
 
 
 
 
 

About the “CORE” Conference  
 
The Conference on Cooperative Higher Education (CORE 
conference) is the first conference on the application of 
cooperative approach to higher education programs in Jordan. 
The central element of this approach is the joint organization 
of an entire program or a large part of it in close cooperation 
between an education institution and the respective industry, 
with students dividing their study between academic and work 
periods, closely coordinated to form a “work integrated” 
practical curriculum. 
 
Cooperative Education has a long and successful global history 
in Vocational Education and Training (VET) and in Higher 
Education Institutions (HEI). The concept of cooperative study 
programs was first introduced at the University of Cincinnati 
in 1906, since then replicated in numerous universities and 
colleges throughout the US and Canada and adapted in 1974 
for German Higher Education in the form of “Dual Study 
Programs” in Baden-Wuerttemberg (www.dhbw.de). The 
German concept is most successful in technical and business 
programs, but also applied to health and social sciences and is 
typically offered either by specialized institutions or by 
Universities of Applied Sciences. On the global level, the World 
Association for Cooperative Education (WACE - 
https://www.waceinc.org/) aims at joining all HEI offering 
work integrated education and at advancing the underlying 
pedagogy, research and inter-institutional cooperation. 
 
The CORE Conference will focus on Higher Education 
(undergraduate programs and Master programs) and provide 
comprehensive information on the principles of cooperative 
higher education, the commonalities with Dual TVET and a 
wealth of experience with key practical and theoretical issues 
towards quality assurance and management. Presentations 
and workshops will include experience from Europe, with a 
focus on Germany, regional experience such as from Palestine 
and first implementations in Jordan and also give an outlook 
on global developments and cooperation opportunities. 
 
 
The conference will present Invited papers and experience 
reports. Papers submitted under an open Call for Papers will 
also be presented and give an overview on educational 
research and practice in the field of cooperative and work 
integrated education. 
 
 
 
 

ي )
 (COREنبذة عن مؤتمر التعليم العالي التعاون 

 

ي )
( أول مؤتمر يعقد حول تطبيق النهج COREيعد مؤتمر التعليم العالي التعاون 

ي 
ي األردن. ويتمثل العنرص الرئيسي لهذا النهج ف 

ي برامج التعليم العالي ف 
ي ف 
التعاون 

نامج بالكامل أو لجزء كبتر منه بالتعاون الوثيق بير  مؤسسة  ك لتر
التنظيم المشتر

ات  ، حيث يقسم الطالب دراستهم بير  الفتر تعليمية ومجال صناعي معير 

ات العمل، ويتم تنسيقهم عن كثب لتشكيل منهج عملي لعمل األ  كاديمية وفتر

 متكامل. 

 

ي 
ي التعليم والتدريب المهن 

ي بتاري    خ عالمي طويل وناجح ف 
يتمتر  التعليم التعاون 

(VET( ومؤسسات التعليم العالي )HEI وقد تم إدخال مفهوم برامج الدراسة .)

ي عام التعاونية ألول مرة من خالل جامعة سينسين
ي ف 
، ومنذ ذلك الحير  1906انر

ي جميع أنحاء الواليات المتحدة 
ي العديد من الجامعات والكليات ف 

تم تكراره ف 

ي عام 
ي عل شكل "برامج  1974وكندا وتم استخدامه ف 

ي التعليم العالي األلمان 
ف 

ي بادن
ج ) -دراسة ثنائية" ف  ي هو www.dhbw.deفورتيمتر

(. ويعد المفهوم األلمان 

ا عل العلوم الصحية  األكت  
ً
امج الفنية والتجارية، ولكنه يطبق أيض ي التر

 ف 
ً
نجاحا

واالجتماعية، وعادة ما تطرحه المؤسسات المتخصصة أو جامعات العلوم 

ي )
 - WACEالتطبيقية. تهدف الرابطة العالمية للتعليم التعاون 

https://www.waceinc.org / عل المستوى العالمي إل ضم جميع )

ت التعليم العالي وتقديم تعليم متكامل مع العمل وتعزيز التعاون األساسي مؤسسا

ي مجال البحث والتعليم والتعاون بير  المؤسسات. 
 ف 

 

ي عل التعليم العالي )برامج البكالوريوس وبرامج 
كز مؤتمر التعليم العالي التعاون  ستر

(، كما سيوفر معلومات شاملة حول مبادئ التعليم العالي  ، الماجستتر ي
 التعاون 

ات وافرة  ، وختر ي
ي الثنان 

ي والفن 
كة مع التعليم والتدريب المهن  والقواسم المشتر

تخص القضايا العملية والنظرية الرئيسية نحو ضمان الجودة واإلدارة. ستشمل 

كتر  عل ألمانيا، 
العروض التقديمية وورش العمل عل تجارب من أوروبا، مع التر

ات إقليمية من فلسطير  وأ ي األردن، وستتضمن وختر
ول التجارب التطبييقية ف 

 كذلك إلقاء نظرة عل التطورات العالمية وفرص التعاون. 

 

ة. ستعرض البحوث المقدمة  سيقدم المؤتمر أبحاث للجهات المدعوة وتقارير ختر

ضمن إطار الدعوة المفتوحة لتقديم األبحاث وستعطي نظرة عامة عل األبحاث 

ي المتكامل مع العمل. والممارسات التعليمية 
ي مجال التعليم التعاون 

 ف 

 

 



 
 
 
 
 

The conference will be conducted in the framework of the 
MOVE-HET project. MOVE-HET is a GIZ project supporting 
labor market-oriented education, higher education and 
training. 
 
Intended participants at the conference are representatives of 
Jordanian and regional universities, private sector companies 
and public sector institutions interested in participating in 
cooperative study programs, students and prospective 
students, researchers with a focus on practice integrated 
educational concepts and administrative representatives of 
the education sector, of donor organizations and of projects 
willing to support Jordan’s efforts to evolve towards a more 
practical and work oriented and thereby labor market 
supporting higher education. 
 
Topics of the conference will be: 

 Foundations of Cooperative Higher Education 

 Cooperative Higher Education in Germany and 
Europe 
 Basic settings 
 Findings from Study Tours 
 Economic needs and promises of Cooperative 

Higher Education 
 the market regulating role of Dual Studies 

 Experience in Jordan (Implementations at the 
German Jordanian University and other universities) 
 Students perspective 
 University perspective 
 Company perspective, including the Dual 

Studies economics in Jordan 
 Formats of Cooperative Higher Education in 

Jordan  
 The role of National Sector Skills Councils 

 Experience in the Region 

 Permeability and National Qualification Framework 

 Quality assurance and accreditation of cooperative 
Higher Education (standards for Accreditation) 

 Opportunities for donors 

 A matching fair for universities and companies 

 Applied Research on cooperative and work 
integrated education 

وع التدريب ي والتعليم و  سيتم عقد المؤتمر من خالل مشر
ي والتقن 

التعليم المهن 
من  وهو احد المشاري    ع الممولة "”MOVE-HET العالي الموجه نحو سوق العمل
ليم الموجه نحو سوق العمل التع لدعم GIZ الوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

 والتعليم العالي والتدريب. 

ي المؤتمر ممثلير  عن الجامعات األردنية واإلقليمية وسيكون من بير  
المشاركير  ف 

ي برامج 
كات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المهتمة بالمشاركة ف  وشر

طالب المحتملير  الدراسة التعاونية والطالب المتواجدين عل مقاعد الدراسة وال

 عل المفاهيم التعليمية المتكاملة مع التطبيق العملي 
كتر 

، مع التر والباحثير 

ي دعم 
والممثلير  اإلداريير  لقطاع التعليم والمنظمات المانحة والمشاري    ع الراغبة ف 

 نحو سوق العمل الذي يدعم التعليم 
ً
جهود األردن للتطور نحو عملية أكت  توجها

 .  العالي

 

 المؤتمر:  محاور 

ي  •
 أسس التعليم العالي التعاون 

ي ألمانيا وأوروبا •
ي ف 
 التعليم العالي التعاون 

 اإلعدادات األساسية 

 نتائج جوالت الدراسة 

  ي
 االحتياجات والوعود االقتصادية للتعليم العالي التعاون 

 ي تنظيم الدراسات الثنائية
 دور السوق ف 

 

ي الجامعة (التجربة األردنية •
ها من تطبيقات ف  األلمانية األردنية وغتر

 )الجامعات

 منظور الطالب 

 منظور الجامعات 

  ي
ي ذلك اقتصاديات الدراسات الثنائية ف 

كات، بما ف  منظور الشر

 األردن

 ي األردن
ي ف 
 أشكال التعليم العالي التعاون 

  دور المجالس الوطنية للمهارات القطاعي 

ي المنطقة •
 التجربة اإلقليمية ف 

ي للمؤهالتالنفاذية واإلطار ال •
 وطن 

ي )معايتر االعتماد( •
 ضمان الجودة واعتماد التعليم العالي التعاون 

 فرص للمانحير   •

كات •  إقامة معرض للمطابقة بير  الجامعات والشر

ي المتكامل مع العمل •
ي حول التعليم التعاون 

 بحث تطبيقر

 

 

 


