الفصول االفتراضية
ايتعً ِٝاإليهرت ٖٛ ْٞٚغهٌ َٔ أغهاٍ ايتعً ِٝعٔ بعد ٚ ,ميهٔ تعسٜف٘ بأْ٘ طسٜك١
يًتعً ِٝباضتدداّ آيٝات االتضاٍ اذتدٜج ١ناذتاضب  ٚايػبهات  ٚايٛضا٥ط املتعددٚ ٠
بٛابات اإلْرتْت َٔ أدٌ إٜضاٍ املعًَٛات يًُتعًُني بأضسع ٚقت  ٚأقٌ تهًف ٚ ١بضٛز٠
متهٔ َٔ إداز ٠ايعًُ ١ٝايتعً ٚ ١ُٝٝعبطٗا  ٚقٝاع  ٚتك ِٝٝأدا ٤املتعًُني ٚ .يف َؤضطات
ايتعً ِٝايعاّ  ٚايعاي ٞناملدازع ٚ ,املعاٖدٚ ,ادتاَعات تػتٌُ خطٛات ايتش ٍٛضتٛ
ايتعً ِٝااليهرت ْٞٚيًُكسز عً ٢خطٛات إعداد احملت ٣ٛايتعً ٚ ُٞٝحتدٜد خط١
احملاعسات  ٚحتدٜد زتُٛعات ايطالب املتًك ١ٝيًتعً ِٝااليهرت ٚ ْٞٚإداز ٠ايعًُ١ٝ
ايتعً ٚ ١ُٝٝتك ِٜٛايطالب  ٚإعداد ايتكازٜس  ٚاإلسضاٝ٥ات.
ٚيكد ْػأت عً ٢املطت ٣ٛايدٚي ٞيًتعاٌَ َع ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات ٚغبهات
امل عًَٛات َضطًشات ٚفًطفات َٔ بٗٓٝا ايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝاييت ضتٔ بضدد دزاضتٗا
يف ٖرا ادتصٖٓ َٔٚ , ٤ا ٜٓطًل سدٜجٓا يف ٖرا ادتص ٤عٔ ايفض ٍٛاالفرتاعٚ ١ٝضٝهٕٛ
سدٜجٓا يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
َ فٗ ّٛايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
 أْٛاع ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
 إداز ٠ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
 إَهاْات ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
َ صاٜا ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
 عٛٝب ( ضًبٝات ) ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
 ارتطٛات اييت ظتب إتباعٗا يٓذاح ايتعً ِٝباضتدداّ ايفض ٍٛاالفرتاع.١ٝ
نفهوم الفصول االفتراضية :
ٖٓاى َطُٝات عدٜد ٠يًفض ٍٛاالفرتاعَٗٓ ١ٝا ايفض ٍٛاإليهرتٚ ١ْٝٚايفض ٍٛايرنٚ ١ٝفضٍٛ
ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات ٚايفض ٍٛايتدٚ ١ًٝٝفُٝا  ًٜٞبعض ايتعسٜفات اييت ٚزدت س ٍٛايفضٍٛ
االفرتاع: ١ٝ
 ايفض ٍٛاييت تعتُد عً ٢ايتكا ٤ايطًبٚ ١املعًِ عٔ طسٜل االْرتْت ٚيف أٚقات شتتًف١يًعٌُ عً ٢قسا ٠٤ايدزع ٚأدا ٤ايٛادبات ٚإصتاش املػازٜع.
 ٖ ٞفض ٍٛغب ١ٗٝبايفض ٍٛايتكًٝد َٔ ١ٜسٝح ٚدٛد املعًِ ٚايطالب ٚ ,يهٓٗا عً٢ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات سٝح ال تتكٝد بصَإ أَ ٚهإ ٚ ,عٔ طسٜكٗا ٜتِ اضتشداخ ب٦ٝات
تعً ١ُٝٝافرتاع ١ٝعٝح ٜطتطٝع ايطًب ١ايتذُع بٛاضط ١ايػبهات يًُػازن ١يف ساالت
تعًِ تعا.١ْٝٚ
 ايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝعباز ٠عٔ غسف إيهرت ١ْٝٚتػٌُ عً ٢اتضاالت يضفٛف أ ٚأَانٜٔتٛادد فٗٝا ايطالب ٜٚ ,ستبطَ ٕٛع بعغِٗ ايبعض َٚع احملاعس َٔ خالٍ أضالى أٚ
َٛدات قضري ٠عاي ١ٝايرتدد َستبط ١باألقُاز ايضٓاع ١ٝارتاص ١بتًو املٓطك0 ١

 ٖ ٞأْعُ ١إيهرت ١ْٝٚتتٝح ايتفاعٌ بني َعٌ املعًِ بايضٛت ٚايضٛز َٔ ٠خالٍ عسضناٌَ يًُشت ٣ٛعً ٢اهلٛاَ ٤باغس َٔ ٠خالٍ ايػبه ١ايداخً ١ٝارتاص ١بٛشاز ٠ايرتب١ٝ
ٚايتعً ِٝأ ٚايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات َٔ خالٍ َٓاقػات تفاعً ١ٝبني ايطًبٚ ١املعًِ ٚبني
ايطًب ١بعغِٗ ايبعض ٚبني املدازع املدتًفَ ٖٛٚ , ١ا ٜعسف بايتعًِ ٚايتفاعٌ ايتصاَين.
 عباز ٠عٔ غسف ١قد ته ٕٛإسد ٣ايٛسدات اييت ٜتهَٗٓ ٕٛا َسنص َضادز ايتعًِ يفاملدزضٜٚ , ١تِ جتٗٝص ايػسف ١بٛصالت ٚأضالى أ ٚباضتدداّ َٛدات قضري ٠عاي ١ٝايرتدد
تستبط عاد ٠بايكُس االصطٓاع ٞأ ٚبٛضا ٌ٥اتضاٍ أخس , ٣عٝح ٜتُهٔ املتعًُ ٕٛاملتٛاددٕٚ
يف ايفضٌ االفرتاع َٔ ٞايتٛاصٌ َع َعًِ أَ ٚتعًُني آخس ٜٔيف َٓاطل دػسافَ ١ٝتعدد. ٠
 أدٚات ٚتكٓٝات ٚبسزتٝات عً ٢ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات متهٔ املعًِ َٔ ْػس ايدزٚعٚاألٖداف ٚٚعع ايٛادبات ٚاملٗاّ ايدزاضٚ ١ٝاالتضاٍ بطالب٘ َٔ خالٍ تكٓٝات َتعدد , ٠نُا
أْٗا متهٔ ايطايب َٔ قسا ٠٤األٖداف ٚايدزٚع ايتعًٚ ١ُٝٝسٌ ايٛادبات ٚإزضاٍ املٗاّ
ٚاملػازن ١يف ضاسات ايٓكاش ٚاذتٛاز ٚاالطالع عً ٢خطٛات ضري ٙيف ايدزع ٚايدزد ١اييت
سضٌ عًٗٝا ٚ ,تٓكطِ ٖر ٙاألدٚات إىل قطُني :
 أدٚات ٚتكٓٝات غري تصآَ ( ١ٝيف أٚ ٟقت ٚأَ ٟهإ ) َجٌ تضفح ايدزٚع
ايتعًٚ ١ُٝٝايرتاضٌ بني ايطايب ٚاملعًِ ْٚكٌ املًفات ٚايٛثا٥ل ٚايرتاضٌ عرب
ايربٜد اإليهرت.ْٞٚ
 أدٚات ٚتكٓٝات تصآَ ( ١ٝيف ْفظ ايٛقت  َٔٚأَ ٟهإ ) َجٌ احملادث١
ايٓضٚ ١ٝايضٛت ١ٝبني ايطالب بعغِٗ بعض َٚع َعًُ.ِٗٝ
أنواع الفصول االفتراضية :
ميهٔ تكط ِٝايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝإىل قطُني ٚذيو سطب األدٚات ٚايربزتٝات ٚايتكٓٝات املطتددَ١
يف ٖر ٙايفض.ٍٛ
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ٜٚطًل عًٗٝا ايبعض بأْعُ ١ايتعًِ االيهرت ْٞٚايراتٚ ٞاييت متهٔ ايطًبَ َٔ ١سادع ١املاد ٠ايتعً١ُٝٝ
ٚايتفاعٌ َع احملت ٣ٛايتعً َٔ ُٞٝخالٍ ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات بٛضاط ١ب ١٦ٝايتعًِ ايراتٖٛٚ ٞ
َا ٜعسف بايتعًِ ٚايتفاعٌ غري ايتصاَين ٖٚ ,ر ٙايفض ٍٛال تتكٝد بصَإ ٚال َهإ  ,يرا فٗ ٞتطتددّ
بسزتٝات ٚأدٚات غري تصآَ ١ٝتطُح يًُعًِ ٚايطايب بايتفاعٌ َعٗا د ٕٚسدٚد يًصَإ ٚاملهإ َٔٚ
أَجًٖ ١ر ٙاألدٚات :
 أدا ٠ايتُازٚ ٜٔايٛادبات املٓصي.١ٝ
 قسا ٠٤ايدزٚع .
 ضاسات اذتٛاز ٚايدخ ٍٛيف َٓاقػات غري آَْ ١ٝع املعًِ أ ٚايطًب ١فُٝا ب.ِٗٓٝ
 قا ١ُ٥املساضالت بني املعًِ ٚطالب٘ ٚبني ايطالب بعغِٗ ايبعض.
 قا ١ُ٥ايدزدات.
 إزضاٍ األعُاٍ ٚاملػازٜع إىل املعًِ.
 َٔٚأَجًٖ ١ر ٙايفضَ ٍٛا : ًٜٞ
بسْاَر املكسزات ايدزاض:www.moodle.com ( moodle ) ١ٝ
ٜعترب ٖرا ايربْاَر َٔ ايرباَر املفتٛس ١املضدز أ ٟأْ٘ زتاْ ٞاالضتدداّ ٜطتطٝع املعًِ إٔ ٜغع٘ يف
َٛقع٘ َ ٖٛٚعسب تعسٜباً ناَالً ٚميهٔ ٖرا ايربْاَر املعًِ َٔ ٚعع َكسز ٙايدزاض ٞعً ٢ايػبه١
ايعامل ١ٝيًُعًَٛات بهٌ ٜطس ٚضٗٛي ١سٝح تتٛفس عدَ ٠طتٜٛات ٖ: ٞ

ٚ -1عع املكسزات ايدزاض ١ٝسطب أضابٝع ايدزاض.١
ٚ -2عع املكسزات ايدزاض ١ٝسطب املٛعٛعات ٚاألدصا. ٤
ٚ -3عع املكسزات ايدزاض ١ٝدفعٚ ١اسد ٠عً ١٦ٖٝ ٢زتُٛعات.
ٜكدّ ايربْاَر يًُعًِ إَهاْ ١ٝتكد ِٜاألْػط ١ايتاي ١ٝيطالب٘ :
األْػط ١املسدع ٖٞٚ : ١ٝتتٓٛع َٔ نتب َٚسادع ٜطسدٖا املعًِ يطالب٘ أٚ

َٛاقع عً ٢ايػبه ١أ ٚصفشات داخٌ املٛقع.
األْػط ١ايتطبٝك ٖٞٚ : ١ٝتتطًب َٔ ايطايب إٔ ٜسضٌ ملعًُ٘ َكاال ضٛا ٤عٔ

طسٜل ايهتاب ١املباغس ٠أ ٚإزضاي٘ عًًَ ١٦ٖٝ ٢ف  َٔٚ ,ثِ ٜك ّٛاملعًِ بايتعًٝل عً ٢ذيو
ايٓػاط ٚإعطا ٤ايطايب ايدزد ١اييت ٜطتشكٗا.
ايتُازٚ ٜٔايٛادبات  ٖٞٚ :تتٓٛع َٔ اختٝاز َٔ َتعدد ٚأض ١ً٦ايضٛاب ٚارتطأ

ٚأض ١ً٦اإلدابات ايكضري ٚ ,بعد أدا ٤ايطايب يًتُسٜ ٜٔعط ٢دزدت٘ يف ذيو ٚ ,تٛدد خٝازات
َتعدد ٠يًُعًِ يف ٚع ايتُس ٜٔنإٔ ميهٔ ايطايب َٔ سٌ ايتُس ٜٔملسٚ ٠اسد ٠أ ٚيعدَ ٠سات
ٚحتدٜد فرت ٠ايتُس. ٜٔ
اضتفتا٤ات ٜ :طتطٝع املعًِ إٔ ظتس ٟاضتفتا٤ات يف نٌ دص َٔ ٤أدصاَ ٤كسزٙ

يطالب٘ ٚاذتض ٍٛعٌ ايٓتا٥ر ساٍ ايتضٜٛت عًٗٝا.
املػازن ١يف اآلزاٚ : ٤ذيو عرب ضاسات اذتٛاز .

ٜٚكدّ ايربْاَر يًُعًِ تكسٜساً ناَال عٔ شٜازات ايطالب يًُٛقع ٚايدزدات اييت سضًٛا عًٗٝا
ٚاألْػط ١اييت قاَٛا بتطًُٗٝا.
 - 2الفصول االفرتاضية التزامنية (: ( Synchronous
ٖٚر ٙايفض ٖٞ ٍٛفض ٍٛغب ١ٗٝبايكاعات ايدزاضٜ ١ٝطتددّ فٗٝا املعًِ أ ٚايطايب أدٚات ٚبسزتٝات
َستبط ١بصَٔ َعني ( أٜ ٟػرتط فٗٝا تٛادد املعًِ ٚايطايب يف ْفظ ايٛقت د ٕٚسدٚد يًُهإ ) َٔٚ
أَجًٖ ١ر ٙاألدٚات :
ايًٛسات ايبٝغا ٖٞٚ : ٤تطاعد مجٝع ايطًب ١عً ٢املػازن ١يف ايهتاب ١عًٗٝا .

املػازن ١يف ايرباَر َ :جٌ ايعٌُ عً ٢أسد بساَر املهتب ( حتسٜس ْضٛظ – عسٚض

 )...تطاعد ايطًب ١يًعٌُ ضٜٛاً.
َؤمتسات ايفٝد (Videoconferencing) ٜٛايتٛاصٌ بايضٛت ٚايضٛزٚ ٠ايٓط

بني املعًِ ٚطالب٘ ٚبني ايطالب بعغِٗ ايبعض.
َؤمتسات ايضٛت ) ) Audioconferencingايتٛاصٌ بايضٛت ٚايٓط بني املعًِ

ٚطالب٘ ٚبني ايطالب بعغِٗ ايبعض.
غسف ايدزدغ : ١ايتٛاصٌ بايٓط بني املعًِ ٚطالب٘ ٚبني ايطالب بعغِٗ ايبعض.

 َٔٚاألَجً ١عً ٢بعض بسزتٝات ايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝايتصآََ ١ٝا : ًٜٞ
بسْاَر (Paltak ) www.Paltak.com

ٜٚعد أقدّ بسْاَر يًشٛاز املسٚ ٞ٥ايضٛتٚ ٞايٓضٚ ٞأنجسٖا اْتػازا.
بسْاَر(Room talk ) www.roomtalk.com

بسْاَر دٝد ميهٔ املعًِ َٔ اَتالى غسف ١صف خاص ١ب٘ ٚبطعس َعك.ٍٛ
بسْاَر )hpe Virtual Classroom ) www.hpe-learning.com

بسْاَر دٝد ٜتُٝص بٛادٗات مجٚ ١ًٝضٗٛي ١ايدخ ٍٛيًضف.

بسْاَر (Centra ) www.centra.com

بسْاَر ميهٔ إٔ ٜه ٕٛأٜغا فضٌ افرتاع ٞغري تصاَين.
بسْاَر )Learnlinc ) www.edtlearning.com

ٜتُٝص بإَهاْٚ ١ٝدٛد َدزب يًُعًِ ٜطاعد ٙعًَ ٢ساقب ١ايدزدغ ١ايٓضٚ ١ٝتٓع ِٝاملػازنات
إدارة الفصول االفتراضية :
إٕ ايكدز ٠عً ٢إداز ٠ايضف تعترب َٔ مسات املعًِ ايٓادح ٚيهٔ ايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝال تتطًب
ٚدٛد املعًِ َٚع ذيو فٗ ٞحتتاز إداز ٠دٝدٚ ٠يهٓٗا أٜغا إداز ٠ايهرت. ١ْٝٚ
بسْاَر إداز ٠ايفضٌ اإليهرت: Top 2000 ْٞٚ
ٜعط ٞايربْاَر يًُدزع ايكدز ٠ايهاًَ ١عً ٢ايتشهِ ظُٝع أدٗص ٠ايطًبٚ ١إٔ تتعدد ايٛظا٥ف
املٛدٛد ٠بايربْاَر ستٜ ٢تطٓ ٢يًُدزع اضتدداّ أنجس َٔ أضًٛب يف غسح املٓاٖر ٚاألِٖ َٔ ذيو
إٔ ٜه ٕٛايربْاَر بايًػ ١األّ يًُدزع ٚ ,هلرا ايػسض قـدَـت غسن ١آز اْد آز إزٜبٝا بسْاَر (تٛب) 2000
يًفض ٍٛاإليهرت ١ْٝٚاملتعدد ايًػات (ثٓا ٞ٥ايًػ ١عسب/ ٞاصتًٝص ٟيًُٓطك ١ايعسب ١ٝفكط) اييت تعطٞ
املدزع ايتشهِ ايهاٌَ ٚاملتعدد ايٛظا٥ف عرب يٛس ١ايتشهِ ايفسٜد ٠ايتضُ ِٝاملبين عً ٢ضٗٛي١
االضتدداّ ٚايفاعً ١ٝاملطًكٜ , ١تُٝص ٖرا ايربْاَر بك ٠ٛاضتدداَ٘ يتكٓ ١ٝايٛضا٥ط املتعددْ( ٠ت,
ضُٓٝا...اخل ,).باإلعاف ١إىل ٚظا٥ف ايفض ٍٛاإليهرت ١ْٝٚاألضاض( ١ٝبح,تٛدَ ,٘ٝساقب....١اخل ) ,
ٚاضتدداَ٘ ايغ ٌٝ٦ملٛازد أدٗص ٠اذتاضب (فكط %30يف ايعاد , )٠أسد أفغٌ ممٝصات ايربْاَر أْ٘ ميهٔ
يًُدزع اضتدداّ غاغتني َٛصٛي ١عً ٢دٗاش ٙعٝح ته ٕٛغاغ ١نًٛس ١حتهِ َٚتابع ٚ ١تهٕٛ
األخس ٣نػاغ ١عسض املٛاد ايتعً ١ُٝٝألدٗص ٠ايطالب .

إنكاناة الفصول االفتراضية :
غايباً َا تتػاب٘ اإلَهاْات يرباَر ايفض ٍٛاالفرتاعٚ ١ٝميهٔ تعداد ٖر ٙاإلَهاْات فُٝا :ًٜٞ
 -1حتدخ املعًِ بايضٛت يطالب٘ َ ,ع إَهاْ ١ٝحتدخ ايطالب بسفع أٜد. ِٜٗ
 -2اضتدداّ إَهاْ ١ٝاملػازن ١يف ايرباَر فٝطتطٝع املعًِ َجال تػػ ٌٝعسض عً ٢دٗاشٙ
ٚإتاس ١زؤٜت٘ يطالب٘  ,نُا ٜطتطٝع تػػ ٌٝبسْاَر َعاجل ايٓضٛظ ٚعسض بعض األٚزام
َٔ خالهلا.
ٚ -3دٛد خاْ ١يًُٓاقػ ١ايٓض.١ٝ
 -4إَهاْ ١ٝإزضاٍ أضْٛ َٔ ١ً٦ع (االختٝاز َٔ َتعدد ) أ ( ٚصح ٚخطأ) ٚإظٗاز ايٓتٝذ١
َباغس ٠يًطالب.
 -5ايتشهِ يف دخٚ ٍٛخسٚز ايطالب َٔ غسف ١ايضف.
 -6إزضاٍ ًَف إىل مجٝع ايطالب.
 -7ته ٜٔٛزتُٛعات ْكاش .
 -8تٛشٜع االضتطالعات ٚاالضتفتا٤ات بني ايطالب.
ٚ -9دٛد ايًٛس ١ايبٝغا ٤ايتفاعً ١ٝاملتعدد.٠
 -10تطذ ٌٝاحملاعس ٠بايضٛت ٚايضٛز ٠اييت تتِ يف غسف ١ايضف.
 -11املػازن ١يف دٛي ١تصآَ ١ٝعًَٛ ٢اقع ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات عٝح ٜس٣
ايطالب املٛاقع اييت ٜتِ تضفشٗا َٔ قبٌ املعًِ.
 -12إَهاْ ١ٝإزضاٍ ايسضا َٔ ٌ٥ايطايب يًُعًِ ٚايعهظ.
َٚع ٖر ٙاملصاٜا املتعدد ٠هلر ٙايرباَر  ,إال أْٗا َا شايت ستدٚد ٠االضتدداّ خاص ١يف ايد ٍٚايعسب١ٝ
ٜٚعٛد ايطبب يف ذيو إىل ععف ضسع ١االتضاٍ بايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات إذ إٔ تكٓ ١ٝايفضٍٛ

االفرتاع ١ٝحتتاز يف ايػايب إىل اَتالى املعًِ عاي ٞاملٛاصفات إعاف ١إىل ضسع ١عاي ١ٝيف االتضاٍ
ستٜ ٢تُهٔ ايطالب َٔ َػازنت٘ ايبٝاْات.
ٖٓ َٔٚا نإ البد إٔ ضتدد أِٖ َصاٜا ٚعٛٝب ايفض ٍٛاالفرتاعٚ ١ٝاييت ضٓٛعشٗا فُٝا .ًٜٞ

نزاىا الفصول االفتراضية :
 االطتفاض يف ايتهًف : ١فايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝال حتتاز إىل قاعات دزاضٚ ١ٝال حتتاز إىلضاعات َدزض ١ٝنُا أْٗا ال حتتاز إىل َٛاصالت ٚأدٚات َدزضَ ١ٝهًف.١
 تػط ١ٝعدد نبري َٔ ايتالَٝر ٚايطالب يف َٓاطل دػساف ١ٝشتتًفٚ ١يف أٚقاتشتتًفٚ ١يف أٚقات شتتًف.١
 إَهاْ ١ٝايتٛضع د ٕٚقٛٝد َٔ سٝح عدد ايطالب ٚأعُازِٖ . ايطسع ١ايعاي ١ٝيف ايتعاٌَ ٚاالضتذابٚ ١تكً ٌٝاألعبا ٤عً ٢اإلداز ٠ايتعً , ١ُٝٝفٗ ٞالحتتاز إىل َتابع ١يًشغٛز ٚايػٝاب أ ٚزصد ايدزدات فهٌ ٖرا ٜتِ بػهٌ إيهرت.ْٞٚ
 ايهِ ايهبري َٔ األضظ املعسف ١ٝاملطدس ٠يًكاعات االفرتاع , ١ٝمما ٜػذع ايطايب عً٢املػازن ١د ٕٚخٛف .
 إٔ عًُ ١ٝايتعًِ مل تعد ستضٛز ٠يف تٛقٝت أَ ٚهإ ستدد ٜٔأَ ٚغبٛط ١يف ددٍٚصازّ  ,بٌ بإَهإ ايطايب إٔ ٜتعًِ يف أٚ ٟقت ٚأَ ٟهإ.
 ايتفاعٌ املطتُس ٚاالضتذاب ١املطتُسٚ ٠املتابع ١املطتُس ٠نٌ ٖرا ٜتِ بػهٌ إيهرتْٞٚد ٕٚإعاف ١أعبا ٤عً ٢اإلداز ٠املدزض.١ٝ
 ال حتتاز إداز ٠ايفض ٍٛايدزاض ١ٝاالفرتاعَٗ ١ٝازات تكٓ ١ٝعاي ١ٝضٛا َٔ ٤املعًِ أٚايطايب أ َٔ ٚاإلداز ٠ايتعً.١ُٝٝ
 إعفا ٤املعًِ َٔ األعبا ٤ايجك ١ًٝباملسادعٚ ١ايتضشٝح ٚزصد ايدزدات ٚايتٓعٜٚ ِٝتٝح ي٘ايتفسغ ملٗاَ٘ ايتعً ١ُٝٝاملباغسٚ ٠حتطني األداٚ ٤االزتكا ٤مبطتٛاٚ ٙايتعاٌَ َع ايتكٓٝات
اذتدٜجٚ ١ايٌٓٗ َٔ املعازف ٚانتطاب املٗازات ٚارتربات .
 إَهاْ ١ٝحتدٜح املكسزات ايدزاض ١ٝبهٌ ضٗٛي.١ تطٗ ٌٝاذتض ٍٛعً ٢املعً ١َٛيف أٚ ٟقت  َٔٚأَ ٟهإ. إتاس ١ايفسص ١أَاّ ايطالب يًٓكاش َع طالب آخس َٔ ٜٔأَانٔ شتتًفٚ ١ثكافاتشتتًف.١
 َساعا ٠ظسٚف املعًُني ٚايطالب اير ٜٔقد حتسَِٗ اإلعاق ١أ ٚاملسض َٔ اذتغٛز إىلاملدزض ١فُٝهٔ يًُعًِ أ ٚاملعًُ ١إيكا ٤ايدزٚع َٔ بٝت٘ ٚنريو ايطالب ميهٔ إٔ عتغس
ايدزٚع َٔ بٝت٘ .
 جتُع ايفض ٍٛاالفرتاع ١ٝيف تكد ِٜايدزٚع بني ايضٛت ٚايٓط ٚايضٛزٚ ٠بتكٓ١ٝعاي.١ٝ
 ميهٔ تطذ ٌٝزدٚد ايطالب ٚختصٜٗٓا بطٗٛيٚ ١نريو ختصٚ ٜٔادباتِٗ ٚأعُاهلِ ٖٚراٜطٌٗ َتابعتِٗ .
 -ضسع ١ايٛص ٍٛيًُعً َٔ ١َٛخالٍ ايتعاٌَ املتصأَ َع االْرتْت ( إثٓا ٤ايدزع ).

سلتياة ( عيوب) الفصول االفتراضية:
 ععف ايتفاعٌ املتبادٍ بني املعًِ ٚاملتعًِ صعٛب ١حتدٜد ٚاختٝاز أضًٛب ايتك ِٝٝايرٜٛ ٟفس َؤغساً دقٝكاً ٜٛعح َد ٣حتكٝلبسْاَر ايتعً ِٝعٔ بعد ألٖداف٘ .صعٛب ١عداد بساَر ايتعً ِٝعٔ بعد بػهٌ عتكل ايػسض
َٓٗا .

 اضتدداّ األغهاٍ األنجس فعاي َٔ ١ٝايتعً ِٝعٔ بعد ٜهَ ٕٛعتُد عً ٢ايهُبٛٝتسٚاإلْرتْت ٚبايتايٜ ٞه ٕٛأنجس تهًفٚ ١عتتاز يتتٛافس ايبٓ ١ٝاألضاض ١ٝاييت قد ال تتٛفس يف
ايبالد ايٓاَ. ١ٝ
 االفتكاز يًٓٛاس ٞايٛاقع ١ٝيف عًُ ١ٝايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملباغس أِٖ عٛٝب ٖرا األضًٛب يفايتعً ِٝاير ٟعتتاز يف بعض اذتاالت يًُطات إْطاْ ١ٝبني املتعًِ ٚاملدزعٚ ,طتط ٖٓا
باذتدٜح ايف٦ات اييت ظتد ٟفٗٝا ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملباغس ٚسايٝا صتد اْ٘ ٜطتٗدف طالب
املسسً ١ايجاْ ١ٜٛبػهٌ زٝ٥ط ٞثِ طًب ١ادتاَعات ٚاملٗٔ األخسَ ٣جٌ األطباٚ ٤املٗٓدضني أٟ
بػهٌ أ ٚبآخس ايتدزٜب املؤضط ٞايرٜ ٟتًكا ٙايعاًَٚ ٕٛايفٓ ٕٛٝيف املؤضطات ٚايػسنات
ايهبري ٠عً ٢اختالف زتاالتٗا.
 ٖٓاى َٛاد تعً ١ُٝٝتضًح يًتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملباغس ٚحتكل فعاي ١ٝنبري ,٠فُجالميهٓين إٔ أغسح يو َطٛالً عٔ ظاٖس ٠عًُ ١ٝطبٝعٚ ١ٝيهٔ يسسًَ ١دزض ١ٝأ ٚايرٖاب إىل
املدترب َٚػاٖدٖ ٠ر ٙايعاٖس ٠بضٛزَ ٠باغس ٠إٔ ٜػين عٔ نٌ ادتٗد اير ٟميهٔ إٔ ْبري٘
يف ْعاّ ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملباغس يػسح تًو ايعاٖس ,٠أ ٟإٔ َاد ٠ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملباغس
ظتب إٔ تهَٓ ٕٛاضب ١ي٘ َٚال ١ُ٥ألضًٛب٘.
 ايضعٛب ١إٜضاٍ األساضٝظ عرب ايٛضا٥ط ايٓض ١ٝايفٛز ١ٜخاص ١ايػغب ,يهٓٗا يٝطتَطتش ١ًٝسٝح ٜعتُد ذيو عً ٢منٚ ٛتطٛز اجملتُع ْٛٚع٘ ٜ ٌٖٚطتددّ االتضاٍ
اذتكٝك(ٞايبػسٚ )ٟاالفرتاع-7 ٞايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚقد ٜه ٕٛشترتم َٔ قبٌ أْاع آخسٜٔ
عً ٢االْرتْت يريو ال بد َٔ تٛفس أْعُ ١محا ١ٜق. ١ٜٛ
 عتتاز ايتعً ِٝااليهرت ْٞٚأدٗصَ ٠تطٛز ٠ددا حتتاز حتدٜح َطتُس .ٚبايسغِ َٔ ٚدٛد بعض ايطًبٝات يفض ٍٛااليهرت ١ْٝٚإال اْ٘ ميهٓٓا ايتػًب عًٗٝا خضٛصا إذا نإ
َسدٚدٖا ايعًُ ٞدٝدا عً ٢أبٓآ٥ا ايطالب .

الخطواة التي ىجب أن نتتعها لنجاح التعليم ةاستخدام الفصول
االفتراضية:
 -1ايتٛاصٌ َع ايتكٓ:١ٝ
يٓذاح ايتعً ِٝايفٛز ٟظتب إٔ ٜه ٕٛيد ٣املػازنني ايكدز ٠عً ٢االتضاٍ عٔ طسٜل ٖر ٙايٛضاٌ٥
بطٗٛيٜٚ ١طسٚ ,أِْٗ َعتاد ٕٚعًٗٝاٚ ,ذيو ست ٢ال حتدخ أَ ١ٜػهالت أ ٚإسطاع بايفسدَ ١ٜع ٖرٙ
ايتطٛزات.
 -2اإلدسا٤ات ٚايتٛدٗٝات:
ال بد إٔ ته ٕٛايتٛدٗٝات ٚاإلدسا٤ات غري َكٝد ,٠فايتٛدٗٝات ايضازَ ١دداً تؤد ٟإىل إظتاد عكبات يف
أثٓا ٤اذتٛاز ٚايٓكاش ,مما ٜؤد ٟإىل حتفغ املػازنني.
 -3املػازن: ١
تعد املػازن َٔ ١األغٝا ٤األضاع يٓذاح ايتعً ِٝايفٛزٚ ,ٟإثسا ٤ايٓكاش ٚتبادٍ املعسف ,١فاملعًِ عً٘ٝ
طسح األض ١ً٦اييت حتفص ايطالب عً ٢إبدا ٤آزاَٚ ِٗ٥السعتِٗ.
 -4ايتعً ِٝاملػرتى :
ادتٗٛد املػرتن ١بني ايطالب تطاعدِٖ عً ٢إصتاش َطت ٣ٛأعً َٔ ٢املعسف ,١يرا ظتب إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
تفاعٌ َٔ ايطالب َع أضاترتِٗ ٚنريو بني ايطالب فُٝا ب ٖٛٚ ِٗٓٝاألفغٌ.
 -5ايتك:ِٜٛ
عً ٢املػازنني عٌُ تك ِٜٛألعُاهلِ فُٝا بٚ ,ِٗٓٝنريو إزضاٍ َالسعاتِٗ ٚآزا ِٗ٥س ٍٛأدا٤
أصدقا ِٗ٥يف أثٓا ٤ضري ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

انتهى ..

