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 المدمجالتعليم  .5

يب وتقنيات تطورت أسال وماتا املعللوجيكنوالرقمية وت االتصاالتمع التطور املتسارع يف 

االنفتال يف  تعزيز إىلور طتلاأدى هذا  حيث لالستجابة مع متطلبات العصر، والتعلم التعليم

لتعليم من أمنا  ايدة نواع جدة ألاسعآفاآ و تحوفت ، كماالتعليم أكثر من أي وقت مضى

 والتعلم كالتعليم املدمج والتعلم اإللكرتوني.

طرل ، حيث تلتعليميةاساتها اسي يف دمجامل التعّلممنط  جامعة القدس املفتوحةبنى تت

ملفتول ويعتمد ا  التعليم اأحد أمن طلنماذا هحيث يعترب اجلامعة كافة مقرراتها بهذا النمط، 

لبة من حتقيق اعلة متّكن الطبصورة ف ونيكرتالدمج بني التعليم التقليدي والتعلم اإلل على

  .طرجات التعّلم بسهولة ويسر

 
  (Blended Courses)  المقررات المدمجة

ن تكاملة مكونة مليمية ممة تعكحز جامعة القدس املفتوحة املقرر لطلبتها تقّدم

م الطلبة، ويعد ّلنت لتعزيز تعرب اإلنرتة ععلياضرات تفاحميف حرم اجلامعة و احملاضرات الصفية

ى صفحة املقرر الرقمية عل عّلمالتصادر م ىلإة الكتاب املقرر املرجع العلمي للدراسة باإلضاف

 اإللكرتوني.

أنفسهم وبني  اصل بني الطلبةل والتوتصاة لإل، توفر اجلامعة بيئة تفاعليالتعّلمولتعزيز 

النقاش املتوفرة  ادميية وحلقاتابة األكلبوالى ن خالل نظام املراسالت عالطلبة وأعضاء هيئة م

 على صفحة املقرر اإللكرتوني.
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 (self-Learning Open Online Courses) اإلنترنت عبر المفتوحة الذاتية المقررات

 مع لذاتي مبا ينسجما لتعّلمامط ت بنجامعة القدس املفتوحة لطلبتها مقررا ُتقّدم

كل التعليمية بش م املادةصميتيث مت حالرقمي،  اجليل ومتطلبات التعليمية جاتاالحتيا

 وم التوضيحيةوالرست والصور لفيديوهاكا لطلبةاملختلفة لدى ا التعّلمإلكرتوني يالئم أمنا  

 مفتوحة بويةتر عام كمصادرني يف العلمملتجلميع ا والتدريبات واألنشطة التفاعلية. وتنشر

(OER)  منها. لإلفادة 

جمة، أو عرب ل األقراص املدمن خال رتنتان يستطيع الطلبة تصفح املقرر االلكرتوني بدون

الل متجر ف الذكية من خى اهلواتعل طبيقميكن حتميل املقرر اإللكرتوني كتالويب،  كما 

 .”Google Play“جوجل 

ت ضوعامناقشة املووفسارات الستن اعختصص هلذ  املقررات لقاءات وجاهية لإلجابة 

ش أو صفحة ل حلقات النقاي من خالونلكرتاهلامة، كما ميكن التفاعل مع منسق املساآ اإل

 املقرر .  رتوني من خاللد  اإللكربيلرة الفيسبوك املخصصة للمقرر أو إرسال رسالة مباش
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 :  خدمات التعليم المدمج في الجامعة

ثل متاملدمج، حيث  ّلمالتعط مندعم لات تقدم جامعة القدس املفتوحة جمموعة من اخلدم

 ا همهأمن وهذ  اخلدمات بيئة متكاملة للتعلم اإللكرتوني 

 http://portal.qou.edu  (Academic Portal)األكاديمية البوابة
، حيث يةنية واألكادميإللكرتوامات خلداتعد البوابة األكادميية نقطة الدخول لكافة 

ألكادميية اتوفر البوابة رتوني، ولكاإل صفحة املقرر إىلميكن للطلبة من خالهلا الدخول 

ة ونظام السحب واإلضافلتسجيل ووا يةجمموعة من اخلدمات حول بيانات الطالب األكادمي

 امعة. اجل داتللمراسالت مع أعضاء هيئة التدريس ودوائر وعما

 http://ecourse.qou.edu (eCourse) المقرر اإللكتروني صفحة
مودل(، ) التعّلمادارة  لى نظامعنية رتوتتوفر لكل مقرر من مقررات اجلامعة صفحة إلك

اضرات عرب الطلبة مثل احمل لدى تعّلمال ليةحيث توفر الصفحة جمموعة من اخلدمات لتعزيز عم

 ا.وغريه ة امللفاتوإداراش لنققات اية للمقرر و حلالرقم التعّلماإلنرتنت ومصادر 

 http://qtube.qou.edu (QTubeالفيديو التعليمية ) قناة
نصة ث حتتوي هذ  املمية، حيتعليال توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة الفيديوهات

بة مشاهدتها  ت، وميكن للطلالتخصصا تلفط على اآلف الفيديوهات التعليمية والتدريبية يف

 ماعي.جتاإل عند الطلب أو مشاركتها من خالل وسائل التواصل

 http://slideshare.qou.edu  (SlideShareمشاركة العروض التعليمية) منصة
ضاء اليت يعدها أع ةيميلتعلاية دميالتقتوفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة العروض 

 اعي.لتواصل اإلجتموسائل ا اللن خم، وميكن للطلبة عرضها ومشاركتها هيئة التدريس

 OSOL Digital Content Repository مستودع أصول للمحتوى الرقمي

http://dspace.qou.edu      

يف  ةتوى املستخدمنواع احملفة أكا إعادة نشرلفهرسة وحفظ ويستخدم هذا املستودع 

(، فيمكن هار التعلم وغريات ومصادشورملناجلامعة مثل )املستندات وامللفات واألحباث وا

 بشكل مباشر. صول إليهالووني للطالب استخدامه يف البحث عن أي حمتوى إلكرتو

 األلعاب التعليمية

يت تعد من الوسائل الرتبوية املهمة يف ايصال توفر اجلامعة جمموعة من األلعاب التعليمية وال

املعلومة واكتساب املهارات لدى الطلبة بطريقة تفاعلية باسخدام مؤ رات مسعية وبصرية، 

http://portal.qou.edu/student
http://ecourse.qou.edu/
http://qtube.qou.edu/
http://slideshare.qou.edu/
http://dspace.qou.edu/
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وتتوفر بشكل الكرتوني يف بعض مقررات التعلم الذاتي مثل "لعبة الكلمات املتقاتعة يف مقرر 

ف الذكية من خالل متجر جوجل " ويتوفر بعضها كتطبيق على اهلوات1اللغة العربية 

"Google Play."مثل "لعبة رحول يف عام احلاسوب" و"لعبة أبواب املعرفة " 

 فضائية القدس التعليمية

بة اجلامعة والثقافية لطل تعليميةج الامتقدم فضائية القدس التعليمية العديد من الرب

حملاضرات ارر جمموعة من قث لكل ميب افيةالربامج الثق إىلاحمللي، فباإلضافة  واجملتمع

 قرر الرئيسية واهلامة.ة ملواضيع املهم الطلبز فعزيالتعليمية اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس لت

 : المدمجدور الطالب في التعليم 
 تعليمي.   كل فرعيفعي اماحملاضرات الصفية اليت تعقد يف احلرم اجل حضور 
 ل صفحة املقرر  تقدم من خالنت واليتنرتاإل عربالفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية  املشاركة

 اإللكرتوني.
 إللكرتوني.ااملقرر  فحةالل صخالرقمية للمقرر من  التعّلممصادر  عم التفاعل 
 وني. ملقرر اإللكرتاصفحة  ىلعدم تق يف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت املشاركة 
 الل صفحة املقرر مهم من خز تعّلة لتعزيبلطلر لامللفات اهلامة اليت يرسلها منسق املقر حتميل

 اإللكرتوني.
 التعّلمدرات الطلبة يف فتول لبناء قتعليم املال ركزيف الدورات التدريبية اليت يعقدها م االلتحاآ 

 .ونياإللكرت
 عليم املفتول من قرر ومركز التمنسق املورر ملقاالرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس  متابعة

 وك.يسبأو صفحة الف لبوابة األكادمييةخالل مراسالت ا
 مشكلة فنية.  ل مواجهته أليول يف حافتامل التواصل مع فريق الدعم الفين يف مركز التعليم 

 

 

 

 

 


