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WORKSHOP DESCRIPTION 

They are communicating with each other using 
their smart phones, or tablets. The news, TV 
programs and social media are instantly 
updated and ready to watch or read on their 
devices. Newspapers, postal letters and 
encyclopedias are substituted by eBooks, 
Google and so on. This is perfectly normal for 
what we refer to as the Generation™.  

The Generation™ finds the information they 
are looking for in a matter of minutes, if not 
seconds. They look up what they need when 
they need it. They choose when and how it’s 
being broadcast. This is where teachers have 
to pick up their pace to fit their students’ needs 
and desires. These youth will dominate student 

admissions to universities by 2018. 

In this workshop, we'll take a closer look at       
Generation™, why their approach to life is 

different from the generations before them and 
how they will impact society. This workshop is 
critical to educators as it will be addressing a 
group that is not only getting larger, but 
significantly more influential.   

This  workshop  also  covers  how  eUniversity  
system  with  its  eLearning techniques will 
help meet the Generation’s™ needs and help 
realize their expectations. It will show you how 
to expand your market beyond its current 
borders while reducing your expenses. We will 
also be introducing eLearning strategies and 
standards leading to overall excellence. 

 

 ورشة الوصف 

ثورة معرفية وتكنولوجية متطورة ومتسارعة  حاليايشهد العالم 
هواتف الباستخدام  بعضا  يعتمد عليها جيل يتواصل مع بعضه 

والبرامج  األخبارف. لوحيةالجهةة المحمولة واأل والحواسيبالذكية، 
يتم و أوال  بأولالتلفةيونية ووسائل اإلعالم االجتماعية يتم تحديثها 

 استبدال تم وقد. بشكل مباشر ةجهةتلك األقراءتها على  و مشاهدتها
بالكتب والرسائل  الورقية الصحف والرسائل البريدية والموسوعات

 ة هذا الجيلاأللكترونية، وأصبح محرك البحث جوجل هو موسوع
                     جيلعند وهذا أمر طبيعي تماما  وكتابه المفتوح،
Generation™ . عنها  بالبحثيجد هذا الجيل المعلومات  حيث

 يبحثون عما يريدون عند فهم .كن ثوانتدقائق، إن لم  خالل
تبرة هنا و . يبحثون ويستعينونختارون متى وكيف يالحاجة، و

 طالبهوائم مع احتياجات تللت عملهفى  كفاءتهةيادة لالمعلم  حاجة
 فياألعلى  نسبة السيشكلون  طالب الذينهؤالء ال. ورغباتهم

 .8102الجامعات بحلول عام 

، على هذا الجيل الناشئ نظرة فاحصةورشة الهذه في سوف نلقي و
Generation™ تماما عن  المختلف، على نهجهم في الحياة

النهج الذى عرفته األجيال السابقة، وكيف سيكون لهم األثرالكبير 
هذه الورشة مهمة جدا للمعلمين ألنها تعد و. والواضح على المجتمع

ستتعاطى مع كل مايتعلق بهذا الجيل الذى ليس فقط يةداد عددا ، 
 . القليلة القادمة فى السنوات تأثيرا   كثراألولكن سيكون 

 
تغطي هذه الورشة كيفية التعامل مع أدوات نظام وس

eUniversity   تقنيات التعلم  علىوكل ما له تأثير
               جيل تساعد على تلبية احتياجاتسوالتي   ،لكترونياإل

Generation™ أيضا في توسيع  وستساهم. وتحقيق توقعاتهم
كما سيتم تقديم . مع تقليص النفقات سواق خارج حدود الجامعة ألا

االستراتيجيات والمعايير المتعلقة فى التعلم اإللكتروني التى 
 .على الوصول الى مرحلة التمية الشامل ستساعد
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WORKSHOP OBJECTIVES  

 Describe the current status of Higher 

Education in the Arab World with 

comparison to that of North America 

and Europe. 

 Define the Generation™. 

 Identify the “Understanding Gap” 

between current methods and               

Generation™ expectations. 

 Recognize the gap between Higher 

Education and Social Economic Needs. 

 Examine application of eLearning 

standards in the Arab World. 

 Understand modern learning models. 

 Recognize the difference between a 

“Brick University” and a “Click 

University”. 

 Compare eLearning to your model. 

 Explain the Culture of eUniversity and 

eLearning. 

 Decide whether eLearning is a 
replacement or an enhancement. 

 Measure the increasing role of 

eLearning in today’s economy, and its 

impact. 

 Assess the transition of eLearning 

through high schools to universities. 

 Breakdown USA eLearning standards 
and how they are becoming the 
international standard. 

 Understand the IWHOInstitute 
eLearning Environment model and its 
adaptation to higher education 
standards in the Arab world. 

 Develop the potential opportunities to 
move beyond your current borders. 

 Analyze the role of government, 
accreditation commissions, universities 
and the community to applying 
academic standards to eLearning. 

 Determine the role of media. 

 Examine approaches to moving from 

“Brick” to “Click”. 

Hands-on training through breakout groups 

 

 ورشة الأهداف 
 

  وصف الوضع الحالي للتعليم العالي في العالم العربي
 .مقارنة مع أمريكا الشمالية وأوروبا

 تعريف جيل Generation™.  

  وتوقعات بين األساليب الحالية " فجوة التفاهم" تحديد
  . ™Generation  جيل

 لتعرف على الفجوة بين التعليم العالي و االحتياجات ا
 .االقتصادية واالجتماعية

 دراسة تطبيق معيار التعلم اإللكتروني في العالم العربي. 

 فهم نماذج التعلم الحديثة . 

  و " الجامعة التقليدية " التعرف على الفرق بين "
  ."فتراضيةاال  الجامعة

 مقارنة التعلم االلكتروني مع النموذج الخاص بك . 

 و التعلم  ياإللكترون ةشرح ثقافة نظام الجامع
 . االلكتروني

 تعةية مما إذا كان التعلم اإللكتروني هو بديل أ تحديد . 

  ،قياس تةايد دور التعلم االلكتروني في اقتصاد اليوم
  .وتأثيره

 المدارس الثانوية  تقييم عملية إنتقال التعلم االلكتروني من
  .إلى الجامعات

  طرح معايير التعلم االلكتروني فى الواليات المتحدة
  .المعيار الدولي األفضلوالذي أصبح األمريكية 

 ـــل وبيئته فهم نموذج التعلم االلكتروني 
IWHOInstitute مته لنظم التعلم فى العالم ءوموا

  .يالعرب

 المستقبلية التحديات طوير الفرص المحتملة لتجاوة ت
  .اتوالتوسع

  تحليل دور الحكومات وهيئات االعتماد والجامعات و
 .تطبيق المعايير األكاديمية للتعلم اإللكترونيفي المجتمع 

 تحديد دور وسائل اإلعالم.  

  يلى المستقبلإإلنتقال من الواقع الحالى ادراسة نهج.  
 
  .عملالمن خالل فرق  ةعملي اتتدريبيتخلل الورشة و
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ORGANIZERS  

This workshop  is organized by  the IWHO 
Institute in  cooperation  with  the Association 
of Arab  Universities  (AArU) to help  you   
prepare for the  Generation™ because the 
development and preparation for the future is a 
priority to them. 

SPEAKERS 

 Mohammad Al-Edwan, Ambassador to 
Arab Organization for Social 
Responsibility  

 Abed Baidas, Founder, Chairman & 
CEO of IWHOInstitute 

 Richard Oxford, Founder, President & 
COO of IWHOInstitute 

 Annemiek Textor, Project Coordinator 
of IWHOInstitute 
 

FEES 

US$600 per person - Including 2 lunches, 4 
coffee breaks, 1 dinner, and workshop 
material- for participants in Jordan. 
*US$1000 per person – To include 3 night’s 
hotel stay, daily breakfast, 1 dinner, airport 
transport, and city transports during the 
workshop – For participants from outside of 
Jordan. 
*Groups and organizations discounts are 
available. Contact us for details. 

 

WHO SHOULD ATTEND 

 Presidents, Vice Presidents, Deans, 
department heads and faculty 
members of all colleges. 

 Professionals from the centers of the 
Quality Assurance and Accreditation in 
the universities 

 Representatives of Ministries of Higher 
Education and accreditation bodies in 
the Arab countries. 

THE LANGUAGE 

Will be in Arabic and English 

COMPLETION CERTIFICATE  

A Completion Certificate shall be awarded. 

 المنظمون

 بالتعاون مع IWHO INSTITUE من قبل  هذه الورشة تنظم 
لجيل لعلى التحضير  للمساعدة   (AArU) اتحاد الجامعات العربية

 لمستقبللالتطوير والتحضير ألن و.   ™Generationالقادم 
 .لهما من أهم األولوياتيعد 

 المتحدثون

 المنظمة العربية  ،محمد العدوان، سفير التعاون العربي
 للمسؤولية االجتماعية

 رئيس مجلس إدارة ، مؤسس وبيدس عبد
IWHOInstitute 

 مؤسس ورئيس أكسفورد يتشاردر ،IWHOInstitute  
 ،منسقة المشاريع  في  آنيميك تكسترIWHOInstitute  

 
 الرسوم

 
 4و ،غداء ينتشمل وجبت –أميركى للشخص الواحد  دوالر 611

للمشاركين من داخل  – التعليميةالمادة و ،وعشاء ،استراحات قهوة
 .األردن

 3أيضا اإلقامة  لتشمل –للشخص الواحد دوالر أميركى  0111*
والتنقالت من والى اإلفطار ووجبة عشاء ليالى فى الفندق وجبات 

للمشاركين من  – خالل انعقاد الورشة قالت الداخلية تنالالمطار و
  .خارج األردن

للمجموعات المشاركة من ذات  سيتم تقديم خصومات مالية *
 .على مةيد من التفاصيليرجى االتصال بنا للحصول . المؤسسة

 

 الفئات المستهدفة
 

 عمداء الكليات ورؤساء  همونواب رؤساء الجامعات ،
 .وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،األقسام

 مدراء مراكة الجودة واالعتماد في الجامعات. 

 ممثلو وةارات التعليم العالي وهيئات االعتماد. 
 

 اللغة
 

 .واإلنجليةيةللغة العربية هي اورشة اللغة 
  

 شهادة انجاز
 

 .شهادة إنجاة عند انتهاء الورشة وسوف يتلقى المشاركون
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SPECIAL BONUS FOR PARTICIPANTS – 
FOR THOSE WHO WISH  

The Association of Arab Universities (AArU) 
and IWHO Institute have agreed to provide all 
participants in this workshop a special bonus 
to complete the “Facilitators eLearning 
Training” online at a discounted fee of US$100 
per person on the condition of registering for 
the course during your registration for this 
workshop. 

This 3 weeks online facilitator training program 
for IWHO Institute introduces and/or reinforces 
best practices for teaching asynchronously to a 
diverse student population while transmitting 
an understanding and appreciation for the 
institution’s educational philosophy and 
policies.  

This course introduces instructors to the 
electronic classroom, presents the IWHO 
teaching-learning model, examines and 
establishes expectations and best practices for 
teaching students online, and models the 
interaction expectations for facilitators in e-
Learning courses. Upon completion, 
participants will have assembled a resource 
portfolio to assist them in their future facilitation 
endeavors. 

COMPLETION CERTIFICATE  

A Completion Certificate shall be awarded. 

 

 لمن يرغب -عرض خاص للمشاركين

على تقديم  IWHOمؤسسةو (AArU) تحاد الجامعات العربيةإ اتفق

 دورة إلكمال هذه الورشة في لجميع المشاركينعرض خاص 
برسوم  نترنتمن خالل اإل التعلم اإللكترونيتدريب األساتذة على 

بشرط التسجيل للشخص الواحد  دوالر أميركى 011 -مخفضة 

 .للدورة مع هذه الورشة
 
   قبلأسابيع مقدم من   3لمدة  نترنتعلى اإل البرنامج التدريبي هذا

IWHOInstitute  لتدريسا أفضل ممارسات عةةي أو / ويقدم 

بلورة مع القدرة على من مجتمعات مختلفة طالب ل متةامنالغير 

  .للمؤسسةالسياسات التعليمية وفلسفة لا ومفاهيم ال
 

 محاضراتكيفية تقديم  األساتذة على يعرفالتدريبي   البرنامج هذا

،  IWHOInstituteمن المقدم التعليم والتعلم نموذج وفق إلكترونية

عبر  هطالب لتدريسفضل الممارسات ألاألكاديمية  هتوقعات ويضع
 برامجفي مختلفة ألساليب التفاعل المتوقعة  نماذجتقديم و اإلنترنت،

على الدورة هذه عند انتهاء  المشاركسيحصل و .اإللكترونيالتعلم 

على تطوير وسائل ونظم  ةلمساعدا المواردمجموعة ثمينة من 

 .التدريس فى خططه المستقبلية
 

 شهادة انجاز
 

هذه شهادة إنجاة عند انتهاء هنا أيضا   وسوف يتلقى المشاركون
 .التدريبية الدورة
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 نموذج التسجيل

 " المعيار فى التعليم –لكترونى التعلم اإل" ورشةفي للتسجيل 

 األردن ،عمان –اتحاد الجامعات العربية  مقر: االنعقادمكان       8104/  4/  6– 5 : االنعقادتاريخ 

أو . secgen@aaru.edu.jo   البريد اإللكتروني إلىبأو  96265062051+  يرجى تعبئة النموذج التالي وإرساله عبر الفاكس إلى الرقم

  .للمةيد من المعلومات 1631 758 79 962+أو   5511 677 79 962+أو 96265062048+ اإلتصال على هاتف 

 علما بأن المقاعد محدودة 49/3/4102آخر موعد للتسجيل 

 بيانات المشارك

 ____________________ :الجنسية ــ( ة)سيد ــ آنسة ــ دكتور __________________________________:االسم الكامل

 _________________________________________ :المؤسسة اسم  _____________________ :المسمى الوظيفي

 ____________ :الدولة_________  :لرمة البريديا____________ ____:المدينة _____________________ :العنوان

 ___ ____________________ :الهاتف المتنقل____________________ :الفاكس_____________________:الهاتف

 _____________________________: الموقع اإللكتروني _______________________________:البريد اإللكتروني

 _____"من خالل اإلنترنت التعلم اإللكترونيتدريب األساتذة على  دورة" إلكمالهل ترغب باإلستفادة من العرض الخاص والتسجيل اآلن 

 
  (نموذجال هذا الدفعة معيجب أن يتم استالم )  إجراءات الدفع

 
 :يمكن دفع الرسوم عن طريق  __________________________ :يرجى تحديد المبلغ

 .الدفع نقدا   .0
 اتحاد الجامعات العربية باسممحرر شيك .8
 :تحويل بنكي أو إيداع مباشر في حساب .3

 اتحاد الجامعات العربية: المستفيد 

 األردن –عمان  /الشميسانى فرع / البنك العربى المحدود : البنك 

 بالدوالر األميركى 4/510-0118/004495: الحساب المصرفي 

 سويفت كود: ARABJOAX118 

 JO69ARAB1180000000118004495510 :IBAN 

 
البريد بأو  96265062051+ أو اإليداع المباشر عبر الفاكس إلى المبلغلدفعتك، يجب أن يتم إرسال نسخة عن قسيمة تحويل نا لتأكيد استالم*

 secgen@aaru.edu.jo اإللكتروني إلى 

 سياسة اإللغاء

 المدفوعة الرسوم كافة تعاد الورشة بدايةتاريخ  من أيام 01 قبل التسجيل طلب إلغاء حال في. 

 المدفوعة الرسوم قيمة من ٪ 51 تعاد الورشة بداية تاريخ  من أيام 01 خالل التسجيل طلب إلغاء حال في. 

 ترد ال المدفوعة الرسوم الورشة، بداية من يوم قبل اإللغاء حال في. 

 

 ___________________________________________  ____ / ____ /4102 

 التاريخ              توقيع المسجل
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REGISTRATION FORM 
 

To register for the “e-LEARNING BECOMING THE NORM” Workshop 
Held On: 5 - 6 / 4 / 2014     Held At: Association of Arab Universities, Amman, Jordan 
 
Please fill in the form and fax it to +962 6 5062051or Email to: secgen@aaru.edu.jo  or  
call +962 6 506 2048 or +962 79 677 5511 or +962 79 758 1631 for information.  
 
DUE TO LIMITED SEATING, REGISTRATION DEADLINE IS 49/3/2014 
 
REGISTRANT INFORMATION 
 

Full Name: _________________________________Mr. ___ Ms. ___ Dr. ___ Nationality ___________ 
 
Job Title: ________________ Organization Name: _________________________________________ 
 
Address: ________________________ City___________ Zip code __________ Country __________ 
 
Telephone: _____________________ Fax: ___________________ Mobile: _____________________ 
 
E-mail: _________________________________ Website: ___________________________________ 
 

Do you wish to take advantage of the special bonus to register for the completion of “Facilitators 

eLearning Training” online course _____ 

PAYMENT PROCEDURE (Payment must be received with this Registration Form) 

Payment amount __________________________  

1. Cash payment 
2. Check made out to Association of Arab Universities  
3. For bank transfers, or direct deposit: 

Beneficiary: Association of Arab Universities 
Bank: Arab Bank Ltd 
Account Number: 0118/004495-4/510 in US Dollars 
SWIFT Code: ARABJOAX118 

            IBAN: JO69ARAB1180000000118004495510                  

*To ensure proper credit, please fax your deposit or bank transfer receipt to +962 6 5062051 or email 
to secgen@aaru.edu.jo  
 
CANCELLATION 

 Full refund if cancellation notice is received at least 10 days prior to course date. 

 50% refund if cancellation notice is received within 10 days of the course date. 

 No refund if cancellation notice is received one day before the course. 

 
_________________________________   _____ / _____ / 2014 
Registrant’s Signature          Date 
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