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 "ردنیةورشة حول التعلیم اإللكتروني والمفتوح في "األلمانیة األ
ً  10:48:02 الساعة 2019إبریل//1 اإلثنین   صباحا
 

 
 
تعلیم المفتوح وني في الجامعة األلمانیة األردنیة ورشة عمل حول التعلیم اإللكتروني والنظمت لجنة التعلیم اإللكتر
كتروني وأعضاء بحضور نائب رئیس الجامعة للشؤن الدولیة الدكتورة دوریت شومن ورئیس وأعضاء لجنة التعلیم اإلل
 .ھیئة التدریس والمشاركین من مختلف الجامعات والمؤسسات األردنیة واألوروبیة
 
ة العمل الدكتور محمد داود بالمشاركین والحضور قائًال "إن الھدف من ورش  في بدایة الورشة، رحب رئیس اللجنة
وأدوات تعلیمیة  ھو زیادة الوعي حول التعلیم اإللكتروني والتعلیم المفتوح وتشجیع استخدامھ من خالل تضمین مناھج
 ."اء والمتخصصین في المجالحدیثة باإلضافة إلى اإلفادة من تجارب وخبرات الخبر



تمثل في إجراء من جھتھا، بیّنت شومن أھمیة التعلیم اإللكتروني للجامعة وخاصة في تعزیز البعد األلماني والذي قد ی
یكة قبل محاضرات مشتركة مع الجامعات األلمانیة وإمكانیة تواصل الطلبة مع أقرانھم في الجامعات األلمانیة الشر
 .نیةوبعد السنة األلما
 
في التعلیم  وقدم المشاركون من الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا عروضا حول تحدیث منھجیات التدریس
ث یكون فیھا الطالب العالي، وبعض التجارب الخاصة لتحویل الفصول الدراسیة التقلیدیة إلى بیئة تعلیمیة محفزة حی
 .ة في المجالمركز عملیة التعلم، وأبرز الخدمات واألنشط
 
مفتوحة التي تقدمھا وقدمت ألیسون تشیرش من مؤسسة كیرون للتعلیم العالي المفتوح خدمات وأنشطة التعلیم العالي ال
مشروع  المنظمة وخصوصا لالجئین. ومن جامعة دریسدن األلمانیة أجرى الدكتور وسام طویلھ عرضا تقدیمیا حول
إشراك طلبة  تعلیم والتعلم االفتراضي االبتكاري)، والذي یھدف إلىایراسموس بلس األوروبي (األردن، فرصة لل
ل الجامعة األلمانیة األردنیة و أربعة جامعات أردنیة أخرى في محاضرات مشتركة مع طلبة جامعة درسدن من خال
 .تقنیة التعلیم االفتراضي الرائدة
 
س الحوري لجامعة االلمانیة األردنیة الدكتور فرامن ناحیة أخرى، قدم مدیر مركز نظم المعلومات والتكنولوجیا في ا
لیمیة عالیة الجودة لتوفیر خدمات تع  Moodle جھود فریقھ لتطویر منصة التعلم اإللكتروني وربطھا بنظام إدارة التعلم
بخدمات  طلبةكما قدم مدیر مكتبة الجامعة الدكتور عزیز ماضي جھود المكتبة لتزوید األساتذة وال  لألساتذة والطلبة.
 .المكتبة اإللكترونیة المتقدمة
 
رونیا للطلبة في الجامعة الدكتور نسیم النعمان الدورات الُمقدمة إلكت  بیّن مدیر مركز التأھیل البصري  وفي الختام
امیرون سواء من داخل األردن أو خارجھ بما في ذلك فلسطین وسوریا ومصر والمملكة العربیة السعودیة وغانا والك
 .ا وكینیاونیجیری

 
 


