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األردنیة  األلمانیة بالجامعة االلكتروني التعلم لمجا في متخصص مختبر افتتاح  

 

 
 

والذي االلكتروني التعلم مجال  في متخصص مختبر فیاض منار الدكتورة األستاذ األردنیة األلمانیة الجامعة رئیس افتتحت : اإلخباریة نیروز  
مشروع فعالیات ضمن یأتي  Jordan opportunity for virtual innovative teaching and learning (JOVITAL) من المدعوم  

كلیة طلبة منھ سیستفید الذي المختبر  ویضم .االلكتروني التعلم مجال في األردنیة الجامعات قدرات لتعزیز یھدف والذي األوروبي االتحاد  
المحاضرات تصویر وأجھزة المتخصصة  االلكتروني التعلم أجھزة من عدد الجامعة طلبة  وباقي لمعلوماتا وتكنولوجیا الكھربائیة الھندسة  
لتسھیل الحدیثة الحاسوب أجھزة من  لمجموعة باإلضافة المواصفات، بأعلى والمدمجة االلكترونیة المساقات إعداد من الجامعة أساتذة لتمكین  
الجامعات من عدد مع تعمل الجامعة  أن الى فیاض الدكتورة وأشارت .ومیسرة سلسة بطریقة االلكترونیة التعلیمیة للمواد الطلبة وصول  
عن بالتعلم الخاصة المعدات بأحدث تجھیزھا خالل من والمدمج االلكتروني التعلم مجال في قدراتھا تطویر على الشریكة  واألوروبیة األردنیة  

التعلم تجربة خالل الصدارة موقع تتبوأ أن الجامعة َمكن الذي األمر المجال، ھذا في التدریسیة الھیئة أعضاء ومھارات قدرات وتطویر بعد،  
الجامعة جھود ضمن المھمة اإلنجازات أحد یمثل المشروع أن بینت كما . كورونا جائحة خالل األردنیة الجامعات في تطبیقھا تم التي بعد عن  

العالمیة المواصفات أعلى یحقق بشكل والمدمجة االلكترونیة المساقات تدریس من األساتذة تمكن ذكیة، تدریس بقاعات كلیاتھا جمیع لتجھیز ، 
أكادیمیة برامج الستحداث باإلضافة تطرحھا التي األكادیمیة البرامج مختلف  في المدمج التعلیم آلیات لتفعیل خطة على تعمل الجامعة أن مبینة  

محمد الدكتور المشروع ومنسق بالجامعة االلكتروني التعلیم لجنة  رئیس أشار جھتھ من .المملكة وخارج داخل من الطلبة تستقطب الكترونیة  
لتفعیل خطتھا ضمن وذلك االلكتروني التعلم أسالیب بأحدث  الجامعة أساتذة لتدریب متخصص مركز استحداث على حالیا تعمل الجامعة أن داود  

فھم تعزیز التي االلكتروني التعلم وطرق األكادیمیة المساقات لتدریس التقلیدي الوجاھي األسلوب بین یجمع الذي المدمج األكادیمي التعلم  
مع التعاون زیادة على تعمل الجامعة  أن وأضاف  .الصفیة الغرفة خارج المساقات محتوى مع التفاعل من وتمكنھ األكادیمیة للمادة  الطالب  

والمدمج االلكتروني التعلم أسالیب  استخدام في الجامعات لھذه الرائدة الخبرات  من لالستفادة الشریكة واأللمانیة األوربیة الجامعات شبكة  
العمل سوق حاجات تلبي التي والعملیة العلمیة المھارات الطلبة إلكساب یھدف الذي التطبیقي األكادیمي التعلیم منھجیة وتطویر . 



     
 

       
 


