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 المحلية الشؤون محرر – نيوز القلعة
 الخاصة التربية في مجانية تدريبية دورات الهاشمية والجامعة اهلل العبد رانيا الملكة كلية بين بالتعاون

 وكلية الهاشمية الجامعة مع والتعاون باالشتراك المملكة وشمال وسط في المنتشرة العشرة المجتمعي التأهيل لمراكز العليا اللجنة تقوم
 . الخاصة التربية مجال في مجانية متخصصة تدريبية دورات لعقد للطفولة رانيا الملكة

 والعالج الطبيعي والعالج الخاصة التربية مجال في حضورها ولها مرموقة علمية قامات عليها واإلشراف الدورات هذه بتقديم ويقوم
 . المملكة داخل المعتمدين اإلشارة لغة ومترجمي الوظيفي

 ويتم. خاص بشكل اإلعاقة ذوي لألطفال األمور وأولياء الخاصة التربية ومعلمي عام بشكل األردني للمجتمع الدورات هذه تقدم
 بعد عن للتعلم حقي مبادرة ضمن وهي"ZOOM MEETING" "زووم"برامج باستخدام المرئي االتصال تقنية عبر الدورات هذه تقديم

 وتستمر ، الهاشمية الجامعة في الخاصة التربية قسم رئيسة الزبون إيمان.د العمل هذا على باإلشراف ويقوم. اإلعاقة ذوي لألطفال
 لرئيس والتقدير الشكر يستحق. شخص( 150)ب الدورات هذه من المستفيدين عدد ويقدر القادم أكتوبر شهر نهاية إلى الدورات
 إيمان. د الخاصة التربية قسم ورئيسة ، دبابنة خلود.د الكلية وعميدة المبادرات هذه لدعمه الحق عبد فواز الدكتور الهاشمية الجامعة

 . الدورات بتنسيق والقيام ورعايتهم لدعمهم المجتمعي التأهيل لمراكز العليا اللجنة وألعضاء الزبون
 عقل موفق.د/  والتوحد العقلية اإلعاقة لذوي وحلولها الجنسية المشكالت.1: الدورات برامج يلي وفيما

 عقل موفق.د/  اإلعاقة لذوي السلوك تعديل فنيات.2
 عقل موفق.د/  التخصصات عابر والفريق التكاملي االتجاه مبادئ.3

 عقل موفق.د/  اإلعاقة ذوي أسر مع التواصل فنيات.4
 عقل موفق.د/  اإلعاقة ذوي مع للعاملين الشخصي االستراتيجي التخطيط.5

 عيسى بني مؤيد األستاذ/  الحسية المشكالت.7الشديفات   غانم أحمد األستاذ/  التطبيقي السلوك تحليل.6
 الكعابنة أريج األستاذة/  اإلشارة لغة.8

 كنعان رجاء األستاذة/  السلوك تعديل استراتيجيات.9
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 صحيفة الغد
 ”كورونا“االستثمار في قطاع التعليم العالي.. الدروس المستفادة من جائحة 

 الدكتور كمال العالوين *
ال أحد ينكر أن األردن بفضل اهلل اوال، استطاع التعامل بكفاءة عالية مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا منذ البداية، وكان 

 اهلل نتجاوزها قريبا.لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا البلد الطيب األثر الكبير في حسن اإلدارة والتعامل مع هذه األزمة، وبعون 
فقد قامت مؤسسات الدولة المختلفة كل في مجال اختصاصه بإدارة االزمة التي ترتبت على هذه الجائحة. ولم يكن التعليم بعيدا عن 

 الخاص 7التأثر بهذه الجائحة التي أدت الى اغالق الجامعات والمدارس وعدم إمكانية استقبال الطلبة. لذلك صدر أمر الدفاع رقم 
بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة. وكان الغاية من أمر الدفاع هذا ضمان استمرارية 
ا العملية التعليمية والسماح باستخدام الطرق التعليمية غير التقليدية ومنصات التعلم والوسائل اإللكترونية الحديثة. وما يعنينا في هذ

 التعليم الجامعي.المقال 
تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية التي تتم بالوسائل اإللكترونية أو التعليم عن ُبعد، وتعّد مقبولة : “7نص أمر الدفاع رقم 

 لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المدة المقررة للعام الجامعي
2019/2020”. 

كما يعلم الجميع ان هناك اختالفا في الداللة بين التعليم والتعلم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هناك مصطلحات مختلفة تستخدم 
لوصف التعليم أو التعلم فيقال التعلم اإللكتروني، التعلم عن بعد، التعلم المدمج. وكل منها يختلف عن االخر وان تقاطعت ما بينها 

 بعض العناصر المشتركة. وال يتسع المجال هنا لتوضيح كل هذه المصطلحات. في
هو نظام التعليم المالئم في المرحلة المقبلة والذي يستدعي التفكير به واعطائه  blended learningونعتقد ان التعلم المدمج 

ب بالضرورة استخدام تقنيات االتصاالت الحديثة، ويمكن األولوية )والمالحظ أن أمر الدفاع قد أشار الى التعليم عن بعد الذي ال يتطل
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للمتعلم أو المتدرب الحصول على المادة العلمية على شكل كتب أو مواد مطبوعة دون اللجوء إلى أجهزة الحاسوب أو الوسائط 
تصاالت التقنية المختلفة مع طرق المتعددة(. وهذا النهج من التعليم يجمع بين إيصال المادة التعليمية الى المتعلم من خالل وسائل اال

التدريس في الفصول العادية حيثما توفرت الفرصة لذلك. ولعل هذا األسلوب يحقق مزايا قد ال يوفرها نظام التعليم عن بعد ونظام 
 تعليم اإللكتروني.التعليم اإللكتروني. حيث أن عنصر التفاعل في البيئة التعليمية ال يتوافر بشكل كاف في كل من التعليم عن بعد وال

وعلى هذا، يمكن القول إن استخدام الوسائل الحديثة بات ضرورة ملحة في التعليم وليس ترفا. وال بد كما يقول مايكل فيشر في 
د بأن تكون األدوات الرقمية هي الخيار المتاح دائما وليست مجر ” االنغماس في التكنولوجيا“، من “استراتيجيات التعليم الرقمي “كتابه 

 حدث عارض ويتعين أن نخطط له من وقت ألخر.
ويمثل هذا الموضوع حديث الساعة اآلن في معظم الدول لما له من آثار كبيرة على الجوانب االقتصادية واالجتماعية. الى حد ان 

اديميات التي تستخدم بعض المؤسسات الدولية ذهبت إلى أن المستقبل هو ليس للتدريس التقليدي في الجامعات وانما لما يسمى باألك
الوسائل اإللكترونية الحديثة والتي تعنى بتدريب وتعليم المنتسبين اليها مهارات عملية عن بعد، ومثالها تدريب فنون التصوير وعمل 
فيديوهات. فالذهاب إلى الجامعة يتطلب مبالغ طائلة وسنوات طويلة ثم الحصول على مؤهل علمي قد ال يمكن صاحبه من الحصول 

 ى وظيفة.عل
لذلك ال بد من إعادة ترتيب األولويات واالستفادة من الفرص باالنفتاح على العالم وعدم التأخر في االستجابة لهذه الضرورات بما 
يحقق األهداف والمصلحة المنشودة. فهل استعدت جامعاتنا ومؤسساتنا لمثل هذه التصورات التي قد نراها بعيدة ولكنها في الحقيقة 

 را الى الواقع العملي؟.تقترب كثي
بحكم عملي كمفوض لالعتماد األكاديمي للتعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فأنني ارغب في مشاركة المعنيين 

 باألفكار التالية:
يرغب بااللتحاق االستفادة من هذه الظروف لخلق فرص حقيقية للسياحة التعليمية، فعلى سبيل المثال، هناك عدد كبير من الطلبة 

بالدراسة في الجامعات األردنية لسمعتها المرموقة سواء اكان مواطن أردني مقيم في الخارج او طالب أجنبي يرغب بالدراسة في 
الجامعات االردنية. لكن العائق الذي يقف امام هذه الفئة على االغلب هو عدم قدرتهم على الحضور بشكل كامل في الجامعة نظرا 

 ارتباطهم بعمل في الخارج.ألقامتهم و 
ان توفير الجامعة لنظام مرن يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم داخل الحرم الجامعي سيوفر الفرصة المالئمة لهذه الفئة المتواجدة 

في الحرم الذي يجمع بين محاضرات  blended learningفي الخارج من االلتحاق بالجامعة األردنية. ان االخذ بنظام التعلم المدمج 
الجامعي ومحاضرات عن بعد سيمكن الجامعة من مواجهة وتجاوز ليس فقط الصعوبات التي رتبتها الجائحة، وانما يمكن االستفادة 

 من نظام التعلم المدمج في المستقبل لتجاوز أي صعوبات تواجها الجامعة كالظروف الجوية الصعبة من ثلوج وغيرها.
معة من الحفاظ على جودة التعليم الذي تقدمه إذا ما استطاعت توفير اليات مناسبة لذلك. فهذا النوع ويمكن نظام التعلم المدمج الجا
قد يكون من بينها  % 30-20، وانما يشترط ان يكون هناك نسبة للحضور في الجامعة % 100من التعليم ليس تعليما عن بعد 

 تقديم االختبارات.
جديدة تتيح للجامعة االستثمار بشكل أفضل مع الحفاظ على رسالتها األكاديمية. وألجل اال إذا يجب ان يتم التفكير بطرق إبداعية 

نكتشف باننا قد تأخرنا كثيرا لالستجابة لمتطلبات وحاجات فرضت نفسها، يتعين االستفادة من الظروف االستثنائية التي سخرتها 
 ما يمكن.الجامعات العالمية البتكار طرق جديدة لتأدية رسالتها بأفضل 

توفير البيئة التكنولوجية المناسبة للتعليم المدمج التي تتضمن توفير منصات تعليم الكترونية تفاعلية تتضمن أحدث المقررات العلمية 
وغيرها(. Microsoft Teamوبرنامج  Zoomوتوفير وسائل االتصال التقنية الحديثة التي أصبحت معروفة للجميع مثل )برنامج 

يضا السعي لعقد اتفاقيات مع شركة مزود خدمة اإلنترنت تتضمن توفيرا مالئما لهذه الخدمة للطلبة وللجامعة بحيث وهذا يستدعي أ



يحصل الطالب واالستاذ الجامعي على حزمة مالئمة من خدمة اإلنترنت التي توفر للطرفين استخدامها. والحفاظ على سرية 
 تروني وتخزينها، وغير ذلك مما تستدعيه عملية التعلم المدمج.المعلومات التي يتم تبادلها عبر التعليم اإللك

تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية الرائدة في هذا المجال. ويمكن االستفادة من المؤسسات والشركات التي 
الستفادة من تجارب الجامعات العالمية التي تستثمر اآلن في مجال تصميم وتوفير منصات التعليم االلكترونية التفاعلية. وكذلك ا

 تطبق التعلم المدمج ومن خالل ابرام مذكرات تعاون واتفاقيات في هذا المجال.
توفير التدريب المالئم واالعداد المهني الحقيقي لألستاذ الجامعي والطلبة على كيفية إدارة عملية التعلم المدمج لتحقيق المخرجات 

كيفية إدارة المحاضرات في التعلم المدمج ونوعية المادة العلمية التي تقدم في هذا التعليم وأساليب التقييم التي التعليمية. وهذا يشمل 
 تكفل التقييم الحقيقي ألداء الطلبة. ويمكن ان تعقد مثل هذه الدورات والندوات في جلسات سابقة على التدريس.

ان نسبة كبيرة من الجامعات لم تطبق التعلم المدمج وانما طبقت نظام تعليم  إعادة النظر في طريقة تقديم المادة العلمية: يبدو
بالمراسلة يعتمد على تسجيل محاضرات او عرض ساليدات وملخصات يدرسها الطالب وربما يسأل الطالب في لقاءات سريعة بعض 

ة علمية للطالب يدرسها ثم يقدم اختبارا(. وال شك أن األسئلة من خالل االيميل وغيرها )تعليم عن بعد أو التعليم بالمراسلة بتوفير ماد
 هذا شيء آخر مختلف ال يوفر فرصة للتفاعل بين الطالب وغيره من الطلبة مع األستاذ الجامعي.

والمطلوب هو تحقيق درجة من التفاعل الحقيقي بين الطلبة أنفسهم وتفاعل األستاذ مع طلبته في المحاضرات االفتراضية. وعلى 
ذ الجامعي تسخير ما توفره وسائل االتصال التقنية وابتكار اآلليات التي تمكنه من تطبيق ذلك )التحقق من وجود الطلبة األستا

وحضورهم وانتباههم المستمر من خالل طرح أسئلة بشكل متواصل مفاجئ على الطلبة والطلب منهم اإلجابة وغير ذلك(. وال شك ان 
 فتراضية لألساتذة تتناول مثل هذه المهارات وغيرها.ذلك يتطلب توفير تدريب وورش عمل ا

دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية فيما يخص مراقبة البرامج األكاديمية وتدريسها. فمثال نعتقد ان هيئة االعتماد 
لية التعلم المدمج خالل فترة يمكن ان تساهم في تقديم دراسات وتطبيقات عملية استرشادية للجامعات بخصوص كيفية القيام بعم
 الجائحة وحتى بعدها وما هي أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.

ال بد للجامعات بالتعاون مع هيئة االعتماد من وضع أسس وسياسات عملية تتضمن قواعد وآليات تطبيق وتفعيل التعلم المدمج في 
 الجامعات يمكن أن تتضمن:

 ية في الجامعة تتولى إدارة شؤون التعلم المدمج من الناحية اإلدارية واألكاديمية.تشكيل وحدة اكاديمية/ إدار • 
إعادة النظر في العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتعلم المدمج حيث ان هذا التعليم يحتاج وقت أكثر من • 

 خالل االيميل وغيرها. حيث التحضير للمادة والتواصل مع الطلبة واالجابة على اسئلتهم من
 تحديد اعداد معقولة من الطلبة المسجلين في التعلم المدمج ولكل مقرر بشكل يكفل ان عملية التعليم تحقق مخرجاتها التعليمية.• 
وقت سياسة التقييم واالمتحانات )يمكن أن تتضمن التنوع في أساليب االختبارات، يمكن التفكير من قبل األقسام المعنية بتحديد • 

منضبط لالمتحان بحيث ال يكون هناك مجال إلضاعة الوقت بالتواصل مع أي شخص للمساعدة. كذلك يتعين وضع اسئلة تطبيقات 
عملية بدال من األسئلة التي يسهل فيها الغش. اعتماد أوراق العمل واألبحاث العلمية بدال من األسئلة التي تعتمد الحفظ مع إلزام 

، بنك لألسئلة يقوم بعرض األسئلة Turnitinم برامج التحقق من سالمة االعمال واألبحاث المقدمة مثل الطالب والمدرس باستخدا
(. استخدام برامج تكنولوجية لحظر استخدام الطالب وسائل تكنولوجيا random questionوتوزيعها بشكل عشوائي على الطلبة )

 (.LockDown Browser for an examأخرى في االختبارات )
مراعاة البرامج األكاديمية التي تتطلب حضور مختبرات واجراء التطبيقات العملية كما هو الحال في الكليات العلمية. )اللجوء الى  •

. كما يمكن تأخير أو تأجيل رصد عالمة الطالب في المختبر إلى أن يتم virtual experimentالتجارب االفتراضية المسجلة أصال 



جراء ذلك وفقا للظروف وبناء على طلب يتقدم به الطالب للجامعة مسبقا يحدد فيه الخيارات التي يرغب الحضور في الجامعة أل
 فيها(.

 التحقق من ان كل طالب لديه ايميل رسمي توفره الجامعة كوسيلة للتواصل مع الجامعة.• 
عم التكنولوجي الذي قد يحتاجه الطالب من الموظفين المؤهلين لتوفير الد ITتوفير أكثر من ضابط ارتباط متخصص في مجال • 

 واألستاذ الجامعي في عملية التعلم المدمج.
توفير االرشاد اإللكتروني وساعات مكتبية عن بعد )من خالل منصات افتراضية خاصة( للطلبة يتم فيها اإلجابة على أسئلة • 

 الطلبة واستفساراتهم المختلفة.
الظروف ليس فقط لمواجهة آنية آلثار هذه الجائحة وانما البتكار تعليم جيد في جامعاتنا األردنية وبالنهاية أقول علينا استثمار هذه 

 في المستقبل القريب ان شاء اهلل.
 *أستاذ كلية الحقوق في الجامعة األردنية

 مفوض االعتماد األكاديمي للتعليم العالي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1https://alghad.com/%D8%A
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1/
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 تقرير الفيسبوك
 ما على التعليقات أبرز رصد يتم كما الطلبة من واستفسارات أسئلة من الفيسبوك على الهاشمية الجامعة صفحة ما يرد لخاص

 الصفحة على ينشر

 هي التخصصات المطروحة سؤال متكرر في هذه الفترة عن موعدة تقديم طلبات التحاق في برنامج الدراسات العليا وما -1
 حول عدم ورود بعض أسماء الخريجين في امتحان الكفاءة التكميليورد أكثر من سؤال ومالحظة  -2
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4-  
 سؤال متكرر عن بعض قضايا الطلبة في لجان البت -5
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 على الصفحةبعض التعليقات على ما يتم نشره 
 بوست امتحان الكفاءة التكميلي
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