تعليمات عمادة التطوير والتعلم عن بعد يف جامعة فيالدلفيا

املادة( :)1تسمى هذه التعليمات "تعليمات عمادة التطوير والتعلم عن بعد" يف جامعة فيالدلفيا لسنة
 ,2018ويُعمل هبا من تاريخ إقرارها.
املادة( :)2يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل
القرينة على غري ذلك.
اجلامعة:

جامعة فيالدلفيا.

العمادة:

عمادة التطوير والتعلم عن بعد.

الرئيس:

رئيس اجلامعة.

اجمللس:

جملس العمادة.

العميد:

عميد التطوير والتعلم عن بعد.

اخلدمات:

اخلدمات اليت تقدمها العمادة.

املادة( :)3تعترب العمادة وحدة من وحدات اجلامعة ,وترتبط إدارياً بالرئيس.
املادة( :)4هتدف العمادة إىل حتقيق األهداف التالية:
 الغاية االسرتاتيجية األوىل :تطوير عملييت التعليم والتعلم وتعزيزمها،من خالل توفري بنية أساسية حمفزة للتعلم التفاعلي،وتنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة واخلرجيني وأبناء اجملتمع احمللي .ويتحقق ذلك من خالل
التخطيط
والتنفيذ واملتابعة ملا يأيت من أهداف:
 .1تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة.
 .2تدويل التعليم ( )Internationalization of Educationوبناء عالقات تشاركية مع اجلامعات
األخرى.
 .3املسامهة بتقدمي الدعم التقين عن طريق توفري الغرف الصفية الذكية واستخدام اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين
واملدمج وغريمها.
 .4املسامهة يف خلق بيئة تعليمية تعلمية مواتية للتعلم الفعال يف القرن احلادي والعشرين.
 .5توفري خدمات تأهيلية مناسبة للخرجيني وأبناء اجملتمع احمللي ،وتنظيم دورات تدريبية مساندة للطلبة.

 .6املسامهة يف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال استقطاب التمويل الالزم للمشاريع البحثية.
 الغاية االسرتاتيجية الثانية :نشر ثقافة التعلم اإللكرتوين واملدمج والتطورات احلديثة يف تقنيات التعليم مبا يتالءم وطلبةالعصر الرقمي .ويتحقق ذلك من خالل ما يأيت من أهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نشر ثقافة التعلم اإللكرتوين ،هبدف تطوير التعليم وجعله أكثر فاعلية.
تنظيم دورات تدريبية متخصصة يف التعلم اإللكرتوين.
تطوير مواد تعليمية مناسبة ملواكبة التطورات التقنية احلديثة.
توفري الدعم الفين الالزم لدفع اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين.
إجياد بيئة تعلم إلكرتوين حتفز الطلبة خارج حرم اجلامعة لاللتحاق بالدراسة فيها.
الشراكة والتواصل مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية يف جمال التعلم عن بعد.
العمل على فتح برامج للتعلم املدمج.
حتقيق اجلودة ومؤشرات األداء يف التعليم اإللكرتوين وفقاً للمعايري احمللية والدولية.

 الغاية االسرتاتيجية الثالثة :املسامهة باالرتقاء بالبحث العلمي ونتاجاته وتسويقها ،من خالل التدريب على منهجياتالبحث العلمي على مستوى اجلامعة ،وطرق االستفادة من املشاريع الدولية .وسبيل حتقيق ذلك ما يأيت
من أهداف:
 .1توفري قواعد بيانات باجملالت العلمية احملكمة واملعتمدة ألعضاء هيئة التدريس.
 .2رعاية التشبيك والعمل التشاركي بني أعضاء هيئة التدريس يف اجملال البحثي.
 .3توفري التدريب الكايف ألعضاء هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي ،وطرق كشف درجة األصالة يف
البحوث ،وطرق تفاديها- .
 .4توفري الربجميات املساندة للعمل البحثي ،مثل برامج اإلحصاء وقياس مدى األصالة وبرنامج ( Monkey
 )Searchوغريها ،والتدريب على استخدامها.
 الغاية االسرتاتيجية الرابعة :التوجة حنو تدويل التعليم والتعاون مع اجلامعات العامليةعن طريق تبادل أعضاء هيئةالتدريس .
والطلبة والربامج املشرتكة .ويتحقق ذلك من خالل ما يأيت من أهداف:
.1
.2
.3
.4

تفعيل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلامعات واملؤسسات الصناعية واخلدمية األخرى.
تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق تقدمي طلبات دعم املشاريع ،مثل الربنامج األورويب ()Erasmus +
وغريه.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس خرجيي اجلامعات العاملية على تفعيل التعاون مع تلك اجلامعات.
تشجيع استغالل املشاركة يف املؤمترات العلمية يف أعمال التشبيك بني الباحثني واجلامعات.

املادة( :)5تقوم العمادة من أجل حتقيق أهدافها مبهام وأعمال خمتلفة حيددها جملس العمادة والعميد يف
ضوء احتياجات اجلامعة واجملتمع األردين.
املادة( :)6يكون للعمادة جملس يسمى (جملس عمادة التطوير والتعلم عن بعد) ويشكل من مخسة
عشر شخصاً يعينهم الرئيس بتنسيب من العميد ملدة سنة واحدة ,ويكون العميد رئيساً للمجلس.
املادة ( :)7يتوىل اجمللس املهام التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للعمادة ،وكذلك اخلطة التنفيذية السنوية هلا.
مناقشة موازنة العمادة واعتمادها متهيداً لتقدميها إىل رئيس اجلامعة.
التخطيط والتنفيذ والتقييم لربنامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة واخلرجيني وأبناء
اجملتمع احمللي.
التخطيط لنشر ثقافة التعلم اإللكرتوين ،هبدف تطوير التعليم وجعله أكثر فاعلية.
تطوير مواد تعليمية صاحلة للبث اإللكرتوين الستخدامها يف كافة الكليات يف اجلامعة.
وضع خطط لتدويل التعليم ( )Internationalization of Educationوبناء عالقات تشاركية
مع اجلامعات األخرى.
توفري الدعم التقين عن طريق توفري الغرف الصفية الذكية واستخدام اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين واملدمج.
املسامهة يف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال استقطاب التمويل الالزم للمشاريع البحثية.
الشراكة والتواصل مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية يف جمال التعلم عن بعد.

املادة ( :)8يتوىل العميد مسؤولية إدارة شؤون العمادة مبا يضمن ُحسن سري العمل فيها ووفقاً
ألنظمة اجلامعة وتعليماهتا ووفقاً لتعليمات العمادة ,وبصورة خاصة:
أ) اقرتاح برامج عمل املركز.
ب) تقدمي املوازنة للمركز.
ج) رفع تقارير دورية سنوية إىل اجمللس عن نشاطات املركز وإجنازاته.
د) أية أمور أخرى يكلفه هبا اجمللس.
املادة( :)9ختضع تعيينات العاملني يف العمادة ألنظمة اجلامعة وتعليماهتا.
املادة( :)10رئيس اجلامعة مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات.

