 .9الوسائط التعليمية المرئية والسمعية
ملساعدة الطالب يف توضيح املفاهيم الصعبة فقنيد أنتجني جامعنية القنيدس املفتوحنية يف
مراكزهنينيا اإلنتاجينينية الفنينينية منينيا ال يقنينيل عنينين  911وسنينييط تعليمنينيي موجنينيودة علنينيى بوابنينية اجلامعنينية،
ميكنا الرجوع إليها وللمقرر الذي تريده من خالل الدخول إىل مراكز اجلامعة الفنية ثنيم إىل
مركز اإلنتاج الفري وأخرياً إىل الطالب .

 .11التعليم االلكتروني
يعتف التعليم االلكرتوني أحد األدوات الرئيسية يف التعليم املفتوي ،حي

تتبنى

اجلامعة ط التعليم املدم الذي يعتف تقنيات التعليم من أهم التطورات يف جمال االتصاالت
اليت أدت إىل تطوير األساليب التعليمية اجلامعية لالستجابة واملواءمة مع متطللبات العصر،
حي وضع العاا أمام ثورة جديدة يف جمال التعليم وفتح ا فاق الواسعة ألنواع جديدة من
التعليم والتدريب يف التعليم اجلامعي والعالي.
ومن خالل التعليم االلكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة ،يتم تقديم احملتوف
التعليمي للطلبة بطريقة كفوءة وفاعلة مبا يتميز به من مساهمة يف اختصار الوق واجلهد
والكلفة االقتصادية وإمكانياته الكبرية يف تعزيز تعّلم الطلبة و س

مستواهم العلمي

بصورة فاعلة ،كما ويوفر بيئة تعليمية ميوقة ومثرية لكل من املدرس

والطلبة يتم فيها

التخلص من وددات الزماد واملكاد ،إضافة إىل تفريد التعليم حبي

يتعلم كل طالب

بالسرعة وا لية املناسبة له.

أنواع التعليم االلكتروني الموجود في جامعة القدس المفتوحة:
تعليم الكتروني متزامن:
حي

يتزامن تدريس املاده العلمية مع تلقيها بينما تفصل املسافات ب

عضو هيئة

التدريس (مقدم اخلدمة التعليمية) والطالب ،ويتم ذلا يف اجلامعة من خالل تقنية الصفوف
االفرتاضية ،حي

يتم

ديد جدول اللقاءات االفرتاضية يف بداية الفصل ويتم نيرها على

منصة التعلم االلكرتوني (موودل) املستخدمة يف اجلامعة.
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تعليم الكتروني غير متزامن:
وهو النوع الذي ميكّن الطالب من تلقي املواد التعليمية بغض النظر عن عامل الزمن
وعن اجلداول الزمنية اخلاصة مبقدم اخلدمة ،حي

يتم عرمل وتوف التعلّم بأشكاله

املختلفة على منصة التعلم (موودل) ،ويقوم الطالب باستخدامه وقتما شاء وأينما شاء.

دور الطالب في التعليم االلكتروني:


حل األنيطة التعليمية وتسليمها ،وهي أنيطة مصممة حبي تنمي مهارات التفكري
العليا وتساعد الطلبة على تنمية مهارات البح

واالستقصاء لتصبح لديهم القدرة

على حل امليكالت املعقدة اليت تبنى املعارف.


املياركة الفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية من خالل املساهمة يف النقاش وحل
األنيطة التعاونية اليت تطري يف احملاضرات.



املياركة يف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت يتم طرحها خالل املقررات.



االلتحاق يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتوي إذا شعر الطالب
أنه حباجة لتنمية مهاراته اليت تساعده يف دراسة املقرر



تقديم التغذية الراجعة من خالل اإلجابة على االستبيانات اليت يتم طرحها من خالل
مركز التعليم املفتوي.

 .11الكليات
تقدم اجلامعة مخسة كليات يف مستوف البكالوريوس وهي:
 .1كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
 .2كلية الزراعة.
 .3كلية التنمية االجتماعية واألسرية.
 .4كلية العلوم اإلدارية و االقتصادية.
 .5كلية الرتبية.
وتتكود كل كلية من ختصص أو أكثر ميكن للطالب اختيار التخصنيص النيذي يرغنيب
يف دراسنينينيته للحصنينينيول علنينينيى درجنينينية البكنينينيالوريوس يف إحنينينيدف التخصصنينينيات املتضنينينيمنة يف هنينينيذه
الكليات.
تتكود اخلطة الدراسية لكل كلية أو ختصص من مقررات موزعة على النحو ا تي:
 .1مقررات تأسيسية وعدد ساعاتها املعتمدة ( )22ساعة معتمدة وهي قسماد:
أ  -مقررات تأسيسية إجبارية وعدد ساعاتها املعتمدة ( )22ساعة.
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