ثقافة

األحد  4جمادى اآلخرة  1442هـ 17/يناير  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد E 3828

يناقش ممارسات وشروط القبول واالعتماد األكادميي ومعايير اجلودة وأمناط وأساليب التعليم

صدور كتاب «إعادة النظر في أمناط التعليم
اجلامعي» للباحثة شيماء نبيل املال
صدر عن دار شيماء املال للنشر
والتوزيع كتاب إعادة النظر في
أمناط التعليم اجلامعي ومعايير
اجلودة واالعتماد األكادميي من
أجل تعليم يتوافق مع متطلبات
العصر للكاتبة شيماء نبيل املال
الذي يبحث في مجال بكر ويقدم
مواضيع غير مسبوقة ويطرح
خ��ي��ارات تتم مناقشتها للمرة
األول���ى ف��ي ال��وط��ن العربي من
إعادة تقييم ممارسات وشروط
ال��ق��ب��ول واالع��ت��م��اد األك��ادمي��ي
وم��ع��اي��ي��ر اجل������ودة وأمن����اط
وأساليب التعليم في مؤسسات
التعليم العالي واألسباب التي
تدعو إلعادة النظر فيها جميعا.
وتشير الكاتبة ف��ي الكتاب
على أنه ورغم مرور قرون طويلة
على ظهور اجل��ام��ع��ات األول��ى
ف��ي ال��ع��ال��م ،وم��ع ذل��ك م��ازال��ت
ه��ذه املؤسسات حتتفظ بكثير
من مالمحها العامة وأنظمتها
التعليمية مازالت تقوم بأدوار
متشابهة ،حيث قامت اجلامعات
وم���ا ت����زال ب�����أدوار رائ����دة في
تزويد املجتمع بالعمالة املاهرة
وقادت مسيرات التطوير ونشر
الوعي والبحث العلمي وغيره
م��ن األدوار ال��ت��ي أدت لتطور
وت��ق��دم ال���دول ووض��ع خططها
وسياساتها العامة .كذلك اعتمد
س��وق العمل بشكل كبير على
خريجي تلك املؤسسات الرائدة،
كما اعتمدت مؤسسات الدول على
نتائج األب��ح��اث التي يقوم بها
األكادمييون  .واستمرخريجو
اجلامعات بلعب دور الرواد في
ك��ل مجال م��ن م��ج��االت املجتمع
وك���ان���ت أب������واب امل��ؤس��س��ات
والشركات واملنظمات مفتوحة
لهم ليتبوؤوا مناصب قيادية
فيها حتى عقود قليلة ماضية
 .وب��دأ الوضع يتغير في عصر
االن��ف��ج��ار امل��ع��رف��ي وم��ع تزايد
التقنيات حيث ب��دأ الكثير من
أصحاب العمل واملدراء يشتكون
م��ن ن��ق��ص امل���ه���ارات املطلوبة
ل��س��وق ال��ع��م��ل ل���دى خريجي
اجل��ام��ع��ات ول��م ي��ع��ودوا الفئة
املاهرة واملتميزة كما كانوا من
ق��ب��ل .وب����دأت األص����وات تعلو

الكاتبة شيماء نبيل املال

مطالبة بتوظيف ذوي املهارات
دون االه���ت���م���ام ب��ال��ش��ه��ادة
غالف الكتاب
اجلامعية ألن معظم اخلريجني
ال يحققون متطلبات س��وق
العمل .وزادت نسب البطالة لدى وم��ع��اي��ي��ر اجل����ودة واالع��ت��م��اد
خريجي اجلامعات وتوجهت عدد األكادميي من أجل تعليم يتوافق
من الشركات الكبيرة مثل جوجل م��ع متطلبات العصر” جميع
وأب��ل و IBMوغيرهم الكثير امل���ب���ررات ال��ت��ي ت��دع��و إلع���ادة
لتوظيف أصحاب املهارات دون النظر ف��ي م��ؤس��س��ات التعليم
االهتمام بالشهادة اجلامعية .العالي كمايناقش ويجيب على
كما اعتمدت م��ؤخ��را ال��والي��ات امل��واض��ي��ع واألس��ئ��ل��ة املتعلقة
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ف��ي األم��ر مبستقبل التعليم اجلامعي
التنفيذي تفضيل املهارات على وال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي ينبغي أن
الشهادات في التوظيف .وهذا حت��دث فيها وأمن���اط وأساليب
أثار عددا من التساؤالت الكبيرة التعليم املتوافقة مع متطلبات
والتكهنات اخلطيرة بخصوص وم��ت��غ��ي��رات ال��ع��ص��ر .ويتألف
مستقبل هذه املؤسسات القيادية ال��ك��ت��اب م��ن إث��ن��ي ع��ش��ر فصل
في املجتمعات  .هل ستستمر هذه وبكل فصل يتم مناقشة قضية
املؤسسات في نفس مكانتها التي أوم��وض��وع متعلق بالتعليم
تبوءتها لقرون وتبقى القائدة اجلامعي.
واحمل��رك��ة الرئيسة لسياسات
أهداف الكتاب
ال���دول أم أنها ستتراجع؟ هل
م��ن��اق��ش��ة أمن����اط التعليم
س��ت��س��ت��م��ر ك��م��ا ه���ي أم ه��ن��اك
تغييرات ينبغي أن حتدث فيها؟ اجلامعي التقليدية التي كانت
وم��اه��ذه التغييرات؟ وق��د أدى س��ائ��دة خ�لال العقود املاضية
ظهورجائحة كوفيد  19التي في معظم أنظمة التعليم العالي
اجتاحت العالم إلغالق تام لهذه في العالم وع��رض نقاط قوتها
املؤسسسات واالنتقال املفاجئ وضعفها وإل��ى أي مدى ميكنها
للتعليم عبر اإلنترنت  ،مما زاد االس���ت���م���رار م���ع ال���ت���ط���ورات
ال��ت��س��اؤالت بخصوص أمن��اط امل��ع��اص��رة ف��ي ع��ال��م التقنيات
التعليم التقليدية وإمكانية احلديثة.
استكشاف أمن���اط التعليم
ع��ودت��ه��ا مل��اك��ان��ت ع��ل��ي��ه بعد
اجلامعي املمكنة واملتاحة بسبب
اجلائحة.
وي��ع��رض ال��ك��ت��اب “إعادة استخدام اإلنترنت والتقنيات
النظر في أمناط التعليم اجلامعي التعليمية احلديثة وأنظمة إدارة

التعلم وتقنيات التعليم املتزامن
وال�لام��ت��زام��ن وم���دى مالئمتها
ملتطلبات العصر.
ع������رض وم���ن���اق���ش���ة أه���م
امل���ب���ررات ال��ت��ي جت��ع��ل أمن��اط
التعليم اجلامعي املرنة وعبر
اإلنترنتأمناطاًعالية اجل��ودة
وت��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات االع��ت��م��اد
األك��ادمي��ي والنزاهة العلمية ،
خالفا ملا هو معروف .حيث لم
يعد التعليم عبر اإلنترنت ذا
سمعة سيئة يتخلله التشكيك
بالنزاهة األكادميية ،بل تطورت
هذه األمن��اط لتكون أكثر كفاءة
ومصداقية من التعليم التقليدي
الذي يتم وجها لوجه.
وع���رض ومناقشة أساليب
تقييم حديثة تتوافق مع أمناط
التعليم عبر اإلنترنت وتضمن
ع��دم إنتهاك األمانة األكادميية
وتخريج طالب ميتلك املهارات
والكفاءات ال�لازم��ة في العصر
ال��رق��م��ي وحت��ل��ي��ل ومناقشة
القضايا اجلدلية في مجال أمناط
التعليم عن بعد وعبر اإلنترنت
وخصوصا تلك القضايا املتعلقة
باجلودة واالعتماد األكادميي.
وإل��ق��اء ال��ض��وء على بعض
االجتاهات املعاصرة في مجال
تطوير أمناط التعليم اجلامعي
عبر اإلنترنت.
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دار األوبرا السلطانية مسقط تفتح اليوم
أبوابها مجدد ًا للجمهور
تستأنف دار األوب��را السلطانية مسقط
اليوم األحد ،استقبال زوارها وروادها وفتح
أبوابها مجددا ً للجمهور لقضاء أمتع األوقات
من خالل اجلوالت السياحية والتعرف على
اجلمال املعماري ملبنى ال��دار ال��ذي يُعتبر
أيقونة حضارية وثقافية.
وأعطت دار األوب���را السلطانية مسقط
األولوية لضمان صحة واستمتاع
ال���رواد واملوظفني العاملني فيها أثناء
التجول في مبنى الدار من خالل اتباع
توجيهات اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن
انتشار فيروس كورونا (كوفيد.)19
وتطبق الدار جميع اإلجراءات االحترازية
والبروتوكوالت اجلديدة التي مت
اتخاذها وتطبيقها إلعادة افتتاح املبنى
وذل���ك ت��ع��زي��زا ً لصحة وس�لام��ة اجلميع،
واملتمثلة ف��ي فحص درج��ة احل���رارة عند
دخول الزوار والسياح لضمان
شعور األمان جلميع الرواد ،وملء جميع
الضيوف منوذج للتواصل ،وعدم
جت��اوز اجل��والت السياحية املصحوبة
مبرشدين  10أشخاص للحفاظ على
التباعد االجتماعي أثناء القيام باجلوالت،
والتزام جميع الزوار باتباع نظام
االجت���اه ال��واح��د واحل��ف��اظ على مسافة

آمنة ،مبساعدة امللصقات األرضية
لتعزيز التباعد االجتماعي في جميع
أنحاء املبنى.
ومن بني هذه اإلجراءات أيضا ً التزام جميع
الضيوف الذين تبلغ أعمارهم
س��ن��ت�ين أو أك��ث��ر وامل��وظ��ف�ين ،بوضع
الكمامات أثناء زيارة املبنى وتعقيم

طارق سعيد عالي

مسرح املجاز في الشارقة

تنطلق في  5فبراير املقبل املوسم اجلديد
ألمسيات “هال باملجاز” التي يستضيفها مسرح
املجاز في الشارقة الوجهة الثقافية والترفيهية
املتكاملة والفريدة من نوعها في اإلمارة .
وق���ال ط���ارق سعيد ع�ل�اي م��دي��ر املكتب
اإلعالمي حلكومة الشارقة :مرّة أخرى يجمعنا
ال��ف��نّ بأسمى أش��ك��ال التعبير اإلنساني عن
اجل��م��ال واإلب����داع والوسيلة األه��� ّم لتجاوز

الظروف الصعبة وإث��راء التجارب واخلبرات
لنلتقي ع��ل��ى أرض ال��ش��ارق��ة بنخبة من
املبدعني الذين تركوا بصمة مميزة بأعمالهم
عشاقهم في الوطن
وجتاربهم التي ألهمت ّ
ال��ع��رب��ي وخ���ارج���ه .وأض����اف ،م��ع انطالقة
املوسم الغنائي اجلديد نفتح صفحة في كتاب
تاريخ هذا الصرح الثقافي والفنّي الذي نأمل
من خالله أن نلّبي شغف جمهور املوسيقى

دار األوبرا السلطانية مسقط

املناطق ذات االزدح��ام الشديد وتنظيفها
بشكل أكبر ،وتوجيه الزوار على
استخدام أجهزة تعقيم اليدين طوال فترة
الزيارة واملتوفرة في جميع مرافق
مبنى ال����دار ك��م��ا يُ��ف��ض��ل ق��ي��ام ال���زوار
والضيوف بالدفع اإللكتروني عن طريق
مترير بطاقة الدفع.

أمسيات «هال باملجاز» تنطلق  5فبراير في «الشارقة»

العربية والعاملية وجنمعهم م��ع محبيهم
على أرض الشارقة .وكانت إدارة املسرح قد
أعلنت عن االنتهاء من االستعدادات اخلاصة
الستقبال اجلمهور وخصصت بيئة ملتزمة
بأعلى معايير السالمة والوقاية من فيروس
“كورونا” وحددت ضوابط لاللتزام مبسافات
التباعد االجتماعي ووضعت بوابات تعقيم
على مداخل ومدارج املسرح.

