
 



 2020تموز/يوليو  14الثالثاء         

 من الطلبة يتابعون المحاضرات بشكل كامل ٪91: عبدالحقالدكتور ال 
 "التعلم عن بعد عزز المهارات واالعتماد على الذات"الهاشمية .. 
 استطاعت الجامعة الهاشمية أن تنتقل بسرعة وتتكيف مع التعليم االلكتروني -

عبدالحق، انه مع جائحة كورونا وبدء تعطل الجامعة عن الدوام الفعلي الوقال رئيس الجامعة الهاشمية أ.د. فواز 
ونالين( أ  ظهر التعامل مع التعليم االلكتروني بشكل مفاجئ، وبدأت الجامعة الهاشمية باستخدام برامج التعلم عن بعد )

دمت بداية الجائحة تطبيقات مثل الـمودل والفيسبوك ثم انتقلت مباشرة وفتح التطبيقات والمنصات التعليمية،  حيث استخ
وهو التطبيق الذي  "مايكروسوفت تيمز"تطبيق  إلىمن فترة تعطل الدوام الفعلي في الجامعات  أسبوعينبعد مرور 

البرنامج  تعليم حيوي تفاعلي ولقاءات مباشرة في وقت كل محاضرة وحسب إنشاءهيئة التدريس  أعضاءاستطاع معه 
 المعلن لكل مساق تعليمي.

مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الهاشمية قام بفتح مجموعات تفاعلية على  أنعبدالحق الوأضاف 
لكتروني بعدد الشعب الدراسية المطروحة أصاًل على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تطبيقات التعليم اإل

،  مؤكدا أن بداية التحول من اعلميً  ًقامسا 2430عب الدراسية المطروحة أكثر من حيث كان عدد الش 2019-2020
 المفاجئهيئة التدريس هذا التغيير  أعضاءوبداية تشغيل التطبيقات كان هناك صعوبات بتقبل  إلكترونيتقليدي إلى 

 سريعة للتعليم التقليدي.مؤقت وهناك عودة  األمرتقبل الطلبة حيث كانت توقعات البعض بان هذا  إلى باإلضافة
من  أخرسيأخذ فترة طويلة بدأت مرحلة التحول تأخذ منحى  األمرمع زيادة القناعة بأن  أنه إلىلحق اعبدال وأشار

 ألعضاء إلكترونيةلكتروني، فبدأ مركز تكنولوجيا المعلومات بعقد ورش عمل حيث سرعة التكيف مع وضع التعليم اإل
وفير فيديوهات مسجلة عديدة جدًا تسهل على الطالب كيفية التعامل مع المشاكل الفنية هيئة التدريس وللطلبة وتم ت

للطلبة وللهيئة التدريسية كل على حدا ومن خالل  إلكتروني، كما تم تشكيل فرق دعم اإللكترونيالمرتبطة بالتعلم 
 ع التعليم االلكتروني.وسائل التواصل االجتماعي، استطاعت الجامعة الهاشمية أن تنتقل بسرعة وتتكيف م

للطلبة والهيئة  آراءوفي خطوة لتحسس مشاكل التعليم االلكتروني في الجامعة الهاشمية تم عمل استقصاء 
 .للحصول على تغذية راجعة اإللكترونيالتدريسية بعد مرور فترة شهر ونصف من التعليم 

ألفا استجابوا  20طلبة الجامعة الذين يفوق عددهم الـ إجماليمن  ٪ 40عبدالحق فإن نحو الووفقا للنتائج بحسب 
( 4)أكثر من  أيضاطالب وقد أدرجوا  ( آالف8)في تعبئة استبيان تقويم تجربة التعليم اإللكتروني، بواقع أكثر من 

 مالحظة. آالف
بشكل  لكترونيمن المستجيبين يتابعون حضور محاضرات التعليم اإل ٪ 91كما أظهرت نتائج االستبانة أن 

 منهم أن المحاضرات تغطي متطلبات المواد العلمية مقارنة بالتعليم التقليدي. %49جزئي كما أبرز  أوكامل 
من الطلبة فقط  ٪42من الطلبة فضلوا التعليم التقليدي على التعليم اإللكتروني، وأبدى  ٪75وكشفت النتائج أن 

العلمي للمواد في التعليم اإللكتروني  ىمن الطلبة أن المحتو  ٪77 رأىكتروني،  في حين لأنهم يتفاعلون مع التعليم اإل
ولغايات االستفادة من دروس إلى أنه عبدالحق الهو أقل من التعليم التقليدي كون األخير أكثر مرونة وتفاعلية. وأشار 



هامة من قبل الهيئة لكتروني المستفادة في الجامعة الهاشمية تم إبراز عدد من االيجابيات والقضايا الالتعليم اإل
دارة الجامعة لألخذ بها مما ستنعكس أثارها على التعليم المستقبلي  .التدريسية والطلبة وا 

إيجابية التجربة في اكتساب الطلبة وهيئة التدريس لمهارات تكنولوجية جديدة، بعد قضاء شهور من  إلىمشيرا   
لكتروني واستخدام معرفة ودراية بأساليب التعليم اإل لبة أكثرأصبح الطو  الجامعات، إغالقالتعلم في المنزل خالل فترة 

بناء مهارات تعليمية وتعلمية متقدمة وهذا سيمكن  إلى أدىالشبكة العنكبوتية، وهذا  التجهيزات والمعدات والبحث عبر
يمكنهم من استيعاب  الشبكة العنكبوتية بشكل جيد مما لكتروني والتعليم عبروالطلبة من استخدام التعليم اإل األساتذة

 الدروس والتعلم السريع.
سريع في البنية التحتية التعليمية،  وهذا جعل الجامعة  الجامعة قامت بإيجابية القرار بتغيير أنعبدالحق الوقال 

أكثر استعدادا لطرح برامج تعليم مدمجة أو كاملة من خالل التعليم االلكتروني كما سيعزز ذلك استخدام المعدات 
 في الجامعات. نيات الحديثةوالتق

هنالك إيجابية تغيير النمط السلوكي في التعلم لدى الطالب وفي التعليم لدى المدرس ومحاولة البعد عن  أنكما 
مستوى جديد في تعزيز  إلىأساسية في تقييم الطلبة واالرتقاء  كأداةنقل المعرفة وتلقين المعلومة واستخدام االمتحانات 

عزز ثقافة الثقة بالنفس  أيًضاعتماد على الذات والبحث عن مصادر التعلم من قبل الطالب وهذا بناء المهارات واال
 الطالب.  وتعزيز المشاركة عند

عبدالحق عن إيجابية تحسين بدائل التواصل بين الطالب والمدرس وبين الطالب والجامعة ممثلة بكافة الوتحدث 
طراف العملية لكتروني الجديد ضرورة اتباع وسائل اتصال لتسمح ألوحداتها الخدمية،  حيث فرض وضع التعليم اإل

المدرس من مجرد ملقن للمعلومة إلى مشرف  التعليمية باالتصال والتفاعل فيما بينهم وبشكل أفضل، حيث تحول دور
ومع زمالئه تنمية في مهارات االتصال والتواصل وتبادل المعلومات مع المدرس  أيضاأكاديمي، وبذلك سيملك الطالب 

 واتساب.. وغيرها.  الكتروني، لبريداوسائل اتصال مختلفة مثل الفيسبوك و  األطرافحيث فرضت على جميع 
مجموعة من التحديات والقضايا التي يجب التعامل معها جديًا موضوع التنسيق مع شركات  إلىكما تطرق 

مة االنترنت لتكون عملية التعلم عن بعد باستخدام نترنت لرفع وتحسين كفاءة وسرعة خداالتصاالت المزودة لخدمة اإل
ضرورة التنسيق بين المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي  إلى إضافةاالنترنت عملية فاعلة ال تعتريها مشاكل فنية 

البسيطة تطبيقات تعالج الثغرات  إتاحةلكتروني من خالل إلتوفير منصات وطنية ذات قدرات عالية لتكون منصة تعليم 
 .التي ظهرت في التطبيقات العامة مثل مايكروسوفت تيمز

وعدم  األمانجراء امتحانات للطلبة عن بعد تضمن درجة عالية من عنصر لكترونية إلإعمل منظومة  إلىودعا 
 سوء استخدام االمتحانات االلكترونية التي اعترت عملية االمتحانات خالل الفصل الثاني من العام أواالختراق 
 .2020-2019الجامعة 
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 الطلبة نيوز
قات إلى الداخل من نظرة  (1) األردن في العلمي البحث معو ًّ

 جابر أبو نزار. د.أ
 هذه آثار منع أو تخفيف في والباحثين الجامعات دور حول األسئلة تثار تواجهنا جديدة أزمة كل مع

 والذين جامعاتنا في يعملون الذين الدكتوراة حملة من اآلآلف عن وبحق، الجمهور، فيتسائل. األزمات
 حولهم ما إلى يكترثون ال انانيون، جميعاًّ  هم هل العالم، في المعاهد افضل من راقية مؤهالت يحملون
 تكسر بها يعملون التي المؤسسات إدارة إن أم الحياة؟ متاع من وغيرها والمناصب المال عن ويبحثون

 لإلنجاز ضيق ومجال محددة، بمهام موظفين سبقهم، من كما ليصبحوا واالنجاز، المبادرة روح لديهم
 اإلبداع؟ اشكال من شكل أي دون
 في العلمي البحث مؤشرات وتراجع اإلنجازات هزالة تفسير في المالي الدعم قلة دور عن الحديث كثر

 نتوقع كن ا حين وفي. نسبي بسخاء وتمويله العلمي البحث دعم صندوق إنشاء تم السبب ولهذا. األردن
 طلبات على اإلقبال قلة من الصندوق على القائمون يشكو العلمي، البحث وتيرة دفع في هذا يسهم أن

 للحصول إليه التقدم من بدالًّ  الصندوق لجان ضمن الجلوس يفضلون الباحثين معظم ان ويبدو الدعم،
 .منه لمشاريعهم دعم
 الخلل؟ أين اذاًّ،
 مناسب تمويل على الحصول بأن الجزم يمكنني المجال، هذا في سنة ثالثين على قاربت خبرة بعد

 والذي التمويل، هذا إنفاق في هي الكبرى المعضلة فإن العكس، على بل. صعباًّ  ليس العلمية للمشاريع
 متعددة جهات من وموافقات إقناع من الحكومية المشتريات بيروقراطية متاهات في الباحث يدخل

 .قراراتهم اتخاذهم عند وتأخير
 ما عادة روتينية، ومستلزمات خدمات من الرسمية الدوائر لتزويد أعدت الحكومية المشتريات آليات
 هذه مثل وكون. والنوعية السعر حيث من للمنافسة وخاضعة المحلي السوق في بكثرة متوفرة تكون

 الحاجة، عند المستودعات في متوفرة وتكون كبيرة بكميات تشترى غالباًّ  انها تعني عادية المستلزمات
 على الخصائص هذه انطباق عدم في تكمن المشكلة. العمل سير على كثيراًّ  يؤثر ال شرائها وتأخير

 تكون ما عادة الخارج، في قليلة شركات عند متوفرة الغالب في تكون والتي العلمي البحث مستلزمات
 .مباشرة الشبهة تجلب مسبقاًّ  محددة شركة الى اإلشارة فإن بالطبع. غيره دون الباحث عند فقط معروفة

 اإلحباط أسباب أكبر إحدى من هي العلمي البحث مستلزمات على الحكومية الشراء آليات تطبيق ان
 التقدم عن للعزوف الداعية األسباب اهم واحد والجهد والمال للوقت مضيعة وهي للباحثين، بالنسبة

 آليات تنظم انظمة بتوفير البحث عجلة دفع في دورا عليها إن تدرك أن ندعو والتي الداعمة للمؤسسات
 .اإلشتباه روتين عن بمعزل الشراء
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ياحي في وتحدث رئيس اللجنة العلمية التنظيمية، أستاذ علم اآلثار في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب عن الخطة االستراتيجية للتطوير الس
بادرة مثلث األزرق التي يتم إعدادها ، ومذكرة التفاهم ما بين جمعية أدالء السياح األردنية والجهات المشاركة مع بلدية األزرق. كما تحدث عن م

 .الصيد السياحي التي تشتمل على قصير عمرة ، ومحمية الشومري، والمصائد الحجرية المنتشرة في ربوع البادية األردنية
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 تقرير الفسيبوك

يرد لخاص صفحة الجامعة الهاشمية على الفيسبوك كما يتم رصد بعض التعليقات على ما ينشر من بوستات على  ما
 الصفحة

 واالستفسارات األسئلة

 سؤال عن حفل التخريج القادم -1

 
 عن بعد أمفي الجامعة  األولسؤال عن دوام الفصل  -2

 
 الكفاءة هل هي جاهزة للخريجينشهادات  -3

 
 سؤال متكرر في هذه الفترة -4

 
 توفير دعم انترنت للطلبة -5

 

 وبوستات الصفحة أخبارالتعليقات على 

 بوست توقيع الجامعة اتفاقية مع الجامعة السورية الدولية

 


