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التعليم المدمج

التقليدي والتعلم اإللكتروني م يالتعلهو خليط بين 

مدمججامعة القدس المفتوحة تطرح كافة مقرراتها بنمط التعليم ال

التعليم
يالتقليد

التعلم 
اإللكتروني



التعليم المدمج
ج

التعليم المدم

التعليم التقليدي

محاضرات صفية

الكتاب المقرر

التعيينات واإلمتحانات

التعلم اإللكتروني

محاضرات عبر اإلنترنت

محتوى تعلم رقمي

وسائل اإلتصال والتواصل



خدمات التعليم المدمج

توفر الجامعة مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم التعليم المدمج

https://ecourse.qou.edu
http://dspace.qou.edu

https://slideshare.qou.edu https://qtube.qou.edu

https://tadreeb.qou.edu

https://ecourse.qou.edu/
http://dspace.qou.edu/
https://slideshare.qou.edu/
https://qtube.qou.edu/
https://tadreeb.qou.edu/


.التعليميالفرعفيالصفيةاللقاءاتحضور1.

.وتسجيالتهااالفتراضيةاللقاءاتحضور2.

.النقاشحلقاتفيالمشاركة3.

.الملفاتادارةمنالهامةالملفاتتحميل4.

.اإللكترونيالمقررفيالتعليميالمحتوىمناالستفادة5.

ررالمقومنسقالمقررمدرسيرسلهاالتيوالتوجيهاتالرسائلمتابعة6.

.المفتوحالتعليمومركز

تفاعل الطلبة في التعليم المدمج



الحزم التدريبية

منهجية حزمة التدريب

التدريب

الفئة 

المستهدفة

طريقة المشاركةالمدربون

مقرر ال)تقنيات التعلم االلكتروني 1

ة، االلكتروني، البوابة األكاديمي

(الصف االفتراضي

ورشة وجاهية 

في كل فرع 

دراسي

فنيو التعلمالطلبة

ي االلكتروني ف

الفروع

يق يقوم كل فني تعلم الكتروني بالتنس

واالعالن عن الورشة

يعمم الرابط من خالل مراسالت مركز تعلم ذاتيالطلبةتعلم ذاتيالبوابة االكاديمية وخدماتها2

يةالتعليم المفتوح على البوابة األكاديم

يعمم الرابط من خالل مراسالت مركز تعلم ذاتيالطلبةتعلم ذاتيالمقرر االلكتروني وخدماته3

يةالتعليم المفتوح على البوابة األكاديم

استخدام الصف االفتراضي 4

WizIQ

يعمم الرابط من خالل مراسالت مركز تعلم ذاتيالطلبةتعلم ذاتي

يةالتعليم المفتوح على البوابة األكاديم

البريد االلكتروني )االنترنت 5

(ومهارات البحث

يعمم الرابط من خالل مراسالت مركز تعلم ذاتيالطلبةتعلم ذاتي

يةالتعليم المفتوح على البوابة األكاديم

ورشات عمل لبناء القدرات في التعليم المدمج تعقد فصليا  



الوصول الى البرامج التدريبية

خاللمنالدخول

المقرراتصفحة

االلكترونية

https://ecourse.qou.edu

https://ecourse.qou.edu/


ورشة في تقنيات التعلم االلكتروني

برمختفنيويعقدهاوجاهيةعملورشة

فصلكلبدايةااللكترونيالتعلم

األدواتلتوضيحالفروعفيدراسي

االلكترونيالتعلمفيالمستخدمة

.عليهاالتدربوكيفية



.المفتوحةالقدسلجامعةفيديوقناة1.

.مسجلةلمحاضراتتعليميفيديو1000منأكثرعلىتحتوي2.

.المصورةالجامعةألنشطةفيديوهاتعلىتحتوي3.

الجامعة للفيديو التعليميقناة

http://qtube.qou.edu



التعليميةالتقديميةالعروضومشاركةلقراءةمنصة1.

مشاركة العروض التعليمية

http://slideshare.qou.edu



.الرقميالتعلممصادرعلىيحتويمستودع1.

مستودع المحتوى الرقمي

http://dspace.qou.edu



البوابة األكاديمية

لكترونياالبالتعلمالمتعلقةالهامةوالرسائلالتدريبروابطبارسالالمفتوحالتعليممركزيقوم1.

.األكاديميةالبوابةعبراالفتراضيةواللقاءات

للقاءاتواااللكترونيبالمقررالمتعلقةللطلبةالتوجيهيةالرسائلبارسالالمقررمنسقيقوم2.

.االفتراضية



البوابة األكاديمية

.االلكترونيالمقررالىالدخول1.

.االفتراضيةواللقاءاتالمقررعناستفساراتاليالمقرر،منسقمراسلة2.

.المقررمدرسمراسلة3.



:يةااللكترونالمقررصفحةتقدمهاالتيالخدماتفيالفاعلةالمشاركة

االفتراضيةاللقاءات-

النقاشحلقات-

العامالمنتدى-

الملفاتإدارة-

المقرر االلكتروني



علىتحتويالمقرر،خطة-

واألهدافالمقرروصف

المطلوبةوالوحدات

النصفيباالمتحان

وأيةوالتقويموالنهائي

.أخرىمالحظات

المقرر االلكتروني



علىتحتويالملفات،إدارة-

التيالهامةالملفات

دراستك،فيتساعدك

ومنسقمدرسبهايزودك

المقرر

المقرر االلكتروني



علىتحتويالملفات،إدارة-

التيالهامةالملفات

دراستك،فيتساعدك

ومنسقمدرسبهايزودك

المقرر

المقرر االلكتروني



المقرر االلكتروني

جدولعلىتحتوياالفتراضية،اللقاءات-

قاءاتاللتسجيالتوعلىاالفتراضيةاللقاءات

.السابقةالفصولمن



.المقرروحداتفيالمواضيعألهمنقاشساحةالنقاش،حلقات-

المقرر االلكتروني



المقررحولاستفساراتأيةطرحيمكنكالعام،المنتدى-

المقرر االلكتروني



الىممقسللمقررمييالتعلالمحتوىعلىتحتويالتعلمية،الوحدات-

حاضرةمتعليمي،فيديو)علىتحتويتعلميةوجلساتوأقساموحدات

(ذاتيتقييمتدريبات،مسجلة،

المقرر االلكتروني



ةكليمقررات)باستثناءافتراضيينلقائينلهاالمقرراتكافة-

يسل(التخرجمشروعالعملية،التربيةالميداني،التدريبالزراعة،

.لقاءاتلها

حلولوأسئلةمناقشةفيهويتمبأسبوعالنصفيقبلاألولاللقاء-

.سابقةالمتحانات

وحلولأسئلةمناقشةفيهويتمبأسبوعالنهائيقبلالثانياللقاء-

.سابقةالمتحانات

القاءات االفتراضية



القاءات االفتراضية



.الفرعفيااللكترونيالتعلممختبرفنيمراجعةيمكناستفسارألي

183داخلي2423160-02المركزهاتفرقم

187،185،129،151:داخليااللكترونيالتعلمقسم

176،165:داخليااللكترونيالتدريبقسم

:االلكترونيالبريد

olc@qou.eduالمفتوحالتعليممركز

elearning@qou.eduااللكترونيالتعلمقسم

etraining@qou.eduااللكترونيالتدريبقسم

اإلتصال بمركز التعليم المفتوح

mailto:olc@qou.edu
mailto:elearning@qou.edu
mailto:etraining@qou.edu

