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 Online resources مصادر  التعليم
م ال علتتيم  تتد بعتت  بدتت ع دبتت فص  اتت دف  التتع الدمتتفين ال بيعيتتن دتتف بتتيد يتت 

الدعلتتم لال فلتتالل حتتثع لتت لة العدليتتن ال عليديتتنللية  متت عدع ال  اللل يتتف 
دثتتتع اللتتتلول اللتتتلو لاللتتتلت,ل الدعللدتتتفول لالدتتتلا  الد بل تتتن    تتتتفين 
لعدليتتتن اا لتتتفع ال تتتص هتتت   تتت م ل لتتتف  لل تتت ل لمتتت  الا تتتل, يتتتص د تتتفع  ل يتتت  

 ل عليدفو ا

هذه الاتص لالبتتاد    تيل للبتفل يد يتلتن  حتتع لل علتيم ال تفدعصل  ل  لتع 
 لتتتأل اادتتتحفص ااهتتتع لمتتتف  متتتلاو دتتتد ليتتتة  تتتي  اللهتتتو  ل الدمتتتفين  ل 
اإل فهتتتن ال متتت ينل هتتتذا  تتت ا  تتتد  د هتتتذه البتتتتاد   متتتفهم يتتتص تيتتت  دمتتت لع 

  بتتلاالو يتت ل ااا تاتتلهتت  ليد لهتتم يتتص دلهتت   دللتتمل اامتتفا الدعتيتتص للعتتفد
يد تتد اد  يأاتتو  يتت , لدالتتف ال علتتيم يفلحيتتفتاو دا للتتن لد عتت  , للدمتت ح م 

يتتتص    تيبيتتتن للتتتع  لتتتأل دتتتلف ,   د  لالدلاتتتص   ل  تتتفب   عليدتتتم ال تتتفدعص 
ل للتتع  لتتأل يتلتتن  دتتع  بيتتته يتتفلعتلن دل تتل , لل تتد  ل تتف   المتتيفلن

   الأل دلفت, اام ح ام ليص هذا الالع ما علم  يف
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 Online learning التعليم عن بعد
هاتتفم ح تتأ دتتفف  يتتص ا  بتتفت  د ال علتتيم  تتد بعتت  هتتل دتتتا ف لل علتتيم  بتتت 

هتل  لت  لمتففع  ااا تاتوااا تاو  ل يص لاه  اادت يتند ال علتيم دتد حتثع 
لع يفاتتت     بتتتت يتتتص  ليتتتفد  ثيتتتت, ال علتتتيم  تتتد بعتتت  ل ل تتتد امتتتتا اا دتتتفت اا

يتتتتص  بيتتتت,  لتتتأل ااا تاتتو لل علتتتيم  تتتد بعتتت   هاتتفمل دتا يتتف للتتت علم  تتتد بعتتت  
لبع لف د تفاص لبلتلت, لللللع  لأل البتاد  الدح لان يص ال  تيال لال عليم

لامتتعن لالتتبعن ااحتتت يل تتف   لتتأل تمتتلم بمتتي ن   بافهتتف د ممتتفو ل لديتتن 
  لد اين

تمفع دلا   عليم دح لان دد حثع البتي  لل فلالل ل فاو  قلم بن لق   فاو الا ت, 
هذه الدلا   ددع ال  الل دتاف  ال م يع ل دتاف  الاي يلل  دف  فد ال فلال ب لته 

يقلم بنتمفع يتل   ال تامين بفم ح ام ااا ال تيقن  ل  فاو هذه ال فدعفو 
الذي بدل بن يد ت  ل لت ال فلال باام  لدقت ال فدعن ا او ااح بفت الالففص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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العدع بامفم ي م دال الدلف , لل فلال  ثم   لت اادت يص  لاحت الثدفايافو لي م 
 لالقالاو ال اف لين  البتي  اال  تلاص 

 

 Virtual classrooms الصفوف االفتراضية
َ ْ حُع لل عليمل  اإلا تاُو َحلقْو يتَص تافعنَ حثع هف فو ال تلا ااي تا ين 

لية  ُقفبُع  ثاَل آحتيَد لَ  اف َع َدعلم حثع غتِف   يناي تاهف فَو  تلا 
مف فِو  َ ت بُ  بأم فِذَم  ثافولالد دل فو اإلحبفتينل  ال ت دن لالبتي  اإلل  تلاص

 م لم دلف ت م  ل او  افلع غذا م  او ُيْدِ ُد َ ْد   اي تا ين دع 
   ِ  مفل مال  تلايفل م لم ال عليقفو  لأل 

بيد ال فدعن ااي تا ين لال فدعن الدا للن هل دتل  القبلع   د الات  اامفمص 
 ذ  د ال فدعن ااي تا ين    لال للتلع ال فلتال  لتأل دتلف , الثفاليتن العفدتن  ل 
دف يعف للفل  دف ال فدعن الدا للن يق  هفدو  لث   لأل  مفا ال ل    لأل الدتافل 

ل فدعتفو ال قلي يتن لبفل تفلص اا  دف ين ال ص لم  م    د فبعن  تام لف لثل لف  بف
 ااي تا ين  ل لأل ذلم يفل عليم الدا لح اد  دح لف  دفدف  

دتتد   متت فذاللتتف ااي تا تتص يلتتل حلتتي  دتتد  تت , بلتت اد ليتت يت هتتذا اللتتف   دتتف
 فدعن بتي فاين لية يد د  د ي ألف اللتف ااي تا تص دتد  تثال دتلم يد دتف 

ام فذ يص بتي فايف لي اف للد يل تلد دلف ت,   تال ل لتبيلد ل ديت يلد بيد 
   لالد فد ابع  لف م المدفد ليةدع  اي تا يف  
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 Online discipline االنضباط على اإلنترنت
 

ي تتتتتال  د   تايتتتتت  لتيتتتتتن ال علتتتتتيم اإلل  تلاتتتتتص لدتلا تتتتت  بفاا تتتتتبف ل اد ال علتتتتتيم 
ل اإلل  تلاتتص يل تتف   لتتأل ال تتمام لاا تتبف  لقيقيتتيد لددفدتتف,  تت ي  العدليتتن ال عليديتتن

لال تتمام ال لالتتع دتت  الد دل تتفو ال اف ليتتن لالد لاتتن دتتد الدعلتتم لال لبتتن لاللمتتففع 
لهافم   تفتال  دتتف هتل اللتفع يتتص ال فدعتفو اللقيقيتن لهاتتفم  دتتاف دتتد ال عليديتن

يتتص دلهعتتم ال تامتتص دتتت   مفمتتص يتتص ليتتة  لا تت م  هبتتع  متتف ذ,  لتتأل الددتتفتي 
  لا تت  ال فلتتال هاتتف  تتفو باتتفو لتغب تت  يتتص دلالتتلن بعتتن االيتتفد لدلالتتلن ال عليم

     ال علم
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 Distance Learning Strategies إستراتيجيات التعلم عن بعد
 Schedules جداول

دتتد   مفمتتيديتتص ال علتتيم  تتد بعتت   لتتأل اتتل يد  اامتتبل ينيع دتت   تت لع التت تلا 
  :لدالف  اامف ذ,هبع  الدلف تاو الدق دن دد

   ال مادتصالتاد (Synchronous) :  يتص ال لبتنيق  تص ات بتف  اامت فذ ل 

التتت تا دبفدتتتت, بفمتتت عدفع   لاو   اللل يتتتن  ااتتتا اللهتتتو ليقتتت م اامتتت فذ
امتت عدفع ددتت تم للدلاتتتفو ل  تفتتص ل ال ت دتتن  لتتتأل الحتت  للل دتتفلت الد
   .الدع يفو

  مفمتتف غيتتت د تتمادد دتت  ال علتتيم  دتتف يد تتد  دتت  هتتذيد الاد تتيد بليتتة ي تتلد

  .دمبقن   للن لمال  ماداصام عدفع   لاو 

 الاد  ال يت  ماداص (Asynchronous) :  ا يم ل ال ات بف  اامف ذ, ل
 لالالت تا دلتفغف  لتأل  تيقتن الت ال فلتال ااتا اللهتو  ذ ي ت  يص ال لبن
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مدثفتتت   ل يمتتت  ي  امتتت عدفع   لاو د حللتتتن لث لتتتفع بفامتتتف ذ, ل
  دا  يفو دا للن يص  فل تامع اإلل  تلاص  ل الددفت ن

دت    اتو قتلم بت   دتلتا متي  لال داتم  قت يم بلتة 42حثع ي ت, ال تامن لالبفل تن 
  ا لفلم ل اف لم د  بقين الد فدي  

 Class timeframe الزمني إطار صنفِ 
 متتبل يفل دتتتاو  5-4دتتد الدتت ع الحتتفص بتتفل عليم الدا تتلح ب تتتلت, ال لا تت   يأحتتذ

اد  دلين  ل ي  د ع ال لا   لال اف ع بيد الدعلتم لال فلتال دلت   دتد هبتع ال ليتن 
    لالدعلم
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  Learning expectations توقعات التعلم
متتلللن دتتد ال علتتيم اللقيقتتص لل تتد هتتل    ثتتتالتت علم  تتد بعتت    دالتتبعن ي لتتلت 

 قايفو د ع  , دالف الل ن لامت ح ام اللفمتلال   لألالع ا يفل عليم  د بع  يل ف  
 ّد ل يتتتص  ليتتتفد  حتتتتع عتتتفلم اللقيقتتتصيتتتص ال اآلحتتتتيدغيتتتت د تتتليت,  اتتت  هتتتص لال تتتص 

بمبال الد  لبفِو  لهعفو ال علم  لبلو ذاو دم لع  فلين يص بعن ال فدعفو 
 اللفتدِن 

 
 

 
  

 
 Finding classes الصنوفإيجاد 

 :ّ ,  ت  او ُيْدِ ُد َ ْد َ  َ  دلف َت  تبليَن يص  ِ 
  ي دف ياتتتن بلتتتة  متتت ح م  ديد تتتد  لتتت ما بفل تتت تيال الدّ تتتفاِصلدَ  ذا  اتتتو  

 لللللع  لأل  لم الدلف ت 
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 م  ي  اد   لق  دد التلاب  الد للن بلذه اللف ت  

  بفلدلا تتتتي  العلديتتتتن  متتتت  ي  اد  متتتت ح م دلتتتتتم البلتتتتة اذا  اتتتو دلتتتت م
م ال قايفو الد ق دن امم الدل لع ل م  ي  اد  م ح   لي د فيف  اللقلص

 بفل ت  ال ص  علد لف 

 

 
 
 
 

         Check credentials     تدقيق الوثائق
  م لم ا ي  م  بت ااا تاو دد حثع الدحص الدالن للذا اادت  ديد د 

اادت اد هافم  دحفص غيت دحلليد  دد هبع ال فدعن ل ليم ال أ   دد هذا
  دد د  د ي حللا  لأل هذا ال فاال
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 Benefits المنافع
 م  ي  اد  عدع ل  يت دت  م بفإل فين  لأل ااد تام يص بتافد  

تل  ا بت يص ال عليم  د بع ل  لع بتاد  اليلدين ل للع  لأل ي
لدد داملم ال دت  م ال  ذا  او دمفيتا  م  ي  اد ال  تيال لال تامن

 :  لالع د  اآلحتيد بدت  للللم  لأل ااا تاو
  ب ا دد ام دتاتم بثثة دلا  لد , حدمن  دت

  د  أحذ ثثة دلا  د  فلين لحدا  مفبي   مبل فل م  ي  
  فلال ل م اللالف دمي ت  لي  ليد د اد ي فح لل

ال حلع يص  دلين ال اف ع لالم اع لال لاال د  د دل فو 
 ال تامن 

  بفل لبن يص ال فدعفو   مل,  أحذهفهافم ي تاو ام تالن
 اللقيقين 
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  هتتتتل امتتتتفم ا يح تتتت  لقيتتتتل  المدتتتتفد لالد تتتتفد ل ا يمتتتت ل ال
اال قتتفو الدبفدتتت بتتيد ال اتمتتتيد لالد تمتتيدليلل امتتفم ي متتت  

 ااح يفت  لتين اقع الدعللدفو للتين
  ال  لتتتتتتال  لتتتتتتأل العتتتتتتفف  ال  تايتتتتتتّص التتتتتتذي يلتتتتتتتم ال ثيتتتتتتت دتتتتتتد

ال اتمتتتتيد دتتتتد اال لتتتتف  بتتتتفل عليم العتتتتفلص الامتتتتفدّص  دتتتتف لبعتتتت  
الدمتتتتتتتتفين  ل ل تتتتتتتتي  المتتتتتتتتعن الد فايتتتتتتتتن الد فلتتتتتتتتن للد ممتتتتتتتتن 

 اا ف يدين 

   يص الفين الاللع ال تامين الدقتت, مي تي اد لفد لي
عن ل دال دلف , دع تف ال لاب  ال ص  ق دلف  لم ال فد

 ييلف يص  لع   ي , بع    فلمم ااد لفافو الدقتت, 

 
 Free classes الصفوف المجانية

د فايتتتتتن  قتتتتت دلف   لتتتتتاففهاتتتتتفم 
ال ثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الد  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفو 

 متتتتتتتتتتتتتت  ي  اد  تامتتتتتتتتتتتتتتع لالدلاه ل
للللتتتتلع  لتتتتأل هتتتتذا الاتتتتلع دتتتتد 
ال عليمليتتتتتص ااتتتتتا اللهتتتتتو هاتتتتتفم 

   قتتت م هتتتذه اادتتتيفو دقفبتتتع دلاهتتت
   لت 
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 Online Job Searches البحث عن الوظائف
البلتتتة  تتتد لمياتتتن دلدتتتن لتتتعبن لدتتتفهن لل تتتد هتتت   متتتف  م دتتتب ن 
اإلا تاتتتتو يتتتتص العثتتتتلت  لتتتتص اللمياتتتتن ال تتتتص  للتتتتم بلتتتتفل يعلتتتتص دتتتتب ن 

اإلا تاتتتو  ل تتت  ال ثيتتتت 
دتتتتتتد دلاهتتتتتت  ال لميتتتتتتف 

يتتتص هتتتذه  ليتتتة يد اتتتم
الدلاهتتتتتتتتتتتتتتت   د   تتتتتتتتتتتتتتت  
متتتتيت م الذا يتتتتن ل  تتتتلد 
د فلتتتن للدتتتت فو ال تتتتص 
  لتتتتتتال دتتتتتتلمايد  دتتتتتتف 

يد اتتم  د   عتتتف  لتتص اللمتتففف الد للبتتن لالدتت هثو ال تتص  افمتتال 
اآلد دتتتتتد  هتتتتتم لمتتتتتففع البلتتتتتة  تتتتتد ليعتتتتت  ااا تاتتتتتو  تتتتتع لمياتتتتتن  

  التفالتمتففع ل  دتف  اللمتففف امتتا لدتف   د ت  بت  دتد متت ن للتلع
ع لدتتليت للااقتتفو لتاغبتتص ال لميتتف ل لتتلفال العدتتع  عتت  دل قتتأل متتل

 تتتد  تيتتت  ااا تاتتتو  متتت  ي    تتتفل  اللتتتلف لتتت  متتتلاو ل   لتتتأل
 لالدت فو لالدلاه  الحفلن بلة  د دم قبلم 
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 Posting your resume أرسل ملخصك
لتتأل   هتتل دمتتف   م يتتص الللتتلع الذا يتتن  د اللتت ف اامتتفا للمتتيت,

دقفبلتتن دحلتتين دتت  د حتتذ هتتتات ال لميتتف يتتص الدتتت ن ال تتص  تغتتال يتتص 
 لتأل  لقيت  هتذا اللت ف دتد حتثع   عدتع لالمتيت, الذا يتن .العدتع دعلتف

بتمتم لتلت, لا تلن  الذا يتن المتيت,  قتلم د دل تن دتد اللمتففف  هدلتف
لتتتال العدتتع ب تيقتتن دا قيتتن لدح لتتت,  تتد ال لااتتال الدحلتتين   اتتم

 هث تمل هم الدعللدفو  تد د  

لدم لع  عليدم لحبت م لل تأل 
دتتتد    أ تتت   دي تتتال ل  .هلايف تتتم

لثلين بتي  اال  تلاتص التذي 
متتتتتتتتتتتلف  تمتتتتتتتتتتتتل  اد ال ثيتتتتتتتتتتتتت 
يمتتتتتتتت للد بتيتتتتتتتت ا ال  تلايتتتتتتتتف لا 

  ثتتتتتتم يع تتتتتتص يمتتتتتت ح دلا  لمتتتتتتا
الدتتتت ن   لتتتألااتتا هتتتذا العاتتلاد 

 نالحفلتتتتلبفل تتتتفلص يتتتتص يتلتتتتن 
 ,  ل بتاتتفد بتتم يبقتتأل د فلتتف  افدتتف ل متت  ي   قتت يم  لتتال لمياتتن دلتت  

  تيبص دل    لل د هبع  د  ت د د دتد  قت يم هتذا ال لتال ي عتيد ال تلاو 
الذا يتتن  لتتأل  تت   دتتد الباتتل   لتتفلع  د   تتلد الدعللدتتفو  دلتتف المتتيت,

يد اتم دتا عتن رهتتاو, دلتف المتيت, الذا يتن  ال ص ذ ت لف دفدلن للا لنل
 .الحفص بم يص  ي لهو
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 Completing the form إكمال النموذج
 

دلحتتص   تمتتفعادتتلذ  دحلتتص بتت ا دتتد    دتتفعبعتتن الدلاهتت    لتتال 
 فلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

لاامتتتتتتتتتتتتتتت دفت, العدع
لتتتتتتتتتتت  و بتتتتتتتتتتتتبعن 

 لبفإلد تتفدالدتتتل  
دثلتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتفين

 فللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلت,  ل 
الدتتتتتتتتتلف ,  بعتتتتتتتتتن 
دلاهتتتتتتتتتتتتتت  البلتتتتتتتتتتتتتتة 

ديتماو للتف    ياو
 با ت, مداين دل  ,  تمفللفبلام العافليد لالدعللدفو ال ص  م 

التتتتم هتتتتذه اامتتتت دفت, الحفلتتتتن بتتتتفل عييد  ل تتتتلي  لتتتتأل متتتت ن لتتتتالفو 
 لالد للال   دفللف  ديعف ل ص  لدد يتلن اللللع  لأل العدع 

 Visit local companies  ُزْر شركاَت محلّيةَ 
 : م ع دعلم   د ع دله  بلة  د  دع ل  ميفمفو حفلن يد د 

لااتتتتتتم دد تتتتتتد  د  تتتتتتملت الدتتتتتتت فو بلتتتتتتلت, يت يتتتتتتن ل تامتتتتتتللم  لتتتتتتأل  ا
 اال  تلاص لا  ا ص للمي   ل دت ن  بلة لم  د  دع 



  استخدام االنترنيت في التعليم                     الفصل التاسع    

 222 

 تتد  تيتت  همتتم   ليلتتف قبتتع الع يتت  دتتد الدتتت فو دلحلتتفو ال تتص  تمتتع 
 ال لميف 

 onlineاام دفتاو الحفلن للتف دبفدتت,   تمفعبعن الدت فو   لال 
تمفللف بااا اللهو    لية ي م   دفع اام دفت, لا 

 
  


