ 6-3-2020. وقــد اســتجابت جامعــة 
النجــاح الوطنيــة للقــرار الرســمي الصــادر عــن رئيــس دولــة فلســطن، وأعلنــت إغــاق اجلامعــة مــدة 
شــهر.  ومــن ثــم اســتعراض إحصائيــات هامــة حــول التعليــم يف حينــه   290 مليــون طالــب حــول 
العالــم يف 13 دولــة توقــف فيهــا التعليــم مؤقتــاً مــدة أســبوعن علــى األقــل منــذ بدايــة العــام نــاجت 

عــن الوبــاء ) اليونســكو،2020(.

ومت حتديــد حجــم اخلطــر يف البدايــة علــى أنــه قليــل إلــى متوســط. واحتســاب عــدد أيــام 
تعطيــل الــدوام يف اجلامعــة: يف املرحلــة األولــى ب 18 يومــاً دراســياً نظــراً لوجــود عطلتــن رســميتن 
خــال الفتــرة املذكــورة ووجــود 10 أيــام عطــل أســبوعية. وكانــت هــذه  الفتــرة مــا بــن 5 آذار إلــى 
5 نيســان 2020.  ولكــن اإلغــاق جــدد الحقــاً حتــى تاريــخ 5 أيــار 2020، وجــدد للمــرة األخيــرة 

حتــى 5 حزيــران.

ــدوام  ــد ال ــل ومتدي ــم تعطي ــا أن  يت ــا إم ــل فمنه ــى عــدة بدائ ــل  عل ــد شــملت اخلطــة  العم وق
أســبوعن يف نهايــة الفصــل، وعــدم اعتبــار فتــرة االمتحانــات جــزءاً مــن الفصــل الدراســي، أو 
اســتبدال التعلــم الوجاهــي بالتعلــم االلكترونــي، أو إلغــاء الفصــل الصيفــي. أو الدمــج بــن  التعلــم 
ــد العــودة.  وخــرج القــرار اإلداري للجامعــة بشــكل واضــح وصريــح يف  االلكترونــي والتعويــض عن

ــرة الطــوارئ.   ــي خــال فت ــم اإللكترون ــم الوجاهــي بالتعل اســتبدال التعل

أما فرضيات العمل للخطة املقترحة األولية فقد كانت:  

عدم التواجد يف اجلامعة ال ينطبق على األساتذة واإلدارين، وإمنا فقط على الطلبة.. 1

إمكانية إعادة النظر يف فترة اإلغاق ملدة أسبوع مثًا قابلة للتجديد إن ساءت األوضاع.. 2

مرونة يف النظام اإلداري واألكادميي يسمح بتغييرات جوهرية خال فترة الطوارئ.. 3

حتويــل االمتحــان األول ملــن لــم يــؤده جلميــع الشــعب إلــى مشــروع يقــوم الطلبــة بإعــداده . 4
وتســليمه الكترونيــاً ويتــم تصحيحــه مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية خــال اإلغــاق. 

عقد امتحان الكتروني غير متزامن مرتبط بالوقت.. 5
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تشكيل جلان فنية داعمة للتعلم اإللكتروني. . 6

نســبة املتدربــن علــى التعلــم اإللكترونــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 88.0%، ولكــن . 	
نســبة املتمكنــن بدرجــة أعلــى مــن جيــد هــي 60% ) مركــز التعلــم االلكترونــي، 2019 (. 

نســبة الطلبــة الذيــن ميتلكــون جهــاز ذكــي 90% والذيــن ميتلكــون جهــاز حاســوب هــم %65 . 8
)املصــدر: اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،2019(

يوجد يف أرشيف اجلامعة االلكتروني 9750 محاضرة مصورة موزعة على 340 مساق. . 9

يوجد 2120 مساقاً الكترونياً منها 359 مساق كامل والباقي مساند. . 10

يوجد 55 مساقاً مصمم ومقيماً مفتوحاً للمجتمع بشكل مجاني.. 11

12 . .)MOOC مت تصميم مساقن مفتوحي املصدر )مووك

وقــد عرضــت اخلطــة ملخصــاً  لتجربــة الصــن يف اســتخدام التعلــم االلكترونــي لإلســتئناس بهــا 
واســتخاص الــدروس والعبــر، حيــث مت تعليــق الفصــول الدراســية يف الصــن) 200 مليــون طالــب( 
ــل   ــر وحتمي ــي لتطوي ــم العال ــدارس، وأخــرى ملؤسســات التعلي ــة للم ومت اســتحداث منصــة الكتروني
مســاقات الكترونيــة عليهــا، بحيــث تكــون تفاعليــة، ولكــن واجهــت املــدارس واجلامعــات مشــكلة 
ــى تدهــور النظــام  ــؤدي إل ــة يف اللحظــة نفســها ي ــث أن دخــول آالف الطلب الطاقــة االســتيعابية حي
وجمــوده الكترونيــاً ممــا شــكل عائقــاً أمــام فاعليــة النظــام. غيــر أن هــذا لــم مينــع مــن التحــول مــن 
ــر مــن 24000 مســاق  ــر أكث نظــام االلتقــاء املباشــر إلــى غيــر املباشــر، ومت خــال أســبوعن تطوي
الكترونــي. كمــا مت تطويــر 260 فيديــو قصيــر وأكثــر مــن 10000 مجموعــة تواصــل اجتماعيــة 
الكترونيــة مغلقــة. ويف املناطــق التــي ال يوجــد فيهــا انترنــت مت اســتخدام التلفزيــون لبــث دروس 
تعليميــة ) مركــز الدراســات العامليــة،2020 (. كمــا مت تطويــر مســاق الكترونــي مفتــوح بــكل اللغــات 
ــي  ــر والت ــدروس والعب ــة واســتخاص ال ــن التجرب ــرض. ومت االســتفادة م ــن امل ــة م ــة والتوعي للوقاي
تركــزت علــى ضــرورة التعامــل مبرونــة يف اخليــارات التكنولوجيــة ملراعــاة التفــاوت يف القــدرات 
والتنــوع يف التعلــم  االلكترونــي املتزامــن وغيــر املتزامــن، كمــا مت التركيــز علــى  فتح املجــال للمبادرات 
الفرديــة، وســرعة االســتجابة للتغيــرات الطارئــة واإلصــرار علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة مهمــا 

حــدث، مــع التأكيــد علــى وضــع نظــام متابعــة ودعــم فنــي واضــح.   
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أما التحديات املتوقعة فكان من أهمها:

اجلاهزية يف خوادم اجلامعة الستيعاب األعداد الكبيرة من الطلبة.. 1

التفاوت يف القدرات احلاسوبية لدى أعضاء الهيئة التدريسية. . 2

جاهزية اإلدارة  للمرونة، تبعاً للحاجة يف التعليمات والقوانن.. 3

ضيق الوقت لكثير من التجهيزات لذا علينا اتباع أبسطها. . 4

فيما يلي نتائج مسح أولي حول البنية التحتية للطلبة واملدرسني:

الفقرة
طالبمدرس

     ال    نعم     ال    نعم
%ت%ت%ت%ت

12278.73321.3181663.7103536.3لدي جهاز حاسوب أو البتوب 

94.885.2273996.11123.9	14لدي هاتف نقال ذكي  

13285.22314.8228580.156619.9لدي انترنت يف البيت

476.3	6944.58655.567723.721أعتقد أن التعلم االلكتروني حل جيد  

4261.1110938.9	23.91	11876.13أعتقد أن التعلم االلكتروني حل جزئي  جيد 

5434.810165.264522.6220677.4درست سابقا يف مساقات على موودل

استخدمت يف مساقاتي السابقة شبكات 
6340.69259.4103536.3181663.7التواصل االجتماعي 

لدي معرفة ببرامج املايكروسفت وورد 
60.2113439.8	1	12077.43522.61وبوربوينت

10467.15132.9203971.581228.5أفضل تعويض احملاضرات الحقاً 

وجود مركز فني داعم باجلامعة سيساعدني 
11071.04529.0143950.5141249.5كثيراً للتغلب على التحديات الفنية 

ياحــظ مــن اجلــدول أعــاه أن حوالــي 79% مــن املدرســن لديهــم جهــاز حاســوب ، وذلــك 
ــة  ــة ، أمــا أجهــزة الهاتــف الذكــي فقــد ارتفعــت النســبة للمدرســن والطلب مقابــل 64% مــن الطلب
لتصــل حلوالــي 94% فأعلــى.  وفيمــا يتعلــق بتوفــر االنترنــت فقــد انخفضــت النســبة لتصــل %80 
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للطلبــة و84% للمدرســن.  وشــكلت هــذه اإلحصائيــات حالــة مــن التوتــر لكيــف ميكــن تأمــن 
التعلــم االلكترونــي للطلبــة الذيــن ليــس لديهــم أجهــزة، أو حتــى إنترنــت، أمــا فيمــا يتعلــق باالجتاهــات 
ــة. وقــد شــكلت  ــدى الطلب ــدى املدرســن ومنخفضــة ل ــت متوســطه ل ــي فكان ــم االلكترون نحــو التعل
البيانــات أعــاه قاعــدة متينــة مــن البيانــات للتخطيــط علــى أساســها كمــا ســيتم تفصيلــه الحقــاً. 

ــا  ــرة يف كل منه ــبة املخاط ــع نس ــا م ــار منه ــددة لالختي ــيناريوهات متع ــرض س ومت ع
ومتطلبــات التنفيــذ كمــا يلــي: 

درجة املخاطرةالتعميمات االدارية املطلوبةمتطلبات التنفيذإجراءات التطبيقالسيناريو 

السيناريو األول:

تعلم الكتروني مباشر 
مبعنى أن تستمر 

احملاضرات بنفس 
جدولها ويلتقي 
الطلبة وأعضاء 

الهيئة التدريسية 
سوياً زمانياً ولكن كل 

مبكانه ومن جهازه. 

يتم اإلعان عن . 1
ذلك الكترونياً 
للطلبة وعلى 

األستاذ أن يقوم 
باللقاء الدراسي 

كاملعتاد. 
يتم متابعة ذلك من . 2

قبل مركز التعلم 
االلكتروني عن 

طريق تطوير نشرة 
إرشادية بسيطة 

ومختصرة. 
اجتماع سريع . 3

بن مركزي 
التعلم االلكتروني 

واحلاسوب 
لتوضيح جاهزية 
البنية التحيتية. 

طاقة استيعابية . 1
عالية للخوادم 
والسيرفرات 

بحيث تستوعب 
6000 طالب يف 

آن واحد.
يتم حتديد آلية . 2

التواصل من خال 
غرف صفية على 
موودل BBB أو 

من خال مجموعة 
على سكايب أو 
 ZOOM زووم

خط دعم فني . 3
متواصل للطلبة. 

خط دعم فني . 4
متواصل ألعضاء 
الهيئة التدريسية.

دعم فني ملوقع . 5
اجلامعة. 

متابعة حثيثة . 6
من قبل مركز 

احلاسوب . 

تعميم ألعضاء . 1
الهيئة التدريسية   

للعمل.
تعميم نشرة . 2

إرشادية آللية 
العمل ألعضاء 

الهيئة التدريسية.
تعميم للطلبة . 3

لإللتزام 
باحملاضرات.

 تغطية إعامية . 4
للوصول جلميع 

الطلبة. 

مت التجريب خال 
األيام املاضية ومت 

استخدامه يف 
تدريس الدكتوراه 

واملاجستير 

عالية
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درجة املخاطرةالتعميمات االدارية املطلوبةمتطلبات التنفيذإجراءات التطبيقالسيناريو 

السيناريو الثاني:

تعلم الكتروني غير 
مباشر مبعنى أن 
يتم بناء املساقات 
االلكترونيه على 
موودل، والدمج 
بن احملاضرات 

املصورة، ووضعها 
على موودل ضمن 

تصميم املساق. 
مع تكليف الطلبة 
مبشروع وحتميله 

الكترونيا.  

التعميم على . 1
أعضاء الهيئة 

التدريسية لبدء 
العمل على 

تصميم املساقات.
متابعة حثيثة . 2

من مركز التعلم 
اإللكتروني 

والنائب األكادميي 
وعمداء الكليات. 

تشكيل جلنة . 3
فورية للتقييم .

تشكيل طاقم . 1
عمل طوارئ 

من مركز التعلم 
اإللكتروني 

وفنيي املختبرات 
بالكليات. 

تكليف مدرسي . 2
املساقات بالبدء 

بتطوير املساقات 
غير املطورة. 

تعميم ألعضاء . 1
الهيئة التدريسية  

باملطلوب.
تشكيل جلنة . 2

التقييم.
التعميم جلميع . 3

الطلبة. 

قليلة

السيناريو الثالث:

عرض احملاضرات 
املصورة بشكل دوري 
على صفحة اجلامعة 

وجتهيز  خطة 
جميع املساقات على 
موودل مع مجموعة 

من األنشطة املطلوبة 
من الطلبة كامتحان 
أول ليقوم بها ويتم 

عرضها على موودل 
وتسليمها خال 

أسبوع حسب طبيعة 
األنشطة. 

التعاون بن مركز . 1
التعلم االلكتروني 
ودائرة العاقات 

العامة لنشر 
الفيديوهات.

كل أستاذ يقوم . 2
بتحضير االمتحان 

األول للطلبة أو 
نشاط تقيمي 
ويتم تصميمه 

على موودل ليتم 
تسليمه أيضا على 

موودل. 
يتم وضع آلية . 3

واضحه للتقييم . 

تكليف األساتذة . 1
باملطلوب على أن 

يكون هنالك تفاصيل 
واضحه للعمل.

جتهيز املساقات . 2
بشكلها األولى 

بحيث تشمل خطة 
املساق واألنشطة 

والفيديوهات 
املصورة إن وجدت. 

فريق عمل من مركز . 3
التعلم االلكتروني 
وفنيي املختبرات 

وأساتذة املساقات 
وعمداء الكليات. 

 تعميم ألعضاء . 1
الهيئة التدريسية  

باملطلوب.
تشكيل جلنة . 2

التقييم لألنشطة 
.

التعميم جلميع . 3
الطلبة.

معدومة

السيناريو الرابع:

كل مدرس يقوم 
بعمل فيديوهات 
باستخدام جواله 
ملفاهيم من مواده 

ونشرها عبر 
صفحة اجلامعة 
لطلبته وذلك من 
خال صفحات 

الكليات.  مع 
مشروع و تفاعل من 

خال منتدى. 

تعتمد على كل 
أستاذ لوحده، 

ويتم التواصل مع 
اجلامعة لنشرها 

على صفحة 
الكليات. 

عمل نشرة . 1
حول مواصفات 

الفيديوهات.
عمداء الكليات . 2

يقومون باملتابعة 
مع كل أستاذ. 

تعميم جلميع 
أعضاء الهيئة 

التدريسية. 

متوسطة
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www.najah.edu 222 ركزت اخلطة على التوصيات التالية تبعًا للمعطيات السابقة: 

تبسيط اخليارات ما أمكن لنتمكن من عملها.. 1

رفــع نســبة االســتيعاب للخــوادم لعــدد املســجلن يف اللحظــة الواحــدة، وذلــك مــن خــال . 2
إمــا توزيــع الكليــات علــى خــوادم مختلفــة، أو مــن خــال اخلــروج للســحابات االلكترونيــة . 

تشكيل جلنة متابعة لتنفيذ السيناريو بشكل دوري. . 3

البدء الفوري بالتطبيق من خال اإلعان ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.. 4

تشــكيل وحــدة دعــم فنــي  مــن مركــز التعلــم االلكترونــي، ومركــز احلاســوب وفنيــي . 5
التدريســية. الهيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  مــن  املتطوعــن  مــن  ومجموعــة  املختبــرات، 

توفيــر خــط هاتــف مباشــر مجانــي عــدد 2 أحدهمــا ملســاعدة الطلبــة، واآلخــر ألعضــاء . 6
الهيئــة التدريســية. 

املرونة يف اخليارات بحيث تتاءم مع االختافات بن أعضاء الهيئة التدريسية كما يلي: . 	

الطلــب مــن املدرســن جتهيــز خمــس محاضــرات إمــا مــن خــال الفيديوهــات، أو ملــف ورقــي، 
أو بوربوينــت أو ملــف صوتــي  باإلضافــة إلــى مشــروع عمــل يقــوم بــه الطلبــة وهــم يف بيوتهــم ويتــم 
ــاً ووضعــه علــى برنامــج اكتشــاف الســرقة العلميــة Turnitin  : علــى أن يقــدم  ــه الكتروني حتميل
كل أســتاذ تقريــراً كامــًا عمــا قــام بــه لرئيــس قســمه بعــد إنتهــاء فتــرة الطــوارئ للمرحلــة األولــى. 

ــة الطــوارئ،   ــى الشــهر األول مــن إعــان حال ــزت عل ــد رك وياحــظ ممــا ســبق أن اخلطــة  ق
ــد إعــان  ــذات بع ــذ اخلطــة، وبال ــر أســبوعي يف تنفي ــى تغيي ــرات دعــت إل ــك عــدة متغي ــى ذل وتل
ــل  ــك العم ــد ذل ــة الفلســطينية. ومت بع ــن قبــل احلكوم ــدة شــهر آخــر م ــة الطــوارئ مل ــد حال متدي
ــرة  ــة فت ــى حيثيــات اخلطــة لتصبــح طيل ــي عــن بعــد ومــن البيــت. ومت تعديــل ســريع عل بشــكل كل
ــة مــن التغييــر يف القــرارات  الطــوارئ وبالتدريــج حتــى إنتهــاء الفصــل الدراســي. ممــا شــكل حال
ــى مســتوى  ــؤ بهــا عل ــم يكــن مــن الســهل التنب ــي ل بشــكل تتابعــي تبعــا للمســتجدات الســريعة والت

ــن.  ــوم اثن ــرار حكومــي يف مؤمتــر صحفــي أســبوعي كل ي ــا بق ــن عنه ــي يعل ــد والت البل

وقــد ركــزت حيثيــات اخلطــة للفصــل الدراســي علــى املرونــة يف اســتخدام األدوات التكنولوجيــة 
ــات  ــاً إلمكاني ــا تبع ــت، وغيره ــوودل ومجموعــات الواتســأب، واجلوجــل مي ــزووم وامل كالفيســبوك وال
املــدرس التقنيــة ورغبتــه، حيــث أن األهــم هــو أن يشــعر املــدرس بالثقــة يف االســتخدام وحريــة اخليــار.  



الفصل الثاني2

 إدارة األزمة إدارة األزمة
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02

ــى  ــات، فعل ــرة التحدي ــى الرغــم مــن كث ــز يف إدارة األزمــة عل ــة مــن التمي ــة حال شــهدت اجلامع
املســتوى التنظيمــي، بــادرت جلنــة إدارة املخاطــر للتخطيــط الســتمرار العمليــة التعليميــة التعلميــة، 
وشــكلت هيكليــة جديــدة للمتابعــة والتنفيــذ خلطــة الطــوارئ التعليميــة التــي أعدهــا مركــز التعلــم 
االلكترونــي، فتــم تشــكيل جلنــة إدارة املخاطــر برئاســة رئيــس اجلامعــة وعضويــة كل مــن نــواب 
للشــؤون  الرئيــس  نائــب  بــإدارة  للطــوارئ  الكليــات،  ومجلــس مصغــر  الرئيــس وبعــض عمــداء 
األكادمييــة وعضويــة نــواب الرئيــس ومديــرة مركــز التعلــم االلكترونــي وبعــض عمــداء الكليــات، 
وجلــان أخــرى متخصصــة للمتابعــة اليوميــة ، والرســم التوضيحــي التالــي يبــن الهيكليــة اجلديــدة 

إلدارة األزمــة : 
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مجلس األمناء ورئاسة الجامعة

لجنة إدارة المخاطر 

المجلس المصغر للطوارئ 

مجلس العمداء 

مجالس الكليات واألقسام 

مركز الحاسوب  لجان فنية متخصصة   مركز التعلم االلكتروني العالقات العامة 

الفصل الثاني

وبــادرت اللجــان واملجالــس بعقــد االجتماعــات الدوريــة ملناقشــة  التعليمات واإلرشــادات الصادرة 
مــن إدارة اجلامعــة حــول آليــة تنفيــذ خطــة الطــوارئ، وعملــت اجلامعــة كخليــة نحــل لتحافــظ علــى 
ــح  ــال مت فت ــى ســبيل املث ــة يف التعليمــات . فعل ــون مــع مرون ــة. بــروح القان ــة التعليمي املســيرة العملي
جميــع قواعــد البيانــات واملكتبــة للوصــول إليهــا مــن داخــل البيــت، كمــا مت فتــح الزاجــل لرصــد 

العامــات دون قيــود زمنيــة، ومت توفيــر دعــم فنــي مســتمر دون حــدود زمانيــة أو مكانيــة. 

شــهدت اجلامعــة يف هــذا الوقــت حالــة فريــدة مــن اللحمــة الداخليــة يف العطــاء والعمــل الــدؤوب 
وحتمــل املســؤولية فقــد اســتجاب أعضــاء الهيئــة التدريســية للتحــول للتعلــم االلكترونــي بشــكل 
فــوري وبــدون تــردد علــى الرغــم مــن أن العديــد منهــم ليــس لديــه معرفــة مســبقة باملوضــوع، وكانــت 
هــذه جتربتهــم األولــى ممــا أصابهــم بحالــة مــن التوتــر واإلصــرار علــى التعلــم والعمــل يف آن واحــد. 
وإقبــال متســارع علــى الــدورات التــي يعقدهــا  مركــز التعلــم االلكترونــي مســاء كل يــوم عبــر زووم، 
وأثبــت اجلميــع حتملهــم للمســؤولية ورغبتهــم بالعمــل يــداً بيــد ففــي كل كليــة كان هنالــك عــدة 
أعضــاء قــد عملــوا ســابقاً يف التعلــم االلكترونــي وكانــوا متميزيــن فيــه فلــم يتوانــوا عــن مــد يــد 
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العــون لزمائهــم وبالتنســيق والعمــل مــع منســق الكليــة الفنــي مــن مركــز التعلــم االلكترونــي، وســارع  
العمــداء ورؤســاء األقســام لتشــكيل مجموعــات الكترونيــة مغلقــة للتواصــل اليومــي مــع أعضــاء 
الهيئــة التدريســية والطلبــة بطــرق متعــددة كمجموعــات الفيســبوك أو مجموعــات الواتســاب أو 
االمييــات. كمــا تواصــل كل أســتاذ مــع طلبتــه بطــرق متنوعــة لإلطمئنــان عليهــم وحثهــم علــى العــودة 
للعمليــة التعليميــة واالســتماع ملشــاكلهم وتوفيــر احللــول املمكنــة لهــا. وكان مــن أهــم القضايــا التــي 
مت التركيــز عليهــا التواصــل االجتماعــي مــع الطلبــة، والتركيــز علــى صحتهــم النفســية واالطمئنــان 

علــى صحتهــم اجلســدية، باإلضافــة إلــى متابعــة أمورهــم األكادمييــة والتقنيــة. 

فــكان العمــل يتواصــل لســاعات الليــل بشــكل يومــي وعبــر الفضاء الســيبيري، ما بــن احملاضرات 
واللقــاءات واالجتماعــات الرســمية واالجتماعيــة والدعــم النفســي والــورش التطويريــة والتدريبيــة،  
وورش األســئلة واألجوبــة مــع الطلبــة واملدرســن واإلدارة وبشــكل وتيــري عشــوائي أحيانــاً، يف 
ــج  ــة والقســم والبرنام ــة والكلي ــى مســتوى اجلامع ــك عل ــد ذل ــح ينتظــم بع ــى  وأصب ــات األول البداي

واملســاق، وأحيانــاً مجموعــات العمــل الواحــدة يف كل مســاق. 

وممــا يســتدعي الوقــوف عنــده أيضــاً هــو املجموعــات الداعمــة التقنيــة التــي تطوعــت لتجريــب 
األدوات التقنيــة املســتحدثة وحــل املشــاكل املتوقعــة لدعــم مركــز التعلــم االلكترونــي والتســهيل عليــه 
يف إتخــاذ التوصيــات املهمــة يف املجــال التقنــي، والتــي كان مــن أهمهــا مجموعتــن مــن أعضــاء 
الهيئــة التدريســية مــن أقســام احلاســوب وهندســته وأيضــا طلبــة هــذه األقســام يف كليــة الهندســة 
ــم االلكترونــي التطوعيــة، كمــا أن مجموعــة مــن  وتكنولوجيــا املعلومــات حتــت اســم مجموعــة التعل
املتطوعــن مــن أصدقــاء مركــز التعلــم اإللكترونــي عملــوا بشــكل دوري ملســاندة التعلــم االلكترونــي 
كل يف كليتــه وكان يتــم التواصــل معهــم بشــكل أســبوعي ألخــذ تغذيــة راجعــه عــن مجريــات العمــل 
وحتديــات التعليــم وجتــارب ناجحــة للتغلــب علــى التحديــات، وكان لوجــود هــذه املجموعــة أثــر 
كبيــر لتعقــب اإلشــكاالت وحلهــا بشــكل ســريع. كان معظــم أعضائهــا مــن املبادريــن للعمــل بالتعلــم 
االلكترونــي قبــل األزمــة وبشــكل طوعــي ليســاند تعليمهــم النظامــي ولتحســن جــودة مخرجاتهــم. 

فقــد تدربــوا ســابقاً وصممــوا مســاقاتهم وعاشــوا التجربــة واســتمتعوا بهــا بهــدوء. 

باإلضافــة إلــى املجموعــة الفنيــة املشــكلة مــا بــن مركــز التعلــم االلكترونــي ومركــز احلاســوب 
الحتســاب وجتريــب الطاقــة االســتيعابية للخــوادم وآليــة زيــادة هــذه الســرعة والعمــل املســتمر 
للتغلــب علــى أي إشــكاالت تقنيــة محتملــة واملراقبــة املســتمرة لعــدة أيــام ، والتجريــب والقيــاس 
يف ظــروف صعبــة يغلــب عليهــا الترقــب والتأمــل والعمــل اجلــاد واحلــرص الشــديد، ولكــن اخلــوف 
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ــى 3الفصل الثاني ــه والتعامــل معهــا، حرصــاً عل ــذا فقــد مت حصــر كل االحتمــاالت ل مــن اخلطــأ كان مســيطراً ول
اســتمرار العمليــة التعليميــة بشــكل يليــق باجلامعــة. وكان مــا كنــا نتوقــع إذ أن التخطيــط كان 
مبســتوى عــال منــع وقوعنــا بأزمــات تقنيــة حقيقيــة وإمنــا تراجعــات حلظيــة كان يتــم التعامــل معهــا 

ــا.  ــا وحله يف حينه
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03
تأســس مركــز التعلــم اإللكترونــي عــام 2012 بهــدف تطويــر مســاقات الكترونيــة وتطويــر قــدرات 
أعضــاء الهيئــة التدريســية يف املهــارات املطلوبــة للتعلــم اإللكترونــي، ومت اعتمــاد منهــج التعلــم املدمــج 
ــة التدريســية، وتطويــر 350  ــم الوجاهــي، ومت تدريــب %80 مــن أعضــاء الهيئ ــم مســاند للتعل كتعل
مســاقاً مدمجاً و55 مســاقاً الكترونياً مفتوحاً بشــكل مجاني و2 مووك ) اكتشــف فلســطن والوراثة 
ــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، ودعــم متواصــل مــن  واملجتمــع( وبشــكل طوعــي ومبشــاركة فاعل

إدارة اجلامعــة وغيــاب سياســات وطنيــة داعمــة للتعلــم االلكترونــي.     

إدارة الجامعة 

مجموعة داعمة من 
المتميزين بالتعلم االلكتروني 

مجموعة داعمة من 
الطلبة 

مجموعة داعمة من
الخبراء في التكنولوجيا  

مجموعة دعم فني  مجموعة صديقة ناقدة 
من العمداء 

مركز الحاسوب  مركز التعلم االلكتروني 
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بــادر املركــز منــذ تأسيســه علــى وضــع خطــة عمــل طويلــة املــدى ترتكــز علــى عــدة محــاور 
أهمهــا تطويــر قــدرات أعضــاء الهيئــة التدريســية يف مجــال التعلــم االلكترونــي، وتصميــم مســاقات 
الكترونيــة ومدمجــة ومســاندة يف البرامــج األكادمييــة املختلفــة، وتطويرالبنيــة التحتيــة الداعمــة 
للتعلــم االلكترونــي، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مرجعيــة تشــريعية وطنيــة للتعلــم االلكترونــي، اآل 
ــة  ــادرات منطلق ــت املب ــك، فكان ــة مــن ذل ــع اجلامع ــع كان هــو عــدم وجــود أي سياســة متن أن الداف
مــن هــذه الفرضيــة بشــجاعة وإصــرار علــى اإلندمــاج مــع ركــب التســارع يف التكنولوجيــا قبــل فــوات 

ــي.  ــم االلكترون األوان وااللتحــاق بقطــار التعل

التعلــم االلكترونــي يف زمــن الكورونــا كان قــراراً فيــه مغامــرة غيــر أنــه حكيــم الســتمرار العمليــة 
التعليميــة، فقــد مت خــوض التجربــة والتحــول الكامــل دون اعتبــارات لنســبة النجــاح أوالفشــل، مــع 
اليقــن الكامــل بــأن العوامــل املؤثــرة اخلارجيــة كانــت قويــة جــداً، وقــد تعيــق حتقيــق أي جنــاح 
مهمــا كانــت اجلبهــة الداخليــة متينــة والبنيــة التحتيــة مجهــزة، فعلــى ســبيل املثــال البنيــة التحتيــة 
ــة يف فلســطن مــن حيــث شــبكات النفــاذ وقوتهــا وتوزيعهــا اجلغــرايف وســرعتها كانــت  التكنولوجي
خطــراً قويــاً علــى توفيــر األنترنــت للطلبــة يف أوقــات الــذروة وأعاقــت تعلــم العديــد مــن الطلبــة عــدة 
مــرات. ولــذا كان احلــل هــو املرونــة وتوفيــر البدائــل وتفهــم اإلشــكاالت ومتابعــة البدائــل وتوفيرهــا، 
وجتهيــز حلــول ســريعة وســيناريوهات محتملــة. فاســتمر التخطيــط اليومــي تبعــا للبيانــات الــواردة، 
واملعلومــات التــي تصــل مــن الطلبــة واألســاتذة، وبالفعــل كانــت البيانــات خيــر مرشــد لتطويــر العمــل 
بشــكل أســبوعي وأحيانــاً يومــي أو حلظــي، فالكثيــر مــن القــرارات كانــت تؤخــذ بنــاء علــى املعلومــات 

املتوفــرة ويعــاد حتديثهــا مبــا يســتجد منهــا تبعــا للحاجــة، فــكان إرادة إدارة إلدارة اإلرادة. 

فكانــت طريقــة صنــع القــرارات لولبيــة متداخلــة بحيــث يتــم أحيانــا أخــذ القــرار وثــم يتــم تغييــره 
أو الرجــوع عنــه بعــد جتريبــه، أو بنــاء علــى مــا نحصــل عليــه مــن تغذيــة راجعــه مــن امليــدان أو 
استشــارة مــن اللجــان الداعمــة أو االستشــارية منهــا. جتربــة مثيــرة أضــاءت طريقــة النجــاح للنجــاح 
يف غمــس الظــام لتشــرق شمســها يف ليالــي الكورونــا الدامســة. واســتمرت التجربــة علــى الرغــم من 
عــدم اليقــن، وتأثيــر املتغيــرات ورفــض الطلبــة وغيــاب سياســات الــوزارة والوضــع الصحــي املقلــق 
ــادت  ــال يف مؤسســة اعت ــرات جتعــل مــن التخطيــط ضــرب مــن اخلي ــي والعاملــي، وكلهــا متغي احملل

علــى االســتقرار وحســن التخطيــط والتنفيــذ. 

الثقــة التــي وضعتهــا إدارة اجلامعــة يف مركــز التعلــم االلكترونــي كانــت اســتثنائية، واســتطاع 
املركــز بإدارتــه وفريقــه متواضــع العــدد، أن يكــون علــى قــدر املســؤولية، فعمــل بشــكل متواصــل 
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20 ســاعة يوميــاً ، ســبعة أيــام أســبوعياً، مــا بــن التخطيــط والتطويــر والتدريــب واملتابعــة وكتابــة 
التقاريــر وتقــدمي الدعــم الفنــي وتصميــم املســاقات وعقــد االمتحانــات وتنظيــم اجلــداول ومتابعــة 
التقنيــات وجتريبهــا وتغييــر مواعيــد احملاضــرات وتعديلهــا ومتابعــة الشــكاوي وحلهــا إلــى غيــر ذلــك. 

وميكــن تلخيــص عمــل املركــز يف املهــام الرئيســة التاليــة:

اســتثمار جميــع املصــادر واملــوارد التعلميــة التعليميــة املتوافــرة واملعــدة ســابقاً مــن خــال . 1
حتميلهــا وتفعيلهــا ونشــرها وتســهيل الوصــول إليهــا مــن قبل أعضــاء الهيئة التدريســية والطلبة 
واملجتمــع احمللــي، فتــم نشــر جميــع احملاضــرات املصــورة وحتميلهــا علــى املســاقات التــي حتمل 
االســم نفســه بغــض النظــر عــن معدهــا، كمــا مت تفعيــل املســاقات االلكترونيــة املصممــة ســابقاً 

ومشــاركتها مــع جميــع مدرســيها بغــض النظــر عــن معديهــا بعــد أخــذ موافقتهــم. 

عقــد دورات تدريبيــة مســتمرة وبشــكل يومــي مســاء مبشــاركة املئــات مــن أعضــاء الهيئــة . 2
التدريســية حيــث عقــد املركــز مــا مجموعــه 50 دورة تدريبيــة مبتوســط 3 ســاعات تدريبيــة 
لــكل منهــا. وكل دورة يتــم حتديدهــا بنــاء علــى طلــب املشــاركن، ويتــم التنــوع بالــدورات مــا بــن 
دورات تقنيــة ودورات تربويــة وأخــرى إرشــادية . وقــد كان لرئاســة اجلامعــة دور كبيــر يف دعــم 
املشــاركن وتشــجيعهم مــن خــال افتتــاح بعــض هــذه الــدورات أو املشــاركة يف بعضهــا اآلخــر. 
وبعــد كل دورة يتــم حتميــل تســجيلها ونشــره علــى موقــع املركــز ليتــم العــودة اليهــا ممــن شــارك 
بهــا للتأكــد مــن نقطــة معينــة أو فكــرة مــرت ســريعاً،  أو ممــن لــم يتمكــن مــن املشــاركة بالــدورة 

لســبب أو آلخــر ويتطلــع إلــى االســتزادة مــن املعرفــة واكتســاب مهــارة جديــدة. 

جتريــب أدوات تقنيــة متعــددة جديــدة ومــن ثــم إعطــاء توصيــة إلدارة اجلامعــة، ومــن أهــم . 3
هــذه األدوات برنامــج زووم للصفــوف االفتراضيــة حيــث مت جتريبــه ومــن ثــم تدريــب طاقــم 
املركــز عليــه وشــراء حســابات مرخصــة للجامعــه وتدريــب أعضــاء الهيئــة التدريســية علــى 
االســتخدام األول وتلــى ذلــك االســتخدام املتقــدم لــه، مبــا يف ذلــك األمــن واحلمايــة خــال 

اللقــاءات االفتراضيــة عبــر زووم. 

حتميــل جميــع املســاقات علــى مــوودل حيــث أن املســاقات التــي كانــت موجــودة هــي فقــط . 4
ــة  ــا اجلامع ــي تطرحه ــي ال تتجــاوز 50% مــن املســاقات الت ــاً، والت ــاً أو جزئي املصممــة كلي
ــى  ــة إل ــن زاجــل اجلامع ــل م ــت بحاجــة للتحمي ــة املســاقات كان ــي أن بقي ــاً، ممــا يعن فصلي
ــة عليهــا. ــل املــواد التعليمي ــم مــن خالهــا بعــد حتمي ــة التعل مــوودل ليســتطيع املــدرس والطلب
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تصميــم املســاقات: مســاعدة أعضــاء الهيئــة التدريســية يف تصميــم مســاقاتهم مــن حيــث . 5
إضافــة اخلطــط واملــواد والفيديوهــات واملصــادر التعليميــة بأشــكالها املختلفــة، ومت تقســيم 
العاملــن باملركــز علــى الكليــات املختلفــة تبعــا لعــدد الطلبــة وعــدد املدرســن بهــا ليتــم 
توزيــع العمــل بينهــم يف تقــدمي املســاعدة املطلوبــة كمنســقن للكليــات، كمــا مت فتــح مســاقات 
كنمــاذج ليتــم العمــل بشــكل مشــابه لهــا. وبهــذا يتــم تســريع إجنــاز العمــل وإخراجــه بجــودة 

أفضــل.    

ــى إعــداد املهــام . 6 ــة شــائكة حيــث أنهــا تشــتمل عل ــارات: هــذه العملي إعــداد املهــام واالختب
وتنســيقها وإعــداد االمتحانــات احملوســبة وتنظيمهــا زمانيــاً وتقنيــاً ومــن ثــم متابعــة عقدهــا 
حلــل أي مشــكلة طارئــة كانقطــاع التيــار الكهربائــي مثــا، أو خلــل فنــي يف أجهــزة املدرســن 
أو الطلبــة. وثــم اســتخراج التقاريــر والعامــات للمدرســن ومتابعــة عقــد االمتحانــات غيــر 
املكتمــل منهــا ملــن لــم يتمكــن يف حينــه مــن تأديتهــا أو حــدث معــه خلــل فنــي. وكانــت املشــاكل 
ــاء العمــل كانــت عديــدة فالعديــد مــن األســاتذة املبادريــن  ــم أثن التقنيــة الناجتــة عــن التعل
أعــدوا امتحاناتهــم ومهامهــم بأنفســهم وهــذه تعــد نقطــة لصاحلهــم، ولكــن هــذا أدى إلــى 

هفــوة غيــر مقصــودة هنــا وهنــاك أعاقــت عقــد االمتحــان وكان البــد مــن تدخــل ســريع.

ــة التدريســية :مت إنشــاء العشــرات مــن الفيديوهــات . 	 ــي ألعضــاء الهيئ تقــدمي الدعــم الفن
ــا مت إنشــاء صفحــة فيســبوك للدعــم  ــة املصــورة ، كم ــة، واألدل ــة املكتوب ــة، واألدل التعليمي
الفنــي ، وصفحــة ســؤال وجــواب، باإلضافــة للمســاعدة الفوريــة عبــر خــط الهاتــف الســاخن 
املتواصــل. كان الدعــم الفنــي ممنهجــاً ومتنوعــاً وبشــكل متواصــل، ممــا كان لــه أكبــر األثــر 
ــاً ومنهــكاً  ــة التعليميــة يف ظــل األزمــة ولكــن يف الوقــت نفســه كان متعب ــى جنــاح العملي عل
للعاملــن مبركــز التعلــم االلكترونــي. وكان التواصــل بــن إدارة املركــز والعاملــن بشــكل 
فــوري مــن خــال مجموعــة علــى املســنجر ليتــم عــرض أي مشــكلة أو قضيــة أو استشــارة 
ويتــم وضــع احللــول بشــكل حلظــي. وكانــت هنــاك اجتماعــات أســبوعية لفريــق املركــز ليتــم 

عــرض اإلجنــازات والتحديــات. 

تقــدمي الدعــم الفنــي للطلبــة: وكان ذلــك مبعــدل 900 إمييــل يوميــاً وأكثــر مــن 400 مكاملــة . 8
هاتفيــة ومــا يــرد عبــر  صفحــة ســؤال وجــواب، ونتيجــة لذلــك مت إنشــاء صفحــة األســئلة 

األكثــر شــيوعاً. 
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تطويــر اســتبانات لتقييــم ســير العمليــة التعليميــة أســبوعيا للطلبــة وألعضــاء الهيئــة . 9
التدريســية وحتليلهــا وكتابــة تقاريــر عنهــا، وكان هنــاك اســتبانة تــوزع بشــكل اســبوعي علــى 
أعضــاء الهيئــة التدريســية لتقيــس مســتوى اإلجنــاز وأهــم التحديــات وتوصيــات التطويــر 
وذلــك لتكــون احللــول ليســت بشــكل مركــزي، وإمنــا نتيجــة ملــا يحــدث بامليــدان وعلــى 
ــر كبيــر يف رســم السياســات، واتخــاذ القــرارات،  أرض الواقــع. وكان لهــذه االســتبانات أث
وتطويرهــا بشــكل أســبوعي، ألن صــوت املــدرس كان نابعــاً مــن جتربتــه الشــخصية . أمــا 
اســتبانة الطلبــة فقــد مت توزيــع اســتبانه قبــل بــدء العمليــة التدريســية ملعرفــة واقــع البنيــة 
التحتيــة واســتبانة للتعــرف علــى آرائهــم واجتاهاتهــم والصعوبــات التــي تواجههــم بعــد 
األســبوع األول ويف األســبوع األخيــر مــن الفصــل الدراســي، وكان هنالــك تغيــر واضــح يف 
ــي.  ــم االلكترون ــى الرغــم مــن اســتمرار التوجهــات الســلبية نحــو التعل ــات عل حجــم التحدي

عمــل نســخ احتياطيــة يوميــة وشــهرية ملــوودل: خوفــاً مــن حــدوث أي إشــكالية للمســاقات . 10
ــز احلاســوب وأخــرى بشــكل  ــا واحــدة بشــكل مركــزي يف مرك ــع محتوياته املصممــة بجمي
يــدوي يف مركــز التعلــم االلكترونــي. وكان لهــذه النســخ أهميــة كبــرى وبالــذات بعــد إنتهــاء 
ــر مهماتهــم وامتحاناتهــم  ــة لعاماتهــم للرجــوع لتقاري ــة مراجعــة الطلب ــات وعملي االمتحان

ومتابعــة ذلــك. 

 تطويــر نظــام متكامــل للتعلــم االلكترونــي لكليــة هشــام حجــاوي وكليــة املجتمــع: ألنهــم . 11
لــم يعملــوا بالســابق يف هــذا املجــال، فتــم البــدء بالبنيــة التحتيــة ومــن ثــم تطويــر الكــوادر 
البشــرية وانتهــاء بفتــح املســاقات وتصميمهــا، وقــد متــت العمليــة يف زمــن قياســي ملنــع 
التأخــر بالعمــل وضمــان اســتمراره. وكان إلدارة الكليــة إرادة قويــة لدفــع التغييــر واإلصــرار 

علــى اإلجنــاز كمــا أن أعضــاء الهيئــة التدريســية كانــوا متعاونــن بشــكل كبيــر. 

تقــدمي تقاريــر يوميــة وأســبوعية إلدارة اجلامعــة ومجلــس العمــداء عــن واقــع التعلــم . 12
االلكترونــي موزعــه علــى أرقــام وإحصائيــات وحتديــات وإشــكاليات وحلــول وتوصيــات 
مقترحــة تبعــاً للمتغيــرات التاليــة: الكليــات، واأليــام، واألســابيع ، واملســاقات، وأعــداد 
الطلبــة، وأعــداد احملاضــرات، واملســتخدمن ملــوودل، وعــدد االمتحانــات والعامــات ونســب 

النجــاح. 
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 احصائيات عن التعلم االلكتروني في
 فترة الطوارئ  في الفصل الثاني من

العام الدراسي 2020-2019

فيمــا يلــي  إحصائيــات ونســب بيانيــة عــن الصعوبــات التــي واجهــت عمليــة التعلَــم االلكترونــي 
واجلهــود املبذولــة يف حــل تلــك الصعوبــات، ونســبة مشــاركة الطلبــة يف عمليــة التعلــم االلكترونــي، 
والتطبيقــات االلكترونيــة املســتخدمة يف العمليــة التعليميــة خــال مــدة التعلــم االلكترونــي يف الفصــل 
الثانــي 2019-2020 يف الفتــرة الواقعــة مــا بــن شــهر آذار وحتــى نهايــة أيــار 2020 ، ومت جمــع هــذه 
البيانــات مــن خــال أداة االســتبانة التــي وزعــت الكترونيــاً علــى أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة.

  ياحــظ مــن الرســم البيانــي أدنــاه أن األســبوع األول كان الدخــول فيــه علــى نظــام التعلــم 
االلكترونــي بشــكل كبيــر جــدا وبــدون تنظيــم، حيــث أن معظــم الطلبــة لــم يكــن لديهــم معرفــة بكيفيــة 
الدخــول ومواعيــده وآليــة انتظــام الــدوام ممــا شــكل حالــة مــن اإلربــاك لديهــم وكان اخلــوف ســبباً 
ــي أخــذت باالنتظــام الحقــاً بعــد األســبوع األول.  ــى النظــام، والت ــن عل يف ارتفــاع أعــداد املتواجدي
ومــن ثــم أخــذت ترتفــع وتنخفــض تبعــاً أليــام األســبوع وجدولهــم اليومــي. فمثــا ميكــن ماحظــة 

أيــام اجلمــع حيــث كان هنالــك انخفــاض ملحــوظ يف عــدد التحــركات علــى النظــام .
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بالتمعــن يف الرســومات البيانيــة  أعــاه ميكــن مشــاهدة أن البدايــات كانــت جريئــة وكانــت هنــاك 
رغبــة غيــر عاديــة لــدى الطلبــة للدخــول إلــى نظــام إدارة التعلــم مــوودل حتــى لــو كان هــذا مــن بــاب 
الفضــول، وبالــذات يف أول أيــام الــدوام الرســمي مــن 15-	1 آذار، وقــد شــكل هــذا الدخــول نكســة 
تقنيــة حــادة وذلــك لدخــول 23000 طالــب يف اللحظــة نفســها علــى النظام،  وســرعان مــا مت تداركها 
مــن خــال تنظيــم الدخــول تبعــاً للمحاضــرات وتغييــر جدولــة بعضهــا لتشــمل جميــع أيــام األســبوع، 
ولتمتــد لســاعات مــا بعــد املســاء يوميــاً. وممــا يشــير لــه الرســوم البيانيــة هــو االنتظــام الــذي حصــل 
يف عــدد مــرات الدخــول علــى مــوودل أيــام األســبوع، أيــام العطــل الرســمية ) اجلمعــة بالــذات( ممــا 
يــدل علــى وتيــرة ثابتــة واالنتقــال إلــى االنتظــام بشــكل تدريجــي. بعــد مــرور األســبوع األول والــذي 
ميكــن وصفــه بأفضــل أســبوع يف إجنــاز مركــز التعلــم اإللكترونــي، وأكثرهــا قلقــاً وتوتــراً، وأســبوع 

الفوضــى العارمــة للطلبــة واملدرســن، أمــا للجامعــة فهــو أســبوع االنتصــار علــى احلصــار. 

وقــد تزامــن مــع دخــول الطلبــة دخــول املدرســن لتصميــم املســاقات ومتابعــة األنشــطة وتقــدمي 
التغذيــة الراجعــة للطلبــة، ويشــير الرســم البيانــي أدنــاه إلــى ثبــات أعــداد املتواجديــن علــى النظــام، 
وهــو ميثــل أكثــر مــن 85 % مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بشــكل عــام و 100 % مــن املدرســن 
املتفرغــن، أمــا بقيــة املدرســن فقــد اســتخدموا تقنيــات أخــرى غيــر مــوودل، وذلــك لعــدم قدرتهــم 
علــى اســتخدامه ألنهــم لــم يتدربــوا، أوألنهــم حســوا بثقــة أعلــى يف اســتخدام مجموعات الفيســبوك 

املغلقة. 
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   أمــا الرســم البيانــي أدنــاه فيصــف التزايــد يف عــدد احملاضــرات والتــي عقــدت علــى زووم بعــد 
أن قــررت اجلامعــة شــراء رخــص لــزووم مــع بدايــة األســبوع الثالــث للحظــر، وتلــى ذلــك عقــد 
الــدورات التدريبيــة علــى آليــة اســتخدامه مــن قبــل املدرســن. وقــد واجــه مركــز التعلــم اإللكترونــي 
حتديــات عديــدة يف تنظيــم توزيــع الرخــص علــى املشــاركن نظــراً ألن الرخــص مت شــراؤها تبعــاً 
لعــدد احملاضــرات موزعــة علــى ســاعات اليــوم، ومت التنــاوب علــى اســتخدامها بشــكل دوري بعــد 
ــد متســارع يف عــدد املنضمــن  ــاك تزاي ــل األســاتذة.  وقــد كان هن ــم حجــز الرخــص مــن قب أن يت
الســتخدام زووم حيــث أن بدايــة األزمــة مت التنــوع باســتخدام األدوات وتــرك احلريــة للمــدرس، ولــذا 
كان التحــول مــن األدوات التقنيــة األخــرى للــزووم  تدريجيــاً والشــكل أدنــاه يعكــس التزايــد يف عــدد 
املســتخدمن واحملاضــرات املســجلة علــى الســحابة التابعــة لــزووم والتــي كان يعــود لهــا الطلبــة يف 

األوقــات التــي تناســبهم.   
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وقــد تابــع مركــز التعلــم االلكترونــي التقاريــر األســبوعية التــي يســتكملها مدرســو املســاقات مــن 
ــة واألدوات املســتخدمة،  ــات ومشــاركة الطلب ــات والتحدي ــق بالصعوب ــة فيمــا يتعل ــات املختلف الكلي
وذلــك ملتابعــة املجريــات، وحتســن األدوات واإلجــراءات. وتبــن أن الصعوبــات واملشــاكل التــي 
واجهــت أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة خــال مــدة 	 أســابيع مــن التعلم  توزعــت إلى صعوبات 
تقنيــة )انترنــت، كهربــاء، حاســوب(، عــدم التــزام  بعــض الطلبــة بالــدوام، صعوبــة متابعــة األنشــطة 
واملهــام االلكترونيــة ونقــص اخلبــرة التكنولوجيــة لبعــض أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة، وأمــا 
املشــكلة األهــم فهــي االتصــال والتواصــل مــع بعــض الطلبــة الذيــن انقطعــوا عــن الــدوام االلكترونــي 
وكان علــى املــدرس البحــث والتواصــل معهــم بشــتى الطــرق وأحيانــا دون جــدوى إمــا ألســباب 
صحيــة أو األســباب تتعلــق باحلالــة الناجتــة عــن عــدم االســتقرار، أو جلهــل بالتكنولوجيــا. وقــد 
رســم املدرســون صــورة رائعــة مــن العطــاء والتواصــل اإليجابــي مــع الطلبــة دون أن يخلــو املوضــوع 
مــن بعــض النهفــات هنــا وهنــاك وبعــض اإلشــكاالت يف إيجــاد لغــة للتواصــل وبالــذات أن اجلميــع 
يعانــي حالــة مــن التوتــر املســتمرة ممــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى القــدرة علــى الصبــر والتحمــل 

وهــذه تعتبــر حالــة طبيعيــة يف ظــل األزمــات. 

 وخــال  ســبعة أســابيع متتاليــة مــن التعلــم االلكترونــي  كانــت الصعوبــات واملشــاكل متفاوتــة 
ــة ملحوظــة وبشــكل واضــح  ــات التقني ــت الصعوب ــة أول أســبوع كان ــي بداي ــكل أســبوع ، فف ــا ل تبع
ومرتفعــة جــداً وشــكلت حالــة عامــة ناجتــة إمــا عــن قلــة املعرفــة أو اخلــوف مــن املجهــول ومقاومــة 
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التغييــر، ولكنهــا بــدأت تخــف وتــزول  تقريبــاً مــع احللــول واجلهــود املبذولــة خــال األســابيع التاليــة 
بســبب الدعــم الفنــي والــورش التدريبيــة التــي عقدهــا مركــز التعلــم االلكترونــي واألدلــة التوضيحيــة، 
وقــد انخفــض عددهــا وتغيــر نوعهــا أســبوعا بعــد أســبوع، وانتقلــت مــن كيــف أعمــل، إلــى كيــف أطــور 
وكيــف أحســن، وكان التواصــل املســتمر مــع فريــق مركــز التعلــم االلكترونــي عبــر الوســائل املختلفــة.

أمــا احللــول واجلهــود املبذولــة يف حــل املشــكات وتذليــل الصعــاب، فقــد أخــذت بالتزايــد تبعــاً 
ــة  ــى مســتوى الشــخص والكلي ــك عل ــن ذل ــم م ــة واخلطــأ والتعل ــاجت عــن التجرب ــك ن لألســابيع وذل
ومركــز التعلــم االلكترونــي واجلامعــة ككل، فقــد تعلمنــا مــن أخطائنــا وجتاربنــا ، فتحولنــا إلــى 
مؤسســة متعلمــة، فقــد مت تعميــم األدلــة التدريبيــة ونشــر املمارســات التعليميــة اجليــدة وتبــادل 

ــول وتزايدهــا يف حــل املشــكات. ــي يوضــح حجــم احلل ــي التال ــرات، والرســم البيان اخلب
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ومــن الطبيعــي أن الصعوبــات التقنيــة كانــت يف أوجهــا باألســبوع األول مــن حالــة الطــوارئ والتــي 
بــدأت بالتناقــص بشــكل ملحــوظ تدريجيــاً مــع ازديــاد اخلبــرة وتقويــة شــبكات األنترنــت للمدرســن 
والطلبــة بالتعــاون مــع مجموعــة االتصــاالت ومــزودي األنترنــت ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات وبالتأكيــد الطلبــة أنفســهم وعائاتهــم، فقــد كانــت هــذه اإلشــكاليات هــي األكثــر تأثيــراً 
يف تكرارهــا، وكان للبنيــة التحتيــة الضعيفــة يف فلســطن تأثيــر ســلبي وبالــذات يف بعــض املناطــق 
اخلارجــة عــن التغطيــة الفلســطينية لإلنترنــت، وقــد عمــدت اجلامعــة إلــى إيجــاد احللــول والبدائــل 

مــن خــال تأمــن األنترنــت للطلبــة، وتزويدهــم باألجهــزة، كمــا ســيتم التفصيــل الحقــاً. 
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 تراوحــت نســبة الطلبــة امللتزمــن مــا بــن 80-95 % ، فــكان هنــاك تفــاوت بــن األســابيع وبــن 
ــا نســبة انخفــاض يف  ــة الطــب يقابله ــات ككلي ــة يف بعــض الكلي ــزام عالي ــت نســبة الت ــات فكان الكلي
أعــداد امللتزمــن يف بعــض الكليــات مثــل كليــة القانــون، وهكــذا ولكــن تفاوتــت األعــداد أيضــاً تبعــاً 
للمــدرس وطبيعــة تعاملــه مــع الطلبــة وتعاطيــه مــع األزمــة. وممــا لعــب دوراً كبيــراً يف نســبة اإللتــزام 
بالــدوام هــو أنــه مت تســجيل جميــع احملاضــرات فــكان الطالــب  يســتطيع الرجــوع للمحاضــرة بالوقــت 

الــذي يريــد وأينمــا أراد وكيفمــا شــاء.

لــم يكــن مــن الســهل معرفــة عــدد الطلبــة الذيــن يعــودون للمحاضــرات املصــورة إال وقــت املهمــات 
والواجبــات واالمتحانــات حيــث كان هنالــك ارتفــاع ملحــوظ يف عــدد الطلبــة الذيــن يســلمون املهــام 

ويقومــون بالواجبــات االلكترونيــة ممــا وضــح أســباب التغيــب عــن احملاضــرة يف وقتهــا مــع االلتــزام 
بإعــادة ســماعها يف وقــت آخــر وبالوقــت الــذي يريــده الطالــب.  

ياحــظ التفــاوت يف االلتــزام للطلبــة باحملاضــرات، فمنهــم مــن التــزم طــوال الوقــت ومنهــم مــن 
جلــأ للرجــوع للتســجيات للمحاضــرات أو التعلــم الذاتــي، وبعضهــم مــن حــرم مــن ان يتعلــم بهــذه 
الفتــرة، وأعطــي احلــق بســحب املســاق، ألن ليــس لديــه اإلمكانــات التكنولوجيــة للتعلــم االلكترونــي. 

أمــا األســبوع األخيــر فــكان أســبوع االمتحانــات، وبالتالــي قــل عــدد الطلبــة تدريجيــاً.  

التزام الطلبة:
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الكثيــر مــن اإلشــكاالت كانــت يف تســليم املهــام والواجبــات، وقــدرة املــدرس علــى متابعتهــا، ممــا 
شــكل حالــة مــن الفوضــى التــي احتاجــت ملتابعــة مســتمرة مــن قبــل مركــز التعلــم االلكترونــي لكتابــة 
تقاريــر مــا بــن املدرســن والطلبــة توضــح حالــة املهــام ومواعيــد تســليمها وكيفيــة تصحيحهــا وتزويــد 
ــام  ــاء امله ــا أن بن ــر شــيوعاً. كم ــة األكث ــا للحال ــة واإلرشــادات الهامــة تبع ــة التعليمي الطرفــن باألدل
واالمتحانــات احملوســبة كان مــن أكثــر الطلبــات املتكــررة مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية، وأكثــر 
الــورش التــي عقــدت للمدرســن. كمــا أن لقــاءات متعــددة عقــدت مــع الطلبــة إلكترونيــاً إلرشــادهم 
إلــى آليــة تســليم املهــام وآليــة التعامــل يف حــال حــدوث مشــكلة تقنيــة أو انقطــاع حلظــي للكهربــاء 

أثنــاء عقــد االمتحانــات .

ــر، وكانــت نســبة املشــاكل  ــة فــكان تســليم املهمــات والتقاري ــى دوام الطلب أمــا املؤشــر اآلخــر عل
ــة تســليم  ــة لكيفي ــة للطلب ــه تعريفي ــرة لديهــم، ومت عمــل أدل ــة نظــراً لعــدم اخلب ــة جــداً بالبداي عالي
املهــام بعــد أن لوحظــت اإلشــكاالت والتحديــات وتدريجيــاً بــدأت املشــاكل بالتقلــص رويــداً رويــداً. 
فقــد زادت ثقــة الطلبــة بأنفســهم يومــاً بعــد يــوم وحتســنت قدراتهــم يف التعامــل مــع التقنيــات وقلــت 

عوامــل الرهبــة. 

األنشطة والمهام االلكترونية:

 التعلم اإللكتروني يف زمن الكورونا



www.najah.edu 44

ــي  ــة، والت ــارات التكنولوجي ــث امله ــى مســتوى املدرســن مــن حي ــي أعــاه إل يشــير الرســم البيان
كانــت قليلــة يف البدايــة وتزايــدت تدريجيــاً تبعــا لعــدة متغيــرات أهمهــا الرغبــة وعــدم وجــود بدائــل 
غيــر التعلــم اإللكترونــي، وثانيهــا االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة وثالثهــا التعلــم الذاتــي والتجربــة 
الشــخصية لهــم بعــد مبــرور الوقــت، فــكان التعلــم بالتجربــة واخلطــأ والرجــوع إلــى األدلــة التعليميــة 

وااللتحــاق اليومــي بالــورش التطويريــة التــي يعقدهــا املركــز.

الخبرة التكنولوجية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة:

الفصل الثالث
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ــددة  ــة بســبب اســتخدام وســائل متع ــدرة املدرســن للوصــول للطلب ــت زادت ق ــرور الوق ــع م وم
التواصــل  شــبكات  عبــر  أو  اإلمييــات،  عبــر  أو  هاتفيــاً،  إمــا  اليهــم  والوصــول  لهــم  لإلعــان 
االجتماعــي. ومــع مــرور الوقــت زاد التواصــل وقــل القلــق، وزادت متابعــة الطلبــة للمهــام التعليميــة 
املطلوبــة منهــم. وكلمــا اقتــرب التقييــم زادت األعــداد وارتفعــت نســبة اهتمــام الطلبــة ومشــاركتهم. 

اإلتصال والتواصل:

 التعلم اإللكتروني يف زمن الكورونا
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متيــزت املرحلــة مبرونــة عاليــة يف اســتخدام أدوات التكنولوجيــا، فقــد مت التعميــم علــى املدرســن 
ــه الســتمرار  ــن توظيف ــا ميك ــل م ــم أق ــوب منه ــكان املطل ــون اســتخدامها، ف باســتخدام أي أداه يتقن
ــى مــا هــو مأمــول، وبالــذات أن التوقعــات كانــت إنتهــاء  ــم تدريبهــم عل ــة، ريثمــا يت ــة التعليمي العملي
األزمــة بعــد عــدة أســابيع. وبالتالــي فقــد كان هنالــك أكثــر مــن )10( أدوات مختلفــة اســتخدمت يف 
ــط،  ــاث أدوات فق ــد ث ــدأت بالتناقــص بشــكل تدريجــي لتســتقر عن ــة وب ــن األزم األســبوع األول م
ــة للمــدرس ولكــن  ــدة بالبداي ــة سياســة جي ــوع واملرون ــزووم ومــوودل والفيســبوك. وكان التن وهــي ال
كانــت ســلبية للطالــب حيــث عليــه أن يتنقــل مــن واجهــة تعليميــة إلــى أخــرى ممــا ســبب حالــة مــن 
اإلربــاك لــه جعلتــه يتراجــع أحيانــاً يف املتابعــة ويتيــه يف تتبــع تعليمــات املدرســن. تبــن مــن التجربــة 
أن أفضــل وســيلة لاتصــال والتواصــل مــع الطلبــة هــي مجموعــات الفيســبوك، ولكــن مت التعميــم 
علــى املدرســن يف نهايــة األزمــة أن تكــون مجموعــات مغلقــة بعــد أن وقعنــا يف عــدة إشــكاليات مثــل 

أن يقــوم املــدرس ببــث محاضراتــه للعمــوم وهــو يعتقــد أنــه يبثهــا لطلبتــه فقــط. 

اســتخدم الفيســبوك يف البدايــة لبــث احملاضــرات بشــكل مباشــر مــن خالــه وللتواصــل مــع 
الطلبــة ، ثــم تطــور اســتخدامه لتصبــح املجموعــات مجموعــات مغلقــة خاصــة باملســاقات، ويتــم 
وضــع الرابــط عبــر مــوودل ويدخــل الطلبــة فقــط مــن خــال أرقــام تســجيلهم، وتعــد هــذه املجموعــة 
ــة ونشــر اإلرشــادات والتعليمــات اخلاصــة باملســاق،  ــة للتواصــل ومــع الطلب ــر فاعلي ــة األكث الطريق
وبالــذات مــا يتعلــق باالمتحانــات واحملاضــرات ولكنهــا ال تعــد قنــاة رســمية وإمنــا أداة إضافيــة 
خاصــة بــن املــدرس وطلبتــه، وال متثــل إدارة اجلامعــة. حيــث أن التعليمــات الرســمية يتــم نشــرها 
عبــر صفحــة اجلامعــة الرســمية، وعبــر الزاجــل اخلــاص بالطلبــة . أمــا املــوودل فقــد كان هــو نظــام 
ــة لتســاعدهم  ــة للطلب ــة وتعليمي ــة تعريفي ــر أدل ــة، ومت تطوي ــل اجلامع ــم املعتمــد مــن قب إدارة التعلي
علــى التعامــل بطريقــة بســيطه وســهلة. تفاوتــت اســتخدام املدرســن ملــوودل وبالتالــي توقعــات 
الطلبــة، وذلــك نــاجت عــن أن بعــض املدرســن يعــد برتبــة خبيــراً يف مــوودل وبعضهــم اآلخــر هــو 
مبتــدئ وبســبب ذلــك  اختلفــت اســتخدامات الطلبــة ملــوودل وتوحــدث يف تســليم املهــام واالمتحانــات 
احملوســبة بعــد انتظــام الــدوام. أمــا الــزووم فقــد اســتخدم لبــث احملاضــرات، ولكــن مت التحــول لــه 
بشــكل تدريجــي ففــي البدايــة اســتخدم تطبيــق تربــل ب BBB وواجــه املدرســون مشــكلة التخزيــن 
والتحميــل للمحاضــرات املســجلة وضــرورة احلاجــة لســعة تخزينيــة أكبــر حيــث أن التطبيــق مجانــي 

التطبيقات اإللكترونية المستخدمة خالل عملية التعلم االلكتروني:

الفصل الثالث
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فتــم شــراء رخــص خاصــة باجلامعــة بــزووم، ويف البدايــة مت شــراء رخــص بعــدد احملاضــرات ومت 
ــد يف  ــن التوحي ــداً ولك ــوع  جي ــكل مــدرس. وكان التن ــى املدرســن  ومت شــراء رخصــة ل ــا عل توزيعه

ــة. األدوات ينظــم العمــل ويســهل املتابعــة وال يشــتت الطلب

 التعلم اإللكتروني يف زمن الكورونا
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04
يف ظــل األزمــات يعــم اخلــوف والقلــق علــى اجلميــع، ولكــن بدرجــات متفاوتــة، وهــذا بالفعــل مــا 
حصــل يف ظــل أزمــة جائحــة الكورونــا . فكمــا بالشــكل أدنــاه فــإن اإلنســان ينتقــل مــن املنطقــة اآلمنــة 
ــذات  ــة اخلــوف، وبال ــى حال ــن، إل ــن الزم ــة م ــدة طويل ــا مل ــون فيه ــاد أن يك ــي اعت ــة الت وهــي املنطق
اخلــوف مــن املجهــول الــذي يحملــه التغييــر فيفضــل الرفــض علــى القبــول ألي تغييــر، وينظــر بعــن 
ناقــدة لــكل مــا يحملــه التغييــر مــن اختافــات، ويركــز يف بدايتهــا علــى الســلبيات. وهــذا بالفعــل مــا 
حصــل للطلبــة واملدرســن فلجــؤوا حلالــة قبــول اآلراء التــي تريحهــم وتتناســب مــع مخاوفهــم، فعلــت 
ــة واملدرســن  ــة مــن الطلب ــي، وبــدأت سلســلة مــن الهجمــات املتتالي ــم االلكترون أصــوات ضــد التعل
مشــككن بفاعليتــه وقــدرة املؤسســة علــى االســتمرار فيــه مهولــن حجــم التحديــات. لــم تســتمر حالة 
اخلــوف لــدى املدرســن مــدة طويلــة وذلــك الرتباطهــا مبهنتهــم ووضعهــم االقتصــادي ومســؤوليتهم 
املجتمعيــة، فســرعان مــا خرجــوا منهــا ليصلــوا ملرحلــة التعلــم بســرعة كبيــرة مقارنــة بالطلبــة الذيــن 
ــل املدرســون  ــم. وانتق ــدر عــن ســوء حظه ــر والشــكوى للق ــة اخلــوف والتذم ــوف مبرحل ــروا الوق آث
ــي  ــدورات وورش العمــل الت ــم والتطــور مــن خــال املشــاركة بسلســلة مســتمرة مــن ال ــة التعل ملرحل
يعقدهــا املركــز، واقتــراح حلــول تطويريــة للعمــل والتعلــم مــن الزمــاء ودعــم اآلخريــن. ومــن أهــم 
الــورش التــي كانــت تريــح املدرســن ورش األســئلة واألجوبــة والتــي مــن خالهــا يتــم اإلجابــة عــن 
تســاؤالتهم ومخاوفهــم، ويتــم أيضــا توحيــد الــرؤى واالســتماع إلــى مقترحاتهــم وتعلمهــم مــن جتــارب 

بعضهــم بعضــاً. 
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أمــا الطلبــة فقــد اســتمرت حالــة اخلــوف حتــى نهايــة الفصــل، مــع تفــاوت يف الوقــوف بــن 
مرحلتــي اخلــوف ومرحلــة التعلــم ليســتقروا مبرحلــة التعلــم،  ومــن ثــم يعــودون ملرحلــة اخلــوف تبعــاً 
للســياق والتجربــة والكليــة والتخصــص وطبيعــة الشــخصية وحالــة األســرة. لــم يعانــي الطلبــة مــن 
كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل كبيــر وإمنــا بعــض الهفــوات هنــا وهنــاك علــى عكــس املدرســن 
فقــد كانــوا بحاجــة لتدريــب أكبــر وهــذا متوقــع ألن الطلبــة هــم جيــل التكنولوجيــا ممــا ســاعدهم 
كثيــراً، ومعظمهــم ميتلــك أجهــزة ذكيــة. كانــت تــزداد حالــة اخلــوف والترقــب باقتــراب االمتحانــات 

وعنــد الفشــل بتســليم املهمــات أو عنــد صــدور تعميــم أو تغييــر يف القوانــن.

ومــن اجلديــر بالذكــر أن املؤسســة نفســها قــد مــرت بهــذه املراحــل وبالتدريــج، فقــد ســادت 
ــاء  ــم وبن ــزة، ومــن ث ــرة وجي ــى النجــاح لفت ــق مــن املجهــول والقــدرة عل ــردد واخلــوف والقل ــة الت حال
علــى توفــر عوامــل عــدة أهمهــا البنيــة التحتيــة وتواجــد مركــز التعلــم االلكترونــي الــذي لديــة شــهادة 
اجلــودة العامليــة وإرادة اإلدارة وإصرارهــا علــى النجــاح ســاهم باالنتقــال ملرحلــة التعلــم وبشــكل 
ــة التطويــر واســتخاص الــدروس والعبــر التــي انعكســت بشــكل إيجابــي  أســبوعي، ومــن ثــم مرحل
ــم االلكترونــي،  ــى أداء املؤسســة التــي أصبحــت مؤسســة ليــس فقــط تقــدم خدمــة جيــدة بالتعل عل
وإمنــا مؤسســة متعلمــة تتقــدم، وتطــور أداءهــا بشــكل تدريجــي يضاهــي مؤسســات عامليــة، وتقــدم 

العــون واملســاعدة للمؤسســات الشــقيقة. 

ــة حيــث أنــه  مركــز احلاســوب واملنطقــة اآلمنــة: كان ملركــز احلاســوب دور هــام يف هــذه املرحل
املســؤول عــن كل اخلــوادم ) الســيرفرات( والبنيــة التحتيــة للجامعــة ومتابعــة شــبكات األنترنــت 
وســرعتها ، فــكان التعــاون بينــه وبــن مركــز التعلــم االلكترونــي  كبيــراً جــداً ، وكان هــو مبثابــة 
األمــان لــكل العمليــة التعليميــة. كان علينــا بنــاء ثقــة متبادلــة والوقــوف ســويأ علــى درجــة اخلطــر، 
بــدأت املرحلــة مبخــاوف وتــردد ومــن ثــم ســارعنا ســوية كمركزيــن هامــن لبنــاء ثقــة وآليــة للتواصــل 
اإليجابــي واالنتقــال ملرحلــة األمــان، علــى الرغــم مــن حــدوث هفــات ووقفــات هنــا أوهنــاك متعلقــة 
بالضغــط علــى اخلــوادم، وتوقــف مؤقــت يف بعضهــا، ممــا شــكل جتــدد ثقــة عنــد حــدوث حالــة مــن 

التوتــر للجميــع. 

حتولنــا بعــد اليــوم األول للمنطقــة اآلمنــة، ولكــن كنــا نتــراوح بينهــا وبــن العــودة ملنطقــة اخلــوف 
والتــردد وعــدم الثقــة عنــد حــدوث أي خلــل مهمــا كان صغيــراً. اســتمرت حالــة التأرجــح والتجريــب 
إلــى وقــت بــدء االمتحانــات والتــي شــكلت حالــة جديــدة مــن التحــدي، فقدرتنــا علــى عقدهــا وقــدرة 
اخلــوادم علــى التحمــل كانــت حتــت املســاءلة ولكــن النتيجــة كانــت بالطبــع إيجابيــة وفاقــت التوقعات. 
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ووصلنــا ســوياً إلــى بــر األمــان. كان جتريــب أي حالــة جديــدة للطاقــة االســتيعابية يتــم أيــام اجلمــع 
صباحــاً نظــرا لقلــة عــدد الطلبــة علــى مــوودل فكنــا جنــرب يف صبــاح اجلمعــة لننطلــق يف األيــام التــي 

تليهــا بثقــة عاليــة. 

ومــن أهــم املراحــل التــي متيــزت بغيــاب األمــان هــي مرحلــة التخطيــط للتقييــم، فبعــد أن أعلنــت 
العديــد مــن اجلامعــات أنهــا ســتعتمد نظــام ناجــح/ راســب أصبنــا جميعــا بالنجــاح بحالــة مــن 
اإلحبــاط ألن هــذا أصبــح مطلبــاً طابيــاً لســهولته، ولكــن نظــراً ألن اجلامعــة مســتعدة للتعلــم 
االلكترونــي بطريقــة اســتثنائية نظــراً لتجربتهــا الســابقة وألن الفصــل الدارســي كان فعليــاً يف الثلــث 
ــر  ــا وضــع معايي ــة االمتحــان األول، كان علين ــر مــن 75% مــن الطلب ــى أكث ــد أن أنه ــه بع ــي من الثان
مرتفعــة للتقييــم وعــدم الرضــوخ للضغــوط ، أو تقليــد جتــارب اآلخريــن واحملافظــة علــى خصوصيــة 
اجلامعــة. فتــم تشــكيل مجلــس مصغــر لدراســة آليــة التقييــم كمــا يف الكتــاب أدنــاه، والــذي باشــر 
عملــه بالفــور لوضــع مقترحــات وآليــات ودراســة جميــع املقترحــات. اجتمــع املجلــس عــدة جلســات 
متتاليــة عبــر زووم ودرس العواقــب لــكل ســيناريو مراعيــاً ظــروف اجلامعــة وخصوصيتهــا، ووضــع 
املرحلــة واحلالــة الطابيــة املتوتــرة أحيانــاً واملتحفــزة أحيانــاً أخــرى، والواقــع التكنولوجــي للطلبــة، 
ــة الرقميــة التــي كان حتقيقهــا أشــبه باملســتحيل يف ذلــك الوقــت. ســيطر  وإمكانيــة حتقيــق العدال
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التوتــر واجلــدل اإليجابــي والنقــاش الفعــال علــى جميــع اجللســات واالجتماعــات والتــي انتهــت 
بتوصيــات املجلــس آلليــة التقييــم.
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 ناقــش  املجلــس كل البدائــل املمكنــة ووضــع تصــورات حــول آليــة التقييــم، ومت اعتمــاد حــل وســط 
يراعــي الظــروف احلاليــة، ومت إعطــاء الطلبــة اخليــار لوضــع ناجــح / راســب ملســاقاتهم علــى أن ال 
يحتســب ذلــك ألغــراض املنــح الدراســية . وقــد مت اعتمــاد أدوات التقييــم البديــل والتــي تشــمل التنــوع 
بــاألدوات مثــل التقييــم باملشــاريع واألبحــاث والتقاريــر واالمتحانــات احملوســبة ودراســة احلــاالت 
واالختبــارات الشــفوية والعــروض التقدمييــة، علــى أن يشــتمل تقييــم الطالــب علــى األقــل  أربــع طــرق 
مختلفــة. وباشــر مركــز التعلــم اإللكترونــي بعقــد الــدورات التدريبيــة للمدرســن حــول التقييــم البديــل. 

ــده  ــة عق ــس فقــط يف كيفي ــم لي ــات يف العال ــاً واجــه كل اجلامع ــاً عام ــم حتدي كان حتــدي التقيي
ــل  ــع أو تقلي ــة املمتحــن، ومن ــة لهوي ــة واملصداقي ــق مــن الشــفافية واملوضوعي ــة التحق وإمنــا يف كيفي
الغــش ومــدى جــدوى بعــض آليــات التقييــم وكيفيــة تطبيــق بعضهــا اآلخــر يف حــال الشــعب الكبيــرة 
احلجــم كمتطلبــات اجلامعــة فقــد اســتحال عقــد اختبــارات شــفوية لهــم ، وكانــت عاماتهــم أحيانــا 
تفــوق املتوســط أو تقــل عنــه تبعــاً ملــدى تشــدد املــدرس يف وضــع بنــك األســئلة وخبرتــه ومترســه يف 
ــم  ــي للتعل ــٍن حقيق ــام ت ــاً أم ــذي يقــف عائق ــر ال ــزال التحــدي األكب ــم وال ي هــذا املجــال. كان التقيي
االلكترونــي عامليــاً، وقــد شــاركت اجلامعــة بــدورات وورش عمــل عــدة محليــة وعامليــة ملناقشــة 
املصداقيــة واالمتحانــات احملوســبة. وقــد وصلــت اجلامعــة إلــى إنفــاق أال تزيــد نســبة االمتحانــات 
احملوســبة املوضوعيــة عــن 30% مــن العامــة الكليــة ألي مســاق. كانــت املعرفــة متفاوتــة واملفاهيــم 

غيــر موحــدة، ممــا ســاهم يف خلــق فوضــى غيــر مرئيــة وحالــة جدليــة صحيــة. 

أمــا التحــدي الــذي  شــكل أيضــاً حالــة غيــاب األمــان فــكان يف املســاقات العمليــة واملســاقات 
الســريرية والتــي وبقــرار مــن مجلــس التعليــم العالــي مت إيقافهــا بالكامــل ، وبعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ 
مت إقــرار عقدهــا   يف اجلامعــة وبطريقــة مكثفــة وبجــدول طــوارئ يشــتمل علــى البروتوكــوالت الصحيــة 
املشــددة ، وقــد مت إمتامهــا بالبــدء باخلريجــن ومــن ثــم االنتقــال لبقيــة الطلبــة. إن إتخــاذ قــرار وثــم 
تغييــره والبــدء يف اتخــاذ قــرار آخــر تبعــاً ملســتجدات غيــر متوقعــه كان دليــًا علــى حالتــي اخلــوف 

واألمــل املســتمرتن. 

ولتلخيص ما ورد فإن املراحل التي مر بها شركاء التعلم االلكتروني كاآلتي:
ــى كل . 1 ــراض عل ــة واالعت ــر، وعــدم الثق ــة التغيي ــزت بالرفــض ومقاوم ــة اخلــوف، ومتي مرحل

ــة واملدرســن. ــل املؤسســة والطلب املقترحــات مــن قب
مرحلــة التعلــم، ومتيــزت بدراســة التحديــات والعمــل علــى التغلب عليها وحتديــد االحتياجات . 2

مــن التدريــب، والبــدء بالعمــل عليهــا وتطويــر الذات أفراداً ومؤسســة.
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جديــدة، وضمــان االســتمرارية بطريقــة فاعلــة.

وبعــد املــرور باملراحــل أعــاه كان ال بــد مــن العمــل علــى إعــادة الشــعور باألمــان للجميــع، وهــذا 
ــرة  ــة م ــاء الثق ــع املســتويات. فبن ــى جمي ــة عل ــر إلعــادة الثق ــد الكبي ــر واجله ــن الوقــت الكثي أخــذ م
أخــرى ليــس بعمليــة ســهلة ولكنــه هــدف هــام وغايــة يف ظــل األزمــات. وقــد مــرت اجلامعــة باملراحــل 
جميعهــا عــدة مــرات خــال األزمــة فعنــد كل قــرار جديــد تعــود احلالــة إلــى مرحلــة اخلــوف والتــردد 
ــر  ــى ب ــرار ودراســة التجــارب احمليطــة كان ســبباً للوصــول إل ــود ووحــدة الق ــف اجله ــق. فتكاث والقل

األمــان خــال فتــرة وجيــزة. 

ــة  ــى مرحل ــة اخلــوف إل ــن مرحل ــال م ــاش هــو أهــم األدوات لانتق ــال والنق كان التواصــل الفع
التعلــم كمــا أن االســتماع لتجــارب اآلخريــن وبالــذات اجلامعــات األخــرى ملعرفــة أن مــا تتصــف بــه 
التجربــة هــو حالــة عامــة نعانــي منهــا جميعــا وليســت مقتصــرة علــى جامعتنــا ومــع الوقــت اكتشــفنا 
أن جاهزيتنــا كانــت عاليــة وحتدياتنــا كانــت أقــل مــن اجلامعــات األخــرى وقــد وصلنــا ملرحلــة األمــان 
ــا  ــة الراجعــة هــي أدواتن ــزة. كمــا أن التخطيــط واملتابعــة املســتمرة والتغذي ــرة وجي مــرة أخــرى بفت

للوصــول لهــذه املرحلــة واختصــار املعانــاة.  
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إلــى مهــارات ومعرفــة واجتاهــات، وذلــك لصعوبــة  إن إدارة األزمــة هــو علــم وفــن يحتــاج 
التعاطــي مــع املتغيــرات والتداخــل فيمــا بينهــا، فــإدارة األزمــة لهــا أصــول وقواعــد تتشــابه يف 
كثيــر مــن األزمــات وتختلــف يف خصوصيــة األزمــة واملــكان والعــادات والتقاليــد. فأزمــة جائحــة 
الكورونــا مشــتركة وعامليــة لــذا كان ال بــد مــن التعلــم كثيــراً مــن طريقــة إدارتهــا مــن الــدول يف 
العالــم، ليــس لغــرض تقليــد النمــوذج املتبــع وإمنــا بهــدف اســتخاص الــدروس والعبــر، ألن كل 
ــة والعــادات والوضــع السياســي واالقتصــادي عوامــل هامــة  ــة التحتي ــة، فالبني ــة لهــا خصوصي دول
يجــب مراعاتهــا عنــد إدارة األزمــة حتتــم علينــا أن نتوخــى احلــذر يف اإلدارة، وأن نراعــي املتغيــرات 
والعوامــل املؤثــرة، فعلــى ســبيل املثــال مت دراســة جتربــة الصــن بدقــة ولكــن كان هنــاك اســتحالة 
ــة الصــن  ــر أن جترب ــرة االختافــات بــن طبيعــة املكانــن. غي ــك لكث يف تطبيقهــا بحذافيرهــا وذل
لــم تلهمنــا نحــن فقــط وإمنــا ألهمــت العالــم كلــه، فــكان لدراســتها تأثيــر كبيــر يف إدارة األزمــة يف 
جامعــة النجــاح.  والشــكل التالــي يبــن الشــركاء يف التعلــم االلكترونــي وتأثيــر كل منهــم علــى عمليــة 
اتخــاذ القــرار يف اجلامعــة والسياســات يف ظــل أزمــة اجلائحــة، وفيمــا يلــي تفصيــل لــألدوار املأمولــة 

ــرة.  ــك الفت ــع الشــركاء يف تل ــة منهــا، والعاقــات بــن جمي والواقعي
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مــرت وزارة التعليــم العالــي بحالــة ميكــن وصفهــا بالضبابيــة، فلــم يكــن لديهــا أي توجهــات 
ــم  ــون التعل ــا يســمى بقان ــاك مشــروع مل ــي، وكان هن ــم االلكترون ــة فيمــا يخــص التعل واضحــة ومعلن
االلكترونــي  لــم يــر النــور، بعــد أن مت العمــل عليــه لعــدة ســنوات. بــدأ وزيــر التعليــم العالــي بسلســلة 
مــن الزيــارات للجامعــات لاســتماع ملقترحاتهــم وتوجهاتهــم نحــو إدارة األزمــة، وبالفعــل كانــت أول 
زيــارة جلامعــة النجــاح الوطنيــة باعتبارهــا األكثــر تطــوراً وتقدمــاً يف مجــال التعلــم االلكترونــي 

ــى شــهادة اجلــودة للتميــز يف األداء.  ــم إلكترونــي مؤهــل وحاصــل عل بوجــود مركــز تعل

ــة  ــل وخطــة اجلامع ــة العم ــاش آلي ــة ومت نق ــات، وشــاهد محاضــرات الكتروني واســتمع للتوجه
إلدارة األزمــة، متيــزت توجيهــات الــوزارة مبرونــة عاليــة ولكــن والوقــت نفســه بضبابيــة وعــدم 
وضــوح،  وتــرك لــكل مؤسســة أن تقــوم مبــا يناســبها يف البدايــة، واقتصــر دور الــوزارة علــى إرســال 
االســتبانات جلمــع البيانــات وتلخيــص التقاريــر التــي ترســلها مؤسســات التعليــم العالــي. افتقــرت 
تدخــات الــوزارة مــن أيــة أفــكار أو مقترحــات تطويريــة، وتركــت مؤسســات  التعليــم العالــي جتتهــد 

وزارة  التعليم 
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أعضاء الهيئة 
التدريسية

    إدارة اجلامعة 

وزارة 
االتصاالت 
ومجموعة 
االتصاالت

 التعلم االلكتروني

الطلبة

وزارة التعليم العالي: 



 فوضى التفاوض  - إدارة اإلرادة وإرادة اإلدارة 

www.najah.edu61

كل ضمــن إمكاناتــه. ولكــن أهــم مــا قامــت بــه الــوزارة والــذي كان مبثابــة إعطــاء الشــرعية واملرجعيــة 
القانونيــة للتعلــم االلكترونــي هــو إعــان أن أمــكان املؤسســات التحــول نحــو التعلــم االلكترونــي، وهــذا 
يشــكل نقطــة حتــول ال ميكــن الرجــوع عنهــا مســتقبًا. فقــد كان لألزمــة دور يف جعــل سياســة مرتقبــة 
سياســة منفــذة علــى أرض الواقــع وأصبــح التعلــم االلكترونــي حقيقــة بعــد أن شــكك بصاحيتــه 

لزمــن طويــل، ممــا أدى لعــدم اجلــرأة علــى اســتخدامه يف معظــم املؤسســات الفلســطينية.

ومت تصويــر لقــاء يف اســتوديو التعلــم االلكترونــي وبثــه مباشــراً علــى صفحــة اجلامعــة ركــز علــى 
انبهــار الوزيــر  باجلامعــة وشــكره لطواقمهــا وثنائــه علــى ســرعة التحــول واالســتجابة.
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 بــادرت الــوزارة إلــى جمــع بيانــات عــن احتياجــات مؤسســات التعليــم العالــي مــن األنترنــت 
املــوردة لإلنترنــت لزيــادة  وعقــدت اتفاقيــة مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية والشــركات 
الســرعة  خــال فتــرة اجلائحــة، ومــن خــال إحتــاد نقابــات العاملــن يف اجلامعــات غيــر أن هــذا لــم 
يحــل املشــكلة لعــدة أســباب أهمهــا أنــه لــم يكــن هنــاك وضــوح عــن وضــع هــذه الســرعة بعــد إنتهــاء 
األزمــة، كمــا أن بعــض مناطــق التغطيــة فيهــا ضعيفــة جــداً وليســت حتــت صاحيــات الــوزارة . لــم 
ــا وفقــدت  ــة وإمنــا محــاوالت للمســاعدة جنحــت يف بعضه ــوزارة دور  فاعــل يف ظــل األزم ــن لل يك
الســيطرة يف بعــض األماكــن. وكان يتوقــع أن يكــون الــدور أكبــر، ولكــن قطــاع االتصــاالت غيــر محــرر 
مــن الســيطرة اإلســرائيلية والتحــول الرقمــي لــه فيــه حتديــات خارجــة عــن اإلرادة الفلســطينية. 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

كان وعــي إدارة اجلامعــة عاليــاً جــداً مــن قبــل أن تبــدأ األزمــة حــول أهميــة التعلــم االلكترونــي 
وضــرورة  توظيــف التكنولوجيــا بالتعليــم، وجتســد ذلــك مــن خــال إنشــاء مركــز التعلــم االلكترونــي 
ودعمــه قبــل عــدة ســنوات، وتوفيــر الكــوادر املؤهلــة والدعــم املتواصــل للمركــز، غيــر أن عمــل 
املركــز كان علــى مســتوى التعلــم االلكترونــي املســاند للتعلــم الوجاهــي وليــس بديــًا عنــه لــذا فــإن 
التحــول نحــو التعلــم االلكترونــي كان قــرارا ســريعاً مــن قبــل إدارة اجلامعــة ولكــن تبعاتــه كانــت 
عاليــة جــداً، مليئــة بالتحديــات  غيــر أنــه ويف الوقــت نفســه  املفاجــآت  واالجنــازات الكبيــرة التــي 
أثمــرت عنهــا إنتهــاء الفصــل الدراســي بجــودة ضمــن التوقعــات. واجهــت إدارة اجلامعــة بإدارتهــا 
لألزمــة حتديــات داخليــة وخارجيــة أهمهــا االلتــزام بتوجيهــات التعليــم العالــي مــع احملافظــة علــى 
خصوصيــة اجلامعــة،  والتــي تطمــح جلــودة عاليــة نظــراً ألن جتربتنــا بالتعلــم االلكترونــي مختلفــة 
عــن كل اجلامعــات الفلســطينية ألن لدينــا كل اإلمكانــات وجهوزيــة البنيــة التحتيــة ،وقــدرات العاملن 
يف اجلامعــة. أمــا التحديــات الداخليــة فتمثلــت باختــاف التوقعــات واملخــاوف والقــدرات واملعرفــة 
واالجتاهــات نحــو التعلــم االلكترونــي مــن قبــل أعضــاء مجالــس اجلامعــة املختلفــة، ممــا شــكل حالــة 
مــن النقــاش املســتمر بهــدف التطويــر والتحســن واخلــاف واالختــاف واالتفــاق واملعارضــة. ومــع 
ــم  ــز التعل ــة، وكان مرك ــة يف إدارة األزم ــر ودميقراطي ــاح كبي ــة وانفت ــة عالي ــك جهوزي ــك كان هنال ذل
االلكترونــي يشــكل نــواة هامــة يف النقــاش وتوفيــر البيانــات. شــاركت إدارة اجلامعــة بالعديــد مــن 
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الــورش التطويريــة واإلداريــة والتعليميــة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والعاملــي، وذلــك شــكل 
ــان للسياســات التــي تقــوم بهــا والتعــرف علــى جتــارب اآلخريــن  فرصــة لتبــادل اخلبــرات واالطمئن

وعــرض جتربــة النجــاح. 

أصــرت إدارة النجــاح أن حتقــق النجــاح بــإرادة قويــة وإدارة متميــزة، وكــوادر وطلبــة منتميــن 
ــق االنتصــار.    ــاء احلصــار ليحق ــذي يتشــكل بوضــوح أثن ــن التاحــم ال ــة م وجســدت حال

أعضاء الهيئة التدريسية :  

ــة نحــل بنشــاط  ــوا كخلي ــرة ، عمل ــة التدريســية منوذجــاً مــن العطــاء واملثاب شــكل أعضــاء الهيئ
واجتهــاد. كان هنالــك تفــاوت واضــح بــن الكليــات وبــن أجيــال التعلــم االلكترونــي حيــث كان هنــاك 
ثاثــة أجيــال مــن الزمــاء. منهــم مــن أتقــن العمــل ألنــه تــدرب وبــدء بــه منــذ تأســيس املركــز وكان 
ــى  ــدرة عل ــة والق ــه الرغب ــن لدي ــدرب ولك ــم يت ــن ل ــم م ــم، ومنه ــا كمســاند للتعلي يوظــف التكنولوجي
العمــل وبالفعــل بــدء باملشــاركة بالــدورات والتجريــب واحملاولــة واخلطــأ وحلــق بالركب األول بســرعة 
كبيــرة، وهنــاك اجليــل الثالــث الــذي بــدأ عمليــة املقاومــة ولكــن مــع رغبــة بالعمــل بطــرق مختلفــة 
فمنهــم مــن  اســتعان بزميلــه أو ابنــه أو حقيدتــه أو غيــر ذلــك ، واســتعان بالدعــم الفنــي مــن مركــز 
التعلــم االلكترونــي ليقــوم بتحضيــر مســاقاته بالكامــل ومهامــه وعليــه فقــط أن يــدرس. اجلميــع عمــل 
ــة  ــي الفني ــم االلكترون ــز التعل ــد وكان الرجــوع دائمــاً ملســاندة مرك واجتهــد وأخطــأ وأصــاب بالتأكي
والتقنيــة مــن خــال املشــاركة بالــدورات اجلماعيــة أو الدعــم الفنــي لألفــراد، أو بالرجــوع لألدلــة 

والفيديوهــات املســاندة والشــروحات املصــورة أو الــدورات واإلرشــادات الصوتيــة.

كانــت هنــاك مبــادرات وأفــكار تأتــي مــن املدرســن للمركــز، وكانــت إبداعيــة ســاهمت يف تقصيــر 
ــر األداء.  ــدورات وتطوي ــاء ال ــل لبن ــر دلي ــد االحتياجــات كان خي ــق وحتســن األداء ألن حتدي الطري
أبــدع املدرســون باالســتجابة لألزمــة وتفانــوا بالعطــاء بغــض النظــر عــن اآلليــة واألداة، وتعاونــوا مــع 
إدارة اجلامعــة والتزمــوا بالتعلميــات واإلرشــادات فكانــوا يــداً بيــد مــع إدارة اجلامعــة ،وكانــوا خيــر 
عــون يف تخطــي األزمــة واســتحقوا الشــكر والتقديــر. وكانــت هنــاك رســائل وكتــب تصــدر بشــكل 

مســتمر للمدرســن مــن قبــل إدارة اجلامعــة كمــا يف الكتــاب أدنــاه.
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تهديكــم جامعتكم أطيــب الّتحّيــات، وترجــو لكــم وألســركم، ولشــعبنا الفلســطيني، ولشــعوب األرض 
جميعها اخلــروج مــن هــذه احملنــة بأقــّل اخلســائر، وتقــّدر عاليــا التزامكم مبــا صــدر مــن إدارة اجلامعة حول 
ــة ملــا صــدر مــن الّرئاســة الفلســطينّية ومجلــس  ــة الّتعليمّية؛ فقــد اســتجابت جامعــة الّنجــاح الوطنّي العملّي
ــة  ــة الّتعليمّي الــوزراء يف إعان حالــة الّطــوارئ، وأغلقــت أبوابهــا بعــد مــرور ســبعة أســابيع مــن بــدء العملّي

للفصــل الّدراســي الثانــي مــن العــام األكادميــي 2020/2019 .

وقــد اجتمــع مجلــس العمــداء يــوم الثاثــاء املاضــي، وناقــش احلالــة الّتعليميــة البديلــة للتعليــم الوجاهــي 
يف ظــّل الظــروف الّراهنــة حتــت حالــة الطــوارئ، وقــد انبثق مــن االجتمــاع مــا يأتــي:

اســتمرار االلتزام بالعملّيــة الّتعليمّيــة عــن بعــد، باســتخدام جميــع الوســائل واألدوات املتاحــة . 1
أعضــاء  ومنــح  ذلــك،  االجتماعي، وغيــر  الّتواصــل  ZOOM ووســائل  و   ،  MOODLE مــن 
هيئــة الّتدريــس مرونــة يف اختيــار مــا يناســب كل مســاق مــن وســائل وأدوات، والتعّميــم علــى 
الّطلبة الســتمرار الّتعــاون مــع أعضــاء الهيئــة الّتدريســّية يف تنفيــذ الّنشــاطات املطلوبــة؛ مــن 
وظائــف، ومشــاريع، وتقارير، وأبحــاث، وعــرض وجاهي إلكترونــي، وأســاليب الّتعليــم األخــرى 

املســتخدمة عاملّيــاً يف نظــام التعلم عــن بُعــد.
التخــرج، . 2 ومشــاريع  الســريري،  والتدريــب  العملــي،  التدريــب  مكتمل ملســاقات  يُرصد غيــر 

واملختبــرات، وعنــد العــودة إلــى اجلامعــة يوضــع لهــم برنامــج تعويــض مكّثــف، ينفــذ خــال فتــرة 
زمنّيــة محــّددة.

يتــم حتديد وســائل تقييــم الطلبــة يف املرحلــة القادمــة مــن خــال جلنــة مختّصــة تُراعــي معطيــات . 3
األول،  االمتحــان  احتســاب  باحلســبان  بعد، وتأخــذ  عــن  التعلــم  وطبيعــة  الّراهنــة،  الّظــروف 
واألعمــال الفصلّيــة املشــار إليهــا يف البنــد األّول؛ علمــاً أّن تقييــم الطلبــة الــذي أجــري مؤّخــراً بــّن 

أّن نســبة عاليــة مــن الّطلبــة أدوا االمتحــان األول.

مراعــاة الّظــروف اخلاصــة للّطلبــة الذيــن ليــس لديهــم خدمــة الّنــت يف بيوتهــم، وقــد أعلنــت لهــم . 4
اجلامعــة علــى الّزاجــل للّتواصــل مــع مركــز الّتعلــم اإللكترونــي؛ ملســاعدتهم يف الّتغلّــب علــى هــذه 

العقبــة، ويتــم العمــل حاليــاً إليجــاد بدائــل لهــم مــع العلــم أن نســبتهم قليلــة. 

نكّرر شكرنا وتقديرنا لكم، ونسأل اهلل القدير أن يحفظكم من كّل مكروه

إدارة اجلامعة
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شــكل الطلبــة محــوراً رئيســاً يف إدارة األزمــة ليــس فقــط ألن التحــول نحــو التعلــم االلكترونــي 
كان الســتمرار عمليــة تعليمهــم، وإمنــا أيضــا لتوفيــر جــودة عاليــة يف التعليــم. ففــي كل قــرار كانــت 
مصلحــة الطلبــة صــوب أعــن اإلدارة وكان هنــاك نظــرة شــمولية لذلــك. كان الطلبــة شــركاء 
حقيقيــن يف صنــع القــرار بعــدة طــرق مختلفــة منهــا مــا كان مــن خــال اجلســم املمثــل لهــم واملتمثــل 
يف مجلــس احتــاد الطلبــة، وأيضــاً مــن خــال ممثلــي الكتــل الطابيــة، ومــن خــال مجموعــات 
املتطوعــن مــن الطلبــة يف مركــز التعلــم االلكترونــي. كانــت أصــوات الطلبــة املنظمــة والفرديــة تشــكل 
حافــزاً مســتمراً لتحســن جــودة املخرجــات، واالســتماع لهــم كان هــو سياســة حكيمــة ممنهجــة 
اتبعتهــا إدارة اجلامعــة. غيــر أن هــذا شــكل حالــة مــن الفوضــى اخلاقــة حيــث أن مطالــب الطلبــة 
أحيانــا لتحقيــق منفعــة حلظيــة، وقــد تؤثــر ســلباً علــى مســتقبلهم األكادميــي واملهنــي. وهــذا بالطبــع 
اســتدعى التحــول مــن الفوضــى اخلاقــة إلــى التفــاوض اخلــاق، حتــى نتمكــن ســوياً مــن الوصــول 
للقــرارات التــي حتافــظ علــى جــودة املخرجــات، وتخفــف عــن الطلبــة ضغــط التحــول واخلــوف 
مــن التغييــر، وتقلــل القلــق املســتمر مــن التعلــم االلكترونــي. وتوجهــت إدارة اجلامعــة بعــدة رســائل 

مخاطبــة الطلبــة كمــا يف املثــال التالــي: 

الطلبة: 



الفصل اخلامس

www.najah.edu 66

أبنائي وبناتي يف جامعة النجاح الوطنية

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أتوجــه إليكــم بدايــًة وأناشــدكم احلفــاظ علــى ســامتكم والبقــاء يف بيوتكــم، فســامتكم هــي األهــم لنــا 
جميعــاً، فطواقمنــا الطبيــة والفنيــة جاهــزة أليــة استشــارات وقائيــة أو إرشــادية أو تعليميــة، ونحــن علــى 

اســتعداد لتوفيرهــا دائمــاً. 

أدعــو اهلل أن ال يطــول غيابكــم عــن حــرم اجلامعــة، وأن نعــود جميعــاً بســام الســتكمال العمليــة 
الدراســية كاملعتــاد، وحرصــاً منــا علــى اســتمرارها فقــد قمنــا بالبــدء بالعمليــة التعليميــة بشــكل إلكترونــي، 
حيــث كان ذلــك صعبــاً جــداً علينــا وعليكــم، وواجهتنــا عــدة حتديــات أهمهــا حالــة التوتــر والقلــق والترقــب 

التــي نعيشــها جميعــاً. 

 لقــد بدأنــا العمــل بســرعة كبيــرة وعــزم وإصــرار، فقمنــا بتطويــر مــواد توعويــة وإرشــادات وقائيــة وأدلــة 
تعليميــة. اســتمعنا لتعليقاتكــم وأســئلتكم وشــكاويكم وأخذناهــا علــى محمــل اجلــد، وكانــت دليــًا لنــا لتطوير 
العمليــة، وســبباً لقلقنــا أحيانــاً وإصرارنــا علــى التحســن املســتمر، حيــث نعكــف حاليــاً علــى دراســة خيــارات 

جديــدة، وســننطق مطلــع األســبوع القــادم بإمكانيــات كبيــرة للتعلــم اإللكترونــي.

أتفهــم وإياكــم أن التعلــم اإللكترونــي ليــس بعمليــة ســهلة، ولكنــه يؤّمــن مرونــة يف التعلــم، وينــّوع يف 
اخليــارات ويكســب مهــارات جديــدة، ويضيــف للتعليــم نكهــة جديــدة لــم تكــن ســابقاً، ورغــم املعيقــات فقــد 
متكّنــا وإياكــم مــن اســتمرار العمليــة بشــكل نســبي. فنحــن وإياكــم بهــذه األزمــة يــداً واحــدة، صوتكــم هــام 

لنــا ونعمــل ألجلكــم.

ــة موجــوده  ــة تعليمي ــي جاهــزة ملســاعدتكم  مــن خــال أدل ــم اإللكترون ــة الداعمــة للتعل ــا الفني طواقمن
elearning @najah. وســتتم االســتجابة الفوريــة علــى تســاؤالتكم مــن خــال elc.najah.edu  علــى

edu، ونعمــل حاليــاً إليجــاد احللــول البديلــة للطلبــة الذيــن ليســت لديهــم أجهــزة حاســوب أو خدمــة 

ــا وبينكــم كمــا عهدمتوهــا دائمــاً. ــوات التواصــل بينن اإلنترنــت يف بيوتهــم، وستســتمر قن

أمتنى لكم ولعائالتكم وأحبائكم دوام الصحة والسالمة

ماهر النتشة 

رئيس اجلامعه
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 كمــا أن اختــاف مســتويات الطلبــة االجتماعيــة شــكل توتــراً وقلقــاً إلدارة اجلامعــة حــول إمكانيــة 
حتقيــق العدالــة االجتماعيــة والرقميــة، وعملــت اجلامعــة بســرعة مبســح حــول توافــر األنترنــت 

واألجهــزة الذكيــة لديهــم وقــد أعلنــت لهــم مــن خــال الزاجــل.

وقامــت اجلامعــة بتوفيــر حــزم إنترنــت لــكل مــن تقــدم بطلــب مــن الطلبــة وحتــى انتهــاء الفصــل، 
ومت تزويــد العشــرات مــن الطلبــة بأجهــزة كمبيوتــر حتــت بنــد االســتعارة حلــن انتهــاء األزمــة. وكان 
هــذا ضمــن مســؤولية اجلامعــة املجتمعيــة وحرصهــا علــى توفيــر فرصــة متابعــة واســتمرار التعليــم 
حتــى ملــن هــم أقــل حظــاً يف التكنولوجيــا. ومت عقــد العشــرات مــن اللقــاءات االفتراضيــة مــع الطلبــة 
لاســتماع للتحديــات التــي يواجهونهــا ومحاولــة طمأنتهــم ومناقشــة احللــول املمكنــة معهــم، وقــد أثــر 
ــف  ــي 20 أل ــة ألن إرضــاء حوال ــة التعليمي ــى ســير العملي ــي وســلبي عل ــة بشــكل إيجاب صــوت الطلب
طالــب كان مســتحيًا وقــد جلــأ العديــد منهــم إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي لتوصيــل رســالته 
بطــرق متعــددة . بعضهــا كان مقبــوالً وبعضهــا اآلخــر غلــب عليــه التوتــر والقلــق ممــا أعــاق توصيــل 

الرســالة بشــكل إيجابــي.

ويف كل األحــوال فــإن الطلبــة كانــوا شــركاء لنــا  ومت التعامــل مــع جميــع رســائلهم بجديــة تامــة، 
ومت اإلجابــة عــن كل أســئلتهم بطــرق متعــددة، إمــا املباشــرة أو غيــر املباشــرة مــن خــال جتميعهــا 

وحتويلهــا إلــى األســئلة األكثــر شــيوعاً كمــا يلــي:

السؤال األول: هل ميكن تزويدي بعنوان   صفحة الفيسبوك اخلاص مبركز التعلم االلكتروني؟ 	
https://www.facebook.com/elc.nnu/ طبعاً، صفحة املركز على الفيسبوك

السؤال الثاني: كيف ميكن أن أعرف إن كانت محاضرتي متزامنة أم مصورة أم مكتوبة ؟ 	
حسب توجيهات مدرس املساق، يرجى مراجعة زاجل وموودل,

السؤال الثالث: هل يوجد دليل مستخدم كطالب للتعلم االلكتروني ؟
نعم .

السؤال الرابع: هل ميكن تنزيل  الكتب لكل مساق على شكل ملف PDF ؟ 	

ممكن ولكن يف وقت الحق، اآلن ميكن اعتماد الطرق التي مت تعميمها واعتمادها من قبل املدرسن.

 السؤال اخلامس: كيف سيتم التعامل مع املواد العملية؟ 	
املواد العملية سيتم تعويضها الحقاً

https://www.facebook.com/elc.nnu/
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السؤال السادس: كيف سيتم عقد االمتحانات؟ 	
سيكون هناك أنشطة تقوميية وأبحاث عليها عامة 

السؤال السابع: ماذا يفعل الطالب الذي ليس لديه جهاز ؟ 	
ميكن استخدام اقرب جهاز حوله، احلالة استثنائية ويجب جتاوزها بأي شكل

السؤال الثامن: كيف سيستطيع الزاجل حتمل كل هذا الضغط؟ 	

مت تطوير اإلمكانات الفنية والبنية التحتية، ويف حال وجود أي إشكالية يرجى التواصل معنا مجدداً

السؤال التاسع: هل ميكن املشاركة مبحاضرة دكتور غير دكتوري؟ 	

الرجاء مراجعة تعليمات مدرسك، مع العلم أن هذا ممكن  فبعض الشعب سيتم جتميعها. 

السؤال العاشر: متى موعد البدء يف التعلم االلكتروني؟  	

املعظم قد بدأ، ولكن املوعد الرسمي لانطاق هو يوم األحد املوافق 15.3.2020

انــا مثــال  	 الســؤال احلــادي عشــر:بخصوص امتحانــات الفيرســت شــو رح يصيــر فيهــم يعنــي ؟ 
قدمتهــم؟ مــا  امتحانــني  ضايلــي 

سيتم عمل مشاريع للطلبة

السؤال الثاني عشر: ماذا سيحدث لو انقطعت الكهرباء؟ 	
ــق، ميكــن لــك حضــور التســجيل او  نحــن متواجــدون ألجلكــم وســنراعي ظروفكــم فــا داع للقل

ــت. ــص او البوربوين ــة التلخي متابع

الســؤال الثالــث عشــر: هــل جامعــة النجــاح مســتعدة  لألزمــات وملثــل تلــك اللحظــة ؟ وشــو مــدى  	
جهوزيــة طواقمهــا ملثــل هيــك نظــام مــن التعليــم ؟

جنــن جاهــزون، وطواقــم اجلامعــة جاهــزة ومهيــأة وعلــى أعلــى مســتوى، التحديــات جميعهــا قابلــة 
للحــل بســهولة، يف حــال واجهتكــم أيــة مشــكلة فــا تتــرددوا بالتواصــل معنــا.
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شــكل مركــز التعلــم االلكترونــي نــواة يف إدارة األزمــة بــن توفيــر البيانــات وكتابــة التقاريــر 
والــورش  يومــي،  بشــكل  املســائية  الــدورات  وعقــد  االلكترونــي،  التعلــم  فلســفة  عــن  والدفــاع 
التطويريــة بشــكل أســبوعي، ومتابعــة ســير العمليــة التعليميــة، وتقــدمي الدعــم الفنــي وعمــل 
االمتحانــات ومتابعتهــا وعمــل تقاريــر عــن ســيرها ونتائجهــا. وتدريــب أنفســنا وحضــور ورش 
محليــة وإقليميــة ودوليــة واملشــاركة باللجــان التطويريــة واملؤمتــرات العامليــة والتعليــم الذاتــي والــرد 
ــة  ــا. ومتابع ــل والســيناريوهات ودراســتها وجتريبه ــة واملدرســن ووضــوع البدائ ــى أســئلة الطلب عل
وســائل التواصــل االجتماعــي وحــل اإلشــكاليات والظهــور يف اإلعــام ملخاطبــة الطلبــة والتقليــل مــن 
توترهــم، واالهتمــام باإلعــان واإلعــام. كانــت خطــة إدارة األزمــة تقــوم علــى الشــراكة واملتابعــة 
ــز منوذجــاً يف العمــل شــكل نقطــة حتــول مت نشــره  ــد هــو النجــاح. طــور املرك ــار الوحي وكان اخلي
ــد تقييمــه كقصــة جنــاح النجــاح يف إدارة األزمــة وســمي بنمــوذج النجــاح السداســي يف  ــاً بع دولي
إدارة األزمــة. وقــد تركــز علــى املفاتيــح الســتة التاليــة: إتخــاذ القــرار، والتعامــل مــع الصدمــة 
واختيــار أدوات التكنولوجيــا، ومــن ثــم تقــدمي الدعــم الفنــي املســتمر واملتابعــة، والتقييــم والتخطيــط 

ــك.  ــذا دوالي للمســتقبل وهك

مركز التعلم االلكتروني: 

النقاط النقاط 
الهامةالهامة

التعامل مع التعامل مع 
الصدمةالصدمة

اختيار اختيار 
األدوات األدوات 

التكنولوجيةالتكنولوجية
تقديم تقديم 
الدعم الدعم 
الفنيالفني

المتابعة المتابعة 
والتقيموالتقيم

التخطيط التخطيط 
للمستقبلللمستقبل

اتخاذ القراراتخاذ القرار

نموذج النجاح نموذج النجاح 

السداسي في السداسي في 

إدارة األزمة إدارة األزمة 

خالل كوفيد-خالل كوفيد-١٩١٩
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 اتبعنــا يف مركــز التعلــم االلكترونــي منهــج التدريــب القائــم علــى التعلــم الذاتــي، بحيــث نطــور 
صفوفهــم  وإدارة  مســاقاتهم  تصميــم  ليســتطيعوا  والتكنولوجيــة  التربويــة  املدرســن  مهــارات  
االلكترونيــة بســهولة ويســر. وهــذه مهمــة صعبــة ولكــن بنــاء القــدرات ومتكينهــم الذاتــي ليتعلمــوا 
كيــف يتعلمــون كان طريقنــا لتحقيــق ذلــك. فتــم عقــد العشــرات مــن الــدورات، ومت تطويــر األدلــة 
التدريبيــة والتعريفيــة والفيديوهــات اإلرشــادية ،ومت تصميــم مســاقات تدريبيــة وأخــرى تطبيقيــة. 
هــذا كلــه للمســاهمة باخلــروج مــن مرحلــة التســليم والفوضــى إلــى مرحلــة التفــاوض والتعلــم 

واالســتمرار بعــد أن مكثــوا يف مرحلــة الرفــض. 

خلق مجتمعات التعلم:

مراحل التعلم خالل الكورونا - تصميم عفونة، 2020

مرحلة مقاومة الخروج من المنطقة اآلمنة  

مرحلة التسليم والفوضى

مرحلة التفاوض 

مرحلة التعلم 

مرحلة االندماج واالستمرار 

املراحــل أعــاه تتابعــت وأحيانــا تداخلــت، غيــر أن اجلميــع مــر بهــا بأمــان ووصلنــا للمرحلــة 
األخيــرة فيهــا. حتولنــا بعدهــا إلــى مجتمــع متعلــم ينشــد التعليــم ويصبــوا لــه، ليــس فقــط يقــوم مبــا 
ــول غيــر متوقعــة ملشــاكل متكــررة.   ــاً إبتــكار حل يســتطيع ولكــن بتجريــب ممارســات جديــدة، وأحيان
حتولــت اجلامعــة إلــى مجتمــع يعلــم بالنهــار ويتعلــم يف املســاء، نتعلــم ســوياً ونتشــاور ونتســاءل ونختلف 
لنصــل للحلــول وأحيانــا تكــون احللــول ليســت األفضــل، غيــر أنهــا  مناســبة حلظيــاً ، فنتراجــع عنهــا 

ونعــود للــوراء لنجــرب مــرة أخــرى ونصــل إلــى حــل أنســب.   



www.najah.edu716جنود المرحلةجنود المرحلة    
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جنود املرحلة اسرة مركز التعلم االلكتروني
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د.سائدة عفونة

مديرة املركز، وحلقة الوصل بن جميع األطراف.  
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 كانــت البدايــات صعبــة جــداً فهــي أزمــة ألول مــرة متــر علينــا يف جامعتنــا، كان القــرار بســيطاً يف 
تعبيــره “ التحــول إلــى التعلــم اإللكترونــي “ كبيــراً وهائــًا يف تفاصيلــه، لــم نكــن مدركــن متامــا ملتطلبــات 
هــذا التحــول،  فاألمــر يحتــاج لوقــت كبيــر لدراســة االحتياجــات املاديــة والبشــرية، نحــن نتكلــم عــن قــرار 
يحتــاج لدراســة عــدة جوانــب فلدينــا مســتويات متفاوتــة يف اإلمكانــات التكنولوجيــة واملعرفيــة والبنيــة 

التحتيــة.

عقدنــا اجتماعنــا األول الــذي ضــم عــدة أشــخاص ذوي معرفــة وخبــرة تكنولوجيــة وتربويــة، ومت 
ــون  ــا نحــن مقبل ــدة عم ــت بعي ــا كان ــا أنه ــت الحق ــاط واالقتراحــات والتــي أدرك ــن النق ــد م طــرح العدي
عليــه، كان الواقــع مغايــراً متامــاً ملــا توقعنــاه، لــم نتوقــع أن تكــون أكبــر مشــاكلنا يف “ التواصــل “ و” 
ــك  ــى ذل ــام أحــد عل ــات وال ي ــر التحدي ــة، كان مــن أكب ــن املدرســن والطلب ــم التواصــل ب ــم”. نع التقيي
فبعــض املدرســن يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي ألول مــرة، وبعــض الطلبــة ال ميلكــون أنترنــت 
وبعضهــم ال ميلــك أجهــزة حاســوب أو هواتــف ذكيــة، وأمــا التقييــم فــكان العقبــة األكبــر مــا بــن اعتمــاد 
االمتحانــات التــي واجههــا مشــاكل كبيــرة مــن عــدم متكــن الطلبــة مــن التقــدم لهــا ومواجهتهــم مشــاكل 
فنيــة وانقطــاع باألنترنــت والكهربــاء بشــكل متكــرر أثنــاء تقــدمي االمتحانــات، وبــن اعتمــاد وســائل أخــرى 
ــع املســاقات،  ــى جمي ــة واحــدة ميكــن تطبيقهــا عل ــاك آلي ــم يكــن هن مــن وظائــف وأبحــاث وغيرهــا. ول
فاملســاقات مختلفــة يف طبيعتهــا، لــذا كنــا نتلقــى الكثيــر مــن األســئلة التــي ال منلــك إجابــة واضحــة لهــا 

حــول موضــوع التقييــم.

ــذا  ــم تكــن األمــور واضحــة مــن حيــث موعــد انتهــاء األزمــة ل ــي، ول بقــي شــهران مــن الفصــل الثان
بدأنــا نتكيــف مــع الوضــع أصبحنــا أنــا وزمائــي يف املركــز أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ القــرارات والتعامــل 
ــن، مت عقــد ورش  ــة وإدراك عالي ــك فطن ــي متل ــا الت ــا محظوظــن مبديرتن ــة، وكن مــع احلــاالت الطارئ
ــى  ــاً، أصبحــت غيــر قــادر عل تدريبيــة مكثفــة ومتتاليــة ، وكان يصلنــي عــدد كبيــر مــن االمييــات يومي
االبتعــاد عــن هاتفــي احملمــول، كانــت املســؤولية أكبــر مــن أن ابتعــد عنــه لدقائــق، فــكان هنــاك الكثيــرون 
بحاجتــي لــم أكــن قــادراً علــى الذهــاب لرؤيــة أقاربــي أو الســهر مــع أصدقائــي لــم يحــدث مــرة أن زرت 
أحــداً يف هذيــن الشــهرين فــا ميكننــي االبتعــاد عــن جهــاز احلاســوب، بعــد مــرور أول شــهر جــاء شــهر 
رمضــان الــذي زاد مــن صعوبــة األمــور قليــا، وكان هنــاك مــن اعتــاد علــى االتصــال بــي وقــت الســحور، 
وال أذكــر إننــي يومــا متكنــت مــن احلصــول علــى غفــوة يف وقــت الظهيــرة لــم يحــدث هــذا ولــو ملــرة وال 

أعتقــد أنــه ســيحدث قريبــا.

طــوال فتــرة األزمــة الزمنــي شــعور واحــد كان أقــوى مــن غيــره وهــو “ الفخــر”. كان كبيــراً مبقــدار 
اجلهــد الــذي بــذل. لــم يكــن ســهًا الوصــول بالعمليــة التعليميــة إلــى بــر األمــان لكننــا وصلنــا.

أ. أحمد النوباني
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 كانــت مرحلــة صعبــة ومرهقــة للجميــع يف يــوم واحــد مت التحــول  إلــى التعلــم االلكترونــي 
يف اجلامعــة بشــكل كامــل، مت التعامــل مــع املدرســن بكافــة مســتوياتهم وقدراتهــم مــع التعلــم 
االلكترونــي حتــول جــو املنــزل بشــكل كامــل إلــى توتــر و تعــب وإرهــاق ضغوطــات من املدرســن 
والطلبــة بشــكل يومــي وبــكل األوقــات خــال النهــار والليــل، حاولــت خالهــا أن أتعلــم الصبــر 
والهــدوء وهــذا عكــس شــخصيتي لكــن وصلــت ملرحلــه كنــت أعمــل بهــا بــكل مــا لــدي مــن قــوة 
وقــدرة مــن بــاب شــعوري باملســؤولية اجتــاه جامعتــي التــي أفتخــر بهــا وافتخــر أنــي خريجــه 
منهــا وأعمــل بهــا. حاولــت أن أجنــح جتربــه جامعــه النجــاح يف ظــل الوضــع الــذي تعرضــت 
ــارك  ــا شــهر رمضــان املب ــة  ومــر علين ــاً بهــذه املرحل ــه فلســطن، وأن أكــون عضــواً إيجابي ل
كنــت أعــد طعــام اإلفطــار والهاتــف احملمــول معــي يف املطبــخ، وأقــوم يف الوقــت ذاتــه تدريــس 
أطفالــي وهــم يف املرحلــة االبتدائيــة الدنيــا وبحاجــة للتدريــس للمــواد التــي يتــم إرســالها لــي 

علــى الواتــس آب والفيــس بــوك.

أقــوم بتقــدمي الدعــم الفنــي للمدرســن وحــل مشــاكل الطلبــة عملــت مــن بــاب املســؤولية 
اجتــاه اجلامعــة واملدرســن تعاملنــا مــع املدرســن بــكل إخــاص وتعــاون تعرفنــا على مدرســن 
لــم تكــن لديهــم اخلبــرة أوالتجربــة الســابقة يف التعلــم االلكترونــي، ومــع هذا أبدعــوا، وتعاملنا 
مــع مدرســن آخريــن كانــوا قليلــي الســؤال كثيــري العمــل علــى مســاقاتهم تعرضنــا لهجــوم 
بالكلمــات مــن قبــل الطلبــة حاولنــا امتصــاص غضبهــم مــن معرفتنــا مبقــدار الضغط النفســي 
الــذي احلــق بهــم. برأيــي املرحلــة أجنــزت بشــكل ممتــاز مقارنــه باملــوارد والتحديــات التــي 
كانــت تواجهنــا .وأشــكر بهــذه املرحلــة اجلامعــة التــي حاولــت توفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة 
لنــا وللطلبــة واملدرســن، وأيضــا مديــرة املركــز د. ســائدة التــي كانــت تقــدم الدعــم النفســي 
لنــا وحتــاول أن متتــص ســاعات غضبنــا كمــا كانــت  تقــوم بتوصيــل أيــة ماحظــة  مــن طرفنــا 
إلدارة اجلامعــة واملدرســن  وأيضــا زمائــي يف املركــز جميعــاً كنــا نعمــل كجســم واحــد نتعــاون 
يف حــل مشــاكلنا ونتشــارك أي جتربــه تعــرض لهــا أي فــرد منــا، كنــا نعمــل معــاً بتعــاون رغــم 
بعــد املســافات بيننــا. كانــت فتــره بــكل مــا فيهــا مــن تعــب جميلــة وكنــت أشــعر بالفخــر وأنــا 

أرى األيــام  متــر وجامعتنــا بــكل كوادرهــا  كٌل بقدراتــه حتــاول إجنــاز هــذه املرحلــة.

م. أريج أبو عبيد
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ميكــن أن نصنــف املرحلــة بأنهــا كانــت مبثابــة معركــة، كــم هائــل مــن التلفونــات ، أنــاس غيــر مؤهلــن 
للتكنولوجيــا، فجــأة اكتشــفوا أنهــم يحتاجــون التعلـّـم، جتربــة صعبــة لــم يكــن لــي حيــاة ســوى العمــل والدعــم 
الفنــي، كانــت فرصــة إلثبــات أن مركــزاً صغيــراً اســتطاع أن ينجــز الكثيــر يف فتــرة قصيــرة ليحقــق النجــاح 
للنجــاح. كانــت هنــاك مشــاكل كثيــرة مــن املدرســن فلجــأت لعمــل فيديوهــات تعليميــة قصيــرة مســتعجلة 
حلــل املشــاكل مثــل كيــف نســلّم مهمــة وكيــف نرفــع فيديــو وكيــف نرســل رســالة للطلبــة وهكــذا. اســتلمت 
مســؤولية إعــداد فيديوهــات لبثهــا للفضائيــة،  فــكان علــي التنســيق واملتابعــة مــا بــن فضائيــة النجــاح 
واملدرســن ملتطلبــات اجلامعــة ، فمــا بــن تنســيق ومنتجــة فيديوهــات وبثهــا وتدريــب املدرســن علــى كيفيــة 
العمــل ســهرت ليــال طويلــه ولكــن تعرفــت علــى مجموعــة مــن املدرســن املبادريــن، وأصبحــوا اصدقــاء لــي 

اآلن أعتــز بهــم، تعبنــا ســويا وانطلقنــا نحــو اإلجنــاز معــا. فتــرة ال تنســى تســتحق أن ترســخ بالذاكــرة. 

جتربة صعبة ولكنها حلوة ألننا أجنزنا مما ساهم بأن نشعر بالفرح، امتزج التعب والفرح معًا.

م. رائد خلفة
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 كانــت حتــدي وصدمــة مفاجئــة حيــث أعلــن اإلغــاق، وكان علينــا احلضــور للجامعــة للتنســيق 
للمرحلــة القادمــة، وأول اخلطــوات هــي اســتثمار مــا لدينــا مــن مــوارد، فــكان علينــا جتميــع وحصــر 
كل احملاضــرات املصــورة خــال 3 أيــام متواصلــة مــن العمــل ليــًا ونهــاراً، إلضافــة وصــف لهــا علــى 
مــوودل داخــل املســاقات ليتمكــن الطلبــة واملدرســون مــن االســتفادة منهــا. كان التحــدي األكبــر هــو 
املتابعــة مــع املدرســن وإعطاؤهــم الفرصــة ألخــذ زمــام األمــور، فكانــت سياســتي أن ال أحــل لهــم 
املشــكلة،  بــل أن أعلمهــم كيــف يحلونهــا، فبــدالً مــن أن أزودهــم بالســمك كان علــي أن أعلمهــم صيــد 
الســمك، وكان هــذا يحتــاج لوقــت طويــل وجهــد، حيــث قمــت أحيانــاً بإرســال الرســالة نفســها عــدة 
مــرات. اســتلمت كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة تعرفــت علــى املدرســن والطلبــة وأصبحــت أشــعر 

أننــي جــزء مــن كــوادر الكليــة.   

يف هــذه الفتــرة مت إلغــاء حياتنــا الشــخصية بشــكل كامــل، وأصبحــت مســّخرًة للمســاقات 
ــا  ــاً. كن ــام يف األســبوع 20 ســاعة يومي ــات احملوســبة، ســبع أي ــي واالمتحان ــب والدعــم الفن والتدري

أحيانــاً نتلقــى أكثــر مــن اتصــال يف اللحظــة نفســها وجنيــب عليهــا معــاً.

ولكنــي شــعرت بفخــر كبيــر حــن أصبحــت جــزءاً ال يتجــزأ مــن كليــة الطــب، وأفخــر بإجنازاتهــم 
فقــد انتقلنــا مــن  مرحلــة الدعــم إلــى مرحلــة املشــاورة يف ممارســات جيــدة، ونتعلــم ســوياً آليــات 

تقييــم حديثــة وتوظيــف أفضــل ملــوودل وزووم تبعــاً لتجاربهــم. 

م. لمى ياسين
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 فتــرة عصيبــة، مامحهــا مفاجئــة للجميــع، حتــدي مــن نــوع غيــر معهــود ألحــد منــا وبالــذات 
ألســرة مركــز التعلــم اإللكترونــي، مــن صعوبتهــا يصعــب وصفهــا حيــث مت وصــل الليــل بالنهــار 
لتجاوزهــا، اشــتغلت مــع آالف الطلبــة حلــل مشــكاتهم والتنســيق لتحويــل حــزم إنترنــت لهــم وتوفيــر 
أجهــزة حاســوب كإعــارة لهــم مــن اجلامعــة، كان اجلــزء األصعــب يف العمــل أن الطلبــة كانــوا يريــدون 
أن توّفــر لهــم طلباتهــم بشــكل فــوري، وال يعلمــون أن ذلــك يحتــاج إلجــراءات إداريــة وماليــة ووقــت 
وجهــد ســواء داخــل اجلامعــة أو مــا بــن اجلامعــة واملؤسســات املــزّودة، وذلــك كلــه مــن خــال 
اإلمييــات واالتصــاالت الهاتفيــة، حيــث قمــت خــال أقــل مــن شــهرين يف بدايــة األزمــة بالعمــل علــى 
مــا يزيــد عــن 4500 امييــل واتصــال تتعلــق مبشــاكل فنيــة لــدى الطلبــة وتوفيــر احتياجــات إنترنــت 

وأجهــزة. اســتمتعت بالعمــل علــى الرغــم مــن التعــب. 

أ. عالء ناصر
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 كنــا نعيــش حالــة مــن التوتــر والضيــاع، التســاؤل األكبــر حــول مــا إذا كنــا قادريــن علــى جتــاوز 
املرحلــة والســيطرة علــى الوضــع أم ال، ثــم اتّضحــت األمــور حــن عــرف كل شــخص مــا هــو مطلــوب 
منــه. لعــل العائــق األكبــر الــذي كان أمامنــا هــو مــن متلّقــي التعلــم اإللكترونــي، فمنهــم من لم تســاعده 
إمكاناتــه التكنولوجيــة، ومنهــم مــن لــم يرغــب يف التعاطــي مــع النظــام القائــم حتــى أدرك أنــه أمــر 
واقــع وال بــد مــن التعاطــي معــه، األمــر الــذي أوصلنــا فيمــا بعــد إلــى بــر األمــان. تعــددت مهامنــا 
وقمنــا بهــا دون تــردد مــن داخــل البيــت ومــن اســتوديوهات التعلــم االلكترونــي حســب احلاجــة. 

ســعدت بكونــي جــزءاً مــن أســرة التعلــم االلكترونــي.

أ. نور جاموس
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 كانــت الفتــرة األولــى لتواجدنــا يف بيوتنــا صعبــة لعــدم معرفتنــا مبامــح املرحلــة، العمــل 
مــن البيــت مــع التحديــات املفروضــة علينــا مــن ضغــط املهــام وضــرورة ســرعة إجنازهــا وكذلــك 
ــع الفيديوهــات  ــر خــال العمــل لرف ــا األكب ــت مؤرقن ــي كان ــت الت ــة كاإلنترن ــة التحتي مشــاكل البني
التعليميــة مثــاً، يف حــن بــدأت ســهولة التعاطــي مــع املرحلــة تظهــر مــع البدايــة التدريجيــة للعمــل 
يف اجلامعــة، حتــى أن بعــض املدرســن قــد حضــروا الســتوديو التعلــم اإللكترونــي وقامــوا بتصويــر 
بعــض احملاضــرات. عملنــا برفــع احملاضــرات ومنتجتهــا وكان الشــيء األهــم أن العمــل أصبــح 

ــة ولكنهــا ال تنســى. ــرة صعب ــرة. فت ــا إجنــاز كل شــيء بســرعة كبي مرتبطــاً بالزمــن فعلين

أ. ماجدة النمر
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رحلــة صعبــة جــداً، وكان علينــا حتمــل األمانــة واملســؤولية ومواجهــة املرحلــة، وكان ذلــك علــى حســاب 
الصحــة والنفســية، أصبــح الواحــد منــا يف عزلــة عــن العائلــة وأصبحــت حياتنــا كمبيوتــراً وجــواالً فقــط، 
وهــذا انعكــس علــى العائلــة، حتــى أن طفلتــي الصغيــرة  “ رهــف “ تقــول رايحــه أكســر الابتــوب .. بدي بابا. 
وبالرغــم مــن كل الصعوبــات، حيــث كان هنــاك املئــات مــن املدرســن الذيــن يحتاجــون لدعــم فنــي وتدريــب، 
وكانــت النتائــج رائعــة مبرحلــة قياســية. النــاس كانــت تراهــن علــى أن التعلــم اإللكترونــي سيفشــل، وكان هــذا 
ــا لقبــول التحــدي والتغلــب علــى املعوقــات واالســتمرار بالعمــل دون توقــف، وزادنــا إصــراراً وعطــاًء  دافعن
لإلســتمرار بالعمــل. متابعــة االمتحانــات احملوســبة احتــاج منــا للســهر طــوال الليــل، كمــا أن ربــط زووم مــع 
مــوودل احتــاج لوقــت طويــل. مت عمــل جــروب خــاص علــى فيــس بــوك لفريــق العمــل للتواصــل اللحظــي معــاً 
والتشــاور يف أي قضيــة. كان هنــاك ترقــب وتشــوق وخــوف وعطــاء يف الوقــت نفســه، فالكلمــات ال ميكــن 
أن تعبــر عــن حجــم املرحلــة وطبيعتهــا مــن حيــث الصعوبــات وآليــة التغلــب عليهــا وحتســن عمــل الفريــق. 

أ. مصعب ميعاري
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الفصل السابع
التعلــم الوجاهــي والتعلــم االلكترونــي نظامــان مختلفــان ويتشــاركان فقــط 
يف مخرجــات التعلــم ، وقــد كانــت الصعوبــة األساســية يف موضــوع تصميــم 
املناهــج ، ألن تصميــم املنهــاج يف التعلــم الوجاهــي يختلــف عنــه يف التعلــم 
االلكترونــي ، كانــت هنــك أيضــاً صعوبــة يف توفيــر حاجــات املــدرس مــن 
التقنيــات واملناهــج االلكترونيــة ، أمــا املشــكلة األخــرى فقــد كانــت تتعلــق يف 
طريقــة التدريــس والتفاعــل مــع الطلبــة الكترونيــاً ، و املشــكلة األهــم هــي 
ــم املتعلقــة  ــة التقيي ــاك تصــور كاٍف لكيفي ــم يكــن هن ــه ل ــم ألن موضــوع التقيي
بــأداء الطلبــة واالســاتذه . ولكــن مــع الوقــت حققنــا جناحــات  حيــث أن  
الغالبيــة العظمــى مــن املدرســن انخــرط يف موضــوع اســتخدام التكنولوجيــا 
بشــكل كبيــر وبطــرق متفاوتــة. الشــكر الكبيــر ملركــز التعلــم االلكترونــي الــذي 

عمــل بشــكٍل متواصــل.

أ.د. محمد السبوع
النائب االكاديمي 

في حينه: 

د. منى ضميدي
كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 
المعلومات:

 يف ظــل األزمــة التــي شــهدناها منــذ شــهر آذار جّراء وبــاء فيروس كورونا، 
 ٌفرضت منهجيات جديدة على العالم يف كافة مناحي احلياة وأهمها التعليم.

فقــد مت اإلســتعاضة عــن التعليــم الوجاهــي واالنتقــال للتعلــم االلكترونــي 
والــذي كان مفاجئــاً ولــم يتــم اإلعــداد املســبق لــه، حيــث اقتصــر اســتخدامه 
عنــه! بديــًا  وليــس  الوجاهــي  للتعليــم  ومســاندة  مســاعدة  كأداة   ســابقا 
الــذكاء  مجــال  تخصصــي يف  وبحكــم  املســتجدة  الظــروف  هــذه  ظــل  يف 
االصطناعــي وشــغفي للعمــل التطوعــي، وشــعوري باملســؤولية جتــاه طلبتــي، 
علــى  تطوعيــة  مجموعــة  بإنشــاء  قمــت  احلبيبــة،  وجامعتــي  وزمائــي، 
ــك  ــة، وكذل ــة وأكادميــن مــن جامعــة النجــاح الوطني ــوي طلب الفيســبوك حتت
تهــدف إلنشــاء فيديوهــات  متطوعــن مــن جامعــات أخــرى يف فلســطن 
توضيحيــة لكيفيــة اســتخدام منصــات التواصــل املختلفــة عبــر األنترنــت. كان 
 هــدف املتطوعــن هــو املســاهمة واملســاعدة يف هــذه الظــروف غيــر املتوقعــة.

اســتطعنا كذلــك مــن خــال هــذه املجموعــة دعــم وحــل املشــاكل واملعوقــات 
التــي واجهــت الكثيريــن يف مرحلــة التعلــم االلكترونــي، وال ننســى الدور الفعال 
ملركــز التعلـّـم اإللكترونــي علــى دعمهــم املســتمر لهــذه املجموعــة ومتابعــة كافــة 
املشــاكل التقنيــة. أزمــة فيــروس كورونــا أظهــرت لنــا أن العمــل التطوعــي 
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واجلماعــي هــو أســاس النجــاح يف مواجهــة األزمــات .فخــورة بــدوري يف 
ــى إيجــاد  ــا عل ــا وقدرته ــن ســاعد بنجاحه ــن م تأســيس هــذه املجموعــة، لك
ــون الرائعــون يف اجلامعــة، فلهــم  ــة املتطوعــون واألكادميي ــول هــم الطلب احلل

جزيــل الشــكر.

 د. حسن سفاريني 
 كلية القانون:  

كان لــدي 150 طالبــاً  وكانــت أول مــره لــي أتعامــل فيهــا مــع التعلــم 
الفيســبوك  مجموعــات  اســتخدام  كيفيــة  تعلمــت  حيــث  االلكترونــي، 
والتواصــل مــع الطلبــة مــن خالهــا . درســت مســاق )ماليــة عامــه وضرائــب( 
واملــادة مقســمة إلــى نظــري وعملــي ، اجلــزء النظــري منهــا لــم يجــد صعوبــة 
ــم  ــة له ــي. مت وضــع ميزاني ــا بالنســبة للجــزء العمل ــة، أم يف شــرحها للطلب
ومت مناقشــة املواضيــع املتغلفــة بهــذه امليزانيــة واألنشــطة املرتبطــة بهــا.  
ــادة ووضــع األســئلة ونقاشــها مباشــرة مــن خــال محاضــرات  شــرحت امل
الــزووم وكان ناجحــاً يف عمليــة ضبــط نظــام احملاضــرة، ويف ضبــط الطلبــة. 
امليــزة األهــم التــي تتعلــق يف موضــوع التعلــم االلكترونــي هــي أن الطلبــة 

يســتطيعون العــودة للمحاضــرة يف أي وقــت يريــدون.

 االنتقــال املفاجــيء والتحــول غيــر املتوقــع لــم يتــرك لــي خيــارات ســوى التكيــف مــع 
ســياق التعلــم االلكترونــي وتوظيــف التعلــم عــن بُعــد يف ظــل جائحــة كورونــا، ولعــّل بعــض 
ــدة،  ــة اجلدي ــرة الســابقة ســاعدتني يف اســتيعاب العمــل مــع الوســائط االلكتروني اخلب
الثانــي، فــكان  لــم يطــل األمــر كثيــرا ولــم انقطــع عــن طلبتــي يف الفصــل  ولذلــك 
 BigBlueButton اللقــاء األول ملســاق “التقــومي يف تعليــم الرياضيــات" مــن خــال
ومــن داخــل مركــز التعلــم االلكترونــي، وتدربــت كيفيــة إعــداد اللقــاء وإدارتــه وقليــل 
مــن اخلصائــص، واســتفدت مــن ذلــك التدريــب يف لقائــي “ حلقــة بحــث يف رســائل 
املكثفــة  للــدورات  “، وانضممــت   2 الرياضيــات وأســاليب تدريســها  املاجســتير” و” 
التــي عقدهــا مركــز التعلــم االلكترونــي لتوظيــف زوم )Zoom( ومــودل )Moodle( يف 
التدريــس عــن بعــد، وشــاركت يف التدريــب ضمــن تصميــم التعليــم، وتعلمــت مــن اخلبرات 
املختلفــة والتجــارب التــي مارســها كثيــر مــن األصدقــاء والزمــاء، واتفقــت مــع طلبتــي 
علــى مســارات التدريــس وتنــوع التقــومي، فــكان للتعلــم املقلــوب نصيــب، إذ نشــاهد عــدد 
مــن الفيديوهــات حــول مفهــوم أو نظريــة قبــل اللقــاء ونناقــش يف اللقــاء فهمنــا ومتكننــا 

د. سهيل صالحة
 كلية العلوم 

التربوية وإعداد 
المعلمين:
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منــه، باإلضافــة إلــى عمــل املهمــات والتــزود بالتغذيــة الراجعــة، واحلــوار املســتمر عبــر 03
مجموعــات وســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا تعــددت وســائل التقــومي مــن اختبــارات 
الكترونيــة وبيتيــة وتقــدمي العــروض، ودراســات احلــاالت املختلفــة، ومشــروعات علميــة 
ومناقشــات مباشــرة، ورغــم األوقــات الطويلــة التــي قضيتهــا يف التعلــم االلكترونــي، 
ــر  ــراب أكث ــي شــعرت باالقت ــي، إال أن ــاج خــال الفصــل الثان ودرجــة االنهمــاك واالندم
وأكثــر مــن طلبتــي والمســت همومهــم ومشــكاتهم، ومحاوالتهــم غيــر املألوفــة للخــروج 
عــن التعلــم االعتيــادي وخوفهــم علــى أحبائهــم مــن املــرض، وشــكوكهم يف مــدى جنــاح 
جتربــة التعلــم االلكترونــي وافتقادهــم ملقوماتــه وبنيتــه التحتيــة، ورغبتهــم يف العــودة إلــى 
أحضــان جامعتهــم، وعلــى الصعيــد الشــخصي، تغيــرت ممارســاتي ومهاراتــي التدريســية 
ومعــاريف ووجــدت أّن التغييــر واملشــاركة همــا أساســان مهمــان للنمــو والتطــور، وأّن 
مواجهــة األحــداث واملواقــف غيــر املتوقعــة جــزء أصيــل مــن رحلــة تعلــم ممتــدة وليــس 

مــن الســهل معرفــة حدودهــا أو اقتــراب نهايتهــا.

البدايــة  تغيــرت األمــور كثيــراً، فجميعنــا علــى علــم مــن  الفصــل الصيفــي،  يف 
بتوظيــف التعلــم عــن بعــد وأســاليب التقــومي، فكانــت فرصــة مناســبة للبحــث عمــا هــو 
جديــد يف ميــدان التعلــم عــن بُعــد مــن حيــث إجــراء اســتطاعات الــرأي عبــر زوم 
 cohost and( لقيمتهــا وأهميتهــا، وتوســيع نطــاق املشــاركة الطابيــة يف احملتــوى
ــة، وتســجيل  ــر املتوقع ــات، وحــل املشــكات غي ــاء واملناقشــة واملنتدي host( وإدارة اللق
اللقــاءات وإتاحتهــا، واالســتمرار يف التدريــب علــى تقنيــات جديدة يف التعلــم االلكتروني. 

ورغــم جمــال التجربــة وحداثتهــا، فليــس مــن الســهل تقبــل أن ال أرى طلبتــي وزمائــي 
وجاهيــا لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، وأفقــد نكهــة احليــاة االجتماعيــة، وأن أبقــى محاطــاً 
بأجهــزة وبدائــل أخــرى خوفــاً مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي أو انخفــاض جــودة األنترنــت 
واالنعــزال يف غرفــة مغلقــة حتســباً ألي صــوت أو حركــة طبيعيــة يف البيــت )قــد يســبب 
 )muted( ــة ــاء أصــوات املشــاركن مكتوم ــى بق ــاء، واحلــرص عل إزعاجــاً( خــال اللق
أيقونــة دخــول  الفطريــة وخصوصياتهــم، والضغــط علــى  للحفــاظ علــى حتركاتهــم 
الطالــب )admit( عــدة مــرات ومــرات ألســباب تقنيــة حتــدث لديــه، وختامــاً وإن قــرأمت 
ــو  ــاً فيهــا أو خل ــة؛ ليــس حب ــم أّن بعــض كلماتهــا ُكتــب باإلجنليزي جتربتــي، فقــد الحظت
لغتنــا العربيــة مــن مرادفــات لهــا، بــل لكثــرة اســتخدامي لهــا يف بيئــة التعلــم عــن بُعــد.
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 كلية الطب: 

التعلــم االلكترونــي يف ظــل جائحــة كورونــا  بدايــة أثــار العديــد مــن 
التســاؤالت و املخــاوف لــدي.. هــل األنترنــت ســيكون كافٍ ؟ هــل سأشــتري 
حزمــة جديــدة ؟ هــل الطلبــة ســيكونون  متعاونــن أم ال ؟ كيــف ســأعمل 
علــى األنترنــت و أنــا لــدي أمــور أخــرى يف البيــت ؟ هــل ســأغطي جميــع 
املواضيــع ؟ هــل ســيكون التعليــم جيــداً ؟ هــل ســيتأقلم الطلبــة ؟ كيــف 
ستشــرف اجلامعــة علــى عملــي ؟ مــا هــي األمــور املطلوبــة منــي ؟ كيــف 
ســأعمل بــدون إزعــاج أطفالــي ؟  قمــت بتدريــس 3 مســاقات، وأكثــر مســاقن 
ــزووم  ــةً اســتخدمت ال ــم الفيروســات ، بداي ــاء الدقيقــة وعل ــم األحي همــا عل
)احملاضــرات املتزامنــة ( يف مســاق األحيــاء الدقيقــة فقمــت بإعطــاء جميــع 
ــدون  ــة أصــروا أن ال نقطــع احملاضــرات ألنهــم اليري احملاضــرات ألن الطلب
الدراســة لوحدهــم . يف علــم الفيروســات كنــت أحيانــا ال أعطــي محاضــرة 
ولكــن يف املقابــل كنــت أعطــي نشــاطاً بــدالً عــن احملاضرة ، املوودل لألنشــطة 
واالمتحانــات واملســنجر الستفســارات الطلبــة  و لــم يكــن هاتفــي يقــف عــن 
 Drop box الــرن . احملاضــرات املتزامنــة علــى الــزووم كنــت أرفعهــا علــى
و أعطــي اللينــك ملجموعــة مــن الطلبــة يف كليــة الطــب يعرفــون الكثيــر مــن 
التقنيــات، فقامــوا برفــع احملاضــرات علــى قنــاة اســميناها b12  فأصبحــت 
جميــع محاضراتنــا موجــوده عليهــا، مــن ثــم نرفعهــا علــى مــوودل . مــن أول 
أســبوع كانــت التجربــة ناجحــة ، بدايــة لــم يــأت  الكثيــر مــن الطلبــة  ألنهــم لــم 
يكــن لديهــم علــم عــن املوضــوع  ولكــن يف األســبوع الثانــي أصبــح عــدد الطلبــة 
ثابتــاً. العوامــل التــي ســاعدت علــى جنــاح التجربــة التــزام الطلبــة وتعاونهــم  
ــم يف األداء  ــة إلعطــاء آرائه ــون عــن الطلب ــم ممثل ــن بينه ــم و كان م وتفاعله
وســاعدوني لتحســينه ، و لــدي خبــرة يف التكنولوجيــا وعائلتــي كانــت متعاونــة 
معــي جــداً،  وكان هنــاك تعــاون بــن الزمــاء يف العمــل مــن خــال الواتــس 
آب واملســنجر والــدورات التــي كان يطرحهــا مركــز التعلــم االلكترونــي والتــي 
ســاعدتنا كثيــراً يف حتســن األداء ، التعلــم االلكترونــي ســاعد يف كســر 

اجلمــود بينــي و بــن الطلبــة وشــعرت أن شــخصيتي اختلفــت لألفضــل .
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 كان لــدي خبــرة يف اســتخدام مــوودل وتطبيقــات أخــرى مثــل مجموعات 
الفيســبوك والبريــد االلكترونــي، وكنــت حريصــًة  دائمــاً علــى التواصــل 
املســتمر مــع الطلبــة ، وكنــت اســتخدم زووم لعقــد اللقــاءات واالجتماعــات 
مــع الطلبــة ملناقشــة املــادة املطلوبــة واســتخدام مــوودل لتســليم املهمــات . 
مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا يف عمليــة االنتقــال إلى التعلــم االلكتروني هو 
موضــوع التخطيــط وتغييــر يف محتــوى املســاق وتبنــي طــرق تقييــم جديــده 
تتناســب مــع التعلــم االلكترونــي، ولكــن مــن خــال التواصــل مــع مركــز التعلــم 
ــده  ــة جدي ــات . جترب ــادل األفــكار مت تخطــي هــذه الصعوب ــي وتب االلكترون
وحتــٍد حقيقــي فهــذا التحــول مــن الوجاهــي إلــى االلكترونــي تطلــب منــي 12 
ســاعه عمــل يوميــاً تشــمل التخطيــط واإلعــداد وعقــد احملاضــرات والــردود 
ــه وشــيقه  وأوجــدت مجــاالً  ــة جميل ــم . جترب ــم مهامه ــة وتقيي ــى الطلب عل

لإلبــداع والتميــز للطالــب واملعلــم علــى حــد ســواء .

د. كفاح برهم 
كلية العلوم 

التربوية:

د. مأمون مباركه  
اللغة العربية: 

كنــت مــن األســاتذة األوائــل الذيــن تعاملــوا مــع موضــوع التعلــم االلكتروني 
وكان لــدي وقتهــا يف حــدود 380 طالبــاً وكمــا هــو معــروف فــإن مســاق اللغــة 
العربيــة هــو مســاق معيــاري معظمــه قواعــد نحويــة يلــزم فيهــا فهــم ونقــاش 
بــن الطلبــة واملــدرس .يف البدايــة كان يتــم تصويــر محاضــرات املســاق علــى 
الفضائيــة ومــدة الفيديــو كانــت تتــراوح مــن  -16 25 دقيقــه ولكــن كانــت 
صعبــة ألن كل محاضــرة كانــت تأخــذ أكثــر مــن ســاعتي عمــل مــا بن حتضير 
وتصويــر وأحيانــا إعــادة التصويــر يف حــال وجــود خطــأ . يف مرحلــة التعليــم 
الوجاهــي كان الطلبــة يقومــون بتصويــر احملاضــرة عــن طريــق اجلــوال دون 
االنتبــاه للشــرح بينمــا اآلن يتــم اإلنتبــاه للشــرح والعــروض التقدمييــة واملــواد 
اإللكترونيــة املتعلقــة باملســاق . التعلــم اإللكترونــي يف املجمــل يختلــف متامــاً 
عــن التعلــم الوجاهــي حيــث أن التواصــل مــع الطلبــة الكترونيــاً يحتــاج إلــى 
االنتبــاه إلــى أقــل كلمــة أو حركــه . لكــن بشــكل عــام التجربــة كانــت ناجحــة 
بنســبة تصــل إلــى 90% ، وقــد كان طاقــم التعلــم االلكترونــي مــن أفضــل 

النــاس كفــاءًة يف التواصــل ويف املواضيــع التقنيــة.
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كان لــدي خبــرة ســابقة يف موضــوع التعلــم اإللكترونــي وموضــوع التعامــل 
مــع مــوودل، ولكنــي واجهــت صعوبــات وضغوطــات بســبب أن جميــع الشــعب 
، وقــد مت  يوميــة  املســجلة عندهــا كان لديهــا مســاقات ومهــام ومتابعــة 
االنتقــال الســتخدام الــزووم ومجموعــات الفيســبوك . طلبــة املاجســتير كان 
موضــوع التعلــم عــن بعــد ســهًا بالنســبة لهــم ، أمــا طلبــة البكالوريــوس فقــد 
كان املوضــوع جديــداً عندهــم وواجهــوا صعوبــة.  كان موضــوع الضغــط يف 
للتواصــل مــع جميــع الطلبــة واإلجابــة عــن جميــع استفســاراتهم ، ولكــن يف 
الوقــت نفســه كان هنــاك طلبــة مبدعــون وكانــوا ملتزمــن بتطبيــق املهــام 
واملعاييــر املوضوعــة لهــم بــكل جــدارة . اســتخدمت منــذ تعيينــي باجلامعــة 
التعلــم االلكترونــي ملســاعدتي يف تقييــم الطلبــة لتحويــل إجاباتهــم إلــى بريــل 
للتغلــب علــى إعاقتــي البصريــة. فقــد فقــدت بصــري يف أثنــاء احلصــار يف 
االنتفاضــة األولــى وكانــت بصيرتــي والتعلــم االلكترونــي طريقــا للتغلــب علــى 

ــا.  احلصــار يف الكورون

د.سحر أبو شخيدم
التربية الخاصة: 

كان هنــاك حتديــات أولهــا التحــدي العــام مــن ناحيــة اســتيعاب اجلميــع 
الطلبــة  وتقبــل  والتعليــم  التقييــم  أدوات  بعــد وفهــم  التعلــم عــن  لفكــرة 
واألســاتذة للموضــوع .التحــدي اخلــاص كان متعلــق بطلبــة املاجســتير ألنهــم 
كانــوا بحاجــة للتعليــم التحليلــي أكثــر مــن حاجتهــم للتعليــم التلقينــي . وكان 
هنــاك حتــٍد آخــر وهــو أن تخصــص القانــون حتديــداً يقوم على فكــرة التعلم 
الوجاهــي ، واحلجــة ، واإلقنــاع والتفاعــل اإلنســاني بــن املــدرس والطالــب 
ــي  ــم اإللكترون ــى التعل ــم الوجاهــي إل ــة التحــول مــن التعل ــت عملي وقــد كان
ــا عــام . حيــث أن الصعوبــة والتحــدي تكمــن يف  ــاً  شــخصياً  وحتدي حتدي
كيفيــة التعلــم واســتيعاب األدوات اإللكترونيــة  والتطبيــق عليهــا ، والصعوبــة 
األخــرى وهــي األهــم تكمــن يف أنــه ال يوجــد وقــت فــراغ للمــدرس بســبب 
املتابعــة الدائمــة لــألدوات اإللكترونيــة  وتفاعــل الطلبــة معهــا وضــرورة  

التواصــل املســتمر معهــم. 

د. عبد اللطيف ربايعة
كلية القانون:
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 جتربتــي كانــت أساســها اإلنســانية فنحــن عندمــا انتقلنــا للتعلــم اإللكترونــي 
فقدنــا اجلانــب اإلنســاني هكــذا توقعــت ، ولكنــي اكتشــفت أننــا أصبحنــا أكثــر 
إنســانية ، فأنــا عندمــا أرى الطالــب وجهــا لوجــه أكــون قــد قمــت بالواجــب 
االجتماعــي ولكــن نســينا أن هنــاك جانــب غيــر إنســاني، فأنــا أدرس الطلبــة 
مقــاالت وهــذه املقــاالت فيهــا أفــكار صعبــة، علــى ســبيل املثــال فلســفة هيجــل 
ــى الســاعة 9 صباحــاً لكــي يفهــم فلســفة هيجــل  ــب عل ــا عندمــا أحضــر طال ، أن
ــأن أتواصــل  ــة ب ــي طريق ــي أعطان ــم االلكترون ــن اإلنســانية يف املوضــوع . التعل أي
مــع الطلبــة بطريقــة إنســانية وهــي )short clips(  ، فبــدالً مــن أن أعطــي 
ــرة  ــث كل فك ــق بحي ــع أو خمــس دقائ ــادة ألرب ــل قســمت امل احملاضــرة بشــكل كام
أعطيهــا للطالــب كانــت فقــط بخمــس دقائــق فكانــت احملاضــرات مقســمة لتســع 
أو عشــر كليبــات مــدة الفيديــو فقــط 5 دقائــق أو 9 دقائــق كأقصــى حــد اذا كان 
املوضــوع معقــد جــدا.  يف هــذه الفتــرة اضطــررت أن أحضــر عــدة فيديوهــات 
قصيــرة متتاليــة و قمــت بإنزالهــم يف وقــت احملاضــرة ، بذلــك الطالــب غيــر مجبــر 
أن  يأتــي يف متــام الســاعة التاســعة لكــي يفهــم نظريــة هيجــل فإمكانــه أن يشــرب 
قهوتــه بــكل راحــة، ثــم يفتــح الفيديوهــات ليحضــر النظريــات املعقــدة بــكل بســاطة.  

أ. دانا ياسين
كلية العلوم 

التربوية وإعداد 
المعلمين :

 جتربتــي يف التعلــم االلكترونــي هــي جتربــة قدميــة جــداً فأنــا كمنســق ملســاق 
لغــة إجنليزيــة 100 املســاق لــدي محوســب ممــا يقــارب خمــس أو ســت ســنوات 
، يف ظــل جائحــة كورنــا أصبحنــا حتــت أمــر واقــع و حتــد كبيــر إمــا أن تكــون أو 
ــت  ــا بالتحــدي، كان ــا جميعن ال تكــون فاســتخدمنا مــوودل بشــكل موســع و جنحن
ــات  ــاف والنوعي ــع األطي ــة بجمي ــا مــع الطلب ــدة وتعاملن ــة رائعــة جــداً ورائ التجرب
ــا مجموعــة  ــز اللغــات كان لدين ــع املســتويات . نحــن كمدرســن مبرك ــى جمي وعل
خاصــة حيــث أن أي مشــاكل كانــت تواجهنــا كنــا نطرحهــا علــى املجموعــة نتشــارك 
ونتبــادل اخلبــرات كلهــا أي شــخص لديــه مشــكلة كان يعرضهــا واجلميــع يســتفيد 
منهــا ويســتفيد مــن حلهــا . أتوقــع ان يكــون التعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد 
ــوا  ــة آنيــة، لذلــك أطلــب مــن اجلميــع أن يقبل هــو منهــج يف التعليــم وليــس مرحل
التحــدي ويتعبــوا علــى أنفســهم ، فالتجربــة التــي خضناهــا كانــت مفاجئــة جــداً 
ــا وجاهــي يجــب أن  ــو رجعن ــى ل ــا سأســتمر يف هــذا النهــج يف املســتقبل حت ..أن

يكــون التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد منهجــاً للتعليــم لدينــا يف اجلامعــة.

د. عبد الرحمن قعدان
مركز اللغات:
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جتربتــي بالتعليــم باجلامعــة كانــت جديــدة بــدأت أدرس يف الفصــل الثانــي 
وتفاجــأت مبوضــوع التعلــم اإللكترونــي . بدايــة شــعرت وكأننــي بجزيــرة لوحــدي 
التعلــم  الوضــع، فالتعلــم االلكترونــي يختلــف عــن  مــع  أتاقلــم  أن  فاضطــررت 
علــى خمســة  يحتــوي  الوجاهــي  فالتعليــم  اختلفــت  العناصــر   الوجاهــي، ألن 
عناصــر وهــي مــدرس وطالــب  وإدارة ومحتــوى ومــكان فالتعليــم االلكترونــي غيــر 
ــاك مــكان، فاختلفــت العناصــر ومت إضافــة عناصــر  ــم يعــد هن هــذه العناصــر فل
جديــدة ومــن أهمهــا  األنترنــت فهــو جــزء ال يتجــزأ مــن موضوع التعلــم االلكتروني، 
فأصبحنــا مضطريــن للتعامــل مــن األنترنــت مثــل الهــواء فســرعة األنترنــت يجــب 
ــي  ــور الســلبية الت ــن األم ــة جــداً. م ــت مهم ــة كان ــور التقني ــة فاألم ــون عالي أن تك
واجهتنــي هــي تداخــل العمــل مــع املهــام الشــخصية فــكان حتديــاً واضحــاً جــداً. 
أمــا  املزايــا املهمــة يف التعليــم االلكترونــي موضــوع التوثيــق، فالطالــب يســتطيع أن 
يحضــر احملاضــرة أكثــر مــن مــرة يســاعد يف ســهولة الرجــوع للمعلومــة فاحملاضــرة 
مســجلة و موثقــة . كمــا أن العديــد مــن الطلبــة مــن دول خــارج فلســطن تواصلــوا 
معــي و ســألوني عــن إمكانيــة التســجيل يف جامعــة النجــاح مــن خــال التعلــم 
االلكترونــي، ومعظمهــم كانــوا مــن الطلبــة الفلســطينين غيــر القادريــن علــى 

الوصــول إلــى فلســطن، فأعتقــد ان هــذه فرصــة جيــدة لكــي نســتثمرها.

أ . منار النتشة 
كلية االقتصاد 

والعلوم اإلدارية: 

 نحــن قفزنــا قفــزة لــم نكــن نتصورهــا يف التعلــم االلكترونــي، فهنــاك الكثيــر 
مــن اجلهــود املبذولــة مــن مركــز التعلــم االلكترونــي واملدرســن ألنهــم طــوروا 
الطلبــة  فقــد وضعنــا حتــت مجهــر  الضغــط  فنحــن أصبحنــا حتــت  انفســهم 
واملجتمــع ومجهــر التعلــم االلكترونــي املفتــوح لــكل العالــم لكــي نــؤدي هــذه املهمــة 
ضمــن هــذه الظــروف بنجــاح . كنــا نعمــل 24 ســاعة يف اليــوم و 	 أيــام يف األســبوع 
فــا يوجــد يــوم جمعــة وال إجــازة فمضطريــن للتضحيــة بوقتنــا اخلــاص فهــي 
جتربــة فريــدة مــن نوعهــا و قمنــا جميعنــا ببــذل جهــد كبيــر يف هــذا االجتــاه وهــذا 
التحــدي جعلنــا نتعلــم الكثيــر فهــي فرصــة لاســتفادة منهــا. الشــكر ملركــز التعلــم 
ــام األســبوع و يف كل  ــا ليــا نهــارا طــول أي االلكترونــي بــكل طواقمــه الــذي دعمن
األوقــات . اضطرينــا ان نزيــد جهدنــا للتحضيــر للمســاقات . زاد التواصــل بــن 
ــل  ــاون فالعم ــي فرصــة للتع ــات فه ــادل املعلوم ــي نتب الزمــاء بشــكل متواصــل لك
اجلماعــي مجــٍد جــدا و نافــع . فاملســتقبل هــو للتعلــم االلكترونــي يف جميــع العالــم 

و نحــن جــزء مــن هــذا العالــم فيجــب أن جنتهــد أكثــر وأكثــر. 

 أ.د. سمير أبو عيشة 
كلية الهندسة 

و تكنولوجيا 
المعلومات:
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ــم اإللكترونــي حتديــات عديــدة ، ولكــن التجربــة كانــت متميــزة  رافــق عمليــة التحــول نحــو التعل
وفريــدة مــن نوعهــا، اختلفــت الظــروف ولكــن توحــدت األدوات للحلــول فكانــت التكنولوجيــا هــي 

ــة: ــدروس التالي ــد مت اســتخاص ال ــف. وق ســيدة املوق
العمل اجلماعي أساس النجاح.. 1

االنتماء للمؤسسة سر من أسرار جناحها.. 2

التعلم اإللكتروني سيكون جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيات التعلم والتعليم املستقبلية.. 3

بناء القدرات يحتاج لتحديد االحتياجات والعمل ضمن عدة مراحل.. 4

التغييــر يحتــاج لعقــول الشــباب وخبــرة املتمرســن، فغيــاب أمنهــم يفقــد حلقــة هامــة يف بنــاء . 5
املؤسســة فاالندفــاع يتــوازن معــه احلكمــة والتأنــي، واملجازفــة يقابلهــا التريــث، وهكــذا. 

التخطيــط للمســتقبل هــو ضــرورة حتميــة ألي مؤسســة تعليميــة تريــد االرتقــاء بخدماتهــا، . 6
فعلينــا دراســة املتغيــرات مــن حولنــا للبــدء بالتخطيــط للســنوات القادمــة فــا يجــوز أن نكــرر 

أنفســنا ولكــن علينــا احملافظــة علــى هويــة املؤسســة. 

مؤسســات التعليــم العالــي حتتــاج اآلن لبدايــة عهــد جديــد مــن التركيــز علــى التعلــم الذاتــي . 	
والتعلــم اإللكترونــي والتعلــم الريــادي.

ال يوجــد متســع ملزيــد مــن التلقــن ولــن يرضــى الطلبــة العــودة للــوراء وعلينــا اســتثمار املهــارات . 8
التــي اكتســبها املدرســون لتحديــث أنظمــة التعليــم لتركــز علــى احلداثــة والطاقــة واالســتنارة.

ــدأ مــن . 9 ــال الشــابة وهــذا يب ــة لألجي ــك حاجــة ماســة إلعــادة صياغــة للمنظومــة القيمي هنال
ــي تراجــع ملمــوس يف هــذا  ــم اإللكترون ــة التعل ــم املدرســي، فقــد كشــفت جترب منظومــة التعل
اجلانــب ، وبالتأكيــد فذلــك يعــزى لســنوات طويلــة مــن تراجــع بالعمليــة التعليميــة املدرســية مــن 
آثــار اســتهداف االحتــال اإلســرائيلي للعمليــة التعليميــة واملنظومــة القيميــة لألجيــال الشــابة.  

علــى مؤسســات التعليــم العالــي فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون مــع بعضهــا البعــض وإنتــاج املزيــد . 10
مــن املــواد واملصــادر التعليميــة املفتوحــة املجانيــة. 

العدالــة االجتماعيــة واملســاواة الرقميــة حتتــاج جلهــود دوليــة لتحقيقهــا فالتكنولوجيــا قــد . 11
تكــون ســبباً حلرمــان األقــل حظــاً مــن حقهــم بتعلــم نوعــي. 

دروس وعبر: 



مــن اجلديــر بالذكــر أن الكاتبــة هــي مؤسســة ومديــرة مركــز التعلــم اإللكترونــي قــد التحقــت 
بجامعــة النجــاح الوطنيــة ودرســت فيهــا ملــدة ســنة فقــط قبــل انــدالع االنتفاضــة وتعرضــت للتعلــم 
املتقطــع خــال إغاقــات متعــددة للجامعــة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي  جنــم عنهــا البحــث عــن 
عــدة أماكــن للدراســة وإنهــاء الدراســة اجلامعيــة يف الرياضيــات بســبع ســنوات بــدالً مــن أربــع علــى 
ــم بظــل األزمــات يف  ــوراه حــول التعلي ــا األكادميــي، ممــا شــجعها لدراســة الدكت الرغــم مــن تفوقه
بريطانيــا. وقــد كان لتوظيــف هــذا العلــم يف إدارة األزمــة أثــر إيجابــي للوصــول ألفضــل النتائــج، 
أمــا مــا يثيــر الفضــول فهــو أن الذكريــات األليمــة أثنــاء احلصــار واإلغاقــات ومحاولــة إيجــاد بدائــل 
للتعلــم يف مكاتــب وجوامــع وكنائــس بالســر أثنــاء االنتفاضــة جعــل مــن جتربــة النجــاح يف االنتصــار 
علــى العقبــات واحملاولــة املســتمرة لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة جتربــة فريــدة مــن نوعهــا. 
وقــد أعــادت هــذه الذكريــات لذهــن النجــاح ضــرورة اســتمرار العمليــة التعليميــة مهمــا كلــف الثمــن 
وقــد وضعــت الكاتبــة نصــب عينيهــا هدفــاً لــم تعلمــه ألحــد حتــى حلظــة كتابــة هــذا الكتــاب بأنهــا 
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ذكريات الحصار 
واالنتصار للكاتبة في 
جامعة النجاح الوطنية
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ســتبذل كل مــا تســتطيع مــن جهــد لتمنــع معانــاة طالــب يتــوق للتعلــم ليتوقــف عــن التعلــم. إن معانــاة 
ــي  ــم الكترون ــار بالعمــل لضمــان تعل ــل بالنه ــاً لتوصــل اللي ــاً خفي ــت دافع ــة يف االنتفاضــة كان الكاتب
جديــر بالثقــة فعاهــدت نفســها علــى شــحن همــم الطلبــة واإلجابــة عــن كل تســاؤالتهم ومســاعدتهم 
بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. وعاهــدت نفســها علــى الوفــاء للنجــاح وكيــف ال والنجــاح احتضنتهــا يف 

أهــم ســنوات عمرهــا يف البكالوريــوس واملاجســتير. 

إن ألــم النجــاح خــال ســنوات االنتفاضــة حتــول إلــى أمــل يف التعلــم االلكترونــي أضــاء الطريــق، 
فشــكراً للتكنولوجيــا علــى هــذه الفرصــة وشــكرا للنجــاح إلصــرارك علــى النجــاح.  

أهــم مــا ميــز مرحلــة إغــاق الكورونــا  أن الكاتبــة  عملــت بعــدة أدوار فكانــت مخططــة ومنفــذة 
ــة ونفســية  ــه تقني ــدة وداعم ــرة وعمي ــاً ومدرســة ومدي ــة وأم ــب دوام ومدرب ــة ومراق ــة وتربوي وتقني
للطلبــة ومســتمعة جيــدة ملشــاكل الزمــاء  وجــزءاً مــن صنــع القــرار علــى املســتوى اإلداري. وكمتعلمة 
فقــد قــررت أن تكــون تقنيــة بامتيــاز وأن تســتطيع حتــى تصليــح أجهــزة إن تطلــب األمــر. كان تلفونهــا 
ال يتوقــف وكانــت إمياتهــا صــادرة وواردة مبعــدل 50 إمييــل بالســاعة. لــم تعلــم متــى يبــدأ النهــار 
ومتــى ينتهــي ، كان العمــل صعبــاً خوفــاً مــن الفشــل الــذي لــم يكــن يومــاً جــزءاً مــن قاموســها، عملــت 

حتــت شــعار أنــا النجــاح 
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الــذي أطلقتــه يف إحــدى مراحــل النجــاح. وأحســت أن كل النجــاح إدارة وعاملــن تعمــل بهــذا 
الشــعار. لــم تشــعر قــط مبــدى إنتمــاء العاملــن يف اجلامعة كما شــعرت به بهذه الفتــرة. تعرفت على 
جميــع العاملــن باجلامعــة بــا اســتثناء، حفظــت عــدد الطلبــة يف الشــعب والكليــات والتخصصــات، 
تعلمــت عــن أرقــام املســاقات وأســمائها وتوزيــع املدرســن عليهــا. تعرفــت علــى طبيعــة الشــخصيات 
وأنــواع اإلدارات ودرجــة حتملهــا وقدرتهــا علــى الصبــر والتحمــل ورغبتهــا باملجازفــة. تعرفــت علــى 
الطلبــة وذويهــم وتواصلــت مــع العديــد مــن أســرهم، ســمعت لقصصهــم وهمومهــم ومخاوفهــم، 
وتفاعلــت معهــم ونقلــت مشــاكلهم إلدارة اجلامعــة مشــكورة حللهــا. أعطيــت ثقــة كبيــرة مــن رئاســة 
اجلامعــة، أحبــت هــذه الثقــة ولكنهــا يف الوقــت نفســه  كانــت حمــًا ثقيــًا علــى أكتافهــا خوفــاً مــن 
أن تخفــق أو تخــذل اجلامعــة، أحبــت الــدور واندمجــت بــه، وأحســت بعظــم املســؤولية واســتمتعت 
بحبهــا لهــذه املؤسســة العريقــة. شــاركت بــدورات عديــدة صباحــاً لتديــر وتنفــذ دورات عديــدة 
ــات، منهــم مــن كان لطيفــاً ومشــجعاً ومنهــم مــن كان  ــدورات املئ مســاء. جتــاوز عــدد املنتســبن لل
متذمــراً ومتحديــاً. واجهــت أســئلة لــم تعلــم جوابهــا ووعدتهــم بــأن ترســل اجلــواب لهــم غــداً بحثــت 
وتعلمــت وبالفعــل كان يصلهــم اجلــواب باليــوم الثانــي. أحســت أن اجلميــع رمبــا كرههــا لفتــرة ولكــن 

يف الوقــت نفســه يثمــن جهدهــا ويقــدره ويتســاءل عــن ســر انتمائهــا. 

عــرف عنهــا حبهــا للطلبــة وتعاونهــا معهــم ولكــن يف حلظــة أحســت أن الوضــع القيمــي بــه 
ــى التحمــل،  ــة فقــد تراجعــت قدرتهــم عل ــات اإللكتروني ــذات وقــت االمتحان ــة  وبال مشــكلة حقيقي
فتجربــة احلصــار واالنتصــار يف جامعــة النجــاح قــد وثقــت البطولــة للطلبــة،  ولكــن جتربــة الكورونــا 
قــد أعطــت بعــض املؤشــرات املنبهــة إلــى ضــرورة االهتمــام باجليــل القــادم لبــث روح املغامــرة، 
وحتســن القيــم املجتمعيــة فســنن طويلــة مــن االحتــال قــد أنهكــت القيــم املجتمعيــة وبالــذات يف 
بنــاء اجليــل القــادم. أنهكــت مــن ماحظــات التعلــم احملبطــة ولكــن هــذا جعلهــا تصــر علــى التعامــل 
معهــم بــروح املســؤولية أكثــر، وحلــل الكثيــر مــن مشــاكلهم املنطقيــة واحلقيقيــة، ولكــن كان هنــاك 
العديــد مــن املداخــات غيــر املســؤولة فقــد مت إهمالهــا وقــد كان لــدور مجلــس الطلبــة مشــكوراً 

دوراً إيجابيــاً كحلقــة وصــل بــن إدارة اجلامعــة واجلســم الطابــي. 

لــم تعــد متيــز بــن عائلتــي النجــاح وعائلتهــا يف البيــت، فقــد اختلطــت املشــاعر واألوراق 
وأصبحــوا جــزءاً واحــداً. عائلتهــا يف البيــت كانــت صابــرة ومشــجعة حاولــت جاهــدة أن ال تهمــل 
بواجباتهــم مــن خــال توزيــع املهــام واألدوار يف األعمــال املنزليــة ، وأصــر زوجهــا بعــد عــدة أيــام 
مــن بــدء اإلغــاق وبعــد أن نســيت األكل علــى النــار عــدة مــرات وأوشــكت أن حتــرق البيــت أن يكــون 
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دورهــا فقــط هــو استشــاري، وقــد أطلــق عليهــا أبناؤهــا اســم زوومــي ، ألنهــا متواجــدة كل األوقــات 

علــى زووم، ومت تفريغهــا لعائلتهــا اجلامعــة ملــدة ثــاث اشــهر متتاليــة. 

وتستمر النجاح بتقديم 
النموذج األفضل يف التعليم
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صور للذكرى مما كتب الطلبة:
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كتب رسمية خالل فترة الجائحة 
وثائق رسميه حول التعلم عن بعد

Official Documents about distance education 
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السادة عمداء الكليات احملترمني،

املوضوع : الرسالة اإلعالمية الصادرة فيما يخص التعلم االلكتروني

حتية طيبة وبعد،

ــل  ــة يف تفعي ــم اســتجابة لسياســة اجلامع ــام ، ومبادرتك ــم الت ــم والتزامك ــم تعاونك نشــكر لك
العمليــة التعليميــة الكترونيــاً، فقــد لوحــظ االســتجابة الفوريــة وإجــراءات فعليــة خلطــة العمــل 

لتحويــل السياســة إلــى إجــراء حقيقــي. 

ــة واضحــة  ــي بوضــع خطــة إعامي ــم االلكترون ــرة العاقــات العامــة ومركــز التعل قامــت دائ
للفتــرة القادمــة مــن حيــث اإلعــام اخلارجــي واإلرشــادات الداخليــة، وقــد أطلقــت احلملــة 
بالفعــل ومــن املاحــظ أنهــا تأخــذ منحــاً إيجابيــاً بشــكل متصاعــد، ويتــم تنفيذهــا ضمــن إطــار 

ــاً لتسلســل منطقــي ومــدروس.  ــه تبع ــي متفــق علي زمن

نهيــب بكــم االلتــزام بتوحيــد الرســالة أإلعاميــة والتواصــل التــام مــع العاقــات العامــة فيمــا 
يخــص أي بيانــات مــن حيــث الكيــف، ومركــز التعلــم االلكترونــي فيمــا يخــص احملتــوى حرصــاً 
منــا جميعــاً علــى إعطــاء بيانــات دقيقــة وإرشــادات واضحــة وعــدم إربــاك الطلبــة لنتخطــى هــذه 

الفتــرة احلرجــة .
أثمن جهودكم وحرصكم على استمرار العملية التعليمية

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

                                                                        د. خيرية  رصاص 
                                         نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية واخلارجية

نسخة 
ا.د. رئيس اجلامعة

ا. د. النائب األكادميي
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شهادات ودروس وعبر

رسائل شكر وصلت مركز التعلم االلكتروني:

قــد حــّرم اهلل عــز وجــل صناعــة التماثيــل ألنهــا جتمــع بــن الشــِر والكفــِر وتوعــَد بانيهــا بالعــذاب 
و اهلل معذبــه حتــى ينفــَخ فيهــا الــروَح وليــس بنافــخ. كــم كنــُت أمتنــى وأنــا الفنــان والرســام والنحــات 
أن أبنــَي متثــاالً لكــم علــى بوابــة قلعتنــا العظيمــة ويف ســاحتها الرئيســة كــي يـُـدرك النــاس يف غدواتهــم 
وروحاتهــم وتــدرك األجيــال القادمــة أن جائحــًة ضربــت األرض أوقفــت احليــاة إال هنــا. وقفــت 
ــى! إال فارســات وفرســان  ــا ربكــم األعل ــا أن ــا هن األرض وانهــارت وانهــار معهــا كل مــن كان يقــول أن
التعلــم االلكترونــي يف النجــاح الوطنيــة.  قــد تكــون فكــرة جيــدة لــو أقمنــا مثــًا جداريــة مكتــوب عليهــا 

Unsung Heroes Were Here أو مروا من هنا!  

ــة الرســالة!  ــر مــا أربكنــي هــو بداي ــة هــذه الرســالة. وأكث قــد احتــرت كثيــراً قبــل أن أبــدأ بكتاب
هــل أقــل مثــًا حضــرة القائــد احملترمة...أمــا بعــد؟ أم أقــل ســيادة األميــرال حفظهــا اهلل؟ أم مــاذا؟ 
لكن،،،وبصــرف النظــر عــن بادئــة التحيــة، أدرك متامــاً بــأن اســم دكتــور ســائدة عفونــة ســيظل لوقــت 
طويــل وطويــل جــدا يتكــرر يف أروقــة وغــرف وقاعــات قلعتنــا. لــن أطيل...لكــن مــا شــاهدناه منكــم 
أنــت وكتيبتــك يف األســابيع القليلــة الفائتــة خيــر دليــل علــى قدرتكــم اجلليــة بــإدارة األزمــة وأي أزمــة. 
مــا شــاهدناه يذكرنــي بفيلــم مصــري وطنــي شــاهدته وأنــا طفــٌل صغيــر! قــد ال أكــون موفقــاً يف 
التشــبيه لكننــي أنــا -علــى األقــل - أراكــم كمــا كنــت أرى أبطــال فيلــم “الطريــق إلــى ايــات”. وكفــى!

لكم مني ومن طابي كل التحية واحلب والتقدير واالحترام،،،
عاشت جامعة النجاح األبية الوطنية عاصمة التعليم العالي يف فلسطن.

زميلمك

ابسل عبد الرازق

 2020/04/11
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أشكرك مصعب
وكل طاقم التعليم اإللكتروني حقيقًة

للجهود الكبيرة والناجحة التي تقومون بها
أنتم ببساطة جنوم هذه املرحلة يف السماء النجاح، وبالطبع دائماً

وفققكم اهلل
د. سائد

دكتورة سائدة والفريق أجمع األعزاء

جــد محبتــي قبــل إحترامــي لكــم، ألن كلماتــي لــم تكــن حتمــل معنــى مجاملــة، وإن 
كنتــم تســتحقون، ولكــن تعكــس حقيقــة ملســتها مــن جتربتــي معككــم عبــر ســنوات طويلــة 

مــن التعليــم االلكترونــي، وتتوجــت خــال األســابيع األربعــة الســابقة

حيــث قــدرة االدارة الناجحــة تتجلــى يف االزمــات وســرعة االســتجابة للمتغيــرات، 
الكمــال هلل وحــده يف كل شــئ، ولكــن جنــاح البشــر مرهــون بســرعة وحســن االســتجابة 

ملــا يطــرأ يف حــن يخفــق كثيــرون

أنــا كفــرد يف أســرة النجــاح أفتخــر بكــم وبالتأكيــد كثيــرون ممــن ينتمــون لهــذه 
اجلامعــة العريقــة كذلــك

دمتم بكل بود واحترام

أخومك

د. سائد الكوني 

  أنــا أشــكر الشــباب و الصبايــا يف مركــز التعلــم االلكترونــي و علــى رأســهم 
الدكتــورة ســائدة ملــا قدمــوه مــن تعــاون و اســتجابة يف فتــرة جائحــة كورونــا 

د. عبد الرمحن قعدان





09-2345113     ext. 4625    4337     3320

 مركز التعلم االلكتروني 
جامعة النجاح الوطنية

الحرم القديم
مبنى كلية التربية واعداد المعلمين

الطابق الثالث

 elearning@najah.edu

https://elc.najah.edu/ar 

https://www.facebook.com/elc.nnu
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