الجامعة اإلسالمية بغزة
الشئون األكاديمية
مركز التميز والتعليم اإللكتروني
نشرة التعميم المدمج
يعرف التعّمم المدمج عمى أنو استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس دون التخمي عن الواقع
التعميمي المعتاد والحضور في غرفة الصف.

التعّمم المدمج ىو أسموب تدريسي يوظف تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت عمى وجو الخصوص،

المدرسون ،ففي ىذا النوع من التعمّم يتمكن المتعمّم من
لتطوير األساليب اإلعتيادية التي ألفيا
ّ
إعادة ما شرح لو في المقاء الصفي والتأمل في تعمّمو الذاتي بما يتناسب مع قدراتو.

مكونات التعميم المدمج:

*مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين بحيث يمكن لكل متعمم السير في التعمّم حسب حاجتو

وقدراتو.

* إتساع رقعة التعمم لتشمل العالم وعدم اإلقتصار عمى الغرفة الصفية.

* يسمح لمطالب بالتعمم في الوقت نفسو الذي يتعمم فيو زمالؤه دون أن يتأخر عنيم في حال
عدم تمكنو من حضور الدرس.
* يحقق المتعمم من خالل ىذا النوع من التعمم أفضل النتائج ،حيث تظير بعض المؤسسات

التعميمية من تطبيقاتيا األولية لمتعمم المدمج نتائج استثنائية ،إذ وجد أن األىداف التعميمية قد
تحققت بوقت أقل بنسبة ( % (05من االستراتيجيات التقميدية.

عوامل نجاح التعميم المدمج:

التعّمم المدمج ليس جديدًا ،إال أن مكوناتو كانت قاصرة في الماضي في الصفوف الدراسية

ويعد مرشداً في عممية إختيار البدائل األكثر مناسبة لنقل المعرفة ،فثمة
 تحميل المحتوىّ :
العديد من الميارات التي ال يمكن أداؤىا بفاعمية إال من خالل أنماط التدريب المباشرة وجياً

لتشمل ،وال تقتصر عمى ما يأتي:

 التحميل المادي :يؤدي دو ًار ميماً في إختار طريقة توصيل المعمومة المناسبة ،فما يمقى عمى

التقميدية .أما اليوم فإنو يمكن الدمج بين عدد كبير من الطرق واألنشطة التدريبية المختمفة
الصفوف التقميدية.

صفحات الويب.

 -الصفوف االفتراضية.

 -المحادثة الصوتية.

 -البريد االلكتروني.

 -المنتديات العممية.

الحاسوب والبرامج الحاسوبية عمى  - (CD , DVD).مؤتمرات الفيديو.
ميزات التعميم المدمج:
َ
لمتعمّم المدمج العديد من المزايا نمخصيا فيما يأتي:

* التوظيف الحقيقي لتطبيقات التكنولوجيا في المواقف التدريسية من حيث تصفح اإلنترنت

والتعامل مع البريد االلكتروني والمحادثة واستخدام مختمف برمجيات الحاسوب.

* تقميل نفقات التعّمم مقارنة بالتعمّم االلكتروني ،وتوفير جيد ووقت المتعّمم والمعمّم مقارنة

بالتعمّم التقميدي وحده.

* تمكين المتعممين من التعامل مع المدرسين وزمالئيم الطمبة وجياً لوجو ،مما يعزز العالقات

اإلجتماعية والجوانب اإلنسانية بينيم.

لوجو.

الطمبة في الصف أقل كمفة مما يتمقونو عبر مؤتمرات الفيديو.

 تحميل الفئة المستيدفة :من أجل التحقق من البدائل المتاحة لوسائل نقل المعرفة التي ستكون
أكثر فاعمية في تحقيق أىداف األداء المحددة.
 المشاركة في العمل :عمى التعمم المدمج أن يجيد إمكانية المشاركة بين المعمم والمتعمم من
جية ،والمتعممين جميعاً من جية أخرى كفريق عمل أو كفرق عمل لموصول إلى النتائج

المتوقعة.

 التعمّم الذاتي :ينبغي أن يتيح التعمم المدمج لممتعمم المتابعة بنفسو من خالل ما قدم لو في

أثناء عممية التواصل وجياً لوجو أو ما وجد إلكترونياً.

 المعمومات المناسبة :عمى المدرس أن يوجو الطمبة ويرشدىم إلى جميع قنوات الدمج

كاإلنترنت واإلستماع التقميدي والقراءة العادية واإللكترونية...إلخ لموصول إلى المعمومات

والمعارف واإلجابة عن تساؤالت الطمبة بغض النظر عن المكان والزمان لدى المتعمم.

 إعادة إرسال المعمومات م ار اًر :عمى المدرس إعادة إرسال المعمومات بقنوات تعميم مختمفة

ثم تعطى ىذه المعمومات
لمطمبة ،كأن يقدم المدرس درساً تقميدياً في الصفوف العادية ،ومن ّ
لمطمبة إلكترونياً كـ ) (CDأو عمى صفحات اإلنترنت.. Webالخ.
 تصميم ميام وبدائل تعميمية تناسب اإلختالفات بين المتعممين.

المدرس يعد المرشد والموجو لممتعمم،
 عممية التواصل :إن ىذه العممية في غاية األىمية ألن
ّ
المدرس بتوجيو سموكيات المتعمم وأعمالو وتوقعاتو،
لذا من أركان نجاح ىذه اإلستراتيجية أن يقوم ّ
وما يحتاج إليو من أدوات وتقانات ،سواء وجياً لوجو أو عن طريق اإلتصال االفتراضي.

مشكالت التعميم المدمج:
لمتعمم المدمج مشكالت عدة نأتي عمى أىميا:
 عدم النظر بجدية إلى موضوع التعمم المدمج باعتباره إستراتيجية جديدة تسعى لتطوير العممية
التعميمية التعممية.
 صعوبة التحول من طريقة التعمم التقميدية التي تقوم عمى المحاضرة بالنسبة لممدرس،
واستذكار المعمومات بالنسبة لمطمبة إلى طريقة تعمم حديثة.

 مشكمة المغة :فغالبية البرامج واألدوات وضعت بالمغة االنكميزية ،وىذا ما يوجد عائقاً أمام
الطمبة لمتعامل معيا بسيولة ويسر.

 المعيقات المادية :كنقص الحواسب والبرمجيات والشبكات ،وارتفاع أسعارىا نوعاً ما.

 المعيقات البشرية .كعدم توفر األطر المؤىمة والخدمات الفنية في المختبرات ،وغياب برامج
التأىيل والتدريب لمطمبة بصورة عامة.

 المنياج أو المادة الدراسية :والتي ما تزال مطبوعة ورقياً ،لذا ينبغي تحويميا إلى ممفات
الكترونية يسيل التعامل معيا.

 عدم وجود الكفاءة في أجيزة كل الطمبة التي يتدربون عمييا في منازليم.
 صعوبات التقويم ونظام المراقبة والتصحيح والغياب.

 مشاكل إنقطاع التيار الكيربي المستمر مما يحول دون إستخدام الحاسوب واإلنترنت في أي
وقت.

دور المركز:
بدء مركز التميز والتعميم اإللكتروني بتنفيذ التعميم المدمج في الجامعة اإلسالمية ،حيث:

 -وضع تصور مبدئ عن شكل وتصميم صفحة المساق المدمج .

 تم البحث في الكثير من برامج الحاسوب التي تساعد في تصميم المساق المدمج. تم إختيار برنامجين إلستخداميما في تصاميم التعميم المدمج. -يتم تدريب أحدى المعيدات ،إلستخداميما في إنشاء المساق المدمج األول.

 سيتم التنسيق مع مشرف لكل مساق لتجييز المادة العممية المراد تحويميا لمساق مدمج. ننتظر من مدرسي المساق إمداد المركز ببنك أسئمة ومواد ومواقع نت إثرائية لممساق. -يعمل المركز عمى إنشاء منصة لمتعميم اإللكتروني في الجامعة اإلسالمية.

متطمبات تفعيل مساق مدمج:
* تحديد المساق مع توفير (العروض التقديمية ،مواد ومواقع إثرائية ،إمتحانات سابقة لممساق،
يفضل المساقات ذات المحاضرات المصورة(.
* تحديد مدرس لممساق لتوفير المادة العممية الالزمة لمتحويل لمادة تعميمية مدمجة ،والمساعدة
في تحديد المواد اإلثرائية المناسبة.

* يفضل المساقات المفعمة عمى المودل.

