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عقدت الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع المركز االقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية مؤتمرها األول 

نوفمبر  52-52؛ وذلك بتاريخ التعليم المفتوح: الدور، التحديات والحلولحول التعليم المفتوح تحت عنوان: 

 الكويت. بدولة واالجتماعي االقتصاديفي مقر صندوق اإلنماء العربي  5023

 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير  السمووقد انعقد المؤتمر تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب 

التعليم العالي وزير معالي وزير التربية و سموه حيث مثله وألقى كلمة نيابة عنورعاه دولة الكويت حفظه هللا 

 الحجرف. فالح بدولة الكويت الدكتور نايف 

 

األستاذة الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود مدير الجامعة العربية المفتوحة كلمة رحبت فيها بجميع وألقت 

الحاضرين وبضيوف دولة الكويت المضيافة نيابة عن مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وعلى رأسه 

جميِع المنتسبين للجامعة، صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس، وبالنيابِة عن 

ريادة الجامعة  فونوهت سعادة مديرة الجامعة العربية المفتوحة أيضا  بشر أساتذة وإداريين وعاملين وطلبة.

والتعليم المفتوح، لمقابلة متطلبات االعتماد المحلي في معظم دولنا العربية مما  رلمباشا  في االمزِج بين اللقاء

معة في الساحة العلمية، وذلك بما يتفق مع رؤيِة مؤسسها وصاحب فكرتها األساسية أثبت وهلل الحمد مكانة لجا

صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز، حفظه هللا، وتوجه مجلس أمنائها الموقر، حيث يتيح هذا 

مكنُهم ظروفُهْم النموذج فرص التعليم العالي ذي الجودة العالمية الرفيعة لكل أبناء وبنات العرب ممْن لم ت

العملية أو المادية والتزاماتهم األسرية من االنتظاِم في التعليِم الجامعِي التقليدي في الجامعاِت الحكوميِة أو 

 .مرفق نسخة من كلمة أ. د. موضي عبد العزيز الحمود، مدير الجامعة العربية المفتوحة() الخاصةْ 

 

حكومية ومنظمات ومؤسسات  عربية وعالمية معاتشخصا يمثلون هيئات وجا 520حضر حفل اإلفتتاح 

إلى جانب وزير التربية والتعليم العالي بدولة وأهلية من الكويت ومن خارجها. وقد حضر حفل اإلفتتاح 

الجمهورية واألستاذ الدكتور خميس كجو كنده، السودان  جمهورية الكويت وزيرا التعليم العالي في كل من

وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، ومديرو فروع الجامعة، ومساعد  ،األستاذ الدكتور حسان دياب يةلبنانال

ومؤسسات محلية يا حكومية علاألمين العام التحاد الجامعات العربية، ورؤساء الجلسات الذين يمثلون هيئات 

من بينها  كندا، ان عدة بلدن قدموا من ين كثيرين ومشاركيمحاضرإضافة إلى  بدولة الكويتواقليمية 

وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، والهند، وبنغالديش ونيجيريا، ومعظم البلدان العربية )الكويت، 

  العراق، واإلمارات العربية المتحدة(. مصر، لبنان، األردن، الجزائر، البحرين، عمان، السعودية، فلسطين،

 

شكلت من خبراء عالميين إلى جانب ممثلين تالتي ، وللجنة العلميةبلغ عدد األوراق البحثية التي وصلت إلى ا

البحوث والدراسات  بتحكيمقامت اللجنة العلمية  دراسة وبحثا علميا. 201 ،عن الجامعة العربية المفتوحة

وزعت على جلسات المؤتمر  قدت والبحوث وادراسة من مجموع الدراس 12وعرض  ، وتم قبولالمقدمة

 دون أوراقوخارجها ب ويتأما المشاركون من داخل الك .التي بلغت إحدى عشرة جلسة على مدار ثالثة أيام

 شاركا.م 220عمل فقد بلغ عددهم 

 

ومن المالحظ أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس من جميع فروع الجامعة في تقديم الدراسات والبحوث 

في المحاور المختلفة  منهم بتقديم أوراق عمل 21ة من حيث الكمية والنوعية حيث شارك الميدانية كانت مميز

 للمؤتمر.
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ومن مميزات هذا المؤتمر تقديم محاضرتين رئيسيتين؛ ألقيت األولى من طرف نائب رئيس الجامعة المفتوحة 

ببريطانيا لشؤون البحث والبعثات وضمان الجودة األستاذ الدكتور تيم بالكمان تحت عنوان: اإلبداع وضمان 

فريتز باناكوك رئيس جامعة أثباسكا بكندا  الجودة في التعليم المفتوح، وألقيت الثانية من طرف األستاذ الدكتور

   اإلتجاهات والتجارب الدولية في التعليم المفتوح.تحت عنوان: 

 

 البرنامج العلمي للمؤتمرمحاور 

 

 اشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على خمسة محاور أساسية وهي:

 

 تقنيات وأساليب التعليم المفتوح. .2

 ليم المفتوح.اإلتجاهات والتجارب الدولية في التع .5

 ضمان الجودة في التعليم المفتوح. .3

 دور التعليم المفتوح في التطوير والتنمية. .1

 التجارب الناجحة في التعليم المفتوح )عرض حاالت(. .2

 

 :لى ما يأتيعطار محاور المؤتمر إركزت الدراسات والبحوث التي عرضت في  وقد

 

ومحتوياته من خالل البحث والمدمج التطوير المستمر لتقنيات وأساليب التعليم المفتوح  ضرورة -

مع مراعاة بعض صحيحة على أسس تربوية ونفسية المرتكز العلمي المؤسسي والنظري والتطبيقي 

 .الخاصة بالمجتمعات العريبة وغيرها الجوانب الثقافية

مع مختلف الجامعات المفتوحة والهيئات المعنية في التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب  -

العالم لالستفادة من هذه الخبرات المتراكمة في مجال تطوير التعليم والتعلم، ونشر المعرفة، وفي 

 .والتعليم مجال تحفيز الطالب وتحسين أدائهم ومعاملتهم كعنصر أساسي في عملية التعلم

ل المعرفة دون يتوصبهدف  خاصة في مجال عالم االتصالاالستعمال الفعال للتكنولوجيا الحديثة و -

 زدون تمييز قيود مكانية أو زمانية لكل شرائح المجتمع وأفراده

، لتمكين المرأة العربية من تحصيل المعرفةالحديثة في التعليم المفتوح والمدمج استعمال التكنولوجيا  -

 .إلسهام في التنمية الشاملةوتطوير قدراتها ومهاراتها ل

في جودة الخدمات المقدمة للطالب، وفي كل العمليات الهادفة لتطوير العلم  دوليةالمعايير البزام االلت -

 والمعرفة، بهدف ترقية مخرجات نظام التعليم المفتوح.

ابراز دور التعليم المفتوح في تطوير األفراد وتنمية المجتعات في شتى المجاالت خاصة وأن التعليم  -

لتمكينهم من اإلسهام الفعال في طوير القدرات والمهارات لكل أعضاء المجتمع المفتوح يقوم على ت

 تنمية مجتمعاتهم.

 

 رعاية المؤتمر

 

إلى جانب الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 

مؤسسات  في رعايته ودعمهنظرا ألهمية المؤتمر على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، فقد شارك و

الكويت  ، مؤسسةواالجتماعي لإلنماء االقتصاديندوق العربي صالمحلية وعالمية مرموقة ورائدة وهي: 

شركة الالكويتية والوطني، الخطوط الجوية الكويت بنك ، الجامعة المفتوحة ببريطانيا، لتقدم العلميل

 . بالكويت "الوطنية" لالتصاالت
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 التغطية اإلعالمية

 

لمتابعة الجامعة جميع فروع إلى لفعاليات اليوم األول للمؤتمر تميزت  التغطية اإلعالمية للمؤتمر ببث مباشر 

 لصندوق ل تابع ال قد تم تسجيل كل أعمال المؤتمر من طرف الجهاز التقني رفيع المستوىأشغال المؤتمر، ف

 .. وستوضع كل التسجيالت على موقع الجامعة العربية المفتوحةواالجتماعي االقتصادي العربي لإلنماء 

عالمية واسعة من الصحافة المرئية والمكتوبة في دولة الكويت إوقد حظيت أشغال المؤتمر وفعالياته بتغطية 

، ومواقع وعدة صحف عربية أخرى ،، وجريدة األهرام المصريةجريدة إضاءة اإللكترونيةإلى جانب 

 إلكترونية محلية وإقليمية وعالمية .

 

 كتاب المؤتمر

 

للمؤتمر  وإصدارها في شكل كتاب ،اختيار أحسن األوراق العلمية المقدمةبلمؤتمر لستقوم اللجنة العلمية 

العربي، ووضعه على ، وتوزيعه على المشاركين في المؤتمر، وعلى المكتبات في العالم ورقيا والكترونيا

 .موقع الجامعة اإللكتروني لتعم الفائدة منه

 

 والتطوير على هامش المؤتمرالتدريب 

 

نظمت الجامعة العربية المفتوحة على هامش المؤتمر دورتين تدريبيتين موجهتين أساسا ألعضاء هيئة 

وقد تم ترشيح  .رج الجامعةمع فتح المجال لمشاركين آخرين من خا التدريس في الجامعة العربية المفتوحة

عدد من أعضاء هيئة التدريس من كل فروع الجامعة لحضور إحدى الدورتين اللتين عقدتا في المقر الرئيس 

  بالجامعة في نفس الوقت.

 

  الدورة األولى: -

من أجل توصيل  (Blended Learning) دمجعنوان الدورة: إدارة وتصميم وتطبيق التعليم الم

 مشاركا. 21الدورة األستاذ الدكتور محمد علي من جامعة أثباسكا )كندا(، وحضرها مرن. قدم هذه 

 

 الدورة الثانية:   -

لتحفيز الطالب ومشاركتهم. قدمت هذه الدورة األستاذة  التغذية الراجعة المثلى عنوان الدورة:

 .  ا  مشارك 21توحة ببريطانيا، وحضرها الدكتورة دنيس وايت لوك من الجامعة المف

 

  للغاية. ا  لدورتين من طرف المشاركين ايجابيوقد كان تقويم ا

 

 

 

 

 

 


