
 

 :في المؤتمر الدولي

 :والتعليم المدمج التعليم االلكتروني
 للجامعات العربية خيار استراتيجي 

 

 م 2132 (نوفمبر)ثانيالتشرين  31–31
 

   
  :اللجنة التحضيرية  

 

 (رئيسا)  األستاذ الدكتور محمد أمين عواد - 

 العبيدي ىموس األستاذ الدكتور قاسم - 

 الدكتور عصام نجيب الفقهاء - 

 الدكتور محمد سعيد حمدان - 

 محافظة حسن الدكتور محمد - 
  

 :اللجنة األكاديمية 

  (.فرنسا)يونسكو/ األستاذ الدكتور محمد ميلودي - 

 (.الجزائر) األستاذ الدكتور محمد بطاز  - 

 (.تركياKursat Cagiltay  (األستاذ الدكتور - 

 (األردن)اذ الدكتور أحمد الطعاني  األست - 

 (.مصر)األستاذ الدكتور ضياء الدين زاهر  - 

  (.البحرين)األستاذ الدكتور معين الجمالن   - 

 (.فلسطين)األستاذ الدكتور غسان الحلو   - 
 

 :مكان انعقاد المؤتمر  

 األردن  –جامعة فيالدلفيا           

 : ك

 

 

 

 :للمؤتمر المنظمة الجهات 

 (www.philadelphia.edu.jo)  األردن عمان، فيالدلفيا، جامعة -

 (www.anode1996.org) األردن عمان، ، بعد عن والتعلم المفتوح للتعليم العربية الشبكة -
 

 :نبذة مختصرة عن المؤتمر 

 نيوعي  عيال   تعلييم  توفير في المفتوح والتعليم لكترونياإل التعلم يلعبه الذي الدور  حول المؤتمر يتمحور

 والمسياهمة  العيالي  التعلييم  عليى  الشيديد  اإلقبال تحديات مواجهة إلى يهدف كما. ممكنة كلفة وبأقل متميز

 .جودته على المحافظة مع أكثر ألعداد إتاحته في
 

 :محاور المؤتمر 
 األعميال  ورجيال  ناألكاديميي من المجال هذا في والعاملين ،االستشاريينو والباحثين الخبراء من يرجى

  :ومنهييا المفتييوح، والتعليييم االلكترونييي الييتعلم محيياور ميين عييري  بطييي  العالقيية ذات األبحييا  تقييديم

 ]قسيمة اإلشتراك[

 .العربي العالم في بعد عن التعلم مستقبل  •

 .المعرفة مجتمع وتطوير المدمج التعلم  •

 .العالي التعليم استراتيجيات على وأثرها  (Web3)الثالثة التقنية الموجة • 

 .اإلبداعي والتفكير االفتراضية البيئات • 

 .المفتوح والتعليم بعد عن التعلم في الجودة ضبط • 

 .واالجتماعي التعاوني التعلم في اإللكتروني التعلم دور • 

 .اإللكتروني للتعلم الوطنية االستراتيجيات • 

 .اإللكتروني التعلم أنظمة تقييم • 

 .للحدود العابر العالي والتعليم االلكتروني التعلم • 

 .عليه الحصول فرص وتكافؤ وانتشاره العالي التعليم حركة وحرية اإللكتروني التعلم • 
 

 :رئيس المؤتمر 

 عواد أمين محمد الدكتور األستاذ
 .  33132 األردن/ جامعة فيالدلفيا 3ب .ص/  امعة فيالدلفياج/ نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

  ،1130206933111: ،  فاكس6479905611302  :هات 

 mawwad28@yahoo.com  أو: mawwad@philadelphia.edu.jo االلكتروني البريد
 

 : المراسالت 

 الفقهاء عصام نجيبكتور دال
 .  33132 األردن/ جامعة فيالدلفيا 3ب .ص

 ، 1130206933162: ،  فاكس(2161:فرعي) 11302 64799000  :هات 

   icelbe2012@philadelphia.edu.jo :االلكترونيالبريد 
 

 :المواعيد 

 . 8/2132/ 16أقصاه موعد في األوراق تقدم  •

 .33/31/2132 أقصاه موعد في أوراقهم بقبول الباحثون ُيعلم • 
 
 

 :المؤتمر لغة 

 .اإلنجليزيةو العربية 
 

 :لمؤتمرورا  المقدمة لنشر األ 

 المقبولية  األعميال  نشير  ذلي   بعد يتمو المؤتمر، في للعرض قبولها قبل  المقدمة األوراق جميع تحكيم يتم

 .المؤتمر أعمال وقائع في
 

 :رسوم االشتراك 
 

  أمريكيا  دوالرًا  - 250 

 .للطلبة أمريكي دوالر   - 100 
 مكيان  إليى  المحليية  النقيل  خيدمات  بتيوفير  بعيد  عين  والتعلييم  المفتيوح  للتعلييم  العربيية  والشبكة فيالدلفيا جامعة تقوم

 .المؤتمر انعقاد فترة أثناء الغداء وطعام والشاي، القهوة استراحات وكذل  المؤتمر، انعقاد
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