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اعتبارات	مهمة	لجلسة	الفصول	االفتراضية	
		

	

Designed by katemangostar / Freepik

في	هذا	الدليل

اعتبارات	مهمة	لجلسة	الفصول	
االفتراضية		

نصائح	قبل	بداية	جلسة	الفصل	
االفتراضي	

نصائح	أثناء	جلسة	الفصل	االفتراضي	

الدعم	الفني		

مراعاة	ذوي	االحتياجات	الخاصة	

١- تعرف على أداة فصلك االفتراضي
يـفضل دائـًما عـند اسـتخدام أي أداة جـديـدة أن يـتم تجـربـتها قـبل اسـتخدامـها مـع 
الـــــطالب. إذا كـــــانـــــت هـــــذه تجـــــربـــــتك األولـــــى فـــــي اســـــتخدام الـــــفصول االفـــــتراضـــــية 
كـــــمدرس فـــــال تـــــقلق، نـــــنصحك بـــــإجـــــراء جـــــلسة اخـــــتبار واحـــــدة أو أكـــــثر مـــــع بـــــعض 
الــــــزمــــــالء لــــــلتعرف عــــــلى أدوات الــــــفصل االفــــــتراضــــــي وإمــــــكانــــــياتــــــه، والــــــتدرب عــــــلى 

استخدامها. 

٢- كن مستعًدا
قبل البدء في الجلسة االفتراضية، تأكد من توافر البيئة املادية الالزمة:

تأكد من أن جهازك يغطي الحد األدنى من متطلبات االتصال بالفصول •
االفتراضية، وسرعة االتصال باإلنترنت. للتأكد من هذه التفاصيل يمكنك 

إعداد شعبة التصميم التعليمي - وحدة التعليم عن بعد واالختبارات املحوسبة – جامعة امللك سعود
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     التواصل مع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت.
•	Blackboard	Collaborate حــــــمل بــــــرنــــــامــــــج تــــــشغيل الــــــفصول االفــــــتراضــــــية


Launcher	)لنظام	ويندوز من هنا،	ولنظام	ماك من هنا(.
لـلحصول عـلى جـودة صـوت عـالـية مـن خـالل الـسماعـات واملـيكروفـون، اسـتخدم •

ســـــماعـــــات الـــــرأس، وحـــــاول تـــــوفـــــير ســـــماعـــــات رأس إضـــــافـــــية تـــــجنباً لـــــألعـــــطال 

املفاجئة.

يـــجب أن تـــكون الـــسماعـــات واملـــيكروفـــون مـــتصلة بـــالـــجهاز قـــبل الـــدخـــول عـــلى •

الفصل االفتراضي.

يـوصـى بـالـدخـول عـلى جـلسة الـفصل االفـتراضـي قـبل مـوعـد املـحاضـرة املحـدد •
بـــربـــع ســـاعـــة عـــلى األقـــل بهـــدف حـــل أي مـــشاكـــل تـــقنية قـــد تـــعيق دخـــولـــك. قـــم 
بـــالـــتواصـــل مـــع الـــدعـــم الـــفني املـــباشـــر عـــند مـــواجـــهة أي مـــشاكـــل تـــقنية خـــالل 


الفصل االفتراضي )معلومات الدعم الفني متوفرة في هذا الدليل(.

٣- ال تثقل كاهل الطالب 
يـفضل أن تـتراوح مـدة جـلسة الـفصل االفـتراضـي مـا بـني ٤٠ و ٦٠ دقـيقة، ويـنصح 


بتخصيص وقت لالستراحة إذا كانت مدة الجلسة أطول من ذلك.

٤- ال تتردد بطلب املساعدة 
أحـيانـاً تـشعر بـأنـه ال يـمكنك الـقيام بـعدة أمـور بـمفردك، وأنـك بـحاجـة إلـى مـساعـدة 
فـــــي إدارة الـــــفصل االفـــــتراضـــــي، إذا شـــــعرت بـــــذلـــــك فـــــعليك تـــــعيني مـــــساعـــــد يُـــــعطى 
صــــــالحــــــيات مــــــديــــــر للجــــــلسة، ويــــــتمثل دوره الــــــرئــــــيسي فــــــي املــــــساعــــــدة فــــــي إدارة 

املشاركات في الفصل االفتراضي.

Designed by katemangostar / Freepik

يـــــــــــــنصح بتحـــــــــــــديـــــــــــــد مـــــــــــــوعـــــــــــــد جـــــــــــــلسات 
املــــحاضــــرات االفــــتراضــــية خــــالل أوقــــات 
الـــعمل الـــرســـمي لـــتتمكن مـــن الـــتواصـــل 
مــــــع الــــــدعــــــم الــــــفني. لــــــلحاالت الــــــطارئــــــة 
أثـــــــناء وقـــــــت الجـــــــلسة يـــــــمكنك االتـــــــصال 
عــــلى الــــرقــــم 0550153690 لــــلرجــــال، 

أو 0550409491 للنساء. 

لــلحاالت األخــرى يــرجــى االتــصال عــلى 
الـــرقـــم املـــوحـــد لـــلعنايـــة بـــاملســـتفيديـــن مـــن 
داخــــل الــــجامــــعة عــــلى 75557، أو مــــن 
خـارج الـجامـعة عـلى 0114675557، 
ثـــــــــــــم الـــــــــــــضغط عـــــــــــــلى ٢ ”لـــــــــــــنظام إدارة 
الــــتعلم“، ثــــم ٢ ”لــــدعــــم مــــقررات الــــتعليم 
عـــــن بـــــعد“. كـــــما يـــــمكنك رفـــــع بـــــالغ عـــــبر 
مــــــوقــــــع الــــــعنايــــــة بــــــاملســــــتفيديــــــن الــــــتابــــــع 
لـــــــــــــــعمادة الـــــــــــــــتعامـــــــــــــــالت اإللـــــــــــــــكترونـــــــــــــــية 

واالتصاالت.

الدعم	الفني	

مراعاة	ذوي	االحتياجات	الخاصة

إذا كـــــــــــــــان لـــــــــــــــديـــــــــــــــك طـــــــــــــــالب مـــــــــــــــن ذوي 
االحــتياجــات الــخاصــة يــرجــى الــتواصــل 
مــــــــع مــــــــركــــــــز الــــــــطالب ذوي اإلعــــــــاقــــــــة أو 
بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج الــــــــــتعليم الــــــــــعالــــــــــي لــــــــــلطالب 
والـــــــــطالـــــــــبات الـــــــــصم وضـــــــــعاف الـــــــــسمع 
لــــالســــتفسار وطــــلب الــــدعــــم الــــالزم. مــــع 
الــــــــعلم أنــــــــه مــــــــن املــــــــمكن أن تــــــــقدم تــــــــلك 
املـــراكـــز خـــدمـــات تـــوعـــويـــة ألعـــضاء هـــيئة 
الـــــــتدريـــــــس أو غـــــــيرهـــــــا مـــــــن الخـــــــدمـــــــات، 
كـتوفـير مـترجـم لـغة إشـارة، ولـكن يـرجـى 
مــــــراعــــــاة الــــــتنسيق املســــــبق مــــــع الــــــجهة 

املسؤولة بوقت كاف. 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/SpecialNeedsCenter
https://deaf.ksu.edu.sa/
https://deaf.ksu.edu.sa/
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Student/Interact/Blackboard_Collaborate/Blackboard_Collaborate_Launcher/Troubleshoot_Collaborate_Launcher
https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Student/Interact/Blackboard_Collaborate/Blackboard_Collaborate_Launcher/Troubleshoot_Collaborate_Launcher
https://na-downloads.elluminate.com/bcl/win/BlackboardCollaborateLauncher
https://na-downloads.elluminate.com/bcl/BlackboardCollaborateLauncher
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://sa.ksu.edu.sa/ar/SpecialNeedsCenter
https://deaf.ksu.edu.sa/
https://deaf.ksu.edu.sa/
https://itsupport.ksu.edu.sa
https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Student/Interact/Blackboard_Collaborate/Blackboard_Collaborate_Launcher/Troubleshoot_Collaborate_Launcher
https://help.blackboard.com/ar-sa/Learn/Student/Interact/Blackboard_Collaborate/Blackboard_Collaborate_Launcher/Troubleshoot_Collaborate_Launcher
https://na-downloads.elluminate.com/bcl/win/BlackboardCollaborateLauncher
https://na-downloads.elluminate.com/bcl/BlackboardCollaborateLauncher
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٥- استخدم كاميرا الويب طاملا كان ذلك ممكنًا 
كــما يــمكنك تــشجيع الــطالب عــلى اســتخدام الــكامــيرا إذا كــان عــددهــم محــدوًدا، مــما 
سيجعل التجــربــة أقــرب للتفاعــل وجــًها لــوجــه، وبــذلــك يــكون املــشاركــون قــادريــن عــلى 
مــتابــعة تــعبيرات الــوجــه وردود الــفعل وغــيرهــا مــن عــناصــر الــتواصــل غــير الــلفظي لــكل 


من مدرسهم وأقرانهم داخل الفصل االفتراضي.


ضع في اعتبارك النصائح التالية عند استخدام الكاميرا وامليكرفون: 
تــأكــد مــن وجــود إضــاءة كــافــية فــي الــغرفــة لتظهــر الــصورة بــشكل مــالئــم، إذا لــم •

يــــكن هــــناك مــــا يــــكفي مــــن الــــضوء الــــطبيعي، يــــمكنك تــــشغيل مــــصباح إضــــافــــي 

خلف كاميرا الويب الخاصة بك.

ال تــــعطي  ظهــــرك نــــحو مــــصدر الــــضوء، لــــن يــــكون الــــطالب قــــادريــــن عــــلى رؤيــــة •
وجـــهك ســـيرون فـــقط صـــورة ظـــلية. الـــخيار األفـــضل هـــو مـــواجـــهة مـــصدر الـــضوء 
بــحيث يــسقط الــضوء عــليك. أيــضا ال تــجعل املــصباح ســاطــًعا جــًدا، فــتأكــد مــن 


تعتيم اإلضاءة بشكل مناسب. 
•
اختر لونًا مناسبًا من املالبس بحيث يكون مختلفًا عن الخلفية.
تـــأكـــد مـــن أن الخـــلفية نـــظيفة ومـــرتـــبة لـــكي ال تـــصرف انـــتباه املـــشاركـــني. تـــجنب •


األلوان الصارخة واألشياء الغريبة التي قد تكون مشتتة. 
عـند تـشغيل الـكامـيرا، تـأكـد مـن رؤيـة وجـهك بـالـكامـل عـلى شـاشـة الـفيديـو وعـلى •


األقل جزًءا من الجذع، حاول أن تكون صورة وجهك في وسط شاشة الفيديو.
•
تأكد من عدم وجود ضوضاء في الغرفة.

٦- جهز خطة بديلة 
اتفق مع طالبك على طريقة للتواصل السريع خارج نطاق نظام إدارة التعلم •

مثل تطبيق Remind تحسبًا ألي مشاكل في النظام قد تفقدك التواصل 

معهم في موعد الجلسة االفتراضية.

كن مستعًدا الستخدام طريقة بديلة للفصل االفتراضي في حال تعذر بدء •
الجلسة االفتراضية من خالل نظام إدارة التعلم، وذلك حفاظاً على سير خطة 

.Zoom املقرر. يمكنك مثالً استخدام أداة أخرى للفصول االفتراضية مثل

٧- ابدأ بجلسة ترحيبية وتعرف على طالبك 
يـــفضل تحـــديـــد مـــوعـــد الجـــلسة األولـــى فـــي بـــدايـــة الـــفصل الـــدراســـي كجـــلسة تـــرحـــيب 
وتــــعرف عــــلى الــــطالب وتــــوقــــعاتــــهم والــــتعريــــف بخــــطة املــــقرر، حــــيث أن تجــــربــــة الــــبيئة 

االفتراضية جديدة بالنسبة لهم، وغالبًا ما يكون لديهم فضول االكتشاف كما قد

”

كن مستعًدا الستخدام 

أداة بديلة للفصل 


االفتراضي في حال 

تعذر بدء الجلسة 


من خالل نظام إدارة 

التعلم

“

https://www.remind.com/
https://apps.apple.com/us/app/remind-school-communication/id522826277
https://zoom.us/
https://www.remind.com/
https://apps.apple.com/us/app/remind-school-communication/id522826277
https://zoom.us/
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نصائح قبل بداية جلسة الفصل االفتراضي 

نصائح أثناء جلسة الفصل االفتراضي 

يـــعتري بـــعضهم الـــقلق. اطـــلب مـــنهم الـــتعريـــف بـــأنـــفسهم خـــالل الجـــلسة األولـــى وامـــنحهم فـــرصـــة لتجـــربـــة األدوات الـــتي ســـوف 
تســـتخدم أثـــناء املـــحاضـــرات، عـــلى ســـبيل املـــثال اطـــلب مـــنهم رســـم صـــورة مـــعينة عـــلى الســـبورة الـــبيضاء تـــعبر عـــن شـــخصيتهم 

باستخدام أداة الفرشاة أو أداة الكائنات الرسومية.

١- خطط ملحاضراتك
قم بتوزيع محتوى املقرر على جلسات صغيرة منفصلة.•
قم بإنشاء جدول للمحاضرات مع إطار زمني واضح وشارك الجدول مع طالبك. •
استعد وحضر للمحاضرة، علماً بأن تحضير املحاضرة االفتراضية يتطلب ضعف الوقت الذي تتطلبه املحاضرة التقليدية.•
قدم املحتوى العلمي بطريقة جذابة.•
ادعــم املــحاضــرة بــعدد كــاف مــن األنشــطة املــتنوعــة واملــتوافــقة مــع األهــداف الــتعليمية املحــددة مســبًقا، وفــكر جــيًدا فــي أدوات •

الفصل الدراسي االفتراضية التي ستستخدمها في كل نشاط تعليمي.   

٢- تدرب  
قم بإجراء تجربة لعرض املحاضرة واألنشطة، حيث سيساعدك ذلك على اختيار الطريقة املثلى لعرض املحتوى.•
تســتغرق األنشــطة فــي الــفصل االفــتراضــي وقــتًا أقــصر أو أطــول إلجــرائــها مــقارنــة بــالــفصل الــدراســي الــتقليدي. ســيساعــدك •

التدرب على إجراء املحاضرة على استكشاف هذه االختالفات وتخطيط جلساتك بشكل أكثر دقة.

٣- إعلن عن مواعيد املحاضرات
قدم جدول واضح ومحدد بتواريخ وأوقات الجلسات االفتراضية، والتزم قدر اإلمكان بالوقت الذي تم تحديده.•
ارسل رسائل مسبقة إلعالم الطالب بخطة املحاضرة، بحيث تتضمن أي تفاصيل يحتاجونها لالستعداد لها.•

٤- استعد لبدء الجلسة
كن مستعداً قبل البدء بالجلسة بفتح جميع امللفات والتطبيقات التي تحتاجها خالل الجلسة.•
افـتح الجـلسة قـبل مـوعـد املـحاضـرة املحـدد بـربـع سـاعـة لـتسمح لـلطالب بـالـدخـول والـتأكـد مـن الـصوت والـصورة وطـلب الـدعـم •

الفني إذا لزم األمر.
يوصى عند فتح الجلسة مبكراً وضع نشاط أو استطالع رأي لكي يتم استغالل وقت الطالب بشكل مناسب.•

١- احذر أن تنسى
في بداية كل محاضرة ال تنسى كتم الصوت عن جميع الطالب ملنع الضوضاء خالل املحاضرة.•
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 Designed by macrovector

Freepik 

   األسئلة باستمرار وشجع الطالب على املشاركة في لوح النقاش، وقم بمتابعة مشاركاتهم والتفاعل معهم.
إذا انــشغلت بــالــبحث عــن مســتندات لتحــميلها فــي الجــلسة أو ألي ســبب آخــر، اخــبر الــطالب بســبب صــمتك. أثــناء انــشغالــك •

اعطي الطالب سؤااًل أو موضوًعا معينًا للمناقشة لكي ال يشعروا بامللل.

٤- شجع الطالب على املشاركة النشطة
تـذكـر أنـه ال يـمكنك رؤيـة جـميع الـطالب مـرة واحـدة (وأحـيانًـا ال يـمكن رؤيـتهم عـلى اإلطـالق)، لـذلـك فـإنـك تـحتاج إلـى الـحفاظ •

على مشاركتهم، والتأكد من أنهم ال يزالون معك.
هـناك الـعديـد مـن املـميزات واألدوات املـتضمنة فـي أداة الـفصل االفـتراضـي الـتي يـمكنك اسـتخدامـها لتحسـني تجـربـة الـتعلم، •

حاول استخدام تلك األدوات لتيسير الجلسة، على سبيل املثال اطلب من الطالب الضغط على أيقونة رفع اليد للمشاركة. 
ال تتجاهل مشاركات الطالب، عليك متابعة لوح املشاركة باستمرار وقراءة تعليقاتهم بصوت عالي لتشعرهم باهتمامك.•
أجب على استفسارات الطالب وزودهم بالتغذية الراجعة في الوقت املناسب بحيث ال تقطع تسلسل األفكار في الدرس.•
راعـي تـنوع أنـماط الـطالب. فـالـبعض يـفضل الـكتابـة عـلى لـوح الـنقاش، والـبعض اآلخـر يـفضل املـشاركـة الـصوتـية، لـذلـك عـليك •

إعطاء صالحية امليكروفون للطالب من وقت آلخر.

٥- حافظ على جو إيجابي ومرح أثناء الجلسة
اخلق جو مرح خالل الجلسة، يمكنك مثالً استخدام األلعاب التعليمية أو عرض مقطع فيديو قصير عن موضوع الدرس.•
امدح الطالب وشجعهم على املشاركة، وحاول إشراك الجميع.•
نوع باستراتيجيات التعليم، حاول إعطاء طالبك فرصة إلدارة الحوار بإشراف منك.•
قسم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة في فصل مستقل وبأنشطة مختلفة.•
استخدم الوسائط املتعددة بشكل جذاب.•

احظر استخدام أدوات الفصل االفتراضي كالسبورة لتتمكن من ضبط الفصل. •
احــــرص عــــلى تــــسجيل الجــــلسة االفــــتراضــــية وحــــفظها لــــيتم اســــتخدامــــها كــــمرجــــع •

للطالب. 

٢- اعرض تعليماتك
اعــرض بــإيــجاز تــعليمات وقــواعــد ســير املــحاضــرة، مــثل طــريــقة تــسجيل الــحضور •

واحتساب املشاركة و طريقة طلب املداخالت. 
مالحظة: يفضل تسجيل حضور الطالب في بداية املحاضرة ونهايتها.•

٣- ال تفقد طالبك
تُـفقدك املـحاضـرة االفـتراضـية نـقل لـغة الجسـد، اهـتم بـالـتعويـض عـن هـذا الـنقص •

بالتنوع بوتيرة الصوت والحفاظ على لهجة حية.
يـــنصح بـــبدء املـــحاضـــرة بـــنشاط او اســـتطالع رأي، كـــما يـــفضل تـــقديـــم نـــشاط كـــل •

١٠ دقائق للمحافظة على انتباه الطالب. 
إدارة النقاش في الفصل االفتراضي يحتاج إلى تنوع باالستراتيجيات. اطرح•
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