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المتطلبات التقنية – 
إلى ماذا أحتاج؟
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Entstanden im Rahmen von „Digitale Teilhabe Jetzt“
Gefördert von „Stiftung Wohlfahrtspflege“

ياسمين أصالنهان، مارتينا صبرا

شباط 2022

اإلعداد

WLAN ام LAN؟      1

خدمة االنترنت الالسلكية المحلية الشبكية )WLAN( تعمل السلكيا. وأما 
الشبكة المحلية  )LAN( فهي تعمل عن طريق كابل بين الحاسب/الالبتوب 

و جهاز التوجيه)Router(. ويمكن فحص سرعة اإلنترنت المنزلي عن طريق 
المتصفحات، مثال على الرابط التالي :www.speedtest.net )شاهد الصورة 

أعالها(

الشبكة المحلية(  LAN( ليست هي األسرع دائما ، لكنها األكثر ثباتا و 
اسقرارا. في العمل المكتبي المنزلي يفضل اختيار الشبكة المحلية إذا أمكن 
  )Laptop( او الالبتوب )PC( وذلك بوصل الكابل ما بين الحاسب الشخصي
وجهاز التوجيه )Router(. يمكن مشاهدة فيديو بهذا الشأن عن طريق مزود 

اتصال تجاري على الموقع التالي:
«Warum LAN, wenn WLAN? | NetTip»

أيضا يمكنكم مشاهدة فيديو لألطفال  « YouTube-Video » الذي يشرح 
األمر بوضوح 

Herausgeberin

AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V.
Rhonestraße 2 a

50765 Köln
 

AWO BVMR Integrationsagentur
Amsterdamer Str. 232

50735 Köln 

https://www.speedtest.net/de
https://www.youtube.com/watch?v=OMB27prZ7J8&ab_channel=NetCologne
https://www.youtube.com/watch?v=3QISXUUr3tY
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هل أستخدم الحاسب الشخصي      2
)الثابت( أم المحمول؟   

كالهما يصلحان. ومع ذلك ، فإن كالً من لوحة المفاتيح وشاشة الكمبيوتر 
المحمول Laptop  غالبًا ما تكونان غير مناسبتان للمحاضرات الرقمية. 

فلذلك في حال القيام بالمحاضرات الرقمية العديدة ننصح عندها بتوصيل 
الكمبيوتر المحمول بلوحة مفاتيح خارجية مريحة وشاشة خارجية بحجم  23 

بوصة على األقل ذات دقة عالية من أجل حماية العيون.

شاشة إضافية      3
إن وجود شاشة ثانية إلى جانب األولى غير ملزم ولكنه عملي في بعض 

األحيان، خاصة عندما يكون عدد المشاركين كبيرا في اجتماعكم الرقمي، 
فالشاشة اإلضافية  توفر رؤية أوضح و أشمل. 

وال ننسى أن نلتفت إلى موضع الكاميرا التي نوصي بوضعها فوق الشاشة 
الرئيسية حتى تتم رؤيتنا مباشرة من األمام. ويفضل تجريبها قبل إجراء 

اإلجتماع. 

كاميرا ويب، كاميرا      4
يفضل أن تكون الكاميرا على مستوى ارتفاع نظر الشخص الذي يجلس أمام 

الشاشة حتى يشعر المشارك أنه ينظر إلى عيني المتحدث.

 غالبا ما تكون وضعية الكاميرا ويب للحاسب المحمول بموضع يحتاج إلى 
تغيير. فإذا رفعنا الحاسب المحمول أو الجوال المستخدم  مثال على كتاب 
ثخين ستكون وضعية الجالس أكثر راحة له و تعطي انطباعا أكثر احترافيا. 

وللعلم توجد إمكانية شراء قاعدة قابلة للرفع خصيصا لوضع الالبتوب عليها، 
عن طريق المواقع الشرائية التي نجدها في النت.

الفيديو التالي يعرض كيفية وضع الكاميرا بشكل مناسب:
« Optimales Kamera Setup für Online Meetings »

5      لوحة مفاتيح خارجية
في حال وجود الالبتوب على قاعدة رافعة يصعب النقر على لوحة مفاتيحه 

وبالتالي من األفضل وصل لوحة مفاتيح خارجية بالالبتوب نفسه.

6      مجموعة السماعات 
إن استخدام سماعات الرأس تساعدنا على الحصول على دقة عالية بالصوت 

وأفضلها سماعات حول الرقبة. ننوه إلى أن الميكروفونات المركبة داخل 
الحواسب ممكن أن تسبب بحدوث صدى أو أصوات جانبية مزعجة وأيضا 

بنقل أصوات تحصل بالخلف.

7      اإلضاءة 
الضوء الطبيعي النهاري هو أفضل إضاءة ويمكن أن نضيف ضوءا غير مباشر 

أو شراء ضوء LED .  إن فكرة الجلوس مواجه النافذة مباشرة غيرمحبذة 
وننصح بوضع اإلضاءة الغير مباشرة خلف الكاميرا. في الفيديو التالي يمكن 

مشاهدة كيفية اإلضاءة المناسبة:

 
 Online Videokonferenz & Webinar: 7 Tricks! So beleuchtest »

« !Du richtig! Lichtprobleme einfach gelöst

https://www.youtube.com/watch?v=ATM_BEhaYcg
https://www.youtube.com/watch?v=0T77tRZhIRU
https://www.youtube.com/watch?v=0T77tRZhIRU
https://www.youtube.com/watch?v=0T77tRZhIRU
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اللوحة الخلفية )االفتراضية(      8
إن الخلفية في الغرفة بشكلها الهادئ والمحايد ال تشتت انتباه الناظر إليها، 
فيمكن أن تكون على شكل حائط أبيض بال أثاث أو لوحات.  في حال وجود 
رفوف للكتب بالخلف يمكن تغطيتها بغطاء محايد حتى يعطي خلفية هادئة.

وضمن تطبيقات )Zoom, MS Teams( وغيرها  من برامج صالحة 
لالجتماعات على الفيديو،.توجد لوحات خلفية افتراضية مصممة مسبقا 

ويمكننا أيضا جعل الخلفية الموجودة خلفنا مموهة.

ولكنها لها مساوئ، فهي تؤدي بعض األحيان  إلى التشويش الجزئي على 
صورة المتحدث أو إلى اختفاء بعض األجزاء من الصورة، بحسب نوع الكاميرا 

أو اإلضاءة. جربوها على حاسبكم لكي تكتشفوا ما هو األفضل لكم.

المتصفحات       9
كلنا نحتاج إلى المتصفح )Browser( عندما نجري البحث في اإلنترنت. إن 

أكثر أدوات المحادثات مثل )MS Teams, Zoom, Bigbluebutton( تعمل 
بواسطة )Firefox, Safari, Chrome, MS Edge, Brave( عادة بدون أي 

إشكال.

 قد نجد بعض المعرقالت عند استخدام متصفحات معينة. عندما يجد 
المشاركون صعوبة في المحادثة  فننصحهم بتغيير المتصفحات، فذلك مفيد 

لهم.  
Foto: LinkedIn Sales Solutions – Unsplash

التحضيرات

كيف أحضر إلجتماع 
رقمي ما؟

التحضير الجيد هو في غاية األهمية. تعرف على 
المكان والمشاركين ومضمون االجتماع! 

االتصال بالمشاركين المعنيين 

نصيحتنا هنا أن تتم مراسلتهم كتابيا، بالبريد اإللكتروني مثال، حيث يتم 
االستفسار عن الرغبات أو االحتياجات وتحديد األهداف ومشاركة جدول 

األعمال والمستندات ومن المستحسن إرسال بيانات „الدخول إلى اإلجتماع“ 
مرتين، مرة قبل االجتماع بعدة أيام والمرة الثانية قبله بيوم واحد.

اإلدارة المزدوجة

من المفيد الجتماعات المجموعات الصغيرة والمناقشات ضمن المجموعات 
وجود ثنائي ممن يديرون الجلسة ويجب تقسيم األدوار بين الذي يدير الجلسة 
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والذي يقوم بإدارة األمور التقنية تحديدا قبل الجلسة، على سبيل المثال من 
سيدير الحديث؟ من سيهتم بتأليف المجموعات الصغيرة وغرف النقاشات؟ 

من سيتابع الدردشة )Chat(؟ من سينظم وقت الجلسة؟

اختبار التكنولوجيا المتوفرة 

أي إيجاد غرف رقمية )للتدريبات أو الدورات( وتجريبها على األقل يوم قبل 
البدء رسميا بالجلسة مع الزمالء أو مع المدعوين مثال، وأيضا يجب اختبار 
الصور واللوحات الخلفية التي يمكن رؤيتها من طرف الشاشات األخرى. 

 )Plan B(  خطة بديلة

لنفترض أننا أمام عطل ما قد طرأ أثناء الجلسة، يمكن أن يحدث ذلك في 
أي وقت وهو أمر طبيعي.  ما يفيدنا من قبيل االحتراز أن نخطط مسبقا لما 

سيلزمنا إذا تعطلت السماعات أوانقطعت االتصاالت أو ما شابه.

ملف العرض )Präsentation( في متناول اليد 

بالنسبة للعروض المحضرة من أجل مشاركتها مع المشاركين يجب فتح 
ملفاتها ما قبل الجلسة لكي يسهل إيجادها أثناء الجلسة. ننصح بغلق جميع 

الملفات المفتوحة الغير الزمة لالجتماع،  و ممكن أيضا محي المواقع المخزنة 
على المتصفحات قبل بدء االجتماع مثال الذي نجده على غوغل من  مجريات 

البحث. 

كيف نقوم باالجتماع 
الرقمي وننفذه؟ 

عند بدء االجتماع
السماح لدخول المدعوين قبل الموعد إلى الجلسة حتى يتسنى لنا اختبار   »

األمور التقنية

كلمة الترحيب  »
مناقشة البروتوكول في إستعمال الصفة الرسمية أو الغير رسمية   »

بالمخاطبة

مناقشة القواعد المتبعة للجلسة وشرحها: مثال إغالق وظيفة الفيديو لكل   »
مشارك أفضل أو ال، وعلى الذي يريد التكلم أن يفعل الكاميرا. او طلب 

إغالق وظيفة الصمت أو ال. أو التنويه إلى إمكانية إرسال إشارة سواء 
برفع الكف او عن طريق رسالة خطية بخانة الدردشة 

إحماء األجواء وإضفاء محيط مريح يخلو من التوتر بطرح أسئلة عن   »
األحوال أو االحداث السعيدة التي حدثت مؤخرا أو ما هي الفاكهة التي 

نريد أن نعيد أكلها

Video-
Tipp

Online Meetings moderieren - 4 Tools im Test »

شاهدوا هذا الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=U0H0BShy-ss
https://youtu.be/U0H0BShy-ss
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Foto: jagritparajuli99 – Pixabay

إدارة الجلسة،المنهاج المتبع، وكيفية 
الحفاظ على نشاط مجريات الجلسة

تفعيل الكاميرا على األقل من حين إلى آخر، ألن السماح برؤية اإليماءات   »
ولغة الجسد ولغة العيون مهمة جدا في هذا النوع من االجتماعات

إدخال استراحة كل 60 – 90 دقيقة حسب الحاجة مع تشجيع المشاركين   »
على الحركة

يمنح المشاركون وقتا مخصصا للبحث والتفكير المركز والستيعاب   »
المعلومات المعطاة

شد االنتباه وتغيير طريقة اإللقاء    »
دعوة المشاركين للتفاعل عن طريق طرح أسئلة تحفز على العمل من   »

تلقاء أنفسهم مما يساعد على التركيز بشكل أفضل

القيام باستطالعات الرأي    »
إيضاح المضمون والنقاشات بجعلها مرئية عن طريق التسجيل أو الرسم   »

وإذا أمكن استعمال الـلوح األبيض

مشاركة العرض التقديمي كملف PDF أو نافذة صورة شاشة/جدول  »
عدم اإلكثار من تحميل العرض بمعلومات أكثر من اللزوم  »

تفادي تنزيل الفيديوهات ضمن العرض وبدال عن ذلك يمكن مشاركتها   »
عن طريق روابط خارج العرض

العمل ضمن مجموعات  في الغرف االفتراضية الجانبية: عند وجود عطل   »
 فني: اإلعالن عما نقوم به  مثال : „سأكون معكم فورا“

„سأنزل الصفحة“ ...

كيفية اإلنهاء
تلخيص / تفكير جماعي مشترك حول ما تم تداوله و تعلمه، اإلفصاح عما   »

استنتجه كل مشارك بجمل مختصرة، ملخص عن بلوغ أهداف الجلسة 

إعطاء الفرصة للمشاركين بإعطاء رأيهم/أو تقييمهم للجلسة، هناك   »
أشكال مختلفة  من أساليب للتعليق العفوي بمساعدة أدوات استطالع 

Lamapoll, ZOOM Umfrage, MS Teams/( الرأي االفتراضية ، مثل
)Forms, Mentimeter

ما هي المخططات؟  »
كلمة التوديع   »

10
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مهمات ما بعد 
الجلسة الرقمية

تنبيه: يجب النتباه إلى عدم إنهاء الجلسة والخروج منها فقط، وإنما أيضا   »
النقر على أمر „الخروج للجميع“

كتابة رسالة شكرباإليميل للمشاركين  »
إرفاق الملفات التي يحتاجها المشاركون     »

األدوات والخصوصية 

خاص بالمناشور الذي صدرته الـ AWO: يمكن استخدام األدوات الخارجية 
)Tools( أثناء األنشطة الرقمية التي تقوم بها   AWO Mittelrhein في 

ظل شروط محددة. ما يهم المستخدمين لهذه األدوات هو أنهم غير ملزمين 
بإجراء التسجيل رقميا،.وإن  تلك األدوات متوافقة مع الالئحة العامة لحماية 

البيانات = DSGVO( وأن المخدم موجود ضمن االتحاد األوروبي.

 Conceptboard, Miro, بوضوح، باستخدام AWO MR تسمح
 .Lamapoll باإلضافة إلى Mentimeter

 -  AWO MR توجد أدوات األخرى - ليست جميعها مسموح تداولها من قبل

وهي Etherpads Zumpad و LISUM و Yopad ؛وكذلك لوحات المعلومات 
الرقمية Pinnet ، Flinga؛ منصات التعلم QuizAcademy و Oncoo ؛ 
تطبيقات مرحة مثل رسامي يوم االثنين واستطالعات الرأي في dudel أو

.nuudel

الفيديوهات التي 
ننصح بها:

 لقد جمعنا لكم بعض الروابط للفيديوهات الغير تجارية وباللغة األلمانية
 كما يلي:

 قناة اليوتيوب التابعة للكنيسة اإلنجيلية هسن – نساو
 فيديوهات متنوعة مفيدة بخصوص كثير من األدوات

Erwachsenenbildung EKHN )Youtube( «

Concept Board 1-4
Conceptboard Teil 1/4: Das ist Conceptboard »

Conceptboard Teil 2/4: Bedienung und Inhalte einfügen »
Conceptboard Teil 3/4: Ein Board teilen und freigeben »

Conceptboard Teil 4/4: Moderation, Kommunikation und Export »
Getting started in 6 steps »

PADLET
Padlet in 90 Sekunden - Kollaborative Pinnwand & Diskussionsplattform »

Grundlagen zu Padlet (Digitale Pinnwand) »
EDUtalk mit Heiko Wolf: Padlet in der Bildungsarbeit »

POWER POINT
PPT1 Folien erstellen - Tutorials zu Powerpoint »

https://www.youtube.com/channel/UCxH3-LcnZko3JMhPe7FsWjA
https://www.youtube.com/channel/UCxH3-LcnZko3JMhPe7FsWjA
https://www.youtube.com/watch?v=kYTUjrItuco
https://www.youtube.com/watch?v=wAMWosmoPLc
https://www.youtube.com/watch?v=KfJ959XYvYo
https://www.youtube.com/watch?v=rNY2Wq9uwE8
https://www.youtube.com/watch?v=2iYae8zCMAI
https://www.youtube.com/watch?v=Oq3DF3fPBRM
https://www.youtube.com/watch?v=yIuI2j-6Aqc
https://www.youtube.com/watch?v=KTHBvWXSDU8
https://www.youtube.com/watch?v=pzdrp9qUH0E

