
 برماحكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 



 ُشه الصغٍر االلَ جػوهُ 



 هبغى مظجطػى قن الَشه االلَ جػوهُ

 .االُؾِ بػهامذ بإؿجظعام الؽالب شغٍر  بّاهات لػضع مطمم زعول قن قبارة ًٍ

ُ االؿجظعام من الجصٍل إلَ االلَ جػوهُ الَشه ٌِعف   اؿجظعام إلَ المؽبٍقي الصغٍر  لَشٍوات الجًلّعي الٌٍر
لُ الصاؿب بإؿجظعام الصغٍر  ُشٍوات

آ
ؿجاذ قلَ ثؾٌِ الجُ الصؾابّة الظطائص بكظ ثٍوػ الَ باالعاوة اال  ا 

 :وُ وثجمدِ مٌمجي المًػر 

ول، إهغار)الؽالب شغٍر  وشالة الصغٍر  لوؾبة الجلًائُ الرمف طاضّة•  (وشػمان خاهُ إهغار ا 

 .االِمِّ بإؿجظعام المًػر  وُ شغٍرى بصالة الؽالب ثبلّل طاضّة•

 



 :ماذا ًِعم الَشه االلَ جػوهُ لَال من 

ؿجاذ•  :المًػر  ا 

 .وشىاوّة بكعالة االهغباط ًعف ثصًي ومصَمة دًٌّة بؽػًِة الؽالب شغٍر  قملّة وثوـّم ثوؾّي 

  :الؽالب•

 المًػر  من الصػمان لصالة وضٍلي ٌبِ النّاب شاالت وُ وثوبٌّي وٍري  بشَِ المًػر  وُ شغٍرى شالة قلَ الجكػف 
ابة قوطػ ثكؼِؼ ِجم مباشػ مّػ وبشَِ وبالجالُ  .وشغٍرى مّابي لمكعل الؽالب وُ الغاثّة الٌػ

 



 :الجكلّمّة الشؤون•

 العراؿُ الىطِ معى قلَ والنّاب الصغٍر  بوؾب اشطائّات دراؿُ وطِ ُِ هٌاِة وُ االلَ جػوهُ الَشه ًِعم 
ػ ؿبِّ قلَ االهغباط هؾب ثعهُ لمشاُِ الكالزّة العراؿات قمِ وُ الجكلّمّة الشؤون ِؾاقع ٌع مما  ال الُغ

 العراؿّة الىطٍل وُ لجىادٌِا ومكالرجٌا اؿبابٌا قن البصح خم ومن النّاب ذروة لىجػات دراؿة قمِ , الصطػ
 .الًادمة



 D2Lمالىػق بّن ثؾرِّ الصغٍر من طالل الَشه االلَ جػوهُ وهـام ال 

ما ولَن الؾٍاء شع قلَ والكغٍ للؽالب ومىّع رائف هـام D2L ال هـام   الَ جػوهُ هـام ٍِزع ال الرمّف ِكلم ُو
و مَملة بػامذ وزٍد من والبع مجَامِ  وٌٍ االُ جػوهُ الَشه طالل من الصغٍر  بجؾرِّ ِجكلي وبما .مؾاهعة ا 
 :الرٍاهب ببكظ الوـام قلَ ِجمّؼ

 للؽالب ثوبّي رؿالة ارؿال مّؼة ٍِوػ ال اهي ُما ثلًائُ بشَِ الؽالب شغٍر  شالة ثصعِع طاضّة ٍِوػ ال الوـام•
 .االلَ جػوهُ الَشه طالل من ِصعث ُما ثلًائُ بشَِ

 ِجٍوػ ال وًغا الًاقات وُ باالهجػهت اثطال شبَة ثٍوػ ِجؽلب للؽالب الٍّمُ الصغٍر  ثؾرِّ وُ الوـام اؿجظعام•
 اثطال ِجؽلب ال ٍُهي ازعى االلَ جػوهُ الَشه اؿجظعام ِكجبػ لغا الصالُ الٌٍت وُ الرامكة وػوع بكظ وُ

 .باالهجػهت



 ضكبا ٍَِن ٌع الٍّمُ الصغٍر  ثؾرِّ وُ الوـام قلَ واالقجماد وبالجالُ وامالق ثصعِح بىجػات الرامكة مٌٍف ِمػ•
ٍرة الىجػات وُ  .ؿابًا المُغ



 االؿجظعام ُّىّة
 :الرعول إقعاد مػشلة•

ؿماء ثـلِّ طالل من االلَ جػوهُ الَشه بّاهات بجكبئة الجعرِؽ ًّئة قغٍ ِبعا  -١ ُؾِ مله من وهؾظٌا الؽالب ا   خم ا 
ام)االطػى  الؽالب بّاهات وُ الكملّي ثلٍ ثَػار الرعول وُ لٌا المظطص المَان وُ لٌا لطي بكملّة الًّام  الرامكّي االٌر

 ُِ وٍق (الجارِض) طلّة وُ مصاعػة ُِ وثارِض الرعول اقلَ المًػر  بّاهات ثكبئة الُ باالعاوة ( الػؿمّي واالِمّالت
  .مصاعػة

ة الَ االهجًال-٢  اؿماعاوة وِجم للؽالب، إرؿالٌا ؿّجم الجُ الجبلّل رؿائِ ضّل قلَ ثصجٍي والجُ (settings) قمِ وٌر
 .رؿالة ُِ هٌاِة وُ الجعرِؽ ًّئة قغٍ اؿم إلَ باإلعاوة ورمؼى المًػر 

 



 :الرعول اؿجظعام مػشلة•

 .للؽالب والنّاب الصغٍر  رضع مٌمة وُ زاًؼ الرعول ؿٍَّن (٢-١) الظؽٍة بإثمام -٣

مام-٤ ن الؽالب قلَ ِجٍزب الجُ المصاعػات إلَ ثػمؼ طلّة ١٥ قعد ؿجرع ؼالب ُِ اؿم ا   وُ %75 قن ًِِ ماال ِصغػ ا 
م بإؿجظعام الؽالب غٍر ش رضع ِجم مصاعػة ُِ وُ المًػر، م الصغٍر  قلَ للعاللي (1) ٌر   خم النّاب قلَ للعاللة (0) وٌر
ًٍِهة قلَ الغنػ  .البػهامذ إمالق ٌبِ save شىؾ ا 

 بشَِ وؿّـٌػ (النّاب هؾبة النّاب، قعد) :من لَالً  ثلًائُ زمف بكملّة البػهامذ ؿًٍّم لصغٍر ا رضع قملّة طالل-٥
  (شػمان او خاهُ إهغار اول، إلهغار) مؾجصي ُان اذا ما الؽالب (شغٍر  شالة)ثلًائُ

 



  طلّة قلَ بالغنػ الجعرِؽ ًّئة قغٍ ؿًٍّم الؽالب اشع اؿم امام ؿابًا المٍعصي الصغٍر  شاالت اشعى ؿٌٍر  شالة وُ -٦
Email الؽالب بّاهات وُ المٍزٍدى ولّؾت الصغٍر  بّاهات وُ المٍزٍدى. 

 الَ ثلًائّا ِوًلٍ ؿٍف email طلّة قلَ الغنػ بكع الهي باإلهجػهت مجطال الرٌاز ٍَِن ان البع الؾادؿي الظؽٍى إلثمام-٧
مامٍ لّىجس اِمّلٍ ًٍِهة قلَ وبالغنػ الؽالب قوٍان الّي مغاف للؽالب إرؿالٌا ِجم ان ِرب الغي الػؿالة ا    إرؿال ا 

send ٌُبوراح الجبلّل قملّة ثوج. 

قغار بجعوِن مالشـات طاهة من االؿجىادى ِمَن-٨
 
م)رمؼِن طالل من الؽالب ٌعمٌا الجُ اال  لٍزٍد (ع)وشػف (المصاعػى ٌر

   .قغر وزٍد لكعم (ب) و قغر

 الكاشػى المصاعػة قن لنّابي ًِعم لم ولَن للكغٍ قغرى وٌعم والكاشػى والداموي الؾادؿي المصاعػة قن ثنّب ؼالب:مدال•
 .(ب10-ع8-ع6) ُالجالُ وّعون قغر
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داء ا

 
قاهَم قلَ ا

 
 ووًَم هللا وا


