 .01انتعهيى انًذيج
َع ايتطٛس املتظاسع يف ا٫تـا٫ت ايشقُٚ ١ٝتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات تطٛست أطايٝب
ٚتكٓٝات ايتعً ِٝي٬طتحابَ ١ع َتطًبات ايعـش ،ذٝ

أدٖ ٣زا ايتطٛس اىل تعضٜض اْ٫ؿتال يف

ايتعً ِٝأنثش َٔ أٚ ٟقت َلٚ ٢ؾتح آؾام ٚاطع ١٭ْٛاع جذٜذ َٔ ٠أمنا

ايتعًٚ ِٝايتعًِ

نايتعً ِٝاملذَخ ٚايتعًِ اٱيهذل.ْٞٚ
تتبٓ ٢جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ ١منط ايتعً ِٝاملذَخ يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ ،ذ ٝتطشل اؾاَع١
ناؾَ ١كشساتٗا بٗزا ايُٓطٜٚ ،عتدل ايتعً ِٝاملذَخ أذذ أمنا ايتعً ِٝاملؿتٛل ٜٚعتُذ عً ٢ايذَخ
بني ايتعً ِٝايتكًٝذٚ ٟايتعًِ اٱيهذل.ْٞٚ

انًمزراخ انًذيجح ()Blended Courses
َٔ خ ٍ٬ايتعً ِٝاملذَخ ،تكذّ جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ ١املكشس يطًبتٗا ذضَ ١تعً١ُٝٝ
َتهاًَ َٔ ١خ ٍ٬احملاكشات ايـؿ ١ٝيف ذشّ اؾاَعٜٚ ١كابًٗا قاكشات تؿاعً ١ٝعدل
اٱْذلْت يتعضٜض تعًِ ايطًبٜٚ ،١عذ ايهتاب املكشس املشجع ايعًُ ٞيًذساط ١باٱكاؾ ١اىل َـادس
ايتعًِ ايشقُ ١ٝعً ٢ؿؿر ١املكشس اٱيهذل.ْٞٚ
ٚيتعضٜض ايتعًِ ،تٛؾش اؾاَع ١ب ١٦ٝتؿاعً ١ٝيٲتـاٍ ٚايتٛاؿٌ بني ايطًب ١أْؿظِٗ ٚبني
ايطًبٚ ١أعلا َٔ ١٦ٖٝ ٤خْ ٍ٬ظاّ املشاط٬ت عً ٢ايبٛاب ١ا٭نادميٚ ١ٝذًكات ايٓكاؾ املتٛؾش٠
عً ٢ؿؿر ١املكشس اٱيهذل.ْٞٚ
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انًمزراخ انذاذُح انًفرىحح ػثز اإلَرزَد ()self-Learning Open Online Courses
تكذّ جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ ١يطًبتٗا َكشسات بُٓط ايتعًِ ايزات ٞمبا ٜٓظحِ َع
ا٫ذتٝاجات ايتعًَٚ ١ُٝٝتطًبات اؾ ٌٝايشقُ ،ٞعٝ
إيهذل ْٞٚمبا  ِ٥٬ٜأمنا

مت تـُ ِٝاملاد ٠ايتعً ١ُٝٝبؼهٌ

ايتعًِ املختًؿ ١يذ ٣ايطًب ١نايؿٝذٖٜٛات ٚايـٛس ٚا٭ػهاٍ

ٚايتذسٜبات ٚا٭ْؼط ١ايتؿاعًٚ .١ٝتٓؼش ؾُٝع املتعًُني يف ايعا

نُـادس تشبَ ١ٜٛؿتٛذ١

( )OERيٲؾادَٗٓ ٠اٚ .ميهٔ تـؿح املكشس َٔ خ ٍ٬ا٭قشاق املذف ١أ ٚعدل ايٜٛب  ،نُا
ميهٔ ؼُ ٌٝاملكشس اٱيهذل ْٞٚنتطبٝل عً ٢اشلٛاتـ ايزن َٔ ١ٝخَ ٍ٬تحش جٛجٌ
”.“Google Play
ؽـف شلز ٙاملكشسات يكا٤ات ٚجاٖ ١ٝيٲجاب ١عٔ ا٫طتؿظاسات َٓٚاقؼ ١املٛكٛعات
اشلاَ ،١نُا ميهٔ ايتؿاعٌ َع َٓظل املظام اٱيهذل َٔ ْٞٚخ ٍ٬ذًكات ايٓكاؾ أ ٚؿؿر١
ايؿٝظبٛى املخــ ١يًُكشس أ ٚإسطاٍ سطايَ ١باػش ٠يدلٜذ ٙاٱيهذل َٔ ْٞٚخ ٍ٬املكشس .
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خذياخ انرؼهُى انًذيح فٍ انجايؼح:
تكذّ جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ ١فُٛع َٔ ١اـذَات يذعِ منط ايتعً ِٝاملذَخ ،ذ ٝمتثٌ
ٖز ٙاـذَات بَ ١٦ٝتهاًَ ١يًتعًِ اٱيهذل َٔٚ ْٞٚأُٖٗا
انثىاتح األكادًَُح(http://portal.qou.edu/student )Academic Portal
تعذ ايبٛاب ١ا٭نادميْ ١ٝكط ١ايذخ ٍٛيهاؾ ١اـذَات اٱيهذلٚ ١ْٝٚا٭نادمي ،١ٝذٝ
ميهٔ يًطًب َٔ ١خ٬شلا ايذخ ٍٛاىل ؿؿر ١املكشس اٱيهذلٚ ،ْٞٚتٛؾش ايبٛاب ١ا٭نادمي١ٝ
فُٛع َٔ ١اـذَات ذ ٍٛبٝاْات ايطايب ا٭نادميٚ ١ٝايتظحٚ ٌٝايظرب ٚاٱكاؾْٚ ١ظاّ
يًُشاط٬ت َع أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ٚدٚا٥ش ٚعُادات اؾاَع.١
صفحح انًمزر اإلنكرزوٍَ (http://ecourse.qou.edu )eCourse
تتٛؾش يهٌ َكشس َٔ َكشسات اؾاَع ١ؿؿر ١إيهذل ١ْٝٚعًْ ٢ظاّ اداس ٠ايتعًِ (َٛدٍ)،
ذ ٝتٛؾش ايـؿر ١فُٛع َٔ ١اـذَات يتعضٜض عًُ ١ٝايتعًِ يذ ٣ايطًبَ ١ثٌ احملاكشات عدل
اٱْذلْت َٚـادس ايتعًِ ايشقُ ١ٝيًُكشس  ٚذًكات ايٓكاؾ ٚغرلٖا.
لُاج انفُذَى انرؼهًُُح (http://qtube.qou.edu )QTube
تٛؾش اؾاَعَٓ ١ـ ١يعشض َٚؼاسن ١ايؿٝذٖٜٛات ايتعً ،١ُٝٝذٝ

ؼتٖ ٟٛز ٙاملٓـ١

عً ٢اٯف ايؿٝذٖٜٛات ايتعًٚ ١ُٝٝايتذسٜب ١ٝيف كتًـ ايتخــاتٚ ،ميهٔ يًطًبَ ١ؼاٖذتٗا
عٓذ ايطًب أَ ٚؼاسنتٗا َٔ خٚ ٍ٬طا ٌ٥ايتٛاؿٌ اٱجتُاع.ٞ

يُصح يشاركح انؼزوض انرؼهًُُح()SlideShare

http://slideshare.qou.edu

تٛؾش اؾاَعَٓ ١ـ ١يعشض َٚؼاسن ١ايعشٚض ايتعً ١ُٝٝاييت ٜعذٖا أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع
عً ٢ػهٌ عشٚض بٛسبٜٓٛتٚ ،ميهٔ يًطًب ١عشكٗا َٚؼاسنتٗا َٔ خٚ ٍ٬طا ٌ٥ايتٛاؿٌ
اٱجتُاع.ٞ

يظرىدع انًحرىي انزلًٍ ()Digital Content Repository
http://dspace.qou.edu
ٜظتخذّ ٖزا املظتٛدع يؿٗشطٚ ١ذؿظ ٚإعادْ ٠ؼش ناؾ ١أْٛاع احملت ٣ٛاملظتخذَ ١يف
اؾاَعَ ١ثٌ (املظتٓذات ٚاملًؿات ٚا٭عاث ٚاملٓؼٛسات َٚـادس ايتعًِ ٚغرلٖا) ،ؾُٝهٔ
يًطايب اطتخذاَ٘ يف ايبر عٔ أ ٟقت ٣ٛإيهذلٚ ْٞٚايٛؿ ٍٛإي ٘ٝبؼهٌ َباػش.
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فضائُح انمذص انرؼهًُُح
تكذّ ؾلا ١ٝ٥ايكذغ ايتعً ١ُٝٝايعذٜذ َٔ ايدلاَخ ايتعًٚ ١ُٝٝايثكاؾ ١ٝيطًب ١اؾاَع١
ٚيًُحتُع احملً ،ٞؾباٱكاؾ ١اىل ايدلاَخ ايثكاؾٜ ١ٝب

يهٌ َكشس فُٛع َٔ ١احملاكشات

ايتعً ١ُٝٝاييت ٜكذَٗا أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع يتعضٜض ؾِٗ ايطًب ١ملٛاكٝع املكشس ايشٝ٥ظٚ ١ٝاشلاَ.١

دور انطانة فٍ انرؼهُى انًذيح:


ذلٛس احملاكشات ايـؿ ١ٝاييت تعكذ يف اؿشّ اؾاَع ٞيف نٌ ؾشع تعً.ُٞٝ



املؼاسن ١ايؿاعً ١يف احملاكشات ا٫ؾذلاك ١ٝعدل اٱْذلْت ٚاييت تكذّ َٔ خ ٍ٬ؿؿر ١املكشس
اٱيهذل.ْٞٚ



ايتؿاعٌ َع َـادس ايتعًِ ايشقُ ١ٝيًُكشس َٔ خ ٍ٬ؿؿر ١املكشس اٱيهذل.ْٞٚ



املؼاسن ١يف ذًكات ايٓكاؾ غرل املتضآَ ١اييت تكذّ عً ٢ؿؿر ١املكشس اٱيهذل.ْٞٚ



ؼُ ٌٝاملًؿات اشلاَ ١اييت ٜشطًٗا َٓظل املكشس يًطًب ١يتعضٜض تعًُِٗ َٔ خ ٍ٬ؿؿر ١املكشس
اٱيهذل.ْٞٚ



ا٫يترام يف ايذٚسات ايتذسٜب ١ٝاييت ٜعكذٖا َشنض ايتعً ِٝاملؿتٛل يبٓا ٤قذسات ايطًب ١يف ايتعًِ
اٱيهذل.ْٞٚ



َتابع ١ايشطاٚ ٌ٥ايتٛجٗٝات اييت ٜشطًٗا َذسغ املكشس َٓٚظل املكشس َٚشنض ايتعً ِٝاملؿتٛل َٔ
خَ ٍ٬شاط٬ت ايبٛاب ١ا٭نادمي ١ٝأ ٚؿؿر ١ايؿٝظبٛى.
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