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المقدمة
علــى الرغــم مــن أن التعلــم عــن بعــد يتيــح للطلبــة القــدرة علــى دراســة ومراجعــة مــواد المقــرر الدراســي 

وفــق مــا يتناســب مــع وقتهــم الخــاص، إال أنــه أيضــا يتطلــب منهــم أن يكــون لديهــم حافــز ذاتــي والتــزام،

باالضافة إلى وجود خطة تضمن بقاء سيرهم في المسار الصحيح.

كمــا توجــد قواعــد وتوقعــات إضافيــة فــي البيئــة االفتراضيــة للتعلــم عــن بعــد متعلقــة بــآداب اســتخدام 

اإلنترنــت، وذلــك مــن أجــل حمايــة جميــع الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس.

حيــث يحتــوي هــذا الدليــل علــى معلومــات عامــة ونصائــح دراســية وذلــك لمســاعدة الطــاب علــى النجــاح 

فــي مقرراتهــم التعليميــة عــن بعــد، باإلضافــة إلــى شــرح آداب التعامــل عبــر اإلنترنــت المتوقــع مــن 

الطلبــة تطبيقهــا خــال دراســتهم للمقــررات الدراســية التــي تطــرح عــن بعــد.
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البداية

البالك بورد

بــورد هــو النظــام الرســمي المعتمــد إلدارة التعلــم فــي جامعــة البحريــن، حيــث باإلمــكان الوصــول إلــى بوابتــه 

 https://blackboard.uob.edu.bh/?lang=ar:اإللكترونيــة من خال هــذا الرابــط

اســتخدام  بكيفيــة  المتعلقــة  التعليميــة  البرامــج  مــن  عــدد  بتوفيــر  اإللكترونــي  التعليــم  يقــوم مركــز 

https://uob.edu.bh/our-centers/e-learn-  خصائــص البــاك بــورد، والتــي يمكــن االطــاع عليهــا مــن خــال :

ing-students/?lang=ar

elearningc@uob. :لطلــب الدعــم يمكــن التواصــل مــع مركــز التعليــم اإللكترونــي علــى البريــد اإللكترونــي

edu.bh

للدخول واالطالع على مصادر المكتبة العامة باإلمكان استخدام موقع مكتبة الجامعة التالي

https://www.ac-knowledge.net/uobv3/language/ar-EG/الرئيسية.aspx

ــة إلكترونيــة وأكثــر مــن 2.5  ــي و 25,000 مجل توفــر المكتبــة الرقميــة أكثــر مــن 170,000 كتــاب إلكترون

مليــون إطروحــة إلكترونيــة بنصــوص كاملــة، باإلضافــة إلــى مجموعــة الكتــب المطبوعــة. حيــث أن المكتبــة 

ــام األســبوع، كمــا يمكــن  الرقميــة متاحــة للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى مــدار 24 ســاعة طــوال أي

الدخــول إليهــا مــن داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي، وذلــك مــن خــالل بوابــة المكتبــة الرقميــة.

توفــر المكتبــة إرشــادات عديــدة حــول كيفيــة اســتخدام مصــادر المكتبــة. للحصــول علــى هــذه اإلرشــادات 

بإمــكان الطلبــة الدخــول علــى الرابــط التالــي:  

https://www.ac-knowledge.net/uobv3/language/ar-EG/مساعدة.aspx

مصادر المكتبة:

 (Blackboard)

لإلطــالع علــى القائمــة الشــاملة لجميــع الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا جامعــة البحريــن، يرجــى الدخــول 

https://uob.edu.bh/faculty-2/?lang=ar :علــى الرابــط التالــي

الدعم الفني واإلداري

https://blackboard.uob.edu.bh/?lang=ar  
https://blackboard.uob.edu.bh/?lang=ar  
https://uob.edu.bh/our-centers/e-learning-students/?lang=ar
https://uob.edu.bh/our-centers/e-learning-students/?lang=ar
mailto:elearningc@uob.edu.bh
mailto:elearningc@uob.edu.bh
https://www.ac-knowledge.net/uobv3/language/ar-EG/الرئيسية.aspx
https://www.ac-knowledge.net/uobv3/language/ar-EG/الدخول.aspx
https://www.ac-knowledge.net/uobv3/language/ar-EG/مساعدة.aspx
https://uob.edu.bh/faculty-2/?lang=ar
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نظام (SIS) هو نظام إلكتروني لمساعدة الطالب في عدة مهام منها: 1. تسجيل المقررات الدراسية.

2. عرض جدولهم الدراسي. 3. عرض نتائج االمتحانات وكشف الدرجات. 4. نظام لتقديم المساعدة.

5. محاكي للمعدل.

(SIS): نظام معلومات الطالب

يعتبــر مركــز خدمــة الطالــب خدمــة تفاعليــة لطــاب الجامعــة تمكنهــم مــن إتمــام كافــة اإلجــراءات اإلداريــة، 

باإلضافــة إلــى إمكانيــة طــرح األســئلة والمقترحــات. تعمــل هــذه الخدمــة عبــر اســتخدام القنــوات التاليــة: 

االتصــال الصوتــي؛ والدردشــة المباشــرة : وهــي متاحــة علــى كال الموقعيــن ( موقــع نظــام معلومــات الطالــب

WhatsApp. و الموقع الرسمي للجامعة)؛ والبريد اإللكتروني؛ وتطبيق SIS

مركز خدمة الطالب :

نصائح دراسية
النجــاح  لتحقيــق  دائمــة  اســتراتيجيات  تطويــر  علــى  الطــاب  لمســاعدة  النصائــح  مــن  بعــض  يلــي  فيمــا 

األكاديمــي:

• فهم متطلبات المقرر الدراسي وما يتوقعه المدرس

يحتــاج الطلبــة إلــى فهــم المعاييــر المتطلبــة الجتيــاز المقــرر، ومــا يتوقعــه المــدرس منهــم بوضــوح وذلــك 

لضمــان نجاحهــم فــي المقــرر. كمــا يجــب عليهــم قــراءة المنهــج بعنايــة وطلــب التوضيــح مــن مدرســيهم 

عنــد الحاجــة.

• طلب المساعدة

يجــب علــى الطلبــة أن يضعــوا فــي عيــن االعتبــار أن الجامعــة ترغــب دائمــا برؤيــة جميــع طلبتهــا ناجحيــن فــي 

ــا والمعوقــات األكاديميــة  ــة قنــوات مهمــة لمســاعدتهم فــي حــل القضاي دراســتهم. حيــث تتيــح لهــم ثالث

المدرســون،  هــي:  القنــوات  هــذه  الجامعيــة،  تجربتهــم  علــى  ســلًبا  تؤثــر  أن  ممكــن  التــي  والشــخصية 

والمرشــدون األكاديميــون، وخدمــات اإلرشــاد والتوجيــه.

المدرســون هــم نقطــة التواصــل األولــى لحــل القضايــا المتعلقــة بالمقــررات. حيــث يجــب علــى الطلبــة 

التواصــل مــع المــدرس فــورًا عنــد وجــود أي ســؤال يتعلــق بمحتــوى وتقييــم المقــرر ومــا إلــى ذلــك.

https://uob.edu.bh/student-services/?lang=ar
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المرشــدون األألكاديميــون يقومــون بتقديــم التوجيــه للطلبــة ومســاعدتهم علــى اختيــار المناهــج 

والمقــررات، كمــا يقدمــون الدعــم لهــم فــي حالــة االنســحاب مــن مقــرر، وعنــد إخضــاع الطالــب للفصــل 

األكاديمــي أو المراقبــة ، باإلضافــة إلــى توجيــه الطــاب إلــى اســتغالل الخدمــات والدعــم المتــاح داخــل الجامعــة. 

ــات  ــة علــى مجابهــة متطلب ــه التــي توفرهــا عمــادة شــؤون الطلب تســاعد الطــاب خدمــات اإلرشــاد والتوجي

الدراســة، وذلــك مــن خــال تقديــم التوجيــه االجتماعــي والســلوكي والنفســي.

• كن »طالبًا فعااًل «

مــن المهــم أن يصبــح الطلبــة نشــطين وفعاليــن لكــي ينجحــوا فــي المقــرر الدراســي المطــروح للتعلــم عــن 

بعــد. بحيــث يكــون لديهــم الدافــع للتعلــم واالختيــار فــي ســبيل البحــث عــن المعلومــات. للحصــول علــى 

بعــض النصائــح الســريعة حــول كيفيــة أن تصبــح طالبــً فعــاالً، يرجــى قــراءة الملــف التالــي:

https://www.mcgill.ca/osd/files/osd/active_vs_passive_learning.pdf

• كن »منضبًطا ذاتًيا «

قــد يصبــح االنضبــاط الذاتــي هــو المتطلــب األكثــر أهميــة ، ولكنــه أيًضــا األكثــر تحدًيــا للحصــول علــى تجربــة 

ناجحــة للتعلــم عــن بعــد. حيــث يتطلــب االنضبــاط الذاتــي التخطيــط وإدارة الوقــت بكفــاءة. وفيمــا يلــي 

بعــض النصائــح لمســاعدة الطلبــة:

تحقــق مــن المنهــج والخطــة الدراســية للمقــرر وذلــك لمعرفــة موعــد تســليم الواجبــات، ثــم قــم بإعــداد    -

جــدول زمنــي لذلــك.

قــم بعمــل جــدول أســبوعي لألعمــال والســاعات الدراســية والمواعيــد النهائيــة للتســليم، وذلــك للتأكد    -

مــن وجــود وقــت كاٍف إلكمــال الواجبــات. ومــن األفضــل تقســيم المهــام المعقــدة والصعبــة إلــى أعمــال 

أصغــر.

تحقــق بانتظــام مــن ســير تقــدم المهــام بالنســبة للجــدول الزمنــي المحــدد. وإذا وجــدت هنــاك أي تأخيــر   -

فيجــب عليــك تقبلــه ومعالجــة ســبب التأخيرعلــى الفــور.

-  إنشاء روتين دراسي يومي والقيام بمتابعته.

التقليل من مصادر تشتيت االنتباه أثناء حضور المحاضرات والدراسة عن بعد.   -

https://uob.edu.bh/group-counselling/?lang=ar
https://www.mcgill.ca/osd/files/osd/active_vs_passive_learning.pdf
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قواعد السلوك
تتوقــع الجامعــة مــن الطلبــة إظهــار األمانــة الشــخصية والفكريــة والنزاهــة األكاديميــة والتقيــد بجميــع 

قوانيــن ولوائــح جامعــة البحريــن المنشــورة. حيــث أن عــدم القيــام بذلــك قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراء تأديبــي 

رســمي علــى النحــو واإلجــراء المحــدد فــي  الئحــة المخالفــات المســلكية لطلبــة جامعــة البحريــن. علــى وجــه 

الخصــوص تتوقــع الجامعــة مــن الطــاب االلتــزام بمــا يلــي:

النزاهة األكاديمية

النزاهة األكاديمية تعني الصدق في العمل األكاديمي ، حتى عندما ال يراقبك أحد أو يشاهدك!

وعلــى عكــس ذلــك عــدم األمانــة األكاديميــة تشــمل الغــش والكــذب، والســرقة األدبيــة، والتعــاون غيــر الالئــق. 

ولتجنــب عــدم األمانــة األكاديميــة، يجــب علــى الطلبــة مايلــي:

- إكمال كل تقييم بشكل فردي ، وعدم القيام بشرائه أو تكليف أحد بعمله نيابة عنهم.

ــن ، أو  ــك يعنــي نســخ األفــكار أو الكلمــات مــن الطلبــة اآلخري - تجنــب أي شــكل مــن أشــكال االنتحــال: وذل

مــن مصــادر أخــرى ( اإلنترنــت و الكتــب ومــا إلــى ذلــك) وتقديمهــا علــى أنهــا تخصهــم مــن دون االستشــهاد 

بالمصــادر أو نســبتها آلخريــن.

- التعاون مع الطلبة اآلخرين في المشاريع أو الواجبات وفًقا لتوجيهات المدرس فقط.

- تجنب نسخ اإلجابات من الطلبة اآلخرين.

- عدم السماح لزمالئهم بنسخ إجاباتهم في التقييم.

- تجنب تغيير التقييم المدرج عالمته واطلب من المدرسين إعادة التقدير.

 حقوق النشر والطبع 

المــواد المقدمــة فــي المقــررات الدراســية للتعلــم عــن بعــد هــي ملــك للمدرســين والجامعــة، حيــث يتــم 

توفيرهــا للطلبــة ألغــراض تعليميــة فقــط.

ُيســمح للطــاب بمشــاهدة ونســخ وطباعــة المــواد المتعلقــة بالمقــررات الدراســية الســتخدامهم التعليمــي 

فقــط وال ُيســمح لهــم بتغييــر تلــك المــواد التــي حددهــا المالــك.

علــى الطلبــة عــدم القيــام بتوزيــع أو نشــر أو إعــادة اســتخدام المــواد التعليميــة، أو الملفــات الصوتيــة أو 

ــك. الصــور ألي غــرض تجــاري أو غيــر ذل

https://uobhomesiteprod.s3.me-south-1.amazonaws.com/site-prod/uploads/2021/03/4-2-conductviolations-1.pdf?lang=ar
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الحضور

وفًقــا لسياســة الحضــور المنصــوص عليهــا فــي نظــام الدراســة واإلمتحانــات فــي جامعــة البحريــن، مــن 

المتوقــع أن يحافــظ الطلبــة علــى حضورهــم الصــف األفتراضــي بشــكل منتظــم.

يجــب أن يكــون الطــاب علــى درايــة باإلرشــادات المتعلقــة بالحضــور التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل المدرســين 

مــع بدايــة المقــررات الدراســية.

الغيــاب المتكــرر عــن المحاضــرات اإللكترونيــة ســيؤدي إلــى عــدم المشــاركة فــي المناقشــات واألنشــطة التــي 

تتــم عــن بعــد ، وســيؤثر ذلــك علــى النجــاح فــي المقــرر.

ــة وقــوع حــدث غيــر متوقــع مثــل مشــاكل االتصــال باإلنترنــت ، والمــرض ومــا إلــى ذلــك يجــب علــى  فــي حال

لمعالجــة  اتخاذهــا  يجــب  التــي  اإلجــراءات  ومناقشــة  بمشــاكلهم،  الفــور  علــى  مدرســيهم  إبــاغ  الطلبــة 

المقــرر. المشــكلة وإكمــال 

التأديب واالنضباط

يخضع جميع الطلبة للقواعد والقيود الموضحة في الدليل اإلرشادي لحقوق الطلبة وواجباتهم

https://uobhomesiteprod.s3.me-south-1.amazonaws.com/site-prod/uploads/2021/03/3-1-UoBStudyandExamsRegulationsMarch2020ArabicVersion2.pdf?lang=ar
https://uobhomesiteprod.s3.me-south-1.amazonaws.com/site-prod/uploads/2021/03/4-1-students_rights.pdf
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آداب التعامل عبر اإلنترنت

اتبــاع »آداب التعامــل عبــر  التــي تطــرح عــن بعــد  ُيتوقــع مــن جميــع الطلبــة المدرجيــن تحــت المقــررات 

اإلنترنــت«، علــى ســبيل المثــال تواصلهــم بطريقــة مهنيــة ومحترمــة. وفيمــا يلــي بعــض القواعــد األساســية 

آلداب التعامــل عبــر اإلنترنــت:

قــم باســتخدام أدوات الدردشــة ومجموعــات المناقشــة بشــكل مناســب؛ ال تطــرح أســئلة ال تتعلــق   •

بالنقــاش، أو تتحــدث عــن موضــوع خارجــي، خــذ وقتــك لقــراءة كل ماتــم طرحــه ســابقا للمناقشــة، وذلــك 

ــات. ــد لتجنــب تكــرار األســئلة أو اإلجاب ــة مــا تري قبــل كتاب

قــم بإرســال الواجبــات حســب التعليمــات؛ واتبــع اإلرشــادات التــي وضعهــا المدرســون لتســليم األعمــال   •

المطلوبــة، مثــل اصطالحــات التســمية أو طريقــة التنســيق والعــرض المقبــول للملفــات.

عنــد التواصــل مــع المدرســين التــزم بالرســميات؛ علــى ســبيل المثــال عنــد التواصــل معهــم عبــر البريــد   •

اإللكترونــي قــدم نفســك فــي البدايــة (االســم ، الرقــم الجامعــي ، اســم المقــرر). أمــا فــي حــال كنــت 

ــي  ــد إلكترون ــن، قــم بإنشــاء بري ــي الخــاص بطلبــة جامعــة البحري ــد اإللكترون ال تســتخدم عنــوان البري

john.smith@hostname, jsmith@) :احترافــي وذلــك باســتخدام االســم األول والثانــي واألخيــر، مثــال

 sleepingbeauty@( :وتجنــب اســتخدام اســم مســتعار لعناويــن البريد اإللكتروني، مثــل  ،)hostname

(hostname

كــن لطيًفــا ومحترًمــا فــي تعليقاتــك حتــى لــو لــم تتفــق مــع اآلخريــن، وتجنــب اإلدالء بتصريحــات مســيئة   •

وتعليقــات غيــر الئقــة.

ال ترســل أبــًدا بريــًدا عشــوائًيا أوغيــر مرغــوب فيــه، أوتنشــر مــواد ال تتعلــق بمواضيــع الدراســة فــي بوابــة   •

المقــرر.
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