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 المدمج التعليم  . 5

تسعى جامعة القدس املفتوحة لرفع جودة طرجاتها وتوفري بيئة تساعد تلبتها على  

املنافسة يف سوا العمل، وتتبنى اكتساب معارف ومهارات وخربات تعليمية تساعدهم على 

لتحقيق ذلك منط التعّلم املدمج متوجهة  إىل أساليب تربوية مبتكرة وترا جديدة للتعلم 

ويوفر منط  .والتفاعل والتقويم، مستفيدة من أحدث التقنيات، وأفضل املمارسات العاملية

رومني أو ذوي اإلعاقة أو مبا يف ذلك احمل،تعليمية فريدة جلميع املتعلمني التعلم املدمج جتربة

 .املوهوبني أو ذوي االحتياجات اخلاصة أو الذين يقطنون يف املناتق املهمشة

كما وتتبنى اجلامعة منط التعّلم املدمج يف سياساتها التعليمية، حيث تطرل        

اإللكرتوني اجلامعة كافة مقرراتها بهذا النمط الذي جيمع بني التعليم التقليدي والتعليم 

الذي أصبح يعترب ركيزة أساسية يف التعليم املفتول، ويسمح بتقديم ملتوى التعّلم للطلبة 

بأشكال متنوعة ومتعددة إلخرا  الطلبة مبوضوعات التعّلم، ومساعدتهم على حتقيق 

 .األهداف املرجّوة بفاعلية ويسر

 
  (Blended Courses)  المقررات المدمجة

كحزمة تعليمية متكاملة مكونة من جامعة القدس املفتوحة املقرر لطلبتها  تقّدم

م الطلبة، لتعزيز تعّل اإلنرتنتملاضرات تفاعلية عرب يف حرم اجلامعة و احملاضرات الصفية

 املتوفرة علىالرقمية  التعّلممصادر  إىلويعد الكتاب املقرر املرجع العلمي للدراسة باإلضافة 

 صفحة املقرر اإللكرتوني.
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توفر اجلامعة بيئة تفاعلية لإلتصال والتواصل بني  ولتحفيز الطلبة وضمان مشاركتهم

 األكادمييةالطلبة أنفسهم وبني الطلبة وأعضاء هيئة من خالل نظام املراسالت على البوابة 

 وحلقات النقاش املتوفرة على صفحة املقرر اإللكرتوني.

 

ــررات ــة المق ــة الذاتي ــر المفتوح ــ  عب  self-Learning Open Online) اإلنترن

Courses) 

 مع الذاتي مبا ينسجم التعّلمجامعة القدس املفتوحة لطلبتها مقررات بنمط  تققّدم

الرقمي، حيث مت تصميم املادة التعليمية بشكل  اجليل ومتطلبات التعليمية االحتياجات

 فيديوهات والصوتيات والصور والرسومكالاملختلفة لدى الطلبة  التعّلمإلكرتوني يالئم أمنا  

جلميع  والتدريبات واألنشطة التفاعلية. وتنشر التوضحية واملتحركة واخلرائط املفاهيمية

 لإلفادة منها.  (OER) مفتوحة تربوية املتعلمني يف العال كمصادر

نرتنت من خالل األقراص املدجمة، أو إلكرتوني بدون يستطيع الطلبة تصفح املقرر اإل

ميكن حتميل املقرر اإللكرتوني كتطبيق على ا.واتف الذكية من خالل عرب الويب،  كما 

 .”Google Play“متجر جوجل 
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ناقشة املوضوعات ختصص .ذه املقررات لقاءات وجاهية لإلجابة عن االستفسارات وم

ا.امة، كما ميكن التفاعل مع منسق املساا اإللكرتوني من خالل حلقات النقاش أو صفحة 

 الفيسبوك املخصصة للمقرر أو إرسال رسالة مباشرة لربيده اإللكرتوني من خالل املقرر . 

 

 :  خدمات التعليم المدمج في الجامعة

، حيث مت ل كقنوات للتعّلم املدمجتقدم جامعة القدس املفتوحة جمموعة من اخلدمات 

 هذه اخلدمات بيئة متكاملة للتعلم اإللكرتوني ومن أهمها:

 http://portal.qou.edu  (Academic Portal)األكاديمية البوابة
، حيث األكادمييةنقطة الدخول لكافة اخلدمات اإللكرتونية و األكادمييةتعد البوابة 

 مييةاألكادصفحة املقرر اإللكرتوني، وتوفر البوابة  إىلميكن للطلبة من خال.ا الدخول 

والتسجيل والسحب واإلضافة ونظام  األكادمييةجمموعة من اخلدمات حول بيانات الطالب 

 للمراسالت مع أعضاء هيئة التدريس ودوائر وعمادات اجلامعة. 

 http://ecourse.qou.edu (eCourse) المقرر اإللكتروني صفحة
)مودل(،  التعّلمدارة جلامعة صفحة إلكرتونية على نظام إتتوفر لكل مقرر من مقررات ا

احملاضرات  :لدى الطلبة م ل التعّلمحيث توفر الصفحة جمموعة من اخلدمات لتعزيز عملية 

 وغريها. وإدارة امللفاتالرقمية للمقرر و حلقات النقاش  التعّلمعرب اإلنرتنت ومصادر 

          )https://activity.qou.edu :)eActivity لكترونيةاإلاألنشطة  منصة

اجلامعة يف أساليب تقويم املعارف واملهارات اليت يكتسبها الطلبة، حيث توفر منصة تتنوع   

اب الطلبة مهارات لكرتونية املصممة إلكسا تسليم االمتحانات واألنشطة اإليتم من خال.

البحث والتحليل والتفكري الناقد، وحل املشكالت، والريادة، والتوجيه الذاتي، واملبادرة 

http://portal.qou.edu/student
http://ecourse.qou.edu/
https://activity.qou.edu/
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وغريها من املهارات اليت تساعد الطلبة على تقييم املعرفة وإنتاجها حبيث ميكنهم املنافسة يف 

 .سوا العمل، واملشاركة بفاعلية يف بناء اجملتمع

 

 http://qtube.qou.edu (QTubeة )الفيديو التعليمي  قناة
توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة الفيديوهات التعليمية، حيث حتتوي هذه املنصة 

الفيديوهات التعليمية والتدريبية يف طتلف التخصصات، وميكن للطلبة مشاهدتها   آالفعلى 

 طلب أو مشاركتها من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي.عند ال

 http://slideshare.qou.edu   (SlideShareمشاركة العروض التعليمية)  منصة
ة اليت يعدها أعضاء التعليميالتقدميية توفر اجلامعة منصة لعرض ومشاركة العروض 

 ، وميكن للطلبة عرضها ومشاركتها من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي.هيئة التدريس

  OSOL Digital Content Repository أصول للمحتوى الرقميمستودع 

http://dspace.qou.edu       

يف  ةكافة أنواع احملتوى املستخدملفهرسة وحفظ وإعادة نشر يستخدم هذا املستودع 

(، فيمكن اجلامعة م ل )املستندات وامللفات واألحباث واملنشورات ومصادر التعلم وغريها

 للطالب استخدامه يف البحث عن أي ملتوى إلكرتوني والوصول إليه بشكل مباشر.

 األلعاب التعليمية

الوسائل الرتبوية املهمة يف توفر اجلامعة جمموعة من األلعاب التعليمية واليت تعد من 

خدام مؤثرات مسعية تايصال املعلومة واكتساب املهارات لدى الطلبة بطريقة تفاعلية باس

وبصرية، وتتوفر بشكل الكرتوني يف بعض مقررات التعلم الذاتي م ل "لعبة الكلمات 

من خالل " ويتوفر بعضها كتطبيق على ا.واتف الذكية 1املتقاتعة يف مقرر اللغة العربية 

 " م ل "لعبة رحول يف عال احلاسوب" و"لعبة أبواب املعرفة".Google Playمتجر جوجل "

 الفيديوهات التعليمية المصورة

لررتعلم  هررداف ا مررن أ لررتمكن  لررى ا سرراعدتهم ع بررة وم خرررا  الطل يررة إل يررديوهات تعليم ترراج ف يررتم إن

لررى  هررا ع يررة ورفع قررررات اإللكرتون صررفحات امل ضررمينها يف  بررة، وت صررة املطلو يرروب اخلا نرراة اليوت ق

 .جبامعة القدس املفتوحة

 

http://qtube.qou.edu/
http://slideshare.qou.edu/
http://dspace.qou.edu/
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 : المدمجدور الطالب في التعليم 
 احملاضرات الصفية اليت تعقد يف احلرم اجلامعي يف كل فرع تعليمي.  حضور •
واليت تقدم من خالل صفحة املقرر  اإلنرتنتالفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية عرب  املشاركة •

 اإللكرتوني.
 الرقمية للمقرر من خالل صفحة املقرر اإللكرتوني. التعّلممصادر  عم التفاعل •
 صفحة املقرر اإللكرتوني.  ىيف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت تقدم عل املشاركة •
مهم من خالل صفحة املقرر امللفات ا.امة اليت يرسلها منسق املقرر للطلبة لتعزيز تعّل حتميل •

 اإللكرتوني.
 التعّلميف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتول لبناء قدرات الطلبة يف  االلتحاا •

 .ونياإللكرت
الرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس املقرر ومنسق املقرر ومركز التعليم املفتول من  متابعة •

 أو صفحة الفيسبوك. دمييةاألكاخالل مراسالت البوابة 
أو أنشطة إلكرتونية وأداء االمتحانات الواجبات البيتية تسليم املهام املطلوبة لكل مقرر سواء  •

 . املطلوبة
 

 الخدمات التي تقدمها الجامعة  . 6

بهدف تسهيل التعلم وتعزيزه، بإشراف فروعها تقدم اجلامعة عددا  من اخلدمات للطالب 

مشكالتهم وحلها بسرعة  إىلاالستماع  إىلواالستجابة الفعالة والسريعة لطلباتهم، إضافة 

 وبرول العدل، ومبا يضمن إكمال املقررات بنجال.

 الفـــرع 
هو وحدة تنفيذية جيري فيها التفاعل فيما بني الطلبة أنفسهم, وبني املرشدين وأعضاء 

واملشورة واخلدمات األخرى  اإلرشادهيئة التدريس العاملني يف امليدان الذين يقدمون النصح و

  .للطلبة فيما يتعلق بدراساتهم واحتياجاتهم

 الني األكادميي واإلداري ما يأتي:ومن أبرز اخلدمات اليت يقدمها الفرع للطالب يف اجمل




