 .5التعليم المدمج
تسعى جامعة القدس املفتوحة لرفع جودة

رجاتها وتوفري بيئة تساعد لبتها على

اكتساب معارف ومهارات وخربات تعليمية تساعدهم على املنافسة يف سوا العمل ،وتتبنى
لتحقيق ذلك منط التعلّم املدمج متوجهةً إىل أساليب تربوية مبتكرة و را جديدة للتعلم
والتفاعل والتقويم ،مستفيدة من أحدث التقنيات ،وأفضل املمارسات العاملية .ويوفر منط
التعلم املدمج جتربة تعليمية فريدة جلميع املتعلمني  ،مبا يف ذلك احملرومني أو ذوي اإلعاقة أو
املوهوبني أو ذوي االحتياجات اخلاصة أو الذين يقطنون يف املنا ق املهمشة.
كما وتتبنى اجلامعة منط التعلّم املدمج يف سياساتها التعليمية ،حيث تطرل
اجلامعة كافة مقرراتها بهذا النمط الذي جيمع بني التعليم التقليدي والتعليم اإللكرتوني
الذي أصبح يعترب ركيزة أساسية يف التعليم املفتول ،ويسمح بتقديم ملتوى التعلّم للطلبة
بأشكال متنوعة ومتعددة إلخرا

الطلبة مبوضوعات التعلّم ،ومساعدتهم على حتقيق

األهداف املرجوّة بفاعلية ويسر.

المقررات المدمجة ()Blended Courses
تقدّم جامعة القدس املفتوحة املقرر لطلبتها كحزمة تعليمية متكاملة مكونة من
احملاضرات الصفية يف حرم اجلامعة وملاضرات تفاعلية عرب اإلنرتنت لتعزيز تعلّم الطلبة،
ويعد الكتاب املقرر املرجع العلمي للدراسة باإلضافة إىل مصادر التعلّم الرقمية املتوفرة على
صفحة املقرر اإللكرتوني.
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ولتحفيز الطلبة وضمان مشاركتهم 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.

المقــررات الذاتيــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــ ( self-Learning Open Online
)Courses
تققدّم 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 والصوتيات والصور والرسوم
التوضحية واملتحركة واخلرائط املفاهيمية والتدريبات واألنشطة التفاعلية .وتنشر جلميع
املتعلمني يف العال 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 ا.واتف الذكية من خالل
متجر جوجل ”.“Google Play
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ختصص .ذش املقررات لقاءات وجاهية لإلجابة عن االستفسارات ومناقشة املوضوعات
ا.امة ،كما ميكن التفاعل مع منسق املساا اإللكرتوني من خالل حلقات النقاش أو صفحة
الفيسبوك املخصصة للمقرر أو إرسال رسالة مباشرة لربيدش اإللكرتوني من خالل املقرر .

خدمات التعليم المدمج في الجامعة:
تقدم جامعة القدس املفتوحة جمموعة من اخلدمات كقنوات للتعلّم املدمج ،حيث مت ل
هذش 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 خال.ا 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 م ل احملاضرات عرب
اإلنرتنت ومصادر التعلّم الرقمية للمقرر و حلقات النقاش وإدارة امللفات وغريها.
منصة األنشطة األلكترونية (eActivity): https://activity.qou.edu
تتنوع اجلامعة يف أساليب تقويم املعارف واملهارات اليت يكتسبها الطلبة ،حيث توفر منصة
يتم من خال.ا تسليم االمتحانات واألنشطة االلكرتونية املصممة إلكساب الطلبة مهارات
البحث والتحليل والتفكري الناقد ،وحل املشكالت ،والريادة ،والتوجيه الذاتي ،واملبادرة
وغريها من املهارات اليت تساعد الطلبة على تقييم املعرفة وإنتاجها حبيث ميكنهم املنافسة يف
سوا العمل ،واملشاركة بفاعلية يف بناء اجملتمع.
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قناة الفيديو التعليمية (http://qtube.qou.edu )QTube
توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة الفيديوهات التعليمية ،حيث حتتوي هذش املنصة
تلف التخصصات ،وميكن للطلبة مشاهدتها

على آالف الفيديوهات التعليمية والتدريبية يف

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 م ل (املستندات وامللفات واألحباث واملنشورات ومصادر التعلم وغريها) ،فيمكن
للطالب استخدامه يف البحث عن أي ملتوى 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 ،وتتوفر بشكل الكرتوني يف بعض مقررات التعلم الذاتي م ل "لعبة الكلمات
املتقا عة يف مقرر اللغة العربية  "1ويتوفر بعضها كتطبيق على ا.واتف الذكية من خالل
متجر جوجل " "Google Playم ل "لعبة رحول يف عال احلاسوب" و"لعبة أبواب املعرفة".

فضائية القدس التعليمية
تقدم فضائية القدس التعليمية العديد من الربامج التعليمية وال قافية لطلبة اجلامعة
واجملتمع احمللي ،فباإلضافة إىل الربامج ال قافية يبث لكل مقرر جمموعة من احملاضرات
التعليمية اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس لتعزيز فهم الطلبة ملواضيع املقرر الرئيسية وا.امة.

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.

90

•

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

•

االلتحاا 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.

•

تسليم املهام املطلوبة لكل مقرر سواء تعيينات أو أنشطة إلكرتونية وأداء االمتحانات املطلوبة.

•

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

 .6الخدمات التي تقدمها الجامعة
تقدم اجلامعة عدداً من اخلدمات للطالب بإشراف فروعها بهدف تسهيل التعلم وتعزيزش،
واالستجابة الفعالة والسريعة لطلباتهم ،إضافة إىل االستماع إىل مشكالتهم وحلها بسرعة
وبرول العدل ،ومبا يضمن إكمال املقررات بنجال.

الفـــرع
هو وحدة تنفيذية جيري فيها التفاعل فيما بني الطلبة أنفسهم ,وبني املرشدين وأعضاء
هيئة التدريس العاملني يف امليدان الذين يقدمون النصح واإلرشاد واملشورة واخلدمات األخرى
للطلبة فيما يتعلق بدراساتهم واحتياجاتهم .
ومن أبرة اخلدمات اليت يقدمها الفرع للطالب يف اجملالني األكادميي واإلداري ما يأتي
-

تقديم املشورة والنصح لل طررالب وذ لررك يف كررل مررا يتع لررق بق بررو.م وت سررجيلهم وختص صرراتهم
ودراستهم.

-

الق يررام جبم يررع اإل جررراءات الالة مررة ب عررد ق بررول ال طررالب يف اجلام عررة مررن ح يررث ت سررلم الر سرروم
الدراسية وأمثان املواد التعليمية والو ائق املطلوبة للجامعة.

-

تسليم املواد التعليمية الالةمة للطالب بعد أن يسددوا أمثانها.

-

تقديم النصح واإلرشاد األكادميي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس.

-

تقديم النصح واإلرشاد اخلاص للطالب وتوجيههم من خالل املرشد.

-

اإلشراف على التعيينات الدراسية للطالب وتصحيحها وإعادتها إليهم.

-

تعبئة النتائج الفصلية ملختلف املقررات الدراسية.

91

