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أكادميية دراسات الالجئني
دليل الدارس يف أكادميية دراسات الالجئني
تعتمد الفصول االفرتاضية ونظام التعلم عن بعد على الدارس بشكل كبري،
ومبصداقيته ابلدرجة األوىل ،كما أن استفادة الدارس مرهونة ابهتمامه وجديته يف
التعلم.

ما قدم للدارس أبكثر من وجه فهم على أحسن وجه:
لذلك تعتمد املؤسسات التعليمية اليت تعتمد التعلم عن بعد والفصول االفرتاضية
أكثر من طريق لعرض املادة العلمية ،لذلك مت االتفاق على أن تشمل حماضرات
دبلوم الدراسات الفلسطينية الوسائل التالية:
 عرض املادة وشرحها من خالل العروض التقدميية PowerPoint
 التنويع يف مصادر التعلم.
 حتويل املادة والكتب إىل مادة رقمية تتاح للدارس.
 إاتحة الفيديو بعد احملاضرة أبسبوع بعد املونتاج.
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أكادميية دراسات الالجئني
توجيهات إلجناح تعلمك:
 يتوقع دخولك للمحاضرة وجتريبك حماولة الدخول قبل  30دقيقة من
موعد احملاضرة على األقل.
 من اجليد أن يتم حتضري ودراسة املوضوع قبل شرحه.
 ينتبه الدارس مع احملاضر خالل الشرح وال ينشغل أبشياء أخرى ،والرقيب
على ذلك أنت نفسك.
 يكتب ويسجل الدارس مالحظاته حول احملاضرة ويسجل أهم النقاط.
 عدم ترك احملاضرة واخلروج من الدرس.
 على الدارس املشاركة الفاعلة يف املناقشة اليت تتبع كل حماضرة.
 ستكون املناقشة موردا علميا مستقال عن احملاضرة.
 يرى احملاضر أمساء الدارسني وتعليقاهتم وأسئلتهم.
 من املمكن أن يسأل الدارس بصوته بعد أن يسمح له احملاضر لكن ال
نستخدمها عادة حىت ال يشكل ضغطا على النظام املستخدم ،ولكن أي
دارس يود املشاركة ابلصوت أو الفيديو متاح بعد املوافقة من املشرف على
احملاضرة.
 إذا خرج الدارس أو ترك الدرس فسيشعر احملاضر بذلك من خالل خروج
الدارس من النظام.
 سيتأكد احملاضر كل فرتة من خالل تواصله مع الدارس بطلب استجاابت
من الدارس على الكتابة الفورية "الشات".
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أكادميية دراسات الالجئني
آلية تقدمي احملاضرة:
 جيلس احملاضر يف مكان تواجده ويتم جتهيز اتصاله ابلفصول االفرتاضية من
خالل تقين يساعده يف ذلك.
 جيلس الدارسون كل يف بيته أو املكان املناسب له ،ويدخلوا للفصل االفرتاضي
اخلاص مبساقهم من خالل رابط خاص لكل حماضرة يتم ارساله ترسل لكم
قبل كل حماضرة بثالثة أايم تقريباً عرب الربيد االلكرتوين الذي سجلته.
 يشاهد الدارسون احملاضر صواتً وصورة ويشاهدون العروض كذلك.
 يالحظ احملاضر كل دارس يدخل الفصل ومن املمكن أن يشاهد املعلم سؤال
الطالب من خالل الكتابة املباشرة يف مكان احملادثة املكتوبة الفورية "تشات".
 تعتمد احملاضرة على املناقشة بشكل كبري ،ويتم خالهلا اإلجابة على تساؤالت
الدارسني.
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أكادميية دراسات الالجئني
الوسائل املتاحة لتقدمي احملاضرة:
يتيح نظام التعلم عن بعد للمحاضر أن يستخدم عدة وسائل تفاعلية مع الطلبة
وهي كالتايل:


استخدام العروض التقدميية ""Power Point



استعراض مادة من ملفات متنوعة مثل ""…. pdf, Word



مشاركة أي موقع من االنرتنت.



مشاركة روابط الفيديو من موقع يوتيوب.



إظهار سطح مكتب " "Desk Topاخلاص جبهاز احملاضر للدارسني
لرؤية شيء ما.



استخدام السبورة :لدى النظام الذي تستخدمه األكادميية سبورة من
املمكن أن يكتب أي شيء أو يرسم.



متاح قلم وأدوات للتأشري على املعلومات املهمة والكتابة فوق أي كالم
من امللفات السابقة وتلوين املعلومات املهمة.



سيتم تسجيل احملاضرات وااتحتها لكم.
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أكادميية دراسات الالجئني
تنبيهات مهمة:
 )1االلتزام بتعليمات احملاضر.
 )2االلتزام بتعليمات فريق العمل من األكادميية.
 )3التزام املهنية يف احلوار والنقاش وحيكمنا البعد األكادميي
فقط.
 )4منع السب أو الشتم أو التهجم على شخص أو جهة أو
دولة أو زميل أو حماضر.

REFUGEEACADEMY.ORG

ق

6

أكادميية دراسات الالجئني
األنظمة املستخدمة
أوالً :نظام الفصول االفرتاضية "احملاضرات":
الربانمج امسه ويزك WIZIQ
WIZIQ.COM/REFUGEEACADEMY
من خالله يتم تقدمي احملاضرات املباشرة من أي مكان يف العامل وهو
نظام سهل الدخول واملتابعة ،يتطلب ما يلي:
 جهاز كمبيوتر مع وجود نظام صوت وينبغي اختبار السماعات قبل
املوعد.

 يفضل استخدام مساعات طقم الرأس .headphone
 وجود خط انرتنت ذو قوة جيدة.
 يتوفر تطبيق للربانمج لألجهزة الذكية وميكن استخدامه حلضور
احملاضرات املباشرة أو مشاهدة التسجيالت السابقة من خالل البحث
عن تطبيق امسه  WIZIQوتنزيله على جهازك الذكي.
ولكن نفضل املتابعة وحضور احملاضرات من خالل الالب توب او
اجلهاز املكتيب ألنه يتيح لك تفاعل وتواصل أفضل مع احملاضر.
 لكل حماضرة رابط خاص هبا ،وميكنك احلصول على رابط احملاضرة من
إدارة األكادميية الذي بطبيعة احلال نعمل على ارساله لكم قبيل
احملاضرة.
 الدخول قبل املوعد بنصف ساعة على األقل.
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أكادميية دراسات الالجئني
 تسجيل االسم الثالثي احلقيقي ابللغة العربية ،وإذا مل يسمح لك الفراغ
لكتابة امسك الثالثي ممكن االكتفاء ابالسم األول والعائلة.
 إذا كان النت ضعيفا عندك ستالحظ أن الصوت متقطع أو الصورة
تثبت أو الشرحية ال تتغري.
 من املمكن حضور احملاضرة بشكل مجاعي يف مكان واحد لكن ضرورة
التواصل مع إدارة األكادميية حىت يتم اعتماد اجملموعة ومعرفة احلضور
يف كل حماضرة.

اثنياً :منصة التعلم االفرتاضية:

ARSACADEMY.NET
هو نظام مكمل للمنظومة التعليمية اليت نقدمها للدارس التعليمية ومن
خالله تتم إدارة العملية التعليمية عن بعد:
 سيتم إنشاء حساب لكل دارس على املنصة وال ميكنك التسجيل به
ذاتياً.
 يتم يف هذا املوقع رفع املواد أول أبول من عروض وفيديو ومراجع مهمة.
 يتم نشر روابط احملاضرات املسجلة هبذا املوقع.
 يتم تقدمي االمتحان يف هذا املوقع.
 كل دارس له اسم مستخدم وكلمة مرور تعطيه له األكادميية ،وسيتم
بعد أسبوعني من بداية الدراسة.
 إذا مل يدخل الدارس للمنصة أكثر من شهرين يغلق حسابه.
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أكادميية دراسات الالجئني
وعند احلاجة إىل دعم نرجو املسارعة ابلتواصل مع األكادميية اليت
تسعد مبساعدتكم
املدير العام د .حممد عمرو
qimmah44@hotmail.com
املنسق العام :سامر أبوسيف
step.samer@hotmail.com
بريد األكادميية:
info@refugeeacademy.org

النهاية
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