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 أساسیات التعلم عن بعد عن طریق اإلنترنت
  المقدمة -1

 طالبنا لمساعدة وذلك بعد عن للتعلم دقیقة إجراءات بتطویر جمیرا الخاصة االتحاد مدرسة فریق قام

 التعلم برنامج تطبیق من الغرض إن .طارئ أي حدوث حال في المنزل من دراستھم مواصلة أثناء ودعمھم

  :التالي ھو اإللكتروني

  والموظفین الطالب سالمة ضمان •

  الدراسي الفصل جدران خارج الطلبة تعلم واصلةم •

  التعلیمیة الموارد وتوفیر ، المعلمین مع والتواصل ، للدروس وأطر توجیھیة مبادئ توفیر •

  واإلرشاد التعلیمي الدعم تقدیم •

 بیئة خالل من المعلمین قبل من األمور ألولیاء الطالب لھا سیصل التي التوقعات وشرح توضیح •

 إلكترونیة تعلیمیة

 

 اإلجراءات -2

في حال أغلقت المدرسة ، ستعطى الدروس في بیئة التعلم عبر اإلنترنت. من المتوقع أن یشارك جمیع 

الجدول  الذي سیتم مشاركتھ مع أولیاء األمور والطالب. ستستخدم الطالب في الدروس وذلك بحسب 

 :األنظمة التالیة مدرسة االتحاد الخاصة جمیراعند الضرورة

 ادمودو - 

 والتطبیقات التعلیمیة األخرى سمارتي آنتس و 3000أتشیف  برامج التعلم عبر اإلنترنت مثل -  

 برنامج سكولوجي - 

  

یدیو أو أو ف عرض (باور بوینت) خاللوتقدم من  تكون مختصرة  إن الدروس التي تعطى عبر اإلنترنت 

ثات مواد للقراءة ومحادستدعم ب التي درست والمفاھیم  وذلك لتوضیحیوتیوب  صوتي أو مقطع من تسجیل

 .تعلمواما  لفھمللطالب  التدریباتعبر اإلنترنت ، والكثیر من  ومناقشات
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برنامج  خالل ھم منتقدیم مالحظاتیتفاعلون مع طالبھم وسیبادرون بالمعلمون خالل الدروس و یتوفرس

فإن المعلمین سیكونون حاضرین عبر اإلنترنت . باإلضافة إلى ذلك ، من الطلبة فردإلى مجموعة أو  ادمودو

 ر.بعد الظھ الواحدة وحتى الثانیة الساعة من لالجابة على أي سؤال قد یطرحھ الطالب 

  

 اضةالری قسمإلى جانب الدراسات األكادیمیة ، تعتبر السالمة الجسدیة لطالبنا ذات أھمیة. لذلك ، سیقوم 

 .لدینا بتجمیع مقاطع الفیدیو الیومیة بما في ذلك األنشطة البدنیة والنصائح للبقاء في صحة جیدة في المنزل

 

ات إلى ھذه المنص مساعدتھم للوصولفي بیئة التعلم عبر اإلنترنت ، من المھم لآلباء دعم أطفالھم من خالل 

 .ھادئة للدراسة توفیر بیئة تعلیمیةعبر اإلنترنت و
... 

  اإلنترنت على المدرسي الیوم تنظیم -3
 
 مناسب و ھادىء مكان تأمین األمور أولیاء من یطلب ، اإلنترنت عبر التعلم عملیة نجاح لضمان -

  .للدراسة المخصص بالوقت االلتزام على لعملوا المدرسة وضعتھ الذي الدروس بجدول والتقید لدراسةل

 جدیة الطالب جمیع من ننتظر إننا لذلك المدرسة، في التعلم طریقة تعكس اإلنترنت عبر التعلم طریقة إن

 بمواعید والتقید ، ومناقشات وواجبات أنشطة تشمل والتي ، اإلنترنت عبر التعلم جداول اتباع و االلتزام

  .الواجبات تسلیم

 

 األدوار والمسؤولیات  -4

 طالبال مسؤولیةأ.  

 بشكل یومي والتفاعل معھاوالمشاركة  تلقي الدروس - 

 ھا مع أي شخصتشاركم عدممرور لجمیع المنصات عبر اإلنترنت آمنة وكلمات ال الحفاظ على - 

 عبر اإلنترنت ھوتواصل ھالمسؤولیة عن سلوككامل الطالب تحمل ی - 

 ومھنیة  المرسلة من قبل الطالب مناسبة المشاركاتتأكد من أن جمیع ال - 
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  األحادیث التي ال تساھم في عملیة التعلم  اإلمتناع عن- 

 أي لغة مسیئة عند التواصل عبر اإلنترنت عدم استخدام - 

 من خالل البرید اإللكتروني الزمالءعلمین و / أو الم سئلة علىاألطرح یكون   - 

 والواجبات في الوقت المخصص لھا واتمام األعمال التقید بالجدول الزمي - 

 ھ بھمسؤولیة التعلم الخاص كل طالب تحمل - 

 للتركیز  ومناسب لضمان ھادئ مكانتأكد من اختیار ال - 

افة مسیوترالكمب عن جھاز التعلیمیة وذلك باالبتعادأثناء العملیة صحیة  العادات الحرص على - 

 .سواالنتھاء من الدر  كافیة أثناء الدرس، وممارسة التمارین والعادات الصحیة بعد 

لكن و یمكن للوالدین تقدیم الدعم  المطلوبة والواجبات حیثاألعمال  یمتقد على النفس في عتماداإل - 

 لیس القیام بالعمل عن الطالب  

 

 :التواصل توضیحي آللیة مثال
 ، X األستاذ عزیزي 

وأجبت على األسئلة  3الواجب رقم ، وشاھدت الفیدیو كجزء من  2 الواجب رقمالمخطط في  قمت بإكمال

 :. لدي بعض األسئلة حول4الواجب رقم في 

 1السؤال  - 

 2السؤال  - 

 مع الشكر الجزیل.مساعدتي في ھذا.  استطعتوسأكون ممتنا لو 

 
 اآلباء واألمھات ونصائح الدعمب. 

 )یوميالوقات النوم االنضباط في الحفاظ على (مثل  نفسھ كیوم دراسي عاديحاول الحفاظ على الروتین  -

 عمر الطفل آخذین بعین االعتبار ،استخدامھا یومیا مما یتیحللتعلم  ناسبةوفر بیئة م -

ابدأ الیوم بسؤال  (، والمشاریع ، والقراءات  تعلموھاالتي حول المواد أبنائك بمحادثات یومیة مشاركة  - 

 .)وقتالابنك / ابنتك عن الدروس التي تعلموھا وكیف یخطط لتنظیم 

 یفخرون بھ أكثر. خالل الیوم حیث أنھم سأنِھ كل یوم بسؤال ابنك / ابنتك عما أنجزوه  - 
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 .بشكل أفضلالتالي وفي الیوم أشیاء یمكنھم القیام بھا  ثالثةاطلب منھم سرد و -

 واضحة تناسب وضعك في المنزل قوانینضع  -

 

 

 

 معلمون . ج 
 
 بعد الظھر 2:00صباًحا إلى  9:00بین الساعة  سیتواجد المعلمون على اتصال عبر اإلنترنت - 

 .والتفاعل بنشاط مع الطالب 

على منصة من أن الطالب یكملون جمیع مھامھم بما في ذلك المشاركة سیقوم كل معلم بالتأكد  - 

 .تقییمھاو إدمودو 

 24في غضون  تطرح بعد الساعة الثانیة بعد الظھرسالتي و  تتم إجابة الطالب على أسئلتھم - 

أو عن طریق البرید إن كانت عبر إدمودو  أولیاء األمورة اسئلینطبق على سنفس الشيء و ،ساعة  

 اإللكتروني 

 المدرسةنظام أیام ونشرھا على  أربعةون الواجبات في غضیتم تصحیح  - 

 لقاتحلب في االط في حال لم تتم مشاركة مسؤولیة المتابعة مع الطالب والوالدین المعلم یتحمل  - 

  عمل الواجب. المناقشة أو في 

 عبر اإلنترنتفي التطویر المھني المشاركة على المدرس  - 

لضمان نجاح سیر  والمنسقین والمدربین رئیس الدائرة  التنسیق عن كثب معسیقوم كل مدرس ی -  

 العملیة التعلیمیة إلكترونیاً على أكمل وجھ من أجل مصلحة أبنائنا األعزاء. 

 

 

 قسم الدمج -5

سیستمر الطالب الذین یتلقون الدعم في الفصل الدراسي العادي في العمل تحت إشراف مدرس المادة 

وتكون المواد المخصصة للطالب ذوي الفروقات الفردیة جاھزة كما ھو مخطط لھا وتدرس من   .الرئیسي

 .قبل مدرسي الدعم 
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دتي اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة (طالب الدمج) الطالب الملتحقون بصفوف المجموعات الصغیرة في ما

سیتلقون مھامھم من معلم الدعم الخاص بھم عن طریق إدمودو من خالل حصص اللغة اإلنجلیزیة والعربیة 

 (یرجى الرجوع للجدول االلكتروني )

 

 

 قسم اإلرشاد -6

 

یمكنكم التواصل مع المرشد االجتماعي / والمرشد األكادیمي عبر البرید اإللكتروني أومنصة الوبینار لدعم 

كما وسیجدول المرشد اجتماعات فردیة للطلبة عبر الوبینار حیث سیصلكم رابط   .الطالب عند الحاجة 

 بر الواتساب.كما وبإمكانكم التواصل مع السیدة نانسي  / المرشد األكادیمي ع .للدعوة

 

 :فیما یلي البرید اإللكتروني للمرشدین

 nancy@ipsjumeira.comاألستاذة نانسي (مرشد أكادیمي)   -

   Maryam.t@ipsjumeira.com األستاذة مریم (مرشد أكادیمي لطالب المرحلة الثانویة)   -

 samaa@ipsjumeira.com األستاذة سما (مرشد أكادیمي لطالب المرحلة اإلبتدائیة )  -

 

 

 د. كوني

 المدیر العام
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