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العليا الدراسات لطلبة ا��كاديمي ا��فترا�� للتواصل م��وع أول تنفذ  التقنية الطفيلة  
العلیا الدراسات لطلبة األكادیمي االفتراضي للتواصل مشروع أول  تنفذ التقنیة  الطفیلة  

 
 

 

 - االخباري االردن زاد
ً  - 24/12/2019 -الشحاحدة ھالة -الطفیلة  یخدم بما التعلیم مجال في جدید كل مواكبة في التقنیة الطفیلة جامعة سیاسة من انطالقا
 للتعلیم األردن فرصة مشروع وضمن الجامعة نفذت ،العالمیة الجامعات لمصاف للوصول مخرجاتھا وتجوید األكادیمیة مسیرتھا

 الدراسات مستوى على االفتراضي للتواصل تجربة أول األوروبي االتحاد من الممول (JOVITAL) االفتراضیة المبتكر والتعلم
 .اإلفتراضي والتبادل للتنقل العالمیة الشبكة في األردنیة العالي التعلیم مؤسسات لدمج تحضیریة كخطوة العلیا

 
 ضمن العالي التعلیم مجال في المشروع تنفیذ على عملت الجامعة أن الجفوت صالح الدكتور الدولیة المشاریع مكتب مدیر وبین
 والعملیات  االنتاج إدارة مساق في ،مؤتة جامعة في MBA طلبة مع بالتعاون الجامعة في األعمال إدارة في الماجستیر برنامج
جباریةاإل المساقات إحدى  بثینة الدكتورة بإشراف طالب عشرة بمشاركة ،الجامعتین كلتا في الماجستیر مرحلة إنھاء لمتطلبات 



 و كوفنتري جامعة إلى بھا قامت التي العلمیة الزیارة خالل المتحدة الوالیات في االفتراضي التعلیم واقع على إطلعت التي العبیدیین
لحو التدریبیة الدورة في مشاركتھا خالل  العملیة نقلت حیث ،سمیة األمیرة جامعة في أقیمت التي االفتراضي التدریس فكرة تطبیق 

 والتعاون ،الجماعي والعمل ،المشكالت وحل ،الناقد التفكیر على  القائم اإلفتراضي والتعلم للتعلیم التقلیدي التعلیم من األكادیمیة
تصاالت واال  المعلومات تكنولوجیا بإستخدام النظر وجھات وتبادل . 

 
 ھیئة أعضاء تمكین خالل من الجامعة في التدریس لعملیة كبیرة قیمة أضاف JOVITAL مشروع أن الجفوت الدكتور وأوضح

 والتعلم التعلیم إلعدادات الحدیثة والتعلیمیة التربویة المنھجیات وفق وتأھیلھم ،المعاصرة التعلیمیة الكفاءات ذوي من التدریس
دمجو ،المبتكرة اإلفتراضي  تنفذ التقنیة الطفیلة.االفتراضي والتعلم التعلیم لنقل العالمیة بالشبكة األردن في العالي التعلیم مؤسسات 

 العلیا الدراسات لطلبة األكادیمي االفتراضي للتواصل مشروع أول
 

 قطاطشھ  خالد - الطفیلة
 

 ً  مخرجاتھا وتجوید األكادیمیة مسیرتھا یخدم بما التعلیم مجال في جدید كل مواكبة في التقنیة الطفیلة جامعة سیاسة من انطالقا
 االفتراضیة المبتكر والتعلم للتعلیم األردن فرصة مشروع وضمن الجامعة نفذت ،العالمیة الجامعات لمصاف للوصول

(JOVITAL) تحضیریة كخطوة العلیا الدراسات مستوى على االفتراضي للتواصل  تجربة أول األوروبي االتحاد من الممول 
 .اإلفتراضي والتبادل للتنقل العالمیة الشبكة في األردنیة العالي التعلیم مؤسسات لدمج

 
 ضمن العالي التعلیم مجال في المشروع تنفیذ على عملت الجامعة أن الجفوت صالح الدكتور الدولیة المشاریع مكتب مدیر وبین
ونبالتعا الجامعة في األعمال إدارة في الماجستیر برنامج  والعملیات  االنتاج إدارة مساق في ،مؤتة جامعة في MBA طلبة مع 
 بثینة الدكتورة بإشراف طالب عشرة بمشاركة ،الجامعتین كلتا في الماجستیر مرحلة إنھاء لمتطلبات اإلجباریة المساقات إحدى

 و كوفنتري جامعة إلى بھا قامت التي العلمیة الزیارة خالل المتحدة الوالیات في االفتراضي التعلیم واقع على إطلعت التي العبیدیین
 العملیة نقلت حیث ،سمیة األمیرة جامعة في أقیمت التي االفتراضي التدریس فكرة تطبیق حول التدریبیة الدورة في مشاركتھا خالل

تالمشكال وحل ،الناقد التفكیر على  القائم اإلفتراضي والتعلم للتعلیم التقلیدي التعلیم من األكادیمیة  والتعاون ،الجماعي والعمل ،
 .واالتصاالت  المعلومات تكنولوجیا بإستخدام النظر وجھات وتبادل

 
 ھیئة أعضاء تمكین خالل من الجامعة في التدریس لعملیة كبیرة قیمة أضاف JOVITAL مشروع أن الجفوت الدكتور وأوضح

جیاتالمنھ وفق وتأھیلھم ،المعاصرة التعلیمیة الكفاءات ذوي من التدریس  والتعلم التعلیم إلعدادات الحدیثة والتعلیمیة التربویة 
 .االفتراضي والتعلم التعلیم لنقل العالمیة بالشبكة األردن في العالي التعلیم مؤسسات ودمج ،المبتكرة اإلفتراضي
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