


من منطلق حرصنا لتذليل العقبات التي قد تواجهك، وتسهيل تعّلمك داخل الوسط اإللكتروني، قمنا بإعداد 
هذه اإلرشادات التي تحتوي على ثالثة محاور رئيسية، تتضمن عدة ممارسات تساعدك على تحقيق هذه 

المحاور.

كيــف أتعّلــم الكترونيـًا؟

كيف أتعّلم الكترونيًا؟

١.تعّرف على المقّرر جيدّا
 اقرأ وصف المادة جيدًا وحّدد التالي:

األهداف التعليمية و مخرجات التعّلم المتوقعة منك.  •  
نمط سير المقّرر والمهام األسبوعية أو اليومية المطلوبة منك.   •  

مواعيد المحاضرات التزامنية إن وجدت.  •  
تواريخ التسليم المهمة .  •  

قنوات التواصل مع المعلم .  •  
قنوات التواصل مع الدعم الفني.  •  

٢.نظم وقتك وأحسن إدارته بشكل فّعال
ومواعيد  المقّرر  متطلبات  على  بناء  أولوياتك  فيها  ورّتب  أهدافك  فيها  حّدد  واضحة  دراسية  خطة  ضع   •  

ا---لتسليم (حدد المتطلبات اليومية واألسبوعية ، المحاضرات التزامنية ، المشاريع .... ).
وإنهاء  اإللكتروني  المقرر  تصفح  في  تقضيها  يوم  كل  من  محددة  ساعات  وخصص  يومي  روتين  لك  أنشئ   •  

---متطلباته. 
ومواعيد  التسليم  بمواعيد  لتذكيرك  تنبيهات  وأنشئ  وجد،  إن  التعّلم  إدارة  نظام  في  التقويم  بتفعيل  قم   •  

---المحاضرات التزامنية.
قم بتسليم أعمالك باكرًا والتؤجلها.   •  

وتعليقات  معلمك  أسئلة  مع  التفاعل  من  والتأكد  واآلخر  الحين  بين  النقاش  لوحة  على  االطالع  تنَس  ال   •  
---زمالئك وأسئلتهم.(راجع تعليمات المقّرر بهذا الشأن) .

تذكـر دائمـا عزيـزي الطـالب بأن التغييـر والبـدايـات قـد تصاحبهـا بعـض التحديـات والعقبـات 
التـي ستتجـاوزهـا مـع الوقـت، لتصبـح عادًة سهـلة يمكنك التعامل معها .

٣.كن متعلمًا نشطًا وفعاًال
كن مبادرًا، وشارك في جميع األنشطة التعليمية للمقّرر.  •  

تفاعل مع زمالئك داخل المقّرر.   •  
احرص على التحلي بأخالقك أثناء التفاعل مع زمالئك ومعلمك إلكترونيًا والتزم باتيكيت االنترنت                  •  

---قبل كتابة ونشر أيّة كلمة أو تعليق. (راجع تعليمات المقرر بهذا الشأن).
كن متعلمًا سّباقًا وال تنتظر حتى آخر لحظة لتسليم أعمالك أو المشاركة في النقــــاش اإللكتـــروني-(متعلــم       •  

نشط).   
تواصل باستمرار مع معلمك واطلب منه تغذية راجعة حول تقدمك في المقّرر  .  •  

• ال تتردد في طلب المساعدة والدعم من معلمك في أيّة مشكلة تواجهك، مع االستعانه بالدعم والمصادر   
---الموضحة في موقع المقرر .

• ال تتردد في طلب المساعدة من الدعم الفني في حال واجهتك أيّة مشكلة ولو بسيطة (وابتكر في البحث    
  عن حلول من خالل األقران، ومصادر االنترنت).

Netiquette


