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 عمادة التعلم عن بعد

 

 :المقدمة

 

فٙ انًضبل انخشبٕ٘، ٔٚغخخذو انخمُٛبث انحذٚزت فٙ حٛغٛش انخعهى حضذٚذٚب ٚعخبش انخعهى عٍ بعذ حؽٕسا 

ى إنكخشَٔٙ حخصف ٔحغعٗ صبيعت فٛالدنفٛب نخمذٚى بشايش حعه. دٌٔ اإلنخضاو بًحذداث انضيبٌ ٔانًكبٌ

نزا فمذ اعخحذد ْزا انعبو بشَبيش نهخعهى . ببنضٕدة ٔانكفبءة االلخصبدٚت ٔاإلعخضببت نحبصبث انذاسعٍٛ 

ٔيُز اعخحذاد . عٍ بعذ ٚعُٗ بخٛغٛش فشص انخعهى اإلنكخشَٔٙ نهؽهبت كأعهٕة نهخعهى يذٖ انحٛبة

 :انعًبدة أَضض يب ٚهٙ

 

ذاًْب ببنهغت انعشبٛت، ٔاألخشٖ ببنهغت أعذث انضبيعت َششحٍٛ عٍ انبشَبيش، إح -

 .إلَضهٛضٚت، نهخعشٚف بأْذافّ ٔبشايضّا

اعخًذث انضبيعت كٕاحذ يٍ انًشاكض انخعهًٛٛت انخببعت نضبيعت ابٍ عُٛب اإلفخشاظٛت انخٙ  -

ٔحعى ْزِ انضبيعت خًغت عشش . ببنخعبٌٔ يع دٔل االححبد األٔسٔبٙ( انَٕٛغكٕ)حذٚشْب 

ٔصبيعت فٛالدنفٛب ْٙ انًشكض . ٗ انضبيعبث األٔسٔبٛت ٔانعشبٛتيشكضا حعهًٛٛب يٕصعب عه

انخعهًٛٙ انًعخًذ انٕحٛذ فٙ األسدٌ، ٔبذأ انعًم فٙ ْزا انًشاكض اعخببسا يٍ شٓش كبٌَٕ 

 .3002انزبَٙ 

حمذو انضبيعت بعط انًغبلبث انخعهًٛٛت ٔانبشايش انخذسٚغٛت نهؽهبت بٕاعؽت انخعهى  -

 Phoenix International ع ششكت اإلنكخشَٔٙ، ٔرنك ببنخعبٌٔ ي

Virginia,U.S.A ٔخبصت فٙ يضبل حكُٕنٕصٛب انًعهٕيبث ٔانعهٕو اإلداسٚت ٔانًبنٛت

  .ٔانهغت اإلَضهٛضٚت

 حذسط انضبيعت إيكبَٛت حؽٕٚش بشايش حعهى عٍ بعذ، بحٛذ ٚخى حؽبٛمٓب حذسٚضٛب كبشَبيش  -

 .ٍ لبم اإلنخحبق ببنضبيعتانذساعت بٕاعؽت انخعهى عٍ بعذ نًذة عُخٛ: أ٘( 3+3)    

ٔلعج انضبيعت يزكشة حفبْى فٙ يضبل انخعهى عٍ بعذ يع ششكت                            -

Global Distance Learning  Campus)  )األيشٚكٛت. 

انخٙ حششف عهٛٓب انَٕٛغكٕ اإلفخشاظٛت افخخبط صبيعت ابٍ عُٛب  3002حى فٙ شٓش آراس  -

ت، ٛت، ٔبًشبسكت خًظ عششة صبيعت أٔسٔبٛت ٔيخٕعؽٔحًٕنٓب انًفٕظٛت األٔسٔبٛ

بشٚؽبَٛب، ٔفشَغب، ٔإٚؽبنٛب، ٔأعببَٛب، ٔحشكٛب، ٔلبشص، ٔيبنؽب، ٔانضضائش، : ْٔٙ

ٔصبيعت فٛالدنفٛب . ٔحَٕظ، ٔانًغشة، ٔيصش، ٔعٕسٚب، ٔنبُبٌ، ٔاألسدٌ، ٔفهغؽٍٛ

 فٛالدنفٛب عت ٔٚفخشض أٌ حمٕو صبي. نٓزِ انضبيعت فٙ األسدٌانخعهًٙ حًزم انًشكض 

، أسبع يُٓب 3002حعهًٛٛت ٔفك َظبو انخشبٛت اإلفخشاظٛت خالل عبو  يٕاد( 00)بإعذاد 

 :ْٔٙ   http://avicenna.philadelphia.edu.joٕٚصذ حبنٛب عهٗ انخبدو 

 

 .أعبعٛبث شبكبث انحبعٕة ٔاإلحصبالث* 

 .حصًٛى انبشيضٛبث ححهٛم ٔ* 

 .أعبعٛبث انزكبء االصؽُبعٙ* 

 .يمذيت فٙ َظى انًعهٕيبث* 
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فٙ " نٕصّ-ٔصّ"ٔحغخخذو ْزِ انًٕاد اإلنكخشَٔٛت حبنًٛب كًٕاد يغبَذة نهًٕاد انًًبرهت انخٙ حذسط 

 .كهٛت حكُٕنٕصٛب انًعهٕيبث

 

 Online Training Course for Avicenna Course) حى إعذاد يبدة حذسٚبٛت  -

Developers ) حٕل حؽٕٚش يٕاد انخعهى عٍ بعذ حٛذ حغخخذو ْزِ انًبدة يٍ لبم

يؽٕس٘ انًٕاد نضبيعت ابٍ عُٛب االفخشاظٛت نخؽٕٚش انًٕاد االنكخشَٔٛت نهخعهى عٍ بعذ 

 ..philadelphia.edu.johttp://avicennaٔحٕصذ ْزِ انًبدة حبنَٛب عهٗ انخبدو 

، حعشْب يًزهٕ يشاكض ابٍ 3002حى إلبيت ٔسشّ حذسٚبٛت فٙ نبُبٌ فٙ شٓش ٕٚنٕٛ     -

عُٛب نهخعهى نكم يٍ األسدٌ ٔ فهغؽٍٛ ٔ عٕسٚب ٔ نبُبٌ ٔ ٔفشَغب، كبٌ انٓذف يُٓب 

 .انعًم عهٗ ٔظع ًَٕرس حشبٕ٘ ٔيعبٚٛش صٕدة خبصت بضبيعت ابٍ عُٛب اإلفخشاظٛت

ببنخُغٛك يع انَٕٛغكٕ بضبيعت فٛالدنفٛب،  3002فٙ شٓش أراس  ٔسشت عًم حى إلبيت    -

حعشْب يُخضٕ االسبع يٕاد انخعهًٛٛت األٔنٗ ٔيضًٕعت يٍ انفٍُٛٛ، كبٌ انٓذف يُٓب 

 .  إدخبل بعط انخمُبث انًخمذيت فٙ اَخبس انًٕاد انخعهًٛٛت

نٕعبئػ انًخعذدة انالصيت خعهى بضبيعت فٛالدنفٛب بٕعبئم انه ابٍ عُٛب  ٚخى حضٓٛض يشكض  -

 .   انًضبلانًخعبسف عهٛٓب فٙ ْزا  ظٔفمب نهًمبٚٛ تإلَخبس انًٕاد انخعهًٛٛ

ٕٚسٔ نهًبدة انٕاحذة ٔعهٗ  2000ٚخى انخحعٛش نخؽٕٚش اسبع يٕاد انكخشَٔٛت بًبهغ   -

 :انُحٕ انخبنٙ

 .يمذيت فٙ اإلحخًبالث ٔاإلحصبء .0

 .بٕٛنٕصٛب عبيت .3

 .أصٓضة ٔلٛبعبث .2

 .بعٕةيعًبسٚت انح .2

 إعذاد دنٛم حٕل ؼشائك انخعهٛى عٍ بعذ ٔأعبنٛبّ 3002فٙ انُصف انزبَٙ يٍ عُت حى   -

نإلعخخذاو يٍ لبم أععبء انٓٛئت انخذسٚغٛت فٙ انضبيعبث انعشبٛت ٔلذ َشش ْزا انذنٛم يٍ لبم 

 .3002انًُظًت انعشبٛت نهخًُٛت ٔانزمبفت ٔانعهٕو فٙ عُت 

 عٕٛغ بًصش حٕل انخعهى اإلنكخشَٔٙ فٙ شٓش أٚبسحى إلبيت ٔسشت حذسٚبٛت فٙ صبيعت أ  -

3002.
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