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عقدت  كليتا العلوم التربوية بجامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة ندوة حوارية عبر منصة zoom بعنوان واقع التعليم العالي في
الوطن العربيما بعد جائحة كورونا. و شارك في  الندوة الحوارية  عمداء كليات العلوم التربوية في الوطن العربي واألمين العام للجمعية

العلمية لكليات التربية.
وافتتح رئيس جامعة الزرقاء االستاذ الدكتور نضال الرمحي الندوة الحوارية، بمشاركة 100 باحث من الوطن العربي، حيث رحب برئيس

جامعة القدس المفتوحة   واعرب عن امتنانه للتعاون المشترك مع جامعة القدس المفتوحة في عقد الندوات والموتمرات المشتركة،
ومقدما نبذة عن جامعة الزرقاء وتخصصاتها وما تسعى لتحقيقه في المستقبل القريب.

وتطرق عميد كلية التربية في جامعة الزرقاء األستاذ الدكتور رضا المواضية في ورقة علمية عن التعليم اإللكتروني في التعليم العالي في
الوطن العربي ما بعد جائحة كورونا، تضمنت منظومة التعليم اإللكتروني، ومعايير التعليم اإللكتروني، والرؤية المستقبلية لجامعة الزرقاء

في التعليم اإللكتروني.
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وشارك في الندوة باحثون من عدة جامعات كجامعة السلطان قابوس وجامعة القاهرة والجامعة األردنية وجامعة دمشق وجامعة
الخضوري وجامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة وجامعة الزرقاء.
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