 .5التعليم المدمج
مع التطور املتسارع يف االتصاالت الرقمية وتكنولوجيا املعلومات تطورت أساليب وتقنيات
التعليم والتعلم لالستجابة مع متطلبات العصر ،حيث أدى هذا التطور إىل تعزيز االنفتال يف
التعليم أكثر من أي وقت مضى ،كما وفتحت آفاآ واسعة ألنواع جديدة من أمنا

التعليم

والتعلم كالتعليم املدمج والتعلم اإللكرتوني.
تتبنى جامعة القدس املفتوحة منط التعلّم املدمج يف سياساتها التعليمية ،حيث تطرل
اجلامعة كافة مقرراتها بهذا النمط ،حيث يعترب هذا النمط أحد أمنا التعليم املفتول ويعتمد
على الدمج بني التعليم التقليدي والتعلم اإللكرتوني بصورة فاعلة متكّن الطلبة من حتقيق
طرجات التعلّم بسهولة ويسر.

المقررات المدمجة ()Blended Courses
تقدّم جامعة القدس املفتوحة املقرر لطلبتها كحزمة تعليمية متكاملة مكونة من
احملاضرات الصفية يف حرم اجلامعة وحماضرات تفاعلية عرب اإلنرتنت لتعزيز تعلّم الطلبة ،ويعد
الكتاب املقرر املرجع العلمي للدراسة باإلضافة إىل مصادر التعلّم الرقمية على صفحة املقرر
اإللكرتوني.
ولتعزيز التعلّم ،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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المقررات الذاتية المفتوحة عبر اإلنترنت ()self-Learning Open Online Courses
تُقدّم جامعة القدس املفتوحة لطلبتها مقررات بنمط التعلّم الذاتي مبا ينسجم مع
االحتياجات التعليمية ومتطلبات اجليل الرقمي ،حيث مت تصميم املادة التعليمية بشكل
إلكرتوني يالئم أمنا التعلّم املختلفة لدى الطلبة كالفيديوهات والصور والرسوم التوضيحية
والتدريبات واألنشطة التفاعلية .وتنشر جلميع املتعلمني يف العام كمصادر تربوية مفتوحة
( )OERلإلفادة منها.
يستطيع الطلبة تصفح املقرر االلكرتوني بدون انرتنت من خالل األقراص املدجمة ،أو عرب
الويب ،كما ميكن حتميل املقرر اإللكرتوني كتطبيق على اهلواتف الذكية من خالل متجر
جوجل ”.“Google Play
ختصص هلذ املقررات لقاءات وجاهية لإلجابة عن االستفسارات ومناقشة املوضوعات
اهلامة ،كما ميكن التفاعل مع منسق املساآ اإللكرتوني من خالل حلقات النقاش أو صفحة
الفيسبوك املخصصة للمقرر أو إرسال رسالة مباشرة لربيد اإللكرتوني من خالل املقرر .
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خدمات التعليم المدمج في الجامعة:
تقدم جامعة القدس املفتوحة جمموعة من اخلدمات لدعم منط التعلّم املدمج ،حيث متثل
هذ اخلدمات بيئة متكاملة للتعلم اإللكرتوني ومن أهمها
البوابة األكاديمية(http://portal.qou.edu )Academic Portal
تعد البوابة األكادميية نقطة الدخول لكافة اخلدمات اإللكرتونية واألكادميية ،حيث
ميكن للطلبة من خالهلا الدخول إىل 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 )eCourse
تتوفر لكل مقرر من مقررات اجلامعة صفحة إلكرتونية على نظام ادارة التعلّم (مودل)،
حيث توفر الصفحة جمموعة من اخلدمات لتعزيز عملية التعلّم لدى الطلبة مثل احملاضرات عرب
اإلنرتنت ومصادر التعلّم الرقمية للمقرر و حلقات النقاش وإدارة امللفات وغريها.
قناة الفيديو التعليمية (http://qtube.qou.edu )QTube
توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة الفيديوهات التعليمية ،حيث حتتوي هذ املنصة
على اآلف الفيديوهات التعليمية والتدريبية يف طتلف التخصصات ،وميكن للطلبة مشاهدتها
عند الطلب أو مشاركتها من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي.

منصة مشاركة العروض التعليمية()SlideShare

http://slideshare.qou.edu

توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة العروض التقدميية التعليمية اليت يعدها أعضاء
هيئة التدريس ،وميكن للطلبة عرضها ومشاركتها من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي.

مستودع أصول للمحتوى الرقمي OSOL Digital Content Repository
http://dspace.qou.edu
يستخدم هذا املستودع لفهرسة وحفظ وإعادة نشر كافة أنواع احملتوى املستخدمة يف
اجلامعة مثل (املستندات وامللفات واألحباث واملنشورات ومصادر التعلم وغريها) ،فيمكن
للطالب استخدامه يف البحث عن أي حمتوى إلكرتوني والوصول إليه بشكل مباشر.

األلعاب التعليمية
توفر اجلامعة جمموعة من األلعاب التعليمية واليت تعد من الوسائل الرتبوية املهمة يف ايصال
املعلومة واكتساب املهارات لدى الطلبة بطريقة تفاعلية باسخدام مؤ رات مسعية وبصرية،
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وتتوفر بشكل الكرتوني يف بعض مقررات التعلم الذاتي مثل "لعبة الكلمات املتقاتعة يف مقرر
اللغة العربية  "1ويتوفر بعضها كتطبيق على اهلواتف الذكية من خالل متجر جوجل
" "Google Playمثل "لعبة رحول يف عام احلاسوب" و"لعبة أبواب املعرفة".

فضائية القدس التعليمية
تقدم فضائية القدس التعليمية العديد من الربامج التعليمية والثقافية لطلبة اجلامعة
واجملتمع احمللي ،فباإلضافة إىل الربامج الثقافية يبث لكل مقرر جمموعة من احملاضرات
التعليمية اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس لتعزيز فهم الطلبة ملواضيع املقرر الرئيسية واهلامة.

دور الطالب في التعليم المدمج:


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



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



التفاعل مع مصادر التعلّم الرقمية للمقرر من خالل صفحة املقرر اإللكرتوني.



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



حتميل امللفات اهلامة اليت يرسلها منسق املقرر للطلبة لتعزيز تعلّمهم من خالل صفحة املقرر
اإللكرتوني.



االلتحاآ يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتول لبناء قدرات الطلبة يف التعلّم
اإللكرتوني.



متابعة الرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس املقرر ومنسق املقرر ومركز التعليم املفتول من
خالل مراسالت البوابة األكادميية أو صفحة الفيسبوك.



التواصل مع فريق الدعم الفين يف مركز التعليم املفتول يف حال مواجهته ألي مشكلة فنية.

86

