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دليل المحاضرين في دبلوم في دراسات الالجئين
تقدم أكاديمية دراسات الالجئين الدليل التالي ليكون مساعدا للمحاضر في التفاعل
مع النظام الذي تستخدمه األكاديمية
-1

موعد المحاضرات :هو موعد مهم ومهم جدا ألننا قد حجزنا وقتنا على نظام
التعلم االفرتاضي بتنسيق مع عدة جهات وبتكلفة مالية ،لذلك اإلخالل باملوعد
حيرجنا مع اجلهة اليت متدنا بربنامج الفصول االفرتاضية ،كما أن الطلبة املسجلني يف
الدورة يدخلون للمحاضرة قبل املوعد بنص

ااعة ،ولذا يتعني على احملاضر أن

يكون يف مكان عقد احملاضرة قبل املوعد بنص ااعة.
-2

أهمية المساقات :مساقاتكم اليت تقدموها اوف تسجل وتكون أهم مرجع
للطلبة ،وذلك يتضمن العروض واألائلة واألجوبة وتعري

املصطلحات وفيدو

احملاضرة وفيديو املناقشة ،واملادة العلمية املقدمة من طرفكم.
-3

الوسائل والطرق التي ينبغي أن تستخدم كلها أو جلها في تقديم مساقات
دبلوم دراسات الالجئين:

 -1عرض املادة وشرحها من خالل العرض التقدميي . powerpointهذا شرط
أاااي تشرتطه اجلامعة.
 -2صياغة أائلة تغطي املادة العلمية ويكون اجلواب نعم أو ال.
 -3صياغة مادة تعريفية للمصطلحات الواردة يف املادة ،حبيث يعرض املصطلح وتعريفه
جواره.
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 -4وضع أكرب حجم ممكن من املادة على شكل اؤال وجواب لتعني الطالب يف فهم
املادة العلمية وااتيعابه.
الوسائل المتاحة لتقديم المحاضرة:

-5

يتيح نظام التعلم عن بعد للمحاضر أن يستخدم عدة واائل تفاعلية مع الطلبة وهي
كالتايل:
-1

ااتخدام العروض التقدميية. power point :

-2

ااتعراض مادة من مل . Word

-3

ااتعراض مادة من مل .pdf.

-4

فتح أي موقع من النت.

-5

إظهار اطح املكتب  Desk Topللطلبة لرؤية شيء ما.

-6

ااتخدام السبورة :لدى النظام الذي يستخدمه احملاضر ابورة من املمكن أن
يكتب أو يرام أي شيء.
متاح قلم وأدوات للتأشري على املعلومات املهمة والكتابة فوق أي كالم من

-7

امللفات السابقة وتلوين املعلومات املهمة.
نظام تقديم المحاضرة:
-1

جتمع احملاضرة بني أالوب التقدمي واملناقشة %75 ،ىمن الوقت تقدمي
للمحاضرة ،والباقي مناقشة ،وللمحاضر احلرية يف ااتقبال اائلة الداراني
أثناء املناقشة أو يؤجل األائلة لوقت احلوار.

-2

اتكون املناقشة موردا علميا مستقال عن احملاضرة للدبلوم يف الدورات
الالحقة للدبلوم.

-3

تشرتط اجلامعة حرص احملاضر على ااتخدام أكرب قدر ممكن من الواائل
السابقة علما أن العرض التقدميي "بوربوينت" متطلب أاااي .
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لالاتفسار أو ألي وجهة نظر أو اقرتاح مرحب به :
-1

اامر ابواي

-2

د.حممد ياار :البحرين هات 3397339437716

step.samer@hotmail.com

abubaker62@hotmail.com

-3

للدعم التقين والفين  :األاتاذ أمحد حسني  :اوريا339632712777:

بريد الكرتوين :

prc_ahmad@hotmail.com

هذا والشكر لكم على جهودكم وبوركتم
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