بتنظيم من عمادة التعلم عن بُعد
فيالدلفيا تقيم يومها العلمي بعنوان "التعليم اإللكرتوني يف اجلامعات األردنية"

افتتح رئيس جامعة فيالدلفيا االستاذ الدكتور حممد أمني عواد فعاليات اليوم العلمي الثاني الذي نظمته عمادة التعلم عن
بُعد يف اجلامعة حتت عنوان "التعليم اإللكرتوني يف اجلامعات األردنية" ،والذي يهدف إىل تطوير وحتسني العملية التعليمية
يف اجلامعات األردنية والسعي حنو جمتمع معلوماتي من خالل االستخدام الفاعل لتكنولوجيا املعلومات وتطبيق التعليم
االلكرتوني باملؤسسات التعليمية واألكادميية ،حبضور معالي األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار اجلامعة ،وعدد من عمداء
الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثني ومجهور من الطلبة.
ويف كلمة له يف افتتاح فعاليات اليوم العلمي قال األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا" :هذا هو اليوم
العلمي عن التعلم بشكل عام والتعلم اإللكرتوني بشكل خاص ،وأعتقد أنه من املناسب يف هذا اجملال أن أؤكد على أن االستثمار
يف التعليم هو االستثمار األكثر جدوى الذي حيدد للدول مكانها يف العامل من حيث األهمية والريادة االقتصادية والسياسية
والعلمية التكنولوجية ،وخريمثال على ذلك ما حققته بعض الدول شحيحة أو معدومة املوارد الطبيعية مثل كوريا اجلنوبية،
واليابان ،وسويسرا ،وهونج كونج وسنغافوره .وأن السبب اجلوهر واألساس الذي أدى إىل تقدم هذه الدول هو االهتمام بالتعليم
الذي حول كوريا اجلنوبية إىل قوة اقتصادية عمالقة تضاعفت صادراتها ثالثة آالف مرة منذ عام  ،5691وهو الذي أدى إىل
الرفاه االقتصادي للمجتمع من خالل التوزيع العادل للمكتسبات ومن حيث التأكيد على احلرية وحقوق اإلنسان".

وأضاف أن التوجه األكادميي هو الذي جعل كوريا على ما هي عليه ،ووضع ( )51من جامعاتها ضمن أهم وأشهر ( )155جامعة يف
العامل وفق نظام تعليم اجلامعات  ARWUالذي جتريه جامعة  Shanghai Jiao Tongوذلك لعام  ،3551ولكن ملاذا
هذه املقدمة؟ إنها لتكون حافزاً لنا للقيام مبا يلي :توظيف ما لدينا ،وما نستطيع التوصل إليه بدعم اجلهات األكادميية
احمللية واإلقليمية والدولية لالستفادة من الفرص الساحنة اليت تتيحها التقنيات التكنولوجية احلديثة وتطوراتها يف
معاجلة القضية امللحة األوىل ،وهي إعادة ختطيط التعليم والتعلم يف مؤسساتنا املختلفة اجلامعية منها وما قبل اجلامعية
وليس جمرد تطويره ،واستعمال املوارد املالية بأفضل األساليب التقنية مبا يضمن برامج تعليمية ذات نوعية متميزة حتدث
النقلة النوعية املطلوبة يف القطاع التعليمي ميا يعزز الثروة البشرية الوطنية يف الفكر واإلبداع.
واقرتح عواد القيام بتجربة ميدانية لتدريس عدد من مواد متطلبات اجلامعة يف اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة بأسلوب
التعليم اإللكرتوني املدمج مقا رناً باألسلوب التقليدي للتعرف على مدى جناعة هذا النوع من التعليم ،ويف حالة تطابق النتائج
مع ما هو معروف عاملياً من تفوق التعليم اإللكرتوني املدمج يكون األمر مشجعاً وحمفزاً للجهات صاحبة القرار العتماده يف
مؤسسات التعليم العالي ،أو يف عدد حمدود منها يف املرحلة األوىل ،وخباصة أن الوفر يف الكلفة بشكل عام ال يقل عن %05
باإلضافة إىل متكني اجلامعات من زيادة طاقاتها االستيعابية مبا ال يقل عن النسبة نفسها ،باإلضافة إىل جعل التعليم أكثر
متيزاً ودميقراطية وكلفة ،مما سيحد أيضاً من العنف يف اجلامعات وخباصة أنه يلغي احلاجة إىل برامج التعليم املوازي.
والقيام بدراسة ملعاجلة املشاكل األكادميية أي تدني مستوى التحصيل يف املدارس اإلعدادية والثانوية باستعمال التعليم
اإللكرتوني وبتشكيل فريق وطين وجهاز تنفيذي لوضع وتنفيذ هذه اخلطة.
أما عميد التعلم عن بُعد يف جامعة فيالدلفيا وعضو اللجنة الوطنية للتعلم اإللكرتوني األستاذ الدكتور حممد حسن حمافظة
قال" :استجابة للتوجيهات واملتابعة احلثيثة من إدارة اجلامعة لدعم التعلم االلكرتوني استحدثت جامعة فيالدلفيا عمادة
التعلم عن بُعد عام ، 3551لتكون بذلك من أوائل اجلامعات الرائدة يف التعلم اإللكرتوني على املستوى الوطين واإلقليمي ،حيث
أهلها ذلك لالتفاق مع منظمة اليونسكو واالحتاد األوروبي إلنشاء مركز ابن سينا االفرتاضي للتعلم اإللكرتوني يف جامعة
فيالدلفيا وذلك يف إطار مشروع جامعة ابن سينا االفرتاضية الذي تشارك فيه  51دولة من دول حوض البحر املتوسط  .لتواكب
التطورات العاملية يف هذا اجملال ،بهدف الوصول إىل النوعية العالية والتميز يف التعليم.
وشدد حمافظة على أن اليوم العلمي الثاني للتعليم االلكرتوني والتعلم عن بُعد جاء ليقدم إسهاما جديدا ،ممزوجا باخلربة
الوطنية ،حيث سيشارك اليوم عددا من اخلرباء ممن لديهم الدراية واالهتمام يف جماالت التعلم اإللكرتوني من خمتلف
اجلامعات الرمسية واجلامعات اخلاصة باإلضافة إىل القطاع اخلاص .نؤكد من هذا املنطلق ضرورة التنسيق بني كل هذه
املؤسسات حتى نقطف مثارا يانعة على املستوى الوطين يف جماالت التعليم االلكرتوني.

وحتدث الدكتور أمحد اخلصاونة عميد كلية تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة اهلامشية وعضو اللجنة الوطنية للتعلم
اإللكرتوني عن واقع استخدام التعليم االلكرتوني على مستوى اجلامعات وعلى املستوى الوطين ،وسلط الضوء على معيقات
التعليم اإللكرتوني وذكر منها :عدم توفر كادر إداري مؤهل للتعامل مع التقنيات احلديثة كأحد املعوقات األعلى تأثرياً على
إجناح عملية تطبيق التعليم االلكرتوني ،وعدم وجود حاسبات آلية يف القاعات مرتبطة باالنرتنت والتكلفة املادية ،وقلة
توفر التمويل الالزم لدعم التعليم االلكرتوني مع مجود اللوائح واألنظمة ،وقلة عداد املختصني يف عملية تطبيق التعليم
االلكرتوني ،وغريها من األسباب.
وتعدد حماور املؤمتر لتشتمل على أوراق عمل عن واقع التعليم االلكرتوني يف اجلامعات األردنية ،جتارب التعليم االلكرتوني
يف اجلامعات األردنية ،املعدات والربجميات يف اعداد املواد االلكرتونية ،ضبط اجلودة يف التعليم االلكرتوني ،املعيقات
والتحديات التقنية يف التعليم االلكرتوني.
وخرج هذا اليوم بالتوصيات التالية :إنشاء مركز وطين للتعلم االلكرتوني يكون أعضاؤه اجلامعات الرمسية واخلاصة ،إعادة
تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم االلكرتوني ،وضع تعليمات وسياسة عامة لطرح برنامج كامل يف التعليم االلكرتوني ،تبين
اسرتاتيحية للتعلم االلكرتوني من قبل كافة اجلامعات الرمسية واخلاصة ،إجياد مصدر متويل إلنتاج املواد االلكرتونية،
والتوصية باستمرارية تنظيم اليوم العلمي بشكل دوري بني اجلامعات األردنية.
وقد شارك يف هذا اليوم العلمي عددا من اخلرباء املميزين ممن لديهم الدراية واالهتمام يف جماالت التعلم اإللكرتوني من
خمتلف اجلامعات الرمسية واجلامعات اخلاصة ،باإلضافة إىل القطاع اخلاص الذي يعمل يف هذا اجملال ومت تكرميهم من قبل
رئيس اجلامعة.

