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Conference Program 

  

The 5th Symposium on Teaching & Learning: Sharing our Experiences 
      Date: 11/8/2021 
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Assessment as Learning 
Dr. Marian Mccarthy  

(University College Cork, Ireland) 

11:30-12:00 Discussions (Forum Panel) University President & Vice Presidents 

12:00-12:15 Break & Certificates Distribution    
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  Innovative Teaching and Learning Practices   

Dr. Ghassan Shahin 
12:15-1:00 Evaluation of online teaching and at PPU Mrs. Khawla Mohtaseb- (Quality Department) 

1:00-1:30 
Involving the Students in the enrichment of the 
Arabic content: the case of (New Trends in IT) 

Mr.Mousa Alrefaiyeh 
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Third Session 

1:30-2:30 Action Researches   

Dr.Muneer Karmeh 

  

  مصطلحات  فهم على المتعددة الوسائط تخصص  طالب مساعدة
 Autodesk Maya برنامج

Israa Bader 
 (College of Applied Professions-PPU) 

  
  Elham Abu Turki النفس  علم نظريات  مفاهيم تعلم في  الجامعة  طلبة مساعدة

(College of Applied Science-PPU) 

  
 Sara Al- Shammas   العلمية  الكتابة اساسيات في  الجامعة طلبة تحسين قدرات  

 (College of Applied Professions-PPU) 

  
  التدريب طلبة  لدى  اإلكلينيكية المقابلة مهارة جودة  تحسين

 الميداني 
Abdalkareem Asheera 

 (College of Applied Science-PPU) 

  
 Google منصة باستخدام الطلبة  المام ضعف  أثر

Classroom كورونا جائحة   ظل في  االكاديمي التحصيل  على 
Eman Tahboub 

 (College of Applied Professions-PPU) 

  
 Ibrahim Al- Masri المتعددة الوسائط  لطالب أدوبي  برامج تثبيت مشكلة

(College of Applied Professions-PPU) 

  
  Waad Qaraja الميكانيكية للرسومات الديكور طالب   فهم  صعوبة مشكلة  حل 

(College of Applied Professions-PPU) 

Closing 
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Keynote speech 

 

Assessment as Learning 

Dr. Marian McCarthy  

Vice President for Teaching and Learning at  

University College Cork (UCC)- Ireland  

 

For far too long, our focus as teachers has been on assessment of learning at all levels 

of the education system. This is a judgemental process, focused on summative 

assessment and on quantifiable, measurable results that primarily serve 

administrative and managerial purposes more than they do student learning and 

student needs. This keynote will make the case for assessment as learning, 

concentrating on helping students to judge their own work, based on holistic and 

analytical criteria. This model focuses more on the formative process of continuous 

assessment and on helping students to self- regulate and critically evaluate their own 

work and that of their peers. It leads us into the world of such strategies as rubrics 

and classroom assessment techniques (CATS) which help scaffold, inform and 

transform student learning. Assessment as learning empowers students to be proactive 

about their learning and invites them, ultimately, to collaborate in order to develop 

their own assessment criteria with their peers and teachers.  

From the teacher’s perspective, this model of assessment demands a more 

nuanced and open approach to teaching, learning and assessment, foregrounding a 

more facilitative style of teaching. It invites teachers to design for student learning 

and to integrate assessment into their daily interactions with students. Though 

designing rubrics for and with students is initially more time-consuming, for example, 

ultimately teachers save much time in the gains made in student learning and 

understanding.  It is likewise with the introduction of CATS. Assessment as learning 

also provides teachers with the opportunity to articulate what is vital and necessary 

for students to learn and moves beyond a focus on exam-driven content. It is an 

authentic form of assessment that focuses on meaningful tasks and on opportunities 

for student self-expression, rather than regurgitation.  

Moving to assessment as and for learning are processes that involve a shift in 

the culture surrounding teaching, learning and assessment. Assessment for learning 

concentrates on the process of giving regular, and usually ‘low-stakes’ feedback, to 
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students and is a key building block in developing assessment as learning. Both are 

inextricably linked in setting up and ensuring student learning. We need to empower 

our students so that they can take responsibility for their learning and their decisions 

beyond an examination setting. Assessment as learning is about thinking of students 

as life-long learners who can self-correct, critically evaluate and make judgements, 

long after their school or college days are over.  It is about shifting the power from 

teacher to student and recognising that learning must be owned and meaningful if it 

is to last and to lead to understanding, rather than exam- driven, rote- learning.  

The keynote will also touch on pedagogical theories that support assessment 

as learning, such as Universal Design for Learning (UDL) and Teaching for 

Understanding (TfU). It will also make reference to a Scholarship of Teaching and 

Learning (SoTL) approach, which encourages teachers to research their teaching, by 

documenting and questioning it, sharing it with their peers at staff meetings and 

conferences, writing about it, and remaining ever vigilant in pursuit of student learning 

and its evidence.     

 

Bio: 

Dr Marian McCarthy is a retired Vice President for Teaching and Learning at 

University College Cork (UCC), a Fellow of the International Society for the 

Scholarship of Teaching and Learning, and a Senior Lecturer in Education. She was 

co- founder and director of UCC’s Centre for the Integration of Research, Teaching 

and Learning (CIRTL) where she now has an adjunct role. Her research interests include 

Multiple Intelligences theory and practice, Teaching for Understanding, Universal 

Design for Learning, the Scholarship of Teaching and Learning, along with the Arts in 

Education, and Policy and Practice in Higher Education. She has published 

internationally in all of these areas.  

Marian is a member of the Senate of the National University of Ireland (NUI) and a 

former Governor of UCC. She has also served for a decade on the Board of Directors 

of AHEAD, which focuses on creating inclusive environments in education and 

employment settings for young people with disabilities across Ireland. She has been 

involved in several Erasmus + projects and met her Palestinian colleagues in that 

context, at UCC and in Palestine. She has represented UCC  internationally, as vice 

president and as director of CIRTL. She has given several keynotes across Europe, the 

US, Chile and China.    

Contact: mmccarthy@ucc.ie  Twitter: @MarianSoTL_UCC 

 

mailto:mmccarthy@ucc.ie
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 : حلول مقترحة من خالل مشروع تزويد فلسطين بالتعليم االلكتروني عملية التعلم عن بعدتقييم 
 

Teaching and learning during COVID-19 Pandemic: Realities and 

suggested solutions 

 

Ms. Khawla Muhtaseb 

Abstract 

PPU, like other universities, has experienced challenges and successes during the 

pandemic. To meet such challenges, PPU has made many attempts to provide 

remedies to the unexpected and demanding requirements from the students, teachers, 

families and the university community.  

PPU managed to understand the realities of the current teaching and learning status 

during the pandemic and succeeded in providing short term and long term solutions. 

For the short term solutions, the Quality Enhancement Department at PPU has 

conducted surveys and has collected massive data. Results show some successes and 

more challenges.  

For the long term solutions, PPU won an E-Learning project  called “Equip Palestine 

with E-Learning (E-Pal)” that aims at providing solutions to the challenges after the 

pandemic. 

To understand the realities of what happened, we would like to present to you some 

of the results of the surveys and the outputs of the webinar sessions and training 

provided by the Quality Enhancement Department to students, teachers, and 

administration. In addition and in order to take advantage of the pandemic 

experience,E-Pal, which is a six year project, aims at building the capacity, 

infrastructure and research in the field of e-learning. This project is expected to meet 

many of the challenges that PPU has faced during the pandemic and prepare PPU 

to a new era of e-learning. Finally, a summary of the expected outcomes will be 

presented and a call to the PPU community to actively participate in the project and 

its promising activities. .  
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شراك الطالب في اثراء المحتوى العربي و العملية التعليمية العامة في مساق توجهات حديثة في ا
 تكنولوجيا المعلومات 

 موسى ارفاعية أ.

 البحث  لخصم  

تهدف مادة توجهات حديثة في تكنولوجيا المعلومات الى تعريف الطالب من مختلف التخصصات في كلية 
تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب على مجموعة من التقينات و التكنولوجيا الحديثة في مجاالت متعددة 

في لم و محط اهتمام الشركات مثل الطب و االقتصاد و التعليم و الصناعية و غيرها، والتي تكون حديث العا
 العام الذي يطرح فيه المساق.

باللغة    تكون متوفرةو   عادة ما تكون غير متوفرة بالكم المطلوب المعلومات عن التكنولوجيا الحديثة  ان  وحيث  
االنجليزية فلقد هدفنا من خالل هذا المساق الى المساهمة في اثراء المحتوى العربي ما امكن من خالل تلخيص  

ترجمة المعلومات الخاصة عن هذه التكنولوجيا الى اللغة العربية ونشرها على مواقع ذات صلة على االنترنت  و  
عقد محاضرات عامة عن هذه المواضيع من  اشراك الطالب في العملية التعليمية والتثقيفية من خالل   و ايضا

حديثة و بثها من خالل اليوتيوب    تسجيل فيديوهات خاصة لشرح أدوات برمجية و تقنيةوكذلك    قبل الطالب 
  .حيث تم تقسيم الطالب الى مجموعات و عملت كل مجموعة على انجاز موضوع معين، باللغة العربية

ولقد نتج عن هذه النشاطات مجموعة من المقاالت عن مواضيع حديثة في تكنولوجيا المعلومات في موضيع  
االدوات الحديثة. والقت تفاعل ايجابي كبير من قبل الطالب  مختلفة و عدد من الفيديوهات لتعليم بعض من  

  .على االنترنت في مواقع عربية وعالمية  منشورة  وفيديوهات  المشاركين خاصة انه قد اصبح لهم مقاالت 

مساهمات من قبل الطالب في مختلف   اوصي بان يتم فتح صفحة خاصة تابعة للجامعة بحيث تعنى بنشر
 .عربة و فيديوهات ذات صلة في المجاالت العلمية المختلفةمقاالت م المساقات مثل
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  Autodesk Maya برنامج مصطلحات فهم على المتعددة الوسائط تخصص طالب مساعدة

 إسراء بدر .أ

 م لخص البحث 

عائقا لدى طالب تخصص الوسائط المتعددة في كلية المهن التطبيقية عند تعاملهم مع    االنجليزيةتعد اللغة  
كون    االنجليزيةالتصميم و تعديل الصور والمونتاج، وذلك لعدم وجود بديل عن استخدام البرامج باللغة    برامج

الى عدم توفرها في العديد منها. وفي   باالضافةالبرامج يشوبها العديد من المشاكل    النسخ المعربة من تلك
لبرنامج المعتمد للمساق هو احد برامج  بالتحديد تتفاقم المشكلة لكون ا  االبعاد   ثيثال مساق الرسم التجسيمي  

يتعرض الطالب إلى مصطلحات في اللغة    ثالثية  ،ففي مجال إنتاج النماذج  االبعاد   ثالثيةإنتاج المجسمات  
الخاصة بالبرنامج كثيرة ومتشعبة    امراألو تشابه المصطلحات التي اعتاد عليها وكذلك    ال  جديد كليا    االنجليزية

للنماذج واضافه    وبناء  األوامرو يحول دون إتمام العملية التعليمية من تطبيق  فتصبح عائقا يصعب تخطيه  
البحث   المالمس لها، قد شارك في  الحلول  المشكلة، وتطوير  للوقوف على حقيقة هذه  بناءا عليه و   إليها. 

الهدف   . لتحقيق  األبعاد   ثالثيطالب وطالبة ممن التحقوا في مساق الرسم التجسيمي    26االجرائي عينه من  
على تخصيص    االعتماد تم    االنجليزيةالبحث في مساعدة الطالب على فهم مصطلحات اللغه    المنشود من

استخدامًا ، وايضًا    االكثر  األوامرلتسهيل الوصول الى    األدوات على قوائم    االعتماد واجهة البرنامج وكذلك  
لحات وطرق الوصول إليها كما يصف  على معانى المصط  على جداول قام الباحث بإعدادها تحتوى   االعتماد 

تقوم به ، كما اعتمد المدرس تكرار المصطلحات   األمر الجديدة وكتابتها في بداية كل محاضرة ، و    الذي 
فحص  بهدف  شفوية  امتحانات  إعطاء  تم  النتائج  ورصد  الطالب  تطور  الطالب   لمتابعة  وفهم  حفظ  مدى 

آرائهم    عب المختلفة و طرح استبيان على الطلبة لحصد للمصطلحات ، كما تم مقارنة نتائج الطلبة في الش
لمعرفة مدى استفادتهم من خطة البحث . فيمكننا القول بأن خطة العمل المتبعة قد أدت إلى تغير مقبول  

ملحوظ في ناتج العملية التعليمية لدى الطالب، وعليه يمكن اتباع الخطة وتطويرها لتشمل كافة المواد    وتحسين
 . مساقالتعليمية لل

 

 



9 
 

 مساعدة طلبة الجامعة في تعلم مفاهيم نظريات علم النفس

 الهام أبو تركي .أ

 م لخص البحث 

لطالب الجامعة من كافة التخصصات . و يعتبر مساق يعتبر مساق علم النفس العام من المساقات الهامة  
نظري بشكل كامل , حيث يواجه مجموعة من الطلبة صعوبة في فهم بعض مفاهيم نظريات علم النفس  
مثل ) النظرية التحليلية و النظرية السلوكية و نظرية الذات وغيرهم( و ذلك بسب عدم وجود قاعدة علمية  

مالحظة المشكلة في مساق علم النفس العام , حيث تم العمل مع الطلبة    او ثقافية للطالب حولهم . و تم 
تتألف من عدد معين من الطلبة ومناقشة مفهوم من    لتخطي هذه المشكلة من خالل تكوين مجموعات 

مفاهيم نظريات علم النفس و تصحيح االفكار الغير صحيحة ، إضافة إلى تكليف الطلبة بقراءات من 
ة حول نظرية ما  والعمل على تلخيصها و من ثم عرضها ومناقشتها مع زمالئهم ،  كتب و مقاالت مختلف

ويليها اعطاء كل مجموعة من الطلبة نظرية معينة , والقيام بنقد هذه النظرية ثم االتفاق او االختالف مع  
من المشاكل  محاولة ربط المفاهيم بأمثلة من الواقع وتجارب الطلبة في مناحي متعددة  ما فيها من مفاهيم و 

 م. التي تواجهه
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 طلبة الجامعة في اساسيات الكتابة العلمية تحسين قدرات 

 سارة الشماس .أ

 م لخص البحث 

تهدف الورقة البحثية الى دراسة مدى أهمية اكساب طلبة الجامعة المهارات البحثية في ظل التقدم والتطور    

الذي نعيشه في ظل التطور التكنولوجي. الن مهارة جمع المعلومات وتوثيقها وفق البحث العلمي اصبحت 

إن عملية  ية وقلة ممارستهم لها.  عقبة عند الكثير من طلبة الجامعة ، الفتقارهم اساسيات الكتابة العلم

يكونوا قادرين على امتالك مهـارات بحثية في  العلمي في غاية االهمية  ل  إكساب الطلبة مهارات البحث 

الكتساب ذلك  الجامعية    من الضروري دعمهم علميًا ومعرفيًا ،فـي دراسـتهمو مجال مناهج البحث وأساليبه ،  

ألي ذات جودة عالية  تقاريرهم ومشاريع تخرجهم  على  در االكاديمي  من قبل الكا  إجراءات إشرافية  وإتباع،

كما ويتطلب ذلك وضع معـايير الختيـار الطلبـة، وإعـداد بـرامج لتـدريبهم    ،تخصص من تخصصات الجامعة

 ساسية. علـى مهـارات البحـث األ
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لدى طلبة التدريب الميداني  ةالمقابلة اإلكلينيكي تحسين جودة مهارة  
Improving The Quality of Clinical Interviews skill among Students in a 

Clinical Setting      

 عشيرة  عبد الكريم .أ

 البحث  م لخص

لدى طلبة التدريب الميداني في مؤسسات كلينيكية  مقابلة اإلال  مهارة  يهدف هذا البحث الى تحسين جودة

المقابلة    مهارةصعوبة اتقان  صعوبات لدى الطلبة والمتمثلة في  بعض ال  لوحظ وجود انه  يث  حالتدريب المختلفة  

جاءت هذه و خالل جلسات التقييم والتثقيف النفسي.  وكذلك أسلوب طرح األسئلة    اإلكلينيكية بالطريقة المهنية

لى عينة مكونة من  األسباب وطرح الحلول المناسبة لها من خالل طريقة البحث االجرائي عالدراسة للبحث عن  

اثناء عقد المقابالت    والمشاهدة  الطبيعية  المالحظةتم استخدام أسلوب  طالب وطالبة، ولتحديد مشكلة البحث    25

يمية والمتمثلة في اعداد تم استخدام مجموعة من االستراتيجيات التعل  اهداف البحث   ولتحقيقمن قبل الطلبة.  

، واستخدام الفيديوهات التعليمية باإلضافة الى تطبيق استراتيجية المتنوعة  من األسئلةسلسلة    استبيان مكون من

ملحوظة على الطلبة بوجود تحسن    نتائج البحث   وقد كانت لعب األدوار في اجراء مقابالت تجريبية بين الطلبة.  

ضرورة  بوبناًء على النتائج يوصي البحث بما يلي:    وطريقة طرح األسئلة،  ملموس على تطبيق مهارة المقابلة

والقوة لدى الطلبة والعمل  وضع أداة لتقييم نقاط الضعف  بقة قبل بداية التدريب الميداني،  محاضرات مس  عقد 

 عليها.  
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على التحصيل االكاديمي   Google Classroomأثر ضعف المام الطلبة باستخدام منصة 
 في ظل جائحة كورونا 

 إيمان طهبوب أ.

 ص البحث خم ل

كوسيلة للتعليم الجامعي     Google Classroomنتيجة لمالحظة المدرس ضعف المام الطلبة باستخدام منصة
عن بعد يتم التواصل عن طريقها بين المدرس والطالب ، فلم يكن لدى الطلبة المعرفة الالزمة بكيفية الدخول 
مما   الصحيحة،  بالطريقة  وتسليمها  االمتحانات  تقديم  إلى  باإلضافة  المطلوبة  الواجبات  وتسليم  للمحاضرات 

معالجة أسباب الضعف لدى الطالب ومعالجتها للب، جاء هذا البحث  ينعكس سلبا على التحصيل األكاديمي للطا
مساعدة الطلبة   لمساعدته في تحسين ادائه األكاديمي، وتقديم الحلول واالقتراحات في المستقبل التي من شأنها

  القدامى والجدد على تجاوز الصعوبات التي من الممكن مواجهتها خالل فترة جائحة كورونا والتعلم عن بعد، 
ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة بجمع المعلومات من خالل التواصل وعمل مقابالت مع الطلبة في مساق 

طالب وطالبة، وبناء على المقابالت توصلت الباحثة الى ان اهم أسباب    20القانون التجاري والذي بلغ عددهم  
هو عدم حصول الطالب على أي تدريب يوضح   Google Classroomضعف المام الطلبة باستخدام منصة  

آلية استخدام هذه المنصة خاصة بما يتعلق بالواجبات وتقديم االمتحانات، اما بالنسبة لحل المشكلة فقد تمثلت 
، وإعطائهم  بحيث يرجع له الطلبة بأي وقت   Google Classroomبتصوير فيديو لتوضيح الية استخدام منصة  

تدريب للطلبة للتأكد من تمكنهم في استخدام المنصة، وذلك قبل اعطائهم الواجبات  مهمة تجريبية بحيث تكون  
االجبارية باإلضافة إلى عمل امتحان تجريبي مرة واحدة خالل الفصل قبل موعد االمتحان الفعلي من أجل  

ة  وقامت الباحث   ،  Google Classroomإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على آلية االمتحانات على منصة  
 بتطبيق هذه االقتراحات األمر الذي أدى إلى تحسن األداء األكاديمي للطالب بشكل واضح.
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 مشكلة تثبيت برامج أدوبي لطالب الوسائط المتعددة 

 ابراهيم المصري أ.

 م لخص البحث 

البحث عن مشكلة تواجهنا كثيرا في بداية كل وفصل وخالل التدريس للمساقات العملية في الوسائط   يتناول

معرفة الطالب لتثبيت البرامج والتي اغلبها من باقة برامج أدوبي وايضا معرفه توافق صعوبة  المتعددة وهي

حتى بعض األحيان    ًا كثيراً كمية وقت يأخذ نسخة البرامج المعتمدة مع األجهزة الشخصية لكل طالب وهذا 

تم أعداد صور  لحل المشكلةو  ثبت البرامجت على تنزيل و قادر يصل الطالب لمراحل الواجبات وهو غير

  المادة الدراسيةللمدرسين مساق مقدمة في الحاسوب بتخصيص جزء من  والتوصيةوفيديوهات لحل المشاكل 

  .لمعرفة الطالب آلية تنزيل وتثبيت البرامج

تدريب الطالب وتزودهم بالصور والفيديوهات التي تم اعدادها مسبقًا...تبين أن نسبة الكالب الذين  وبعد 

 .% من الطالب 88استطاعوا تنزيل وتثبيت البرامج حول 
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 حل مشكلة صعوبة فهم طالب الديكور للرسومات الميكانيكية 
 م. وعد قرجة  

البحث لخص م    

 لطالب يتضمن البحث اإلجرائي مشكلة صعوبة فهم الطالب للرسومات الميكانيكية في مادة الرسم الهندسي  

% من الطالب ، بحيث يهدف هذا البحث إليجاد وسائل 80من تخصص التصميم الداخلي بنسبة  سنة اولى  

 غير تقليدية تساعد في فهم الرسومات الميكانيكية وتحليلها بالطريقة الصحيحة. 


