
  Getting Started التحضير .1

ا نشاًطا تتضمن بحٌث لجلساتا بتصمٌم قم -1 ًٌ حوارات وال المحتوٌات من متنوعة ومجموعة تفاعل

  .الجلسة فً لتفاعلٌةا

 .البعض مع بعضهم وٌتعاونوا ٌتفاعلوا لكً ٌنكللمشار الفرص بتوفٌر قم -2

  .األولى جلستك ترؤس قبل تمّرن -3

 .الجلسةدأ ب قبل شةالشا والتقاطات التطبٌقات ةكلمشار الضرورٌة والتطبٌقات وٌب صفحات افتح -4

  .الجلسة لتقدٌم االنتباه فٌه ٌتشتت ال مرٌح مكان عن ابحث -5

 بالجلسة خاصة تلميحات

  .الجلسة إلى انضمامهم عند بالمشاركٌن رّحب -1

 .لدٌهم والسماعات المٌكروفون الختبار الصوت إعداد معالج باستخدام ٌنكالمشار بتذكٌر قم -2

  .تستعجل وال بهدوء دثتح  -3

 للتفاعل الفرصة وامنح لةاألسئ اطرح -4

 .مالحظاتهم على للحصول عددةمت فواصل عند الحصة فً ٌنكالمشار آراء استطلع  -5

  .عرضك فً الحٌوٌة ابعث .استطالع كل بعد األجوبة تمسح أن تذكر  -6

  .فقط المعلومات لوح مساحة إلى ولٌس بكاملها الشاشة إلى انظر -7

  .لدٌهم تعلٌق أو سؤال وجود ىلد أٌدٌهم ورفع اإلجابة على المشاركٌن شّجع -8

 إلى االنتباه لجذب التمٌٌز أداة استخدم المثال، سبٌل على م،التقدٌ فً لمساعدتك المعلومات لوح أدوات استخدم -9

 .الشاشة من محددة مناطق

 المتعددة الوسائط وملفات والفٌدٌو وٌب على والجوالت التطبٌقات مشاركة  مثل مٌزات بتضمٌن قم -11

 ى.المحتو تقدٌم على لمساعدتك الخاصة المناقشة وغرف اراتاالختب وإدارة

 
 

 

 

  Elluminate LIVE! Room الفصل االفتراضي: جلسة .2

 من سبعة اجزاء أساسٌة مختلفة تمكنك من التفاعل مع المشاركٌن. !Elluminate Liveتتكون نافذة 

 شرٌط العنوان -1

 ة التً ٌتم استخدامها فً كل جلسة افتراضٌة: ٌحتوي على القوائم األساسٌشرٌط القوائم -2

 : ٌحتوي على األدوات التً ٌتم استخدامها تكراراشرٌط األدوات -3

تحتوي  هذه النافذة على مجموعة من االعمدة تعطٌنا  فكرة عامة عن ما  : نافذة المشاركٌن -4

المتاحة والصالحٌات لكل مشارك   والتحدث ،ٌحصل  داخل الجلسة وعلى مٌزات الصوت

 فً  الجلسة.



ٌتم من خاللها ارسال و استقبال الرسائل بٌن المشاركٌن. بامكانك ارسال رسائل  :نافذة المناقشة -5

لمشارك واحد فقط او لعدة مشاركٌن. ٌمكنك تتبع سٌر الجلسة بعد انتهائها من خالل حفظ، او طبع 

 المناقشات.

وٌجب ان تعطً الطالب   تتٌح لك بالمشاركة بالصوت من خالل  السماعات  :نافذة الصوت -6

المشاركة بالصوت  اذا لم تعطٌه الصالحٌة الٌمكنه صالحٌة الصوت من نافذة المشاركٌن و 

 فً  واجهة الطالب كون غٌر مفعلوزر الماٌكروفوت سٌ

: هً صفحة العرض األساسٌة، ٌتم فٌها عرض كل ما ترٌد عرضه للمشاركٌن نافذة السبورة البٌضاء -7

 و عرض توضٌحً، او كتابة من صور، او فٌدٌو، ا

: ٌعرض فٌه حالة الجلسة، او التسجٌل فً حالة استخدام المسجل، او مدة الجلسة شرٌط المعلومات -8

 من وقت البدأ.

 

 

 

هذا الفصل ٌوضح األقسام المختلفة لنظام الفصول االفتراضٌة. النافذة الرئٌسٌة تحتوي على )القوائم، شرٌط األدوات، 

 . نافذة المناقشة و الصوت ٌتم شرحهم فً األجزاء الالحقة.ط الوضع(التحكم، شرٌ
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