 .10التعليم المدمج
مع التطور املتسارع يف االتصاالت الرقمية وتكنولوجيا املعلومات تطورت أساليب وتقنيات
التعليم لالستجابة مع متطلبات العصر حيي أدى هذا التطور اىل تعزيز االنفتاح يف التعليم
أكثر من أي وقت مضى وفتح آفاا واسعة ألنواع جديدة من أمنا

التعليم والتعلم كالتعليم

املدمج والتعلم اإللكرتوني.

تتبنى جامعة القدس املفتوحة منط التعليم املدمج يف التعليم والتعلم حيي تطرح اجلامعة كافة
مقرراتها بهذا النمط ويعت التعليم املدمج أحد أمنا

التعليم املفتوح ويعتمد على الدمج بني

التعليم التقليدي والتعلم اإللكرتوني.

ومن خالل التعليم املدمج تقدم جامعة القدس املفتوحة املقرر لطلبتها كحزمة تعليمية
متكاملة من خالل احملاضرات الصفية يف حرم اجلامعة ويقابلها ىاضرات تفاعلية ع
اإلنرتنت لتعزيز تعلم الطلبة ويعد الكتاب املقرر املرجع العلمي للدراسة باإلضافة اىل مصادر
التعلم الرقمية على صفحة املقرر اإللكرتوني.
ولتعزيز التعلم توفر اجلامعة بيئة تفاعلية لإلتصال والتواصل بني الطلبة أنفسهم وبني الطلبة
وأعضاء هيئة من خالل نظام املراسالت على البوابة األكادميية وحلقات النقاش املتوفرة على
صفحة املقرر اإللكرتوني.
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خدمات التعليم المدمج في الجامعة:
تقدم جامعة القدس املفتوحة جمموعة من اخلدمات لدعم منط التعليم املدمج حيي حثل هذش
اخلدمات بيئة متكاملة للتعلم اإللكرتوني ومن أهمهاك
البوابة األكاديمية http://portal.qou.edu/student

تعد البوابة األكادميية نقطة الدخول لكافة اخلدمات اإللكرتونية واألكادميية حيي
ميكن للطلبة من خالاا الدخول اىل صفحة املقرر اإللكرتوني وتوفر البوابة األكادميية
جمموعة من اخلدمات حول بيانات الطالب األكادميية والتسجيل والسحب واإلضافة ونظام
للمراسالت مع أعضاء هيئة التدريس ودوائر وعمادات اجلامعة.
صفحة المقرر اإللكتروني http://ecourse.qou.edu

تتوفر لكل مقرر من مقررات اجلامعة صفحة إلكرتونية على نظام ادارة التعلم (مودل) حيي
توفر الصفحة جمموعة من اخلدمات لتعزيز عملية التعلم لدى الطلبة مثل احملاضرات ع
اإلنرتنت ومصادر التعلم الرقمية للمقرر و حلقات النقاش وغريها.
قناة الفيديو التعليمية (http://qtube.qou.edu )QTube

توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة الفيديوهات التعليمية حيي حتتوي هذش املنصة على
اآلف الفيدي وهات التعليمية والتدريبية يف خمتلف التخصصات وميكن للطلبة مشاهدتها عند
الطلب أو مشاركتها من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي.
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منصة مشاركة العروض التعليمية(http://slideshare.qou.edu )SlideShare

توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة العروض التعليمية اليت يعدها أعضاء هيئة التدريس على
شكل عروض بوربوينت وميكن للطلبة عرضها ومشاركتها من خالل وسائل التواصل
اإلجتماعي.

فضائية القدس التعليمية
تقدم فضائية القدس التعليمية العديد من ال امج التعليمية والثقافية لطلبة اجلامعة وللمجتمع
احمل لي فباإلضافة اىل ال امج الثقافية يبي لكل مقرر جمموعة من احملاضرات التعليمية اليت
يقدمها أعضاء هيئة التدريس لتعزيز فهم الطلبة ملواضيع املقرر الرئيسية وااامة.

دور الطالب في التعليم المدمج:


حضور احملاضرات الصفية اليت تعقد يف احلرم اجلامعي يف كل فرع تعليمي.



املشاركة الفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية ع اإلنرتنت واليت تقدم من خالل صفحة املقرر
اإللكرتوني.



اإلستفادة من مصادر التعلم الرقمية للمقرر من خالل صفحة املقرر اإللكرتوني.



املشاركة يف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت تقدم على صفحة املقرر اإللكرتوني.



حتميل امللفات ااامة اليت يرسلها منسق املقرر للطلبة لتعزيز تعلمهم من خالل صفحة املقرر
اإللكرتوني.
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االلتحاا يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتوح لبناء قدرات الطلبة يف التعلم
اإللكرتوني.
متابعة الرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس املقرر ومنسق املقرر ومركز التعليم املفتوح من
خالل مراسالت البوابة األكادميية.

 .11الكليات
تقدم اجلامعة سبع كليات يف مستوى البكالوريوس وهيك
 .1كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
 .2كلية الزراعة.
 .3كلية التنمية االجتماعية واألسرية.
 .4كلية العلوم اإلدارية و االقتصادية.
 .5كلية العلوم الرتبوية.
 .6كلية االعالم الرقمي .
 .7كلية االداب.
وتتكون كل كلية من ختصص أو أكثر ميكزن للطالزب اختيزار التخصزص الزذي يرغزب
يف دراسته للحصول على درجة البكالوريوس يف إحدى التخصصات املتضمنة يف هذش الكليات.
تتكون اخلطة الدراسية لكل كلية أو ختصص من مقررات موععة على النحو اآلتيك
درجة البكالوريوس ختصص منفردك
 .1متطلبات اجلامعة

( )21ساعة معتمدة

 1.1متطلبات جامعة اجبارية

( )18ساعة معتمدة

 2.1متطلبات جامعة اختيارية

( )3ساعات معتمدة

 .2متطلبات كلية

حبسب الكلية

 .3املقررات التخصصية  /املنفرد

حبسب خطة التخصص

 1.3التخصصية اإلجبارية

حبسب خطة التخصص

 2.3التخصصية االختيارية

حبسب خطة التخصص

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

اجملموع

 122ساعة معتمدة
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