
 إنجازات مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة

 

 التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحةالمحور األول: 

عمل المركز على توفير بيئة تعلم جاذبة ومتكاملة مواكبة ألحدث التقنيات في مجال التعلم اإللكتروني ومصااادر التعليم 

 :األنظمة التاليةالمفتوحة وتكون قابلةً للتطوير ومحاكاة متطلبات الجامعة التعليمية. لذا تم العمل على 

 اإللكترونيوالتعليم تعلم الأنظمة 

 التعلم اإللكتروني:نظام إدارة  .1

على األنظمة الساااحابيةب كبديل للمنصاااة المسااات دمة دا ل  (e-Learning) تم إطالق منصاااة إلدارة التعلم اإللكتروني

 الجامعةب ذات كفاءة عالية وسعة ت زين مناسبة لمساقات الجامعةب وذلك من أجل:

 امعة والتي تم تصااميم ا للتعلم المدمو وبنساابة ت فيف الضاا ع على البنية التحتية ل دمات التعلم اإللكتروني في الج

%( من مجموع مسااااااااقات الجامعة كحد و أعلى وذلك بناًء على قرارات وتارة التعلم العالي والبحي العلمي 25)

ً النافذة   في هذا المجال. مسبقا

 ن تم اعتماد تعليمات االستعداد إلطالق برامو أكاديمية إلكترونية بالكامل في حال رغبت الجامعة بذلكب وذلك بعد أ

  اصة بالبرامو التعليمية اإللكترونية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودت ا.

 

 نظام إدارة االمتحانات اإللكترونية: .2

(. ويسااات دد 2018في العاد ) (A+ Author) تم تصاااميم وتطوير نظاد إلدارة االمتحانات اإللكترونية دا ل الجامعة

النظاد في إنشااااء بنوس أسااائلة وجدولة جلساااات امتحانات إلكترونية في الجامعة وهو مربوط بنظاد التساااجيل حيي هذا 

يمكن لعضااااو هيئة التدريش إنشاااااء امتحان لمساااااق مطروا  الل فصاااال دراسااااي محدد. كما ويساااات دد نظاد إدارة 

 . (TOEFL) لعقد جلسات االمتحان المكافئ (A+ Author) االمتحانات اإللكترونيه

 ويمكن است داد النظاد في إصدار تقارير عن نتائو االمتحانات وبيانات إحصائية وتحليلية.

( تم إطالق منصااااة إلدارة االمتحانات اإللكترونية على األنظمة السااااحابية والتي (A+ Authorوباإلضااااافة إلى نظاد 

 ( طالباً فصلياً.30000يقارب )تساهم وبنجاا في عقد االمتحانات اإللكترونية الن ائيةب وت دد ما 

 

 (:Maharatمنصة مهارات للمساقات مفتوحة المصدر ) .3

هي منصاااة إلكترونية أطلق ا المركز ألغرال التعلم المساااتمر والتعليم عن بعد والتدري  ودعم المسااااقات اإللكترونية 

شار مفتوحة المصادر ) سعة االنت ت األردنيةب وت دد مجتمع (ب وهي تعتبر األولى من نوع ا في الجامعاMOOCSوا

( 5( مساقًاب أُنتَِو من ا في المركز )26الجامعة األكاديمي والمجتمع المحلي. حيي بلغ عدد المساقات مفتوحة المصدر )

ب ومن مصاااادر تعليمية مفتوحة ) ب ومن مشااااريع بحعية مدعومة )5مسااااقاتو ( مسااااقًا. وقد ساااجل في هذ  16( مسااااقاتو

 ( متعلًما من م على ش ادات حضورو لعددو من المساقات.499( متعلًما وحصل )2800المساقات ما يزيد على )

 

 برمجيات تواصل متزامن: .4

ب حيي توفر إمكانية الوصااااااول لكل من المدرسااااااين والطالب (Microsoft Teams)تعتمد الجامعة حالًيا برمجية 

أو عقد االجتماعات (  (Synchronous Online Learningوالموظفينب ويمكن اساااااات دام ا في التعليم المتزامن

 والمؤتمرات.



نه في تسااااااجيل (Portable Lecture Capture Station) كما تم شااااااراء  فادة م قل يمكن االساااااات ظاد متن وهو ن

 المحاضرات متزامنة الحضور في الجامعة.

 

 (:Labsterالمختبرات االفتراضية ) .5

تانفورد وانضاااااامت جامعة العلود والتكنولوجيا األردنية إلى عدد من الجامعات العالمية ك ارفارد   نيو إنجالندوساااااا

ست داد الم تبرات االفتراضية ثالثية األبعاد لطلبت اب وذلك من و ساتشوستش للتكنولوجيا في إتاحة ا بيركلي ومع د ما

( المت صصة في تطوير ادوات رائدة عبر اإلنترنت Labsterلمية ) الل اتفاقية وقعت ا الجامعة مع شركة البستر العا

لتدريش العلودب وب دف است داد تقنية الم تبرات االفتراضية ثالثية األبعادب التي تتيح لطلبة الجامعة في جميع البرامو 

 األكاديمية است داد هذ  التقنية وبشكل تفاعلي.

 

ية ثالثية األبعاد للجامعة في جميع  ( قامتLabster)وبموج  االتفاقية فإن شااااااركة  بتوفير الم تبرات االفتراضاااااا

المجاالت العلميةب وعملت على تدري  مجموعة من المعنيين على اسااات داد هذ  الم تبرات التي تمعل بيئة تعلم وتعليم 

كل افتراضااااااي )عن الكترونية تفاعليةب يتم من  الل ا محاكاة الم تبرات الحقيقيةب وذلك بتطبيق التجارب العلمية بشاااااا

 بعد( وبشكل يحاكي التطبيق الحقيقي للتجربة.

 

وتساااااااعد هذ  البيئة على تنمية م ارات التفكير اإلبداعي والل واب وم ارات العمل الم برا والجماعي لدب الطلبةب 

أن يكون  وتساااا يل التواصاااال بين المعلم والمتعلمب بحيي يكون للطلبة مطلق الحرية في ات اذ القرارات بونفساااا م دون

لذلك أية آثار سااالبيةب كما تمكن الطلبة من تنفيذ التجارب العلمية وتكرارها ومشااااهدة التفاعالت والنتائو دون التعرل 

 ألية م اطرة محتملة.

 

 استوديو إلنتاج الفيديو

(ب وما 2019)بدأ المركز بتج يز اسااتوديو مت صاات إلنتاص وتصااوير المحاضاارات اإللكترونية في الجامعة منذ العاد 

يزال العمل جارياً على تطوير  وتحسين بنيته التقنية. ويحتوا االستوديو حالياً على المعدات األولية الالتمة للتصوير 

من إضااااءة وكاميرات و لفيات تصاااوير ومكبرات صاااوت وقارت. وقد اسااات دد االساااتوديو في تصاااوير ومونتاص ما 

 ( مساقاً.50يقارب )

 

 مكتبة إلكترونية

( بإطالق مكنز المصااااااادر التعليمية المفتوحة في الجامعة 2019افة إلى مكتبة الجامعة قاد المركز في العاد )باإلضاااااا

(OER Repository).ب حيي يحتوا مكتبة متنوعة في م تلف الت صصات العلمية والبحعية 

 

 أنظمة التدريب

 نظام الورش األكاديمية: .1

لجامعة االلتحاق بالورش والدورات التدريبية التي يعقدها المركز. ويمكن يتيح النظاد للكادر األكاديمي واإلدارا في ا

 من  الله إصدار تقارير بالمشاركين وعدد الورش.

 

 

 



 نظام التدريب الهندسي: .2

هو نظاد تدري   اص لطلبة كلية ال ندسة ويشتمل على م طع سير العمل من وقت إنشاء طل  التدري  في مؤسسة 

سليم  سية إلى ت ست داد إحصائيةالجدول التالي يبين  التقرير الن ائي.هند سة  ا طلبات التدري  اإللكترونية في كلية ال ند

 .(2016-2021في الفترة ما بين )

 

 

 تطوير البنية التحتية واألج زة التكنولوجيةالمحور الثاني: 

 لتحقيق التطوير المطلوب في البينة التحتية في مجال التعليم اإللكتروني فقد تم تحديي البرمجيات التعليمية كاآلتي:

( على األنظمة السحابيةب كبديل للمنصة المست دمة e-Learningإطالق منصة إلدارة التعلم اإللكتروني ) .1

 دا ل الجامعة والتي يستضيف ا مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب وذلك من أجل:

  ت فيف الض ع على البنية التحتية ل دمات التعلم اإللكتروني في الجامعة والتي تم تصميم ا للتعلم

ساقات الجامعة كحد و أعلى وذلك بناًء على قرارات وتارة التعلم %( من مجموع م25المدمو وبنسبة )

 العالي والبحي العلمي النافذة مسبقًا في هذا المجال.

  االستعداد إلطالق برامو أكاديمية إلكترونية بالكامل في حال رغبت الجامعة بذلك وذلك بعد أن تم

بل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتماد تعليمات  اصة بالبرامو التعليمية اإللكترونية من ق

 وضمان جودت ا.

إطالق منصة إلدارة االمتحانات اإللكترونية على األنظمة السحابية والتي ساهمت وبنجاا في عقد  .2

( حيي  دمت ما يقارب 2019-2020االمتحانات اإللكترونية الن ائية ابتدًء من الفصل الدراسي العاني )

 %( من إجمالي عدد الطالب.98بنسبة حضور تجاوتت )( طال و وطالبةو و30,000)

 Synchronousللمحاضااارات اإللكترونية متزامنة الحضاااور ) (Video Conferencingإطالق  دمات ) .3

Online Learning( وربطه بنظاد إدارة التعلم اإللكتروني )e-Learning من  الل اساااااات داد تطبيقات )

(ZOOM(و )BigBlueButton(و )Microsoft Teams.) 

إطالق منصة م ارات للتعلم المستمر والتعليم عن بعد والتدري  ولدعم المساقات اإللكترونية واسعة االنتشار  .4

( مسااقًاب أُنتَِو من ا في المركز 26حيي بلغ عدد المسااقات مفتوحة المصادر )( MOOCSمفتوحة المصاادر )

ب ومن مصادر تعليمية مفتوحة )5) ب ومن 5( مساقاتو ( مساقًا. وقد سجل 16مشاريع بحعية مدعومة )( مساقاتو

 عدد طلبات التدريب في القسم
 اسم القسم

 العام الدراسي الجامعي

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017  

 ال ندسة الصناعية 154 179 177 138 142

 ال ندسة الطبية الحيوية 65 93 96 51 102

 ال ندسة الك ربائية 80 93 85 62 89

 ال ندسة الكيميائية 22 82 60 41 88

 ال ندسة المدنية 331 384 332 185 230

 ال ندسة الميكانيكية 104 226 179 151 161

 ال ندسة النووية 1 17 23 20 33

 هندسة الطيران 36 50 34 27 54

 المجموع 793 1124 986 675 899



( متعلًما من م على شاا ادات حضااورو لعددو من 499( متعلًما وحصاال )2800في هذ  المساااقات ما يزيد على )

 المساقات.

 .شراء نظاد متنقل لتصوير محاضرات إلكترونية من دا ل القاعات الصفية في الجامعة .5

اسااااااتوديو التصااااااوير ال اص بإنتاص وتصااااااوير أدوات ومعدات العانية من تج يز إتماد المرحلتين األولى و .6

 .المحاضرات اإللكترونية في الجامعة

 540العانية من تحديي أج زة م تبرات االمتحانات اإللكترونية في الجامعة بواقع إتماد المرحلتين األولى و .7

 .ج اتاً 

عود بواقع  ادمينب وساايتم اساات دام ما في دعم الحصااول على  وادد ذات كفاءة عالية من  الل مشااروع مد .8

 (.OER and MOOCsمصادر التعليم المفتوحة )

 

 بناء القدراتالمحور الثالث: 

 ويوتي بناء القدرات ضمن قسمين

رفع كفاء أعضااااااء الهيتة التدريساااااية من تدل برامم تدريبية متخصاااااصاااااة وراإلدة في مجال التعلم اإللكتروني  .1

 المفتوحة وزيادة الوعي لدى الطدب في هذا المجال:ومصادر التعليم 

ومنذ توساااايش تم عقد عدد من الدوات المت صااااصااااة في مجال التعريف بالتعلم اإللكتروني المفتوا ومصااااادر التعليم 

 ( والطرق الفعالة الست دام ا ألغرال التعلم اإللكتروني. وشملت هذ  الدورات ما يوتي:OERالمفتوحة )

 ي.التصميم التعليم 

 .تكنولوجيا التعلم 

  عن بعد التعلموأساسيات استراتيجيات. 
 

 :(2018-2020) الفترة ما بين الل  التي تم عقدها في الجامعة الدورات التدريبيةوهذ  قائمة بوسماء 

 

 عنوان الدورة التدريبية 
عدد مرات 

 انعقادها

عدد 

 الحضور

عدد الساعات 

 المعتمدة

1 

 المفتوحةمقدمة في مصادر التعليم 

 :لتدري  على منصة مكنز المصادر التعليمية المفتوحة في الجامعةل

(http://oer.just.edu.jo) 

2 30 10 

2 

Open Educational Resources (OER101) 

تطرا إلكترونياً وبطريقة التعلم الذاتي على منصة التعلم المفتوا في 

 (https://open.just.edu.jo): الجامعة

 10 100 مستمرة

3 

إدارة االمتحانات اإللكترونية للتعريف بنظاد االمتحانات اإللكترونية 

المعمول به في الجامعة وآلية ربطه بم رجات التعليم ونظاد إدارة التعلم 

 اإللكتروني

2 50 10 

4 
 Quality)ضبع جودة تصميم المساقات اإللكترونية باست داد مصفوفة 

Matters) 
2 50 10 

5 
 التشارس عبر اإلنترنت للتدري  على منصات معل

 (Facebook, OneDrive, Google Drive, Outlook) 
2 31 10 

http://oer.just.edu.jo/
https://open.just.edu.jo/


 
 

 رفع كفاء العاملين في المركز: .2

التدريساااية كما ويقدد مركز التعلم اإللكتروني ومصاااادر التعليم المفتوحة الدعم الفني والتقني الالتمين ألعضااااء ال يئة 

والطال  وبيئة العمل من  الل تقديم الدعم والمساااااعدة على نظاد إدارة التعلم اإللكتروني ال اص بالجامعةب ويشااااتمل 

على إضااااااافة المدرسااااااين وكذلك المواد التعليمية واالمتحانات وتعريف المدرز والطال  بمزايا النظادب وكذلك حف  

 ل.النسخ االحتياطية للمحتوب في ن اية كل فص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
أساسيات تصميم التعلم اإللكتروني للتعريف بمزايا نظاد إدارة التعلم 

 وطرق تطوير المساقات اإللكترونيةاإللكتروني 
4 100 10 

7 Designing Effective Online Learning Content 1 29 10 

8 
 أساسيات التعليم عن بعد

Distance Education Workshop 
2 45 10 

9 
Raising Students’ Engagement in Remote Learning 

Environment 
1 166 10 

10 

لتطوير التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم تنمية القدرات الوطنية 

 العالي )المستوب األول(

Developing National Capacities to Develop E-Learning 

in Higher Education Institutions 

2 34 10 

11 

تنمية القدرات الوطنية لتطوير التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم 

 العالي )المستوب المتقدد(

Developing National Capacities to Develop E-Learning 

in Higher Education Institutions 

1 35 10 

  670  للحضور المجموع الكلي 

 تاريخ انعقادها عنوان الدورة التدريبية 
عدد 

 الحضور

عدد الساعات 

 المعتمدة

1 
دورة مت صصة في مجال صناعة األفالد والموشن 

 (DOT Media)غرافيك والتصوير بالتعاون مع شركة 

ش ر شباط من عاد 

2019 
10 70 

2 
دورة في مجال التعلم اإللكتروني تم عقدها بالتعاون مع 

 التعليم العالي في فندق الرويال في عمانوتارة 

1-12-2019  

 إلى

 5-12-2019  

5 40 



 المساقات اإللكترونيةالمحور الرابع: 

وقد قاد مركز التعلم  %.100تعتبر جميع مساقات الجامعة مدعومة من  الل نظاد إدارة التعلم اإللكتروني وبنسبة 

الدعم الفني والتقني الذا كان له الدور األكبر في تحويل مساقات الجامعة  بتوفيراإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة 

النظرية إلى مساقات إلكترونية تدرز عن بعدب وبزمن قياسي أقل من عشرة أياد منذ اإلعالن عن التحول الطارت إلى 

 .2020في العاد  التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا

 

 :(2018-2020 الل الفترة ما بين ) ة حول فعالية است داد نظاد إدارة التعلم اإللكترونيالجدول التالي يبين إحصائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدمات التعلم 

 اإللكتروني

الفصل الدراسي 

 2019-2018الثاني 

 جاإلحة كورونا قبل 

الفصل الدراسي األول 

2019-2020  

 جاإلحة كورونا قبل

الفصل الدراسي 

 2020-2019الثاني 

 )تعليم عن بُعد(

 جاإلحة كورونا بعد

الفصل 

الدراسي األول 

2020-2021  

الفصل 

الدراسي الثاني 

2020-2021 

 )تعليم عن بُعد(

عدد المساقات 

المدعومة إلكترونياً 

من تدل نظام إدارة 

التعلم اإللكتروني 

(Moodle) 

1716 2412 1070 1677 1691 

عدد المساقات 

المطروحة إلكترونياً 

(Online) 

30 43 1070 1677 1691 

عدد المدرسين 

 Activeالفاعلين )

Instructors على )

نظام إدارة التعلم 

اإللكتروني 

(Moodle) 

من المجموع  791

الكلي للمدرسين 

ً  1013والبالغ   مدرسا

 78بنسبة %

من المجموع  840

الكلي للمدرسين 

ً  1047والبالغ   مدرسا

 80بنسبة %

من المجموع  1119

الكلي للمدرسين 

ً  1181والبالغ   مدرسا

 95بنسبة %

من  1226

المجموع 

الكلي 

للمدرسين 

 1234والبالغ 

 ً  مدرسا

بنسبة 

%99.35 

من  1316

المجموع الكلي 

للمدرسين 

 1319والبالغ 

 ً  مدرسا

بنسبة 

%99.77 

عدد الطدب الفاعلين 

(Active 

Students على )

نظام إدارة التعلم 

اإللكتروني 

(Moodle) 

من المجموع  19164

الكلي للطالب والبالغ 

23376  ً  طالبا

 82بنسبة %

من المجموع  22262

الكلي للطالب والبالغ 

25609  ً  طالبا

 87بنسبة %

من  23835

المجموع الكلي 

للطالب والبالغ 

24458  ً  طالبا

 97بنسبة %

من  26285

المجموع 

الكلي للطالب 

والبالغ 

26891  ً  طالبا

 797.بنسبة %

من  26160

المجموع الكلي 

للطالب والبالغ 

26916  ً  طالبا

 197.بنسبة %



 االمتحانات اإللكترونية: الخامسالمحور 

تقسم االمتحانات في الجامعة إلى قسمينب امتحانات بنائية )قصيرة وأول وثاني ونصفي(ب وامتحانات ن ائية. ولعقد 

هذ  االمتحانات عن بعد أطلقت الجامعة منصةً إلدارة االمتحانات اإللكترونية باست داد األنظمة السحابية والتي 

( طالبًا وطالبةً وبنسبة حضور 30000ما يقارب ) ت ددئية حيي ساهمت وبنجاا في عقد االمتحانات اإللكترونية الن ا

 %( من إجمالي عدد الطالب.98جاوت )تت

على وفر المركز دعًما فنيًّا وتقنيًّا للكادر األكاديمي إلنتاص بنوس أسئلة وامتحانات لجميع المساقات المطروحة يكما 

 .منصة إدارة التعلم اإللكتروني

 Final) ( واالمتحانات الن ائيةQuizzesاالمتحانات البنائية )الجدول التالي يبين إحصائية حول فاعلية است داد 

Exams:من  الل نظاد إدارة التعلم اإللكتروني ) 

 

 2019-2018 ( طال   الل العاد الدراسااااااي367507( امتحاًنا دا ل الجامعة تقدد ل ا ما مجموعه )1549تم عقد )

 : 2019-10-1إلى  2018-10-1موتعة في المل ت التالي الذا يوضح مجموع االمتحانات اإللكترونية المنعقدة من 

 

 

 

 نسبة الحضور عدد االمتحانات النهاإلية عدد االمتحانات البناإلية الفصل الدراسي 

 98% 1070 6186 2020-2019الفصل الدراسي العاني  1

 99% 481 2429 2020-2019الفصل الدراسي الصيفي  2

 99% 1677 4843 2021-2020الفصل الدراسي األول  3

 99% 1691 5186 2021-2020الفصل الدراسي العاني  4

 عدد الطدب عدد االمتحانات الكلية 
نسبة امتحانات الكلية من 

 العدد اإلجمالي

نسبة الطدب من 

 العدد اإلجمالي

 %29.46 %26.21 108264 406 العلود واآلداب 1

 %22.74 %13.88 83565 215 الط  2

 %13.64 %15.04 50111 233 الصيدلة 3

 %8.25 %7.68 30306 119 األسنان 4

 %2.63 %3.16 9680 49 لوجيا الحاسوب والمعلوماتوتكن 5

 %6.03 %8.65 22145 134 العلود الطبية الم برية 6
 %2.83 %4.26 10414 66 التمريض 7

 %1.44 %2.52 5296 39 ال ندسة 8

 %0.37 %0.77 1366 12 الط  البيطرا 9

 %0.72 %1.23 2633 19 األسنان 10
 %4.09 %3.03 15044 47 مركز الل ات 11

 %1.92 %1.23 7062 19 العلود العسكرية 12

13 
االمتحان المكافئ المتحان 

TOEFL 
44 1337 2.84% 0.36% 

 %1.81 %3.55 6670 55 مستوب حاسوب 14

 %1.78 %3.49 6549 54 مستوب إنجليزا 15
 %1.88 %2.00 6907 31 أ رب 16

 %0.03 %0.32 119 5 قبول ماجستير -أ رب  17

 %0.01 %0.13 39 2 توظيف -أ رب  18

   367507 1549 المجموع 



  موتعة كتالي: 2018-2017( طال   الل العاد الدراسي 354470( امتحان تقدد ل ا ما مجموعه )1485تم عقد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عدد الطدب عدد االمتحانات الكلية 
نسبة امتحانات الكلية 

 من العدد اإلجمالي

نسبة الطدب من العدد 

 اإلجمالي

 %29.13 %19 103248 281 العلود واآلداب 1

 %21.73 %14 77044 202 الط  2

 %15.64 %19 55443 284 الصيدلة 3

 %8.7 %9.9 30853 147 األسنان 4

5 
تكنلوجيا الحاسوب 

 والمعلومات
65 13717 4.3% 3.87% 

 %5.98 %9.2 21202 137 العلود الطبية الم برية 6

 %2.4 %4.8 8524 71 التمريض 7

 %2.72 %4.9 9629 73 ال ندسة 8
 %0.15 %0.27 537 4 الط  البيطرا 9

 %0.36 %0.54 1292 8 الزراعة 10

 %0.01 %0.07 52 1 التصميم والعمارة 11

 %6.4 %6.5 22694 97 مركز الل ات 12

 %2.16 %2.4 7660 35 العلود العسكرية 13
 %0.73 %5.4 2575 80 أ رب 14

   354470 1485 المجموع 



 التعليمات واإلجراءات: دسالساالمحور 

فيما  (2020-2019)الفترة ما بين القائمة التالية توضاااااح التعليمات واإلجراءات التي تم إصااااادارها في المركز  الل 

 ي ت التعلم والتعليم:

 .تعليمات مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة .1

 .تعليمات المساقات اإللكترونية .2

 .تعليمات المصادر التعليمية مفتوحة المصدر .3

 Quality االعتماد العالميةمن هيئة  (Online) اعتماد آلية عالمية لضاابع جودة تصااميم المساااقات اإللكترونية .4

Matters . 

( لطلبات الدعم الفني من الجامعة )أعضااااء ال يئة التدريساااية أو الطالب( من  الل شاااعبة 550اساااتحداث الرقم ) .5

 . دمات التعلم اإللكتروني

 (.A+ Authorإضافة  دمة التقارير اإلحصائية وتحليل البيانات ضمن برنامو االمتحانات اإللكترونية ) .6

 

 الشراكاتاالتفاقيات و: السابعالمحور 

قامت الجامعة بعقد مجموعة من الشراكات واالتفاقيات المحلية والدولية في مجال التعليم اإللكتروني على النحو 
  التالي:

 ( إلنتاص مساقات إلكترونية مفتوحة المصدر بالل تين العربية واإلنجليزية.Courseraشركة ) .1

  ( واست دام ا في التعليم اإللكتروني.Microsoft Office 365تطبيقات )( لتوفير Microsoftشركة ) .2

  ( لتنفيذ مصفوفة تقييم جودة تصميم المساقات اإللكترونية في الجامعة.Quality Mattersشركة ) .3

  مجموعة من المشاريع المدعومة في مجال البحي العلمي. .4

المساااااااقات المتاحة على منصااااااة إدراس بنظاد شااااااركة إدراس لطرا مساااااااقات مفتوحة المصااااااادرب وهذ  قائمة ب .5

(MOOCs:)  

 (.112 ز ل) اإلنجليزية اللغة مساق  

 لالجئين النفسية الصحة مساق.   

 النانوتكنولوجي علم في مقدمة مساق.  

  

  


