جامعة ابو غزالة تنطلق الى الفضاء االلكتروني العام المقبل ( مصور )

عمان  61تشرين االول ( بترا)– من زياد المومني -تنطلق الى الفضاء االلكتروني مطلع العام المقبل
جامعة طالل ابو غزالة التي ستعمل على تغيير النظام التعليمي في العالم واحداث تغيير اقتصادي وثقافي

ومعرفي ينسجم مع رسالتها في جعل البرامج التعليمية المعتمدة في ارقى جامعات العالم في متناول كل

طالب علم .
وبين رئيس الجامعة الدكتور طالل ابو غزالة في لقاء مع وكالة االنباء االردنية(بت ار )ان الجامعة التي

سيفتتح مكتبها االقليمي في عمان الخميس المقبل ،ستقدم برامجها في مختلف دول العالم من خالل 37

مكتباً للمجموعة و 681مكتب تمثيل ،مشي ار الى ان توليه رئاسة الجامعة جاء بهدف وضع كل االمكانيات

لالرتقاء بمستوى التعليم في العالم من خالل شراكاتنا مع كبرى الجامعات في العالم ولتحقيق ديمقراطية
التعليم األفضل.
وبين ان ه تم اطالق سحابة الكترونية لخدمة الجامعة ومجموعة ابو غزالة وهي اول سحابة الكترونية في
المنطقة تملكها شركة خاصة ،الفتا الى انها ستتيح امكانيات ال حدود لها للربط بين الجامعة وطلبتها

والجامعات الشريكة معها من خالل محيط الكتروني مستقل وميسر يتمتع بالحماية الكاملة.
وقال ان الجامعة ستعمل على توفير تعليم معتمد ومتعدد التخصصات تحت مظلة عالمة تجارية مشتركة
في حرم جامعي إلكتروني عالمي عالي الجودة يوفر تعليما صفيا رقميا لجميع الطلبة على وجه األرض،

مبينا انها ستضم في طياتها أحدث ما توصل إليه العلم من اجل الدخول إلى عصر المعلومات.

واضاف ان هذه الجامعة ال تملك اية برامج خاصة بها وانما ستقدم برامج تعليمية متميزة بالتعاون مع اعرق

الجامعات في العالم والتي يجري التعاقد معها حالياً بموجب اتفاقيات شراكة ،موضحا انه تم توقيع ثالثين

اتفاقية مع افضل الجامعات المعترف بها دولياً والتي تم تصنيفها ضمن أفضل خمسمئة جامعة حسب
تصنيف "قائمة شنجهاي".

وبين ابو غزالة ان فلسفة الجامعة تتمثل في ان التعليم ليس حقاً على كل طالب بل ان حق كل طالب في

العالم هو التعليم األفضل ،ويجب ان نغير نظرية التعليم للجميع من خالل أي جامعة لتصبح حق التعليم

للجميع من الجامعات المتفوقة أكاديمياً.

وقال "سنتيح التعليم لكل إنسان في العالم من خالل نقل التعليم لمكان المتعلم الذي نقدم له ميزات جديدة

غير موجودة حتى اآلن من خالل دخول الطالب الى موقع الجامعة واختيار البرنامج والجامعة التي يريد
اإللتحاق بها" ،مبينا ان اي طالب في أي بلد يستطيع الحصول على شهادة كامبردج وهو على رأس عمله
وبين أهله إضافة إلى شهادة من جامعة طالل أبوغزالة.

واضاف اننا من خالل هذه الجامعة سنوفر على الطالب تكاليف السفر واإلقامة والحصول على التأشيرات

التي أصبحت من معوقات المساواة في الحقوق اضافة إلى فقدان الطالب لوظيفته اذا كان عامال.

واشار الدكتور ابو غزالة الى ان الجامعة تقوم بإدارة عملية التعليم من خالل تحويل نظام التعليم في العالم

من التعليم الى التعلم وبالتالي فإن الطالب المتفوق يستطيع بسبب تفوقه ان يحصل على الشهادة من خالل
هذا البرنامج الميسر رقمياً.

واستعرض الفرق بين التعليم والتعلم مبينا ان التعليم هو مدرسة الكتاب عندما كان يجلس المعلم ويكرر
الطلبة من ورائه والتي تطورت لتصبح نظام األستاذ المحاضر ،في حين ان التعلم الذي جاء في عصر

المعرفة والبرامج المتاحة على االنترنت وتقنية المعلومات يتيح للطالب بح اًر من المعرفة ال يمكن ألي أستاذ
ان يوصله له.

وعن تقييم الطالب في الجامعة قال ان دورنا في الجامعة استقطاب الطلبة وادارة شؤون دراستهم ورفدهم
بالمراجع والمكتبات ليقوموا بالدراسة ضمن البرامج المقررة من الجامعة الشريكة ومن ثم يتقدمون لإلمتحان

ضمن رقابة جامعتنا للتأكد من شخصيتهم وسالمة إجراءاتهم ،مشي ار الى انه ال يرى ضرورة ان يصل
الطالب لسن  61ليتقدم بطلب إنتساب للجامعة كونه يجب عليه ان يجتاز الصفوف جميعها.

وبين الدكتور ابو غزالة انه اذا كان الطالب قاد ار على اجتياز كل الصفوف فيجب ان يتاح له ذلك ونختزل

الزمن ونوفر من حياتنا الزمنية ،مدلال على ذلك بان احدى الطالبات تدرس الطب في احدى الجامعات
القطرية وعمرها  66عاما .

واضاف ان الميزة في الجامعة وجود رقابة مزدوجة على الجودة من جهة صاحب البرنامج ومن جامعة طالل
أبوغزاله وهذه الرقابة ستؤدي إلى التغلب على الكثير من مشاكل الرقابة في الجودة حالياً ألننا إذا انطلقنا من

مبدأ أننا نريد تعلماً وليس تعليماً فإن كل ما سنعمله من اساليب تنصب في قدرة الطالب على التعلم وليس
تعليمه.

وبين ابو غزالة ان الجامعة ستطلق برامجها باللغة االنجليزية فقط وستكون متخصصة باالعمال النها

اختصاص مجموعة طالل ابو غزالة التي تملك الجامعة وهذا يؤهلنا لتقديم الدعم التقني والمادي كما ستقدم

مسا ار لتعليم اللغات العربية واالنجليزية والصينية وااللمانية والفرنسية لغير الناطقين بها،مشي ار الى انه تم
المباشرة في تعليم اللغات العربية والصينية في اميركا والعربية واالنجليزية في الصين.
واوضح ان الجامعة أقامت مقرها اإلقليمي الدولي قرب فندق المريديان في عمان ويجري حالياً تجهيزه بأعلى
التقنيات ومتطلبات التعلم ليكون مق اًر إلدارة هذا البرنامج الطموح الجديد من نوعه والذي يعتبر إختراعاً يجري

حاليا تسجيل حقوقه كأسلوب إبداعي يهدف لتحقيق " ديمقراطية التعليم المتفوق" حيث استقطبنا العشرات من
أعلى الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المشروع الذي بدأنا التخطيط له منذ بداية هذا العام .

وبين ان الجامعة ستعمل على بناء القدرات الحكومية في القطاع العام من خالل التعاقد مع المنظمات
الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية
واالتحاد األوروبي التي تملك برامج لتطوير إدارة الدولة ،مشي ار الى ان الجامعة وقعت اتفاقية مع معهد األمم
المتحدة للبحث والتطوير ،وستعمل على التدريب المستمر والتطوير اذ وقعت اتفاقية في هذا المجال مع

مؤسسة بيرسون وهي اكبر شركة للبرامج التعليمية .

واضاف ابو غزالة ان الجامعة ستعمل على تقديم اإلستشارات التعليمية للمسارات التعليمية في كيفية إدارة
برامجها وتطويرها وادارة الجودة فيها كما ستعمل على تنفيذ مسار حول شهادات الدراسة الثانوية من خالل

اإلتفاق مع الهيئات التي تدير امتحانات مثل شهادة البكالوريا وغيرها بحيث يستطيع الطالب ان يدرس وحده

ويجتاز هذا االمتحان ليصبح مؤهالً للدراسات الجامعية بحيث يشمل هذا المساق جميع الشهادات المطلوبة

دولياً بغرض اإلنتساب للجامعات.
(--بت ار) ز.م /اص
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