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 عمادة التعلم عن بعذ
 

 :مقذمــــت
 

فٙ انًعال انرشتٕ٘، ٔٚغرخذو انرمُٛاخ ذعذٚذٚا ٚعرثش انرعهى عٍ تعذ ذطٕسا 
ٔذغعٗ . إلنرضاو تًحذداخ انضياٌ ٔانًكاٌانحذٚصح فٙ ذٛغٛش انرعهى دٌٔ ا

ظايعح فٛالدنفٛا نرمذٚى تشايط ذعهى إنكرشَٔٙ ذرصف تانعٕدج ٔانكفاءج 
نزا فمذ اعرحذز ْزا انعاو تشَايط . االلرصادٚح ٔاإلعرعاتح نحاظاخ انذاسعٍٛ 

نهرعهى عٍ تعذ ٚعُٗ ترٛغٛش فشص انرعهى اإلنكرشَٔٙ نهطهثح كأعهٕب نهرعهى 
 :ٔيُز اعرحذاز انعًادج أَعض يا ٚهٙ. يذٖ انحٛاج

 
أعذخ انعايعح َششذٍٛ عٍ انثشَايط، إحذاًْا تانهغح انعشتٛح،  -

 .إلَعهٛضٚح، نهرعشٚف تأْذافّ ٔتشايعّأاألخشٖ تانهغح 
اعرًذخ انعايعح يشكضًا يٍ انًشاكض انرعهًٛٛح انراتعح نعايعح اتٍ  -

دٔل االذحاد  تانرعأٌ يع( انَٕٛغكٕ)عُٛا اإلفرشاظٛح انرٙ ذذٚشْا 
ٔذعى ْزِ انعايعح خًغح عشش يشكضا ذعهًٛٛا يٕصعا . األٔسٔتٙ

ٔظايعح فٛالدنفٛا ْٙ انًشكض . عهٗ انعايعاخ األٔسٔتٛح ٔانعشتٛح
انرعهًٛٙ انًعرًذ انٕحٛذ فٙ األسدٌ، ٔتذأ انعًم فٙ ْزا انًشاكض 

 .2003اعرثاسا يٍ شٓش كإٌَ انصاَٙ 
ح ٔانثشايط انرذسٚغٛح نهطهثح ذمذو انعايعح تعط انًٕاد انرعهًٛٛ -

 SUN تٕاعطح انرعهى اإلنكرشَٔٙ، ٔرنك تانرعأٌ يع ششكح 
Microsystemsٔخاصح فٙ يعال ذكُٕنٕظٛا انًعهٕياخ.  

ذذسط انعايعح إيكاَٛح ذطٕٚش تشايط ذعهى عٍ تعذ تحٛس ٚرى ذطثٛمٓا  -
انذساعح تٕاعطح انرعهى عٍ تعذ نًذج : أ٘( 2+2)ذذسٚعٛا كثشَايط 

 .لثم اإلنرحاق تانعايعح عُرٍٛ
شج ذفاْى فٙ يعال انرعهــــى ـــٔلعــــــــد انعايعـــــــــح يزك -

 Global Distanceعـــــٍ تعــــذ يـــع ششكـــح                           
Learning  Campus)  )األيشٚكٛح. 

انرٙ اإلفرشاظٛح افرراغ ظايعح اتٍ عُٛا  2003ذى فٙ شٓش آراس  -
ٛٓا انَٕٛغكٕ ٔذًٕنٓا انًفٕظٛح األٔسٔتٛح، ٔتًشاسكح ذششف عه

تشٚطاَٛا، ٔفشَغا، : ح، ْٔٙٛخًظ عششج ظايعح أٔسٔتٛح ٔيرٕعط
ٔإٚطانٛا، ٔأعثاَٛا، ٔذشكٛا، ٔلثشص، ٔيانطا، ٔانعضائش، ٔذَٕظ، 

ٔظايعح . ٔانًغشب، ٔيصش، ٔعٕسٚا، ٔنثُاٌ، ٔاألسدٌ، ٔفهغطٍٛ
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ٔٚفرشض . انعايعح فٙ األسدٌ نٓزِانرعهًٙ فٛالدنفٛا ذًصم انًشكض 
ذعهًٛٛح ٔفك  يٕاد( 10)لذ أذًد إعذاد  فٛالدنفٛا أٌ ذكٌٕ ظايعح 

، ذى إَعاص أستع يُٓا ذٕظذ 2005َظاو انرشتٛح اإلفرشاظٛح خالل عاو 
 :ْٔٙ   http://avicenna.philadelphia.edu.joحانٛا عهٗ انخادو 

 
 .أعاعٛاخ شثكاخ انحاعٕب ٔاإلذصاالخ* 
 .ذحهٛم ٔذصًٛى انثشيعٛاخ * 
 .أعاعٛاخ انزكاء االصطُاعٙ* 
 .يمذيح فٙ َظى انًعهٕياخ* 
 

ٔذغرخذو ْزِ انًٕاد اإلنكرشَٔٛح حانًٛا كًٕاد يغاَذج نهًٕاد انًًاشهح 
 .فٙ كهٛح ذكُٕنٕظٛا انًعهٕياخ" نٕظّ-ٔظّ"انرٙ ذذسط 

 
 Online Training Course for Avicenna Course) د يادج ذذسٚثٛحذى إعذا   -

Developers ) حٕل ذطٕٚش يٕاد انرعهى عٍ تعذ حٛس ذغرخذو ْزِ انًادج
يٍ لثم يطٕس٘ انًٕاد نعايعح اتٍ عُٛا االفرشاظٛح نرطٕٚش انًٕاد 
االنكرشَٔٛح نهرعهى عٍ تعذ ٔذٕظذ ْزِ انًادج حانَٛا عهٗ انخادو 

http://avicenna.philadelphia.edu.jo. 
 
 
، حعشْا يًصهٕ 2004ذى إلايح ٔسشّ ذذسٚثٛح فٙ نثُاٌ فٙ شٓش ٕٚنٕٛ  -

يشاكض اتٍ عُٛا نهرعهى نكم يٍ األسدٌ ٔ فهغطٍٛ ٔ عٕسٚا ٔ نثُاٌ ٔ 
عاٚٛش ظٕدج ٔفشَغا، كاٌ انٓذف يُٓا انعًم عهٗ ٔظع ًَٕرض ذشتٕ٘ ٔي

 .خاصح تعايعح اتٍ عُٛا اإلفرشاظٛح
تانرُغٛك يع انَٕٛغكٕ  2005فٙ شٓش أراس  ذى إلايح ٔسشح عًم -

تعايعح فٛالدنفٛا، حعشْا يُرعٕ االستع يٕاد انرعهًٛٛح األٔنٗ ٔيعًٕعح 
يٍ انفٍُٛٛ، كاٌ انٓذف يُٓا إدخال تعط انرمُاخ انًرمذيح فٙ اَراض 

 .  انًٕاد انرعهًٛٛح
رعهى تعايعح فٛالدنفٛا تٕعائم انٕعائط نه اتٍ عُٛا  ٓٛض يشكضٚرى ذع -

انًرعاسف عهٛٓا  ظٔفما نهًماٚٛ حانًرعذدج انالصيح إلَراض انًٕاد انرعهًٛٛ
 .   انًعالفٙ ْزا 

 . 2006/2007ذى إَعاص عد انًٕاد انإلنكرشَٔٛح انرانٛح فٙ عاو  -
 

http://avicenna.philadelphia.edu.jo/
http://avicenna.philadelphia.edu.jo/
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 .يمذيح فٙ اإلحرًاالخ ٔاإلحصاء .1
 .تٕٛنٕظٛا عايح .2
 .ٔلٛاعاخ أظٓضج .3
 .يعًاسٚح انحاعٕب .4
5. Biostatistics  
6. Signal analysis and processing 

 
افرراغ يشكض اتٍ عُٛا نهرعهى عٍ ُتعذ فٙ سحاب  30/4/2007ذــى ٚـــٕو -    

ظٓاص حاعٕب شخصٙ ٔظٓاصٍٚ ( 17)انعايعح ٔٚحرٕ٘ انًشكض عهـٗ 
ٚش انًٕاد نهًكفٕفٍٛ ٔرنك ألغشاض ذطٕ Brielleيرطٕسٍٚ ٚغرخذياٌ َظاو 

انرعهًٛٛح ٔٚحرٕ٘ كزنك عهٗ ظٓاصٍٚ خاديٍٛ يرخصصٍٛ ألغشاض انٕعائط 
انًرعذدج ٔأظٓضج عشض ٔكايٛشاخ نهرصٕٚش ٔانرغعٛم ٔتشيعٛاخ نهًَٕراض 

 .ٔانرطٕٚش
االَرٓاء يٍ انًشحهح انصانصح،  2006ذى خالل انشٓش انصاَٙ عشش يٍ انعاو -   

عهًٛٛح ٔذى ذغهٛى ذمشٚش يفصم فُٙ اإلَراض انصانس ٔانشاتع، يٍ انًٕاد انر
ٔيانٙ ٔأكادًٚٙ نهَٕٛغكٕ حٛس ذى اإلعالٌ عٍ االَرٓاء يٍ ذطٕٚش انًٕاد 

 .انرعهًٛٛح ٔانرٙ كهفد انعايعح تٓا ٔحغة انعمٕد انًٕلعح يع انَٕٛغكٕ
 

 
 :الخطط المستقبليت

 
عرثذأ انعايعح اعركًال اَراض انًٕاد اإلنكرشَٔٛح انرانٛح فٙ انعاو 

2007/2008 : 
 

1. Distributed Information Systems. 
2. Analysis and Design of Management Information Systems. 
3. Mechatronics Systems. 
4. Cell Biology . 
5. E-Management and Information Technology. 

 


