 .5انتعهيى انًذيج
َع ايتطٛض املتػاضع يف ا٫تكا٫ت ايطقُٚ ١ٝتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات تطٛضت أغايٝب
ٚتكٓٝات ايتعً ِٝي٬غتحابَ ١ع َتطًبات ايعكط ،ذٝ

أزٖ ٣صا ايتطٛض اىل تععٜع اْ٫ؿتاح يف

ايتعً ِٝأنثط َٔ أٚ ٟقت َهٚ ٢ؾتح آؾام ٚاغع ١٭ْٛاع جسٜس َٔ ٠أمنا

ايتعًٚ ِٝايتعًِ

نايتعً ِٝاملسَخ ٚايتعًِ اٱيهذل.ْٞٚ
تتبٓ ٢جاَع ١ايكسؽ املؿتٛذ ١منط ايتعً ِٝاملسَخ يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ ،ذ ٝتططح ازباَع١
ناؾَ ١كطضاتٗا بٗصا ايُٓطٜٚ ،عتدل ايتعً ِٝاملسَخ أذس أمنا ايتعً ِٝاملؿتٛح ٜٚعتُس عً ٢ايسَخ
بني ايتعً ِٝايتكًٝسٚ ٟايتعًِ اٱيهذل.ْٞٚ

انًمزراخ انًذيجح ()Blended Courses
َٔ خ ٍ٬ايتعً ِٝاملسَخ ،تكسّ جاَع ١ايكسؽ املؿتٛذ ١املكطض يطًبتٗا ذعَ ١تعً١ُٝٝ
َتهاًَ َٔ ١خ ٍ٬احملانطات ايكؿ ١ٝيف ذطّ ازباَعٜٚ ١كابًٗا ضبانطات تؿاعً ١ٝعدل
اٱْذلْت يتععٜع تعًِ ايطًبٜٚ ،١عس ايهتاب املكطض املطجع ايعًُ ٞيًسضاغ ١باٱناؾ ١اىل َكازض
ايتعًِ ايطقُ ١ٝعً ٢قؿر ١املكطض اٱيهذل.ْٞٚ
ٚيتععٜع ايتعًِ ،تٛؾط ازباَع ١ب ١٦ٝتؿاعً ١ٝيٲتكاٍ ٚايتٛاقٌ بني ايطًب ١أْؿػِٗ ٚبني
ايطًبٚ ١أعها َٔ ١٦ٖٝ ٤خْ ٍ٬ظاّ املطاغ٬ت عً ٢ايبٛاب ١ا٭نازميٚ ١ٝذًكات ايٓكاف املتٛؾط٠
عً ٢قؿر ١املكطض اٱيهذل.ْٞٚ
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انًمزراخ انذاذُح انًفرىحح ػثز اإلَرزَد ()self-Learning Open Online Courses
تكسّ جاَع ١ايكسؽ املؿتٛذ ١يطًبتٗا َكطضات بُٓط ايتعًِ ايصات ٞمبا ٜٓػحِ َع
ا٫ذتٝاجات ايتعًَٚ ١ُٝٝتطًبات ازب ٌٝايطقُ ،ٞحبٝ
إيهذل ْٞٚمبا  ِ٥٬ٜأمنا

مت تكُ ِٝاملاز ٠ايتعً ١ُٝٝبؿهٌ

ايتعًِ املدتًؿ ١يس ٣ايطًب ١نايؿٝسٖٜٛات ٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ

ٚايتسضٜبات ٚا٭ْؿط ١ايتؿاعًٚ .١ٝتٓؿط زبُٝع املتعًُني يف ايعاا نُكازض تطبَ ١ٜٛؿتٛذ١
( )OERيٲ ؾازَٗٓ ٠اٚ .ميهٔ تكؿح املكطض َٔ خ ٍ٬ا٭قطام املسصب ١أ ٚعدل ايٜٛب  ،نُا
ميهٔ ذبُ ٌٝاملكطض اٱيهذل ْٞٚنتطبٝل عً ٢اشلٛاتـ ايصن َٔ ١ٝخَ ٍ٬تحط جٛجٌ
”.“Google Play
ربكل شلص ٙاملكطضات يكا٤ات ٚجاٖ ١ٝيٲجاب ١عٔ ا٫غتؿػاضات َٓٚاقؿ ١املٛنٛعات
اشلاَ ،١نُا ميهٔ ايتؿاعٌ َع َٓػل املػام اٱيهذل َٔ ْٞٚخ ٍ٬ذًكات ايٓكاف أ ٚقؿر١
ايؿٝػبٛى املدكك ١يًُكطض أ ٚإضغاٍ ضغايَ ١باؾط ٠يدلٜس ٙاٱيهذل َٔ ْٞٚخ ٍ٬املكطض .
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خذياخ انرؼهُى انًذيح فٍ انجايؼح:
تكسّ جاَع ١ايكسؽ املؿتٛذ ١صبُٛع َٔ ١اشبسَات يسعِ منط ايتعً ِٝاملسَخ ،ذ ٝمتثٌ
ٖص ٙاشبسَات بَ ١٦ٝتهاًَ ١يًتعًِ اٱيهذل َٔٚ ْٞٚأُٖٗا
انثىاتح األكادًَُح(http://portal.qou.edu/student )Academic Portal
تعس ايبٛاب ١ا٭نازميْ ١ٝكط ١ايسخ ٍٛيهاؾ ١اشبسَات اٱيهذلٚ ١ْٝٚا٭نازمي ،١ٝذٝ
ميهٔ يًطًب َٔ ١خ٬شلا ايسخ ٍٛاىل قؿر ١املكطض اٱيهذلٚ ،ْٞٚتٛؾط ايبٛاب ١ا٭نازمي١ٝ
صبُٛع َٔ ١اشبسَات ذ ٍٛبٝاْات ايطايب ا٭نازميٚ ١ٝايتػحٚ ٌٝايػرب ٚاٱناؾْٚ ١ظاّ
يًُطاغ٬ت َع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚزٚا٥ط ٚعُازات ازباَع.١
صفحح انًمزر اإلنكرزوٍَ (http://ecourse.qou.edu )eCourse
تتٛؾط يهٌ َكطض َٔ َكطضات ازباَع ١قؿر ١إيهذل ١ْٝٚعًْ ٢ظاّ ازاض ٠ايتعًِ (َٛزٍ)،
ذ ٝتٛؾط ايكؿر ١صبُٛع َٔ ١اشبسَات يتععٜع عًُ ١ٝايتعًِ يس ٣ايطًبَ ١ثٌ احملانطات عدل
اٱْذلْت َٚكازض ايتعًِ ايطقُ ١ٝيًُكطض  ٚذًكات ايٓكاف ٚغرلٖا.
لُاج انفُذَى انرؼهًُُح (http://qtube.qou.edu )QTube
تٛؾط ازباَعَٓ ١ك ١يعطض َٚؿاضن ١ايؿٝسٖٜٛات ايتعً ،١ُٝٝذٝ

ذبتٖ ٟٛص ٙاملٓك١

عً ٢اٯف ايؿٝسٖٜٛات ايتعًٚ ١ُٝٝايتسضٜب ١ٝيف طبتًـ ايتدككاتٚ ،ميهٔ يًطًبَ ١ؿاٖستٗا
عٓس ايطًب أَ ٚؿاضنتٗا َٔ خٚ ٍ٬غا ٌ٥ايتٛاقٌ اٱجتُاع.ٞ

يُصح يشاركح انؼزوض انرؼهًُُح()SlideShare

http://slideshare.qou.edu

تٛؾط ازباَعَٓ ١ك ١يعطض َٚؿاضن ١ايعطٚض ايتعً ١ُٝٝاييت ٜعسٖا أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
عً ٢ؾهٌ عطٚض بٛضبٜٓٛتٚ ،ميهٔ يًطًب ١عطنٗا َٚؿاضنتٗا َٔ خٚ ٍ٬غا ٌ٥ايتٛاقٌ
اٱجتُاع.ٞ

يظرىدع انًحرىي انزلًٍ ()Digital Content Repository
http://dspace.qou.edu
ٜػتدسّ ٖصا املػتٛزع يؿٗطغٚ ١ذؿظ ٚإعازْ ٠ؿط ناؾ ١أْٛاع احملت ٣ٛاملػتدسَ ١يف
ازباَعَ ١ثٌ (املػتٓسات ٚاملًؿات ٚا٭حباث ٚاملٓؿٛضات َٚكازض ايتعًِ ٚغرلٖا) ،ؾُٝهٔ
يًطايب اغتدساَ٘ يف ايبر عٔ أ ٟضبت ٣ٛإيهذلٚ ْٞٚايٛق ٍٛإي ٘ٝبؿهٌ َباؾط.
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فضائُح انمذص انرؼهًُُح
تكسّ ؾها ١ٝ٥ايكسؽ ايتعً ١ُٝٝايعسٜس َٔ ايدلاَخ ايتعًٚ ١ُٝٝايثكاؾ ١ٝيطًب ١ازباَع١
ٚيًُحتُع احملً ،ٞؾباٱناؾ ١اىل ايدلاَخ ايثكاؾٜ ١ٝب

يهٌ َكطض صبُٛع َٔ ١احملانطات

ايتعً ١ُٝٝاييت ٜكسَٗا أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يتععٜع ؾِٗ ايطًب ١ملٛانٝع املكطض ايطٝ٥ػٚ ١ٝاشلاَ.١

دور انطانة فٍ انرؼهُى انًذيح:


ذهٛض احملانطات ايكؿ ١ٝاييت تعكس يف اسبطّ ازباَع ٞيف نٌ ؾطع تعً.ُٞٝ



املؿاضن ١ايؿاعً ١يف احملانطات ا٫ؾذلان ١ٝعدل اٱْذلْت ٚاييت تكسّ َٔ خ ٍ٬قؿر ١املكطض
اٱيهذل.ْٞٚ



ايتؿاعٌ َع َكازض ايتعًِ ايطقُ ١ٝيًُكطض َٔ خ ٍ٬قؿر ١املكطض اٱيهذل.ْٞٚ



املؿاضن ١يف ذًكات ايٓكاف غرل املتعآَ ١اييت تكسّ عً ٢قؿر ١املكطض اٱيهذل.ْٞٚ



ذبُ ٌٝاملًؿات اشلاَ ١اييت ٜطغًٗا َٓػل املكطض يًطًب ١يتععٜع تعًُِٗ َٔ خ ٍ٬قؿر ١املكطض
اٱيهذل.ْٞٚ



ا٫يترام يف ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاييت ٜعكسٖا َطنع ايتعً ِٝاملؿتٛح يبٓا ٤قسضات ايطًب ١يف ايتعًِ
اٱيهذل.ْٞٚ



َتابع ١ايطغاٚ ٌ٥ايتٛجٗٝات اييت ٜطغًٗا َسضؽ املكطض َٓٚػل املكطض َٚطنع ايتعً ِٝاملؿتٛح َٔ
خَ ٍ٬طاغ٬ت ايبٛاب ١ا٭نازمي ١ٝأ ٚقؿر ١ايؿٝػبٛى.

 .6انخذيبث انتي تقذيهب انجبيعت
تكسّ ازباَع ١عسزاً َٔ اشبسَات يًط٬ب بإؾطاف ؾطٚعٗا َٚطانعٖا ايسضاغ ١ٝبٗسف
تػٗ ٌٝايتعًِ ٚتععٜعٚ ،ٙا٫غتحاب ١ايؿعايٚ ١ايػطٜع ١يطًباتِٗ ،إناؾ ١إىل ا٫غتُاع إىل
َؿه٬تِٗ ٚذًٗا بػطعٚ ١بطٚح ايعسٍٚ ،مبا ٜهُٔ إنُاٍ املكطضات بٓحاح.

انفـــزع
ٖٚ ٛذس ٠تٓؿٝص ١ٜػبط ٟؾٗٝا ايتؿاعٌ ؾُٝا بني ايطًب ١أْؿػِٗٚ ,بني املطؾسٚ ٜٔأعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ايعاًَني يف املٝسإ ايصٜ ٜٔكسَ ٕٛايٓكح ٚاٱضؾاز ٚاملؿٛضٚ ٠اشبسَات ا٭خط ٣يًطًب١
ؾُٝا ٜتعًل بسضاغاتِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ .
 َٔٚأبطظ اشبسَات اييت ٜكسَٗا ايؿطع يًط٬ب يف اجملايني ا٭نازميٚ ٞاٱزاضَ ٟا ٜأتٞ
-

تكس ِٜاملؿةٛضٚ ٠ايٓكةح يًطة٬ب ٚشيةو يف نةٌ َةا ٜتعًةل بكبةٛشلِ ٚتػةحٚ ًِٗٝربككةاتِٗ
ٚزضاغتِٗ.
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