
  معالى الجامعة ارشتمس
 
 يطمئن  كمال راسم مروان الدك تور  ستاذال

  سير على
 
  خالل  الجامعة في بعد عن التعلم عمالا

 
     روناو ك زمةا

 استشرفت الحاجة للتعلم عن بعد فيالدلفيا جامعة : ةمستشار الجامع
نه 

أ
ستاذ الدك تور مروان كمال مستشار الجامعة ا

أ
خطة لستشراف  ضمنذكر ال

ول  بإنشاءعة فيالدلفيا امقامت ج، 2003عام  المستقبل
أ

في  عمادة للتعلم عن بعدا
جامعة سمي عمادة بالتعاون مع اليونسكو ضمن مشروع تلك ال عملتالعالم العربي. و

وروبية ومتوسطية. وكان مركز مخ تفتراضية ضمابن سينا ال
أ

ها في س عشرة جامعة ا
ردن ضمن مركز ابن سي

أ
لك تروني فيال  مشروع فيالدلفيا. وقد نجحجامعة  نا للتعلم اإل

سندت حًا باهراً نجاالفتراضية الجامعة 
أ

لجامعة مهمة إصدار فيديوهات اليونسكو ل، وا

عضاء هيائت التدريس تدريبية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية لتدريب 
أ

في ا
 على ذلك النمط من التعليم. الجامعات المشاركة 

 
 رئيس الجامعة: الجامعة جنت ثمرة استعداداتها الطويلة في مجال التعلم عن بعد

نه مع انتشار وباء الكورونا،  قال
أ

ستاذ الدك تور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة ا
أ

ال

جاءت ثمرة تلك الستعدادات الطويلة والمرهقة. فلم ينقطع التدريس في الجامعة 
عضاء هيئة التدريس فعاًل. فكان التعلم عن بعد  لحظة واحدة، وكان تفاعل الطلبة مع

أ
ا

ن تبادر 
أ

برنامجًا دفاعيًا يحمي شباب الوطن ونظام التعليم فيه. ولعل من الضروري ا
ن

أ
نظمتها في هذا الشا

أ
   .وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في تشريعاتها وا

 

لىبعد:  عميد التطوير والتعلم عن التعلم الكلي عن  النتقال من التعليم المدمج  ا 
زمة كورونا جاء سلسا  

 
 بعد خالل ا

ستاذ الدك تور عصام نجيب عميد التطوير والتعلم عن ذكر
أ

ن الجامعة  ال
أ

ت بعد ا
أ

بدا
لك تروني بإنتاج على المواد وضعت  م. وقد2003منذ عام  مواد دراسية صالحة للبث اإل

(، كما وضعت Plei@d، وهي منصة )في ذلك الوقت منصة اعتمدتها اليونسكو

بالتعاون مع الجامعة كلفت و ( التي اعتمدتها الجامعة. Moodleعلى منصة )حديثًا 



إصدار ك تاب تدريب مرجعي اعتمدته بالشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد 

 
أ

في العراق مماثلة ع يراتطبيق مشلاليونسكو يكسو في حينه. وقد دفع ذلك منظمة لال
عمادة ل وصار. بمساعدة فنية فاعلة من جامعة فيالدلفيا متعددةوفي دول إفريقية 

استوديوهات الجامعة خصصت ف. لهارياديًا سجل  موقعاً في فيالدلفيا التعلم عن بعد 
عضاء هيئة التدريس وذكية  يةصف اً وغرففنية 

أ
 ضمنمنصة تعليمية وبرنامجين يعمل ا

عضاء هيئة Microsoft Teams, Big Blue Button) وهماإطاريهما، 
أ

(. وقد شعر ا

ن من ل يوظف التقنيات الحديثة في التعليم يغدو 
أ

من عفا عليه الدهر كالتدريس ا
يسري في عروقهم جين استخدام التقنيات الحديثة في بالطبع شباب الطلبة ووشرب. 

وجه الحياة اليومية. 
أ

 كل ا


