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التعلم أنماط من جديداً  نمطاً  لكترونياإل التعلم يعد 
 التي والتكنولوجية العلمية التغييرات فرضته
 الطرق تعد لم والتي هذا يومنا في العالم يشهدها

 ولهذا مسايرتها، على قادرة التقليدية واألساليب
 من آخر  نوعاً  لتبني ملحة الحاجة أصبحت السبب
."االلكتروني التعلم"وهو التعلم أنواع



على البداية منذ المفتوحة القدس جامعة حرصت 
 وبدأت لدارسيها اإللكترونية الخدمات تقديم

 الظهور في اإللكتروني والتدريب التعلم مشروعات
 المعلومات تقنية موظفة متسارعة، بوتيرة

 تقنيات واستحداث أهدافها، لتحقيق واإلتصاالت
 فلسفتها مع تنسجم للعصر مواكبة تعلم وبيئات

.مفتوح للتعلم مؤسسة كونها وأهدافها



المفتوح التعليم مركز OLC في نوعه من األول 
 عاتقه على وأخذ 2008 عام أنشئ فلسطين

 التعلم نقل األخرى الجامعة دوائر مع وبالتعاون
 وبدأ الواقع إلى النظرية من المدمج االلكتروني

 مجموعة ويضم المدمج، التعلم في خدماته بتقديم
 مصممين من اإللكتروني التعلم في الخبراء من

.وتقنيين وفنيين تعليميين



هو خليط بين التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني 

+ = Blended 
Learning



البوابة األكاديمية

القالب اإللكتروني

البث الفيديوي التدفقي الصفوف 
اإلفتراضية

نظام ادارة التعلم مودل
األنشطة والتعيينات 

اإللكترونية





الدارس عزيزي
 خالل من اإللكتروني مقررك إلى الدخول يمكنك
األكاديمية البوابة إلى دخولك

http://portal.qou.edu اختيار ثم ومن 
 األنشطة أيقونة على والنقر المقررات إدارة وحدة

.اإللكترونية التعيينات أو اإللكترونية
 التعلم إدارة نظام إلى تحويلك يتم ذلك بعد

 على بالنقر وتقوم اإللكترونية بالمقررات الخاص
.اإللكتروني مقررك



الدارس عزيزي
 للمرة األكاديمية البوابة خالل من اإللكتروني مقررك الى دخولك بعد

 اإللكترونية األنشطة خادم على بياناتك جميع تسجيل يتم األولى
 خالل من اإللكتروني مقررك الى مباشرة الدخول ذلك بعد ويمكنك

 البوابة على الدخول بيانات وبنفس اإللكترونية األنشطة خادم
 http://eactivities.qou.edu  .األكاديمية



:مقدمة

 شكل على الكترونياً  تطرح مقررات هي اإللكترونية األنشطة مقررات
 تطوير تم وقد المقرر، كتاب في تقسيمها حسب دراسية وحدات

 الى الوصول وسرعة والوضوح بالسهولة يمتاز جديد بشكل المقررات
 إدارة( وهي أساسية أقسام خمسة إلى المقرر تقسيم وتم المطلوب،
 الى باإلضافة النقاش حلقات األنشطة، الدراسية، الوحدات المقرر،
.)الذاتي التقييم

 الوسائط عناصر بعض باستخدام اإللكترونية األنشطة وطرحت
 بشكل النشاط من المطلوب استيعاب للدارس يمكن بحيث المتعددة

.أفضل



:النمط هذا مايميز

 الصفوف خالل من يتم اآلخر والنصف وجاهية اللقاءات نصف -
.االفتراضية

.ورقية تعيينات به يوجد ال -
.التعيينات من بدال الكترونية أنشطة على يحتوي -
.نقاش حلقات على يحتوي -
.دراسية وحدات شكل على مقسم المقرر -
.اإلثرائية التعلم مصادر من العديد على يحتوي-
 المسجلين الجامعة دارسي جميع اإلفتراضي اللقاء في يشترك -

.المقرر لذلك



الرئيسية القائمة

 الوصول الدارس عزيزي يمكنك
 المختلفة المقرر أقسام الى

 في المطلوب الزر على بالنقر
الرئيسية القائمة



:المقرر ألقسام وصف

 وتحتوي :المقرر إدارة -1
 الخاصة الخطة على

 األكثر األسئلة بالمقرر،
 اللقاءات، برنامج تكرار،

 الصف رابط االستطالعات،
 الفني الدعم االفتراضي،

 مسرد إلى باإلضافة
 الخاص المصطلحات

.بالمقرر



العالمات وتوزيع للمقرر العامة االهداف المقرر خطة تصف :المقرر خطة 
.التقويم خالل من

تكراراً  األكثر األسئلة FAG: التي المشاكل بعض على االطالع يمكنك حيث 
.االلكتروني التعلم انظمة مستخدمي تواجه

الصفوف لقاءات مواعيد معرفة يمكنك :اللقاءات برنامج.
متعدد من باالختيار السؤال على االجابة منك يتطلب :االستطالعات.
االفتراضي الصف الى الدخول من يمكنك :االفتراضي الصف رابط.
الفني الدعم مع التواصل يمكنك فنية مشكلة أي واجهتك اذا :الفني الدعم.
بالمقرر المتعلقة المصطالحات اضافة يتم خالله من :المصطالحات مسرد.
الصفوف بلقاءات الخاصة التسجيالت مشاهدة خاللها من يتم :التيالتسج 

. االفتراضية

:المقرر إلدارة وصف



:المقرر إلدارة وصف

 استفسار أي لديك كان إذا
 االتصال يمكنك تساؤل أو
 الفني، الدعم خدمة مع

 الظاهرة المعلومات حسب
 على الفني الدعم رابط في

.المقرر



:المقرر ألقسام وصف

 فقد :الدراسية الوحدات-2
 حسب المقرر تقسيم تم

 الموجودة الدراسية الوحدات
 وحدة وكل الكتاب، في

 حول( على تحتوي دراسية
 التعليمية المادة الوحدة،

 الوحدة عن عبارة وهي
 بشكل مرفقة الدراسية

 التعلم مصادر الكتروني،
 بالمصادر غنية وهي

.)اإلثرائية



:المقرر ألقسام وصف

 :اإللكترونية األنشطة-3
 النشاط على وتحتوي

 الثاني النشاط و األول
 تصميمها تم وقد

.جديد بأسلوب وتطويرها

 األقسام من وتتكون
:التالية



. والصور كالفيديو تعليمي وسيط عرض خالل الن
 تعليمي وسيط عرض خالل من النشاط موضوع عن عامة  قكرة ويعرض :التمهيد •

.والصور كالفيديو
 تنفيذ بعد تحقيقها الدارس من يتوقع التي والخاصة العامة االهداف توضح :االهداف •

. النشاط
 بشكله النشاط بتنفيذ لتقوم بتمعن االرشادات اقرا الدارس عزيزي :االرشادات •

. الصحيح
 المعايير يوضح الذي الملف وحمل التقييم معايير زر على اضغط :التقييم معايير •

.  النشاط خاللها من مسيقيَ  التي واالسس
 مشاهدة بعد حلها عليك يتوجب التي االسئلة من مجموعة النشاط يتضمن :النشاط •

 تسليمه ذلك وبعد لالجابة العام القالب استخدام ويمكنك المرفق التعليمي الوسيط
).النشاط تسليم( ايقونة على بالضغط

:النشاط ألقسام وصف



:النشاط تسليم

.النشاط تسليم أيقونة على الضغط -1
.)ملف تحميل( النشاط صفحة أسفل إلى الذهاب -2
 على اإلجابة ملف مكان وحدد Browse تصفح زر على اضغط -3

. Open فتح على واضغط حاسوبك
.)الملف هذا تحميل( زر على اضغط -4



:النشاط

:هامة مالحظة

 إجابتك تعديل يمكنك وتسليمه اإلجابة ملف تحميل بعد
 هذه وفي أخرى مرة تسليمها وٕاعادة تصحيحها أو

 أن بشرط تلقائي بشكل السابقة إجابتك حذف يتم الحالة
.متاحه للنشاط المحدده الفترة تكون



:النشاط

االمتحانات وتفصيل األنشطة مقررات عالمات توزيع

 دائرة نظام في متبع هو كما مقرر لكل العالمات توزيع يبقى
 األول النشاط عالمة وترصد واالمتحانات، والتسجيل القبول

 النشاط وعالمة األول التعيين لعالمة الخاصة الخانة في 5%
 بشكل الثاني التعيين لعالمة الخاصة الخانة في %5 الثاني
.درجات لها يرصد وال مقيمة غير النقاش حلقات أن علماً  آلي،



:النشاط

:والثاني األول النشاط وتسليم موعد

 دائرة قبل من تحديدها يتم والثاني األول للنشاط المتاحة الفترة
 الدائرة تحددها التي الفترة نفس وهي واالمتحانات والتسجيل القبول

 الفترة خالل النشاط على باإلجابة الدارس ويقوم الورقية، للتعيينات
 مشرفه إلى الدارس بإجابة الخاص الملف رفع ويتم المحددة

 وال النشاط، داخل لذلك المخصص المكان خالل من األكاديمي
 األكاديمي المشرف إلى إرساله يتم الدارسين من نشاط أي يقبل
  .األكاديمية البوابة مراسالت خالل من



النقاش حلقات

 :النقاش حلقات-4
 المواضيع على وتحتوي
 ويمكن لإلهتمام المثيرة
 هرأي يطرح  أن للدارس

 بالنقاش هزمالئ شاركيو 
 تلك حول االراء وتبادل

.المواضيع



الذاتي التقييم

 اإلجابة خالل من نفسه تقييم الدارس ستطيعي :الذاتي التقييم -5
.النهائي ماقبل ومادة النصفي ماقبل لمادة متنوعةال سئلةألا على



الذاتي التقييم



عزيزي الدارس نتمنى لك التوفيق والنجاح  واخيراً 
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