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 للمشاركة في منتدى النقاش المبادئ التوجيهية
 

الوسيلة األساسية للتواصل مع الطالب اآلخرين وفريق عمل المساق حيث نأمل أن يكون المنتدى مصدرًا مفيًدا،  "المناقشة" رابطيُعتبر 
 المساق اإلحساس باالنتماء إلى مجتمع الطلبة.ينّمي لدى طالب 

 

 ابحث قبل أن تطرح سؤااًل  
 

تحّقق قبل طرح سؤالك فيما إذا كان قد طُِرَح السؤال ذاته في مشاركة سابقة. يمكنك إيجاد وظيفة البحث بالنقر على رمز 
بالصورة األمثل عندما يشارك األشخاص في العدسة المكّبرة، الظاهر في أعلى قائمة مواضيع النقاش. سيؤدي المنتدى مهّمته 

 المناقشات!
 

 حّدد وكن دقيًقا 
 

اكتب عنوانًا موجزًا ووافيًا لمشاركتك، وزّود اآلخرين بالقدر الكافي من المعلومات لفهم سؤالك أو مشكلتك. حدّد التمرين أو 
 الذي جربّته بالفعل؟مقطع الفيديو الذي تتحدث عنه. الجزء؟ ما هي النقاط التي لم تفهمها؟ أو ما 

 

 اكتب بوضوح 
 

سيساعد تصحيح اإلمالء والقواعد النحوي اآلخرين على فهمك وتزويدك بإجابات مفيدة. تجّنب استخدام األحرف الكبيرة أو 
 حروف مختصرة للكلمات واإلفراط في استخدام عالمات الترقيم !!!

 

 صّوت للمشاركات جيدة 
 

األخضر لتسّهل بذلك إيجاد المشاركات الجّيدة و/ أو االستجابات المفيدة. كما ويمكنك أيًضا باللون  (زائد)انقر على إشارة 
 البحث عن المشاركات األكثر إثارة لالهتمام حسب مقدار التصويت.

 

 إبالغ فريق عمل المساق بمواضع الخلل / األخطاء المطبعية 
 

شاركتك في إخطار فريق عمل المساق بسؤالك أو مشكلتك. الرجاء يساعد إدراجك لرمز وكلمة ]فريق العمل[ عند بداية عنوان م
 استخدام هذه اآللية لإلخطار بالمشكالت الموجودة في محتويات المساق!
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 لمساعدتك على التعلم "المناقشة" رابطاستخدم  
 

عرض جميع مواضيع النقاش المرتبطة  . سيساعدك النقر على هذا الرابط في(مناقشة)ظم مواد المساق في نهايتها رابط تتضّمن مع
 تمرين محّدد.بمقطع فيديو معّين أو 

 

 كن لبًقا 
 

ما يكونون من خلفيات ثقافية مختلفة  أنت تشارك في محاضرات صفية متاحة عالمًيا، يضم طالبًا من جميع أنحاء العالم وغالًبا
 جًدا. دعونا نبني مًعا مجتمعاً إيجابياً !

 

 االلتزام بميثاق الشرف الخاص بالمدّونة 
 

نشر إجابات الوظائف فقد تتسّبب محاوالت  التعاون والتعلم، ولكن يرجى عدم طلب و/أونحن نشّجع المشاركة في مجتمعات 
 انجازاتهم ضمن المساق ذاته. الغش هذه بإلغاء تفعيل حسابات الطالب وتجاهل

 


