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بيئة تمكين التكنولوجيا من نحن 

لماذا مركز الحوراني للتعلم االلكتروني؟ 

االقسام 

قسم تطوير الموقع االلكتروني 

ال أحد ينكر أن التغييرات السريعة التي يشهدها مجال التكنولوجيا ، تستلزم أن تتماشى جامعة عمان االهلية مع أحدث 
االبتكارات المستجدة في مجال التعليم اإللكتروني. و عليه فإن مركز الحوراني للتعلم االلكتروني يلتزم بتوفير أحدث 
بيئة تعليمية تفاعلية للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية. حيث يشمل أيضا منصات التعلم التعاوني ، والصفوف الذكية، 
والدورات المعدة خصيصا على اإلنترنت و الموظفين المدربين تدريباً عالياً ذوي خبرات تعليمية وتدريسية على مستوى 

عالمي.

يقدم المركز بنية تحتية فعالة للتدريب ومدعمة بالتكنولوجيا يساندها صفوف دراسية ذكية و وسائل عقد مؤتمرات 
بواسطة الفيديو و لوحات تفاعلية و انترنت واسع النطاق. حيث تتيح هذه التكنولوجيا الفرصة لخلق بيئة تفاعلية عالية 

بين الطالب واعضاء الهيئة التدريسية و المدربين.

يتم توصيل المواد الدراسية الجامعية بطريقتين على االنترنت والتعليم المدمج و تشتمل على درجة كبيرة من التعلم 
التعاوني والتفاعلي لتسهيل تبادل األفكار.

وتعد الوسائط المتعددة  أساسا لجميع محتوى التعلم اإللكتروني. فالرسوم المتحركة  والعروض التقديمية التفاعلية 
والرسوم التوضيحية و الرسوم البيانية و التعليقات الصوتية واأللعاب ماهي اال أمثلة على طريقة ممتعة وسهلة والرسوم التوضيحية و الرسوم البيانية و التعليقات الصوتية واأللعاب ماهي اال أمثلة على طريقة ممتعة وسهلة 

للتعلم والتدريس إضافة إلى كونها فعالة للغاية.  

الرؤيا 
التميز في تقديم الخدمات الموجهة إلى بيئة جامعية تنافسية على مستوى العالم العربي.

الرسالة 
بناء بيئة إلكترونية تفاعلية تسهم في تحقيق نتائج تعليمية وتعلمية جيدة.

االهداف 
نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في الجامعة والمجتمع المحلي.

خدماتنا 
يعمل المركز كمرفق متعدد األغراض داخل جامعة عمان االهلية من خالل:

نشر التقنيات التعليمية المتقدمة ألعضاء الهيئة التدريسية والطالب.
تقديم خدمات استشارية لألقسام الجامعية والمختبرات وأعضاء الهيئة التدريسية. 

تصميم وإنتاج دورات سواءا كانت على اإلنترنت أو مدمجة.
تطوير وتحديث موقع الجامعة.

تقديم خدمات اإلدارة والدعم لنظام االمتحانات عبر اإلنترنت والدورات التدريبية عبر اإلنترنت.

تقديم خدمات مثل نظام إدارة األصول  ونظام تحليل العالمات  وبوابة الموظفين وأنظمة إدارة التعلم،  إلخ.

تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية الى جانب تقديم 
خدمات مثل عقد المؤتمرات بواسطة الفيديو.  

يقوم فريق العمل في هذا القسم بتطوير ودعم 
وتحديث موقع جامعة عمان االهلية االلكتروني. 

قسم البرامج االكاديمية 

يهدف القسم الى تطوير مهارات الطالب الفنية 
والريادية وذلك بتأسيس مراكز و برامج تدريبية 

متخصصة.

قسم تطوير التعليم االلكتروني 
باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، يتمكن فريقنا 
من تطوير مواد تعليمية فعالة وتفاعلية وتعاونية 
في شكل دورات تعليمية إلكترونية عبر اإلنترنت أو 

مختلطة لتعزيز تجربة التعلم لدى الطالب.

قسم الحرم الجامعي وأنظمة 
المراقبة 

تعتبر الكاميرات االمنية أداة ال غنى عنها لضمان 
سالمة الحرم الجامعي. حيث يعد نظام المراقبة 
المتطور في الجامعة جزءًا من مساعيها واسعة 
النطاق لخلق بيئة آمنة ومأمونة ولضمان الحماية 

للطالب والموظفين والمرافق.

تقديم الدعم للمدرسين في إنشاء وإدارة ملفات بحثية على Google Scholar, ORCID, SCOPUS وما شابه.

يعد مركز الحوراني للتعلم االلكتروني أحد الركائز األساسية للتعليم القائم على الكمبيوتر في جامعة 
عمان االهلية. فقد تم تجهيز المركز بتقنيات التعليم والتعلم المتطورة المخصصة لضمان تجربة تعليمية 

فعالة وممتعة 

كما يقدم المركز ايضا ما يلي: 

اعتماد أساليب التعلم اإللكتروني الحديثة.

االستفادة من أحدث تقنيات االتصاالت والمعلومات.
تطوير المحتوى اإللكتروني للمواد الدراسية الجامعية.

تطوير القدرات الفنية لموظفي المركز.
تطوير الخبرة اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس في التدريس والتعلم.

تعزيز مهارات التعلم اإللكتروني للطالب لدعم التفكير الناقد والنقاش المسؤول\الحوار الجاد. 
تقديم االستشارات والخدمات للمجتمع المحلي.  

طرق التدريس المخصصة التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات الطالب وقدراتهم.

يعد مركز الحوراني للتعلم االلكتروني أحد الركائز األساسية للتعليم القائم على الكمبيوتر 
في جامعة عمان االهلية. فقد تم تجهيز المركز بتقنيات التعليم والتعلم المتطورة 

المخصصة لضمان تجربة تعليمية فعالة وممتعة.
كما يقدم المركز ايضا ما يلي:

يتيح للمدرسيين توصيل المعلومات بطريقة أكثر جاذبية وتفاعلية مقارنة بالطرق التقليدية.

يعزز التعلم الذاتي القائم على استجابات الطالب الخاصة.

يجعل الوصول إلى المواد الدراسية قريبا في المتناول، في أي وقت وفي أي مكان.

يقدم ويحفز محو أمية اإلنترنت.  

يحتفظ بسجالت المناقشات التفاعلية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ويسمح باسترجاع المواضيع 
المنشورة على لوحات اإلعالنات.  

يشجع المتعلمين على تحمل مسؤولية تعليمهم ويشحذ المهارات مثل معرفة الذات والثقة بالنفس.
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