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  :ل*لدلا اذ% #

 ة+ساسألا تاوطخلا •

 شاقنلا2 ةكراشملل

>;و789لإلا
  .حاجنب =

 ةشقانملا م+يقت 8Eياعم •

 .ة+نو789لإلا

 .شاقنلا بادآو دعاوق •

 

 

  كنم ةعقوتملا رومألا Wع فرعتتل ة+نو789لإلا ةشقانملا م+يقت 8Eياعم ةءارق2 أد2ا .١

   .ةكراشملا2 ءدYلا لYق     

  .اهعاYتا ك+ع =9\لا شاقنلا بادآو دعاوق Wع فرعت .٢

  .قمع2 بجأو ةكراشملا دنع دقانلا 8Eكفتلا فظو .٣

>p ة+لاحلا ثادحألا2 وأ ة+صخشلا كتا8lخ2 كتا2اجإ طiر لواح .٤
 ة+عقاولا ةا+حلا =

 .ناqمإلا ردق    

  .كؤالمز هYتكw ام+ف كwأر نع 8lعو شاقنلا كvراشu نم Wع درلا2 مق .٥

 

 

 

 

 

>;و789لإلا شاقنلا2 ةكراشملل ة+ساسألا تاوطخلا
=  

حاجنب  

34و01/لإلا ملعتلل بلاطلا ل$لد    
 لوألا ءزجلا         5

23و0/.لإلا شاقنلا تا%دتنم
4  

م+يقتلا 8Iياعمو بادآلاو دعاوقلا  



 

ة+نو789لإلا ةشقانملا م+يقت 8Iياعم  

  شاقنلا بادآو دعاوق

>p حضوم وه امv شاقنلا دنع كنم ةعقوتملا تا+كولسلا ةفرعم مهملا نم 
= 

  :ة+لاتلا طاقنلا

اقYسم هحرط متي مل كلاؤس وأ كتلخادم نأ نم د�أت .١
�. 

ائ�ش ف+ضت نأ Wع صرحاف ،ةرركم كتلخادم تناv اذإ .٢
�

   .اهل �ادwدج 

>p ع�نتلا لYقتو ،ما89حا2 كwأر نع 8lعو ،ءانب لqش� دقنا .٣
  .تا+فلخلاو ءارآلا =

 .شاقنلا وأ ع�ضوملا روحم نع ج�خت ال .٤

  ال" وأ "قفتأ" لوق Wع �تقت ال سكعلا وأ ام صخش قفاوت تنك اذإ .٥

8�أ كwأر حضو ل2 "كعم قفتأ    �. 

   

 ن7لو ،ةشقانملا م+يقت 8Eياعم Wع ةلثمألا دحأ ضرعتسu =�اتلا لودجلا .ة+نو789لإلا ةشقانملا م+يقت 8Eياعم بلط كقح نم

wامئاد لضف
�

 بولطملا قيقحت نم نكمتت 9\ح شاقنلا2 ةكراشملا لYق ه2 ةصاخلا م+يقتلا 8Eياعم ضرع كذاتسأ نم بلطت نأ 

   .ة+لاع ةدوج2

 

 

 

 

 

 م2يقت /.ياعم بلط كقح نم"
"ة2نو=.>لإلا ةشقانملا  

 
 ٤	= زاتمم ٣ = ديج ٢	= سأب ال ١	= فيعض

 

 ىوتحملا
 راكفألاو

  

 

 ريغ تامولعم وأ ةلمتكم ريغ راكفأ
 .ةقيقد

 

 ةقيقدلا تامولعملا ضعب
 .راكفألا ضعبو

 

 .ةلمتكم راكفأو ةقيقد تامولعم
 

 .ةركتبم راكفأو ةقيقد تامولعم

 
 ليلحتلا
 ريسفتلاو

 

 معد عم راكفألا ضعب نع ريبعتلا
 تاذ تارربملا وأ ةلدألا نم دودحم

 نم ليلقلا حرط .ةلصلا
 .تالؤاستلا

  

 

 عم راكفألا ضعب نع ريبعتلا
 تاذ تارربملا وأ ةلدألاب معد

 ضعب حرط .ةلصلا
 .تالؤاستلا

 

 معد عم راكفألا نع ريبعتلا
 .ةلصلا تاذ تارربملا وأ ةلدألاب
 .ةديجلا تالؤاستلا ضعب حرط

 

 راكفألا نم ديدعلا نع ريبعتلا
 وأ ةلدألاب ةيلاعفب اهمعدو

 ةلئسأ حرط .ةلصلا تاذ تارربملا
 .ةبقاثو ةقيقد

 
  ةغللا
 بولسألاو

 

 .نيحضاو ريغ ضرغلاو ىنعملا
 ضرغلل دودحم مهف راهظإ

 .روهمجلاو
  

 

 نيحضاو ريغ ضرغلاو ىنعملا
 مهفلا ضعب راهظإ .انايحأ

 .روهمجلاو ضرغلل

 

 .نيحضاو ضرغلاو ىنعملا
 .روهمجلاو ضرغلل مهف راهظإ

 

 نيحضاو ضرغلاو ىنعملا
 ضرغلل يوق مهف راهظإ .نيباذجو

 .روهمجلاو
 عقاولاب طبرلا

 براجتب وأ
 ةيصخش

 

 وأ عقاولاب عوضوملا طبر مدع
 .ةيصخشلا براجتلاب

 

 براجتلا وأ عقاولل دودحم طبر
 .عوضوملاب ةيصخشلا

 

 وأ عقاولاب طبرلا ضعب
 .ةيصخشلا براجتلا

 

 براجتلا وأ عقاولل يسيئر طبر
 .عوضوملاب ةيصخشلا

 
 لعافتلا

 

 مدع .دودرلا عم لعافتلا مدع
 .تاشقانم يأ يف ةكراشملا

 

 مدع .دودرلا عم دودحم لعافت
 .تاشقانم يأ يف ةكراشملا

 

 ةفاضإ .دودرلا عم لعافتلا
 .ءالمزلا تاشقانم ىلع دودر

 

 لاعف لكشب دودرلا عم لعافتلا
 دقان لكشب شاقنلا يف ةكراشملاو

 .ءالمزلل يرثمو
  

 



 

 :عجارملا

 

  .ة§�غللا ءاطخألا نم كتالخادم ولخ نم د�أتو ¥صفلا2 بت�ا .٦

 .اه8Eغو ): لثم زومرلا مادختسا وأ ةYضاغلا تاق+لعتلا وأ ة§�خسلا نع دعتبا .٧

  .كسفنل ك8Eغ تاملv بس¬ت الو كتامولعم رداصم ركذا .٨

  .اهلاسرإ لYق اهحقنو كتلخادم عجار .٩

  .تالخادم نم هتفاضإ تمت ام أرقاو ةشقانملل رمتسم لqش� عجرا .١٠

 

   

 
Belin, A. (2019). 5 ways to improve online discussion 

boards. Retrieved 
from https://www.emergingedtech.com/2019/05/5
-ways-to-improve-online-discussion-boards/ 

Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo. 
(n.d.). Online discussions: tips for instructors. 
Retrieved from https://uwaterloo.ca/centre-for-
teaching-excellence/teaching-resources/teaching-
tips/developing-assignments/blended-
learning/online-discussions-tips-instructors 

Gernsbacher, M. A. (2016). Five tips for improving online 
discussion boards. Retrieved 
from https://www.psychologicalscience.org/observ
er/five-tips-for-improving-online-discussion-boards 

Mintu-Wimsatt, A., Kernek, C., & Lozada, H. R. (2010). 
Netiquette: Make it part of your syllabus. MERLOT 
Journal of Online Learning and Teaching, 6(1), 264-
267.  

 

 

دوعس كلملا ةعماج  

King Saud University 

٢٠١٩ 

 


