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التعلم والتعليم 
 

تم انشاء مركز تكنولوجيا التعلم والتعليم في جامعة           

أمناء الجامعة رقم  قرار مجلسالبلقاء التطبيقية بناًء على 

من  انطالقا(، ٢٠١٨/٣/١( بتاريخ )٢٠١٨/٢٠١٧/١٠٨)

العلمي بإنشاء مراكز  والبحثتوجيهات وزارة التعليم العالي 

ومصادر التعليم المفتوحة في  اإللكترونيةخاصة بالتعلم 

من خدمات المركز  االستفادةالجامعات األردنية، ليتسنى لها 

صادر التعليم المفتوحة في وم اإللكترونيالوطني للتعلم 

ً مع  الوطنية لتنمية الموارد  االستراتيجيةالوزارة، تماشيا

 من ينوبه. وا بالرئيس إدارياالبشرية. يرتبط المركز 

كّمية ونوعية في مجال  أهدافتحقيق  المركز علىيعمل        

 تتمحور مهامتطوير العملية التعليمية في الجامعة، حيث 

 المركز حول:

متكامل لجودة العمل والمنتج في مجال التعليم  تطبيق .1

والتعلّم اإللكتروني، من خالل تقييم مواد التعلم المدمج 

 تقنيا وأكاديمياً بناء على معايير عالمية.

 االستفادة من المصادر التعليمية المفتوحة المتاحة عالمياً. .2

بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مجال  .3

 لكتروني وتحديثها باستمرار.التعليم اإل

بما   توسيع نطاق اتفاقيات التعاون اإلقليمي والدولي .4

 يعزز مفهوم االنفتاح.

 انتاج مواد تعليمية عالية الجودة بمكن مشاركتها عالمياً. .5

إدخال تقنيات تعلّم جديدة لضمان تغطية كافة مجاالت  .6

 التعليم اإللكتروني الحديث.

ودة عالية باستخدام أحدث تقديم برامج تعلم عن بعد بج .7

 وسائل التكنولوجيا

زيادة الوعي وتطوير اإلمكانات لدى المجتمع التعليمي  .8

 األردني بالمصادر التعليمية المفتوحة وممارساتها.

بناء مستودع رقمي للمصادر التعليمية المفتوحة يتاح  .9

 لجميع مؤسسات التعليم استخدامه

والخطة تمت مراجعة الخطط الوطنية والقطاعية  -

االستراتيجية للجامعة ذات الصلة بعمل المركز، بحيث 

تتم موائمة االهداف االستراتيجية للمركز مع االهداف 

الواردة في االستراتيجيات الوطنية والقطاعية 

  والمؤسسية

استخدام التحليل الرباعي كأداة تحليل عامة لتوفير تم  -

ة إطار عام للتفكير في بيئة الجامعة بما يخص عملي

 .التعلم والتعليم

بناًء على  إعداد اإلطار العام للخطة االستراتيجية تم -

وذلك من أجل تحديد: الرؤية،  ،الرباعينتائج التحليل 

والرسالة، والقيم الجوهرية، واالهداف االستراتيجية، 

 والخطة التنفيذية.

 :التاليةعمل التم عقد ورش  -

 مع بالتعاون  استخدام نظام التعليم االلكتروني

 .الجامعة العربية المفتوحة

  التعليم المدمج" بالتعاون مع مشروع بناء"

 األوروبيرات المدعوم من االتحاد القد

(METHODS). 

  بنوك االسئلة الموجهة للمقرراتانشاء. 

 

من  % من المرحلة االولى90ته نسبما تم انجاز  -

أعمال البنية التحتية الخاصة بمركز تكنولوجيا 

تم تجهيز المبنى الخاص  حيث، التعلم والتعليم

 :يشتمل علىبالمركز، والذي 

 

 2تسجيل وبث مباشر عدد ستوديوهات ا 

باالضافة الى غرفة تحكم تخدم 

 االستوديوهات. 

 مجهزة بشاشة محاضرات تفاعلية  غرفة ،

 تسجيل و بث مباشر.

  2مجهز بمكاتب عدد  موظفينمكتب.  

 مجهزة بجهاز حاسوب يمكن  انتاج ةغرف

 المركز من معالجة المواد المسجلة وبثها.

 

متابعة عملية التعلم و التعليم عن بعد وخصوصا  -

 .خالل جائحة كورونا

فير الدعم الفني مباشرة من خالل يقوم المركز بتو -

كوادره لمركز الجامعة وكافة الكليات، إضافة إلى 

والكليات في التنسيق مع كافة الوحدات والمراكز 

الجامعة من أجل استدامة العملية التعليمية 

 .والتعلمية في الجامعة

برنامج بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية تنفيذ  -

الذي أقرته جامعة البلقاء التطبيقية وذلك لتدريب 

كفاء أعضاء الهيئة التدريسية من ناحية ورفع 

استخدام أنظمة التعلم االلكتروني المعتمدة في 

مركز بعقد ال حيث قام. امعة البلقاء التطبيقيةج

دورات تدريبية خاصة بنظام التعلم االلكتروني 

Moodle  المستخدم في الجامعة، إضافة إلى

 live)دورات خاصة بالمحاضرات المباشرة 

lectures باستخدام منصة )Microsoft 

Teams  أو باستخدام تقنيةBigBlueButton .

ت متخصصة في عمل هذا باالضافة إلى دورا

سئلة، وأنظمة ألاالمتحانات االلكترونية وبنوك ا

ً في نظام التعلم  رصد العالمات الكترونيا

وقد استفاد من برنامج  .Moodleااللكتروني 

عضو هيئة  1000بناء القدرات ما يزيد عن 

 .تدريس

تابعة كافة المشاكل التي تواجه اعضاء الهيئة م -

التدريسية اثناء عقد المحاضرات واالختبارات 

  لهم.تقديم الدعم الفني و

 .التدريسيةاء قدرات أعضاء الهيئة برنامج بنتنفيذ  -

إعداد الدليل الفني اإلرشادي ألعضاء الهيئة  -

للفصل الدراسي الثاني  التدريسية للتدريس عن بعد

ليكون مرجعاً للزمالء أعضاء الهيئة  2020/2021

 التدريسية.

تم توقيع إتفاقية شراكة مع منصة فرصة لالستفادة  -

من اختبار قياس المهارات ومعرفة المستخدم 

وقدراته ونقاط القوة والضعف لديه من أجل أهم 

 المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين. 

مشاركة فريق المركز بالدورة التدريبية التي      -

عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات 

وني يذية الدماج التعلم االلكترتنفيذ خطة العمل التنف

(2021 – 2023  . ) 

 االعداد لورشة عمل بالتعاون مع شركة -

(knowledge beam )   لغايات منح المشاركين

 . Moodle نصةشهادات معتمدة من م

طرح عطاء استكمال تجهيزات االستوديوهات  -

  .الخاصة بالمركز
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، االداريةبرنامج بناء قدرات أعضاء الهيئة نفيذ ت -  

لتعريف أعضاء الهيئة مركز دورات ال عقد حيث

نظمة المستخدمة في الجامعة، وكيفية ألاالدارية با

العمل عن بعد، واستخدام البريد االلكتروني، 

والمنصات التفاعلية والتشاركية، ومشاركة العمل 

. شارك في هذه الدورات والملفات، وتنظيم العمل

أداري من جميع كليات ومراكز  300ما يزيد عن 

 و وحد الجامعة.

تدريبية لعمادة شؤون الطلبة المركز دورة  دعق -

لتمكينهم من عقد نشاطات الكترونية عن بعد 

 . خالل جائحة كورونا

تم انشاء مكتبة الكترونية على موقع الجامعة  -

تحتوي على مواد دليل ارشادي،  31يشتمل على 

تعليمية وارشادات حول استخدام أنظمة التعلم 

االلكتروني، واستخدام المنصات التشاركية 

شادات وتعليمات تخص والتفعالية، إضافة إلى ار

 .استخدام االنظمة االلكترونية في الجامعة

إعداد الدليل الفني اإلرشادي ألعضاء الهيئة  -

اسي للفصل الدر التدريسية للتدريس عن بعد

والفصل الدراسي االول  2019/2020الصيفي 

، وتم اعتماده من قبل االستاذ 2020/2021

الدكتور نائب الرئيس للشؤون االكاديمية ليكون 

 مرجعاً للزمالء أعضاء الهيئة التدريسية.

إعداد الدليل الفني اإلرشادي ألعضاء الهيئة  -

التدريسية لوضع االختبارات اإللكترونية 

التعلم االلكتروني، وتم اعتماده من  باستخدام نظام

قبل االستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون 

االكاديمية، ليكون مرجعاً للزمالء أعضاء الهيئة 

 .التدريسية في الجامعة

تم توقيع إتفاقية شراكة مع مؤسسة إدراك في مطلع  -

لالستفادة واالستزادة من خبراتهم في  2020العام 

ومع بدء الجائحة تم  مجال التصميم التعليمي.

االتفاق مع المؤسسة على اتاحة جميع المساقات 

 المحوسبة لديهم لطلبة الجامعة لالستفادة منها.

 

 


