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 األسئلة الُمتكّررة للطرح المطلوب افتراض�اً 
 

 ُمقّدمة إلى الطرح المطلوب افتراض�اً 
دة، وهو �سمح للمدارس �االنخراط في تعّلم  یتوفر الطرح المطلوب افتراض�ًا لورشات العمل للمدرسة الفرد�ة والمدارس الُمتعدِّ

صة على االنترنت، دون الحاجة لحضور التدر�ب في مرافق المدرسة. ُمتزامن عبر واجهة زووم   الُمخصَّ
 

لون نفس محصالت التعّلم المتوفر في الفعال�ة  داخل هذه الواجهة االفتراضّ�ة، ینخرط الُمشار�ون مع نفس المحتوى وُ�حصِّ
في تنسیق یناسب تقد�مها   IBالتدر�بّ�ة التي ُتعَقد حسب الطلب وجهًا لوجه، و�قودها قائد ورشات عمل ُمعتمد من ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 افتراض�ًا.
 

 ب ورشة العمل من أجل طرحها افتراض�ًا؟ ك�ف أطل
 ". My IB" من صفحة "My Schoolُ�مكنكم تقد�م طلب عبر بوابتنا الخاصة �الطل�ات، التي ُ�مكن الوصول إلیها عبر قسم "

 
 الطرح المطلوب افتراض�ًا وما الذي ال �شمله؟ ماذا �شمل 

 .مهمة عمل ُمستقل إضافّ�ة، مع یومین متتالیینعلى مدار ساعة تدر�س  12تتألف ورشات العمل االفتراضّ�ة المطلو�ة من 

 ة. �حصل المشار�ون على وصول حصري لواجهة زووم طیلة فترة انعقاد ورشة العمل و�نخرطون فرد�ًا من حواسیبهم الشخص�ّ 
 

 �شمل: الالطرح افتراض�ًا 
 ورشة العمل المطلو�ة وجهًا لوجه مع التحاق �عض المشار�ین افتراضّ�اً  •
 جمع المشار�ین جم�عًا في غرفة واحدة أو في شاشة واحدة مع انضمام قائد ورشة العمل افتراضّ�اً  •

 األخرى افتراضّ�اً حضور المشار�ین من المدرسة وجهًا لوجه، وحضور مشار�ین من المدارس  •
 طرح ورشة العمل وجهًا لوجه، وجزئ�ًا عبر االنترنت •

 ما الموعد النهائّي للطلب؟ 
م المدارس طلبها لعقد ورشة العمل االفتراض�ة عبر بوا�ة تقد�م الطل�ات قبل ثمان�ة أساب�ع على األقل من تار�خ البدء   �جب أن ُتقدِّ

م �عد ذلك التار�خ ستتعرض للتأخیر وقد ال ُیواَفق علیها.المرغوب لورشة العمل. وجم�ع الطل�ات التي تُ   قدَّ

رة ولها جدول زمنّي، لكني أرغب في تبدیلها لُتطرح    مطلو�ةوجهًا لوجه أو ورشة عمل    مطلو�ةلدي ورشة عمل   عبر االنترنت ُمقرَّ
 افتراضّ�ًا. ما هي الخ�ارات الُمتاحة لي؟ 

م طلب إلغاء وُتغیِّر موعد فعالیتك التدر�  رة لكي ُتطَرح افتراضّ�ًا، �جب أن ُتقدِّ بّ�ة. إن �نت ترغب في تغییر طر�قة طرح ورشة عمل ُمقرَّ

 ُممثِّل التنم�ة المهنّ�ة الذي تواصلت معه لمناقشة الخ�ارات الُمتاحة لك. ُیرجى التواصل مع 

 ما هي معاییر االستكمال؟ 
لكي �في المشار�ون �معاییر االستكمال، �جب أن �حضر المشار�ون جم�ع جلسات ورشات العمل، وفقًا لقوائم تأكید الحضور  

م إلى ال�كالور�ا الّدولّ�ة   �عد انعقاد الفعال�ة.  IBالتي ُتقدَّ

https://internationalbaccalaureate.force.com/ibportal/IBPortalLogin?lang=en_US
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 ك�ف لي أن أسجل المشار�ین؟ 
 طل�ك. IB ال�كالور�ا الّدولّ�ةسوف تستلم را�ط التسجیل �مجرد أن ُتعالج 

 
 
 ؟ ماذا لو أردت تغییر التفاصیل الخاصة �أي ُمشارك 

 ُ�مكن إجراء تلك التغییرات في نظام التسجیل لدینا. ستتوفر تعل�مات إضافّ�ة في رسالة تأكید االستالم �البر�د اإللكترونّي. 
 

نحن نوصي �شدة المدارس والمشار�ین المسجلین �أن یتحققوا من صحة جم�ع التفاصیل قبل الموعد النهائّي. إذا �ان هناك حاجة 
إلجراء التغییرات �عد الموعد النهائي للتسجیل، ُیرجى إرسال رسالة �البر�د اإللكتروني إلى الشخص الُمعیَّن للتواصل معك من فر�ق  

 .IBال�كالور�ا الّدولّ�ة التنم�ة المهنّ�ة في 
 

تحقق من التفاصیل التال�ة بتمعن: اسم ورشة العمل واسم الُمشارك وعنوان البر�د اإللكترونّي. ُیرجى مالحظة أّن المعلومات 
قي المدارس والُمشار�ین �البر�د اإللكترونّي، وأ�ضًا إلى قائد ورشة العمل المُ  عیَّن لورشة الخاصة بورشة العمل سوف ُترَسل إلى ُمنسِّ

 العمل. لذلك، من المهم جدًا توفیر عنوان بر�د إلكترونّي صح�ح.
 

 ماذا لو �انت هناك مشكالت تقنّ�ة أثناء ورشة العمل؟ 
  �جب أن ُتوفِّر المدارس دعم تكنولوج�ا المعلومات لُمشار�یها أثناء طرح ورشات العمل المطلوب طرحها افتراضّ�ًا. ل�س بوسع ال�كالور�ا

وال قادة ورشات العمل توفیر دعم تكنولوج�ا المعلومات ونوصي بتعیین أحد الموظفین لد�كم ل�كون جاهزًا للمساعدة عند  IBالّدولّ�ة 
 للحصول على المز�د من المعلومات. الشروط واألحكام العالمّ�ةُیرجى الرجوع إلى  الضرورة.

 
 ما التكلفة؟ 

 �فعال�ات التنمّ�ة المهنّ�ة لالطالع على آخر األسعار  ُیرجى الرجوع إلى جدولنا العالمّي الخاص
 

 ك�ف سأدفع التكال�ف؟ 
 فعال�ة التدر�ب. سوف تستلم فاتورة �عد أسبوعین من استكمال

 
 معلومات إضافّ�ة حول الطرح االفتراضيّ 

  للمز�د من المعلومات عن الطرح االفتراضّي حسب الطلب، تفضلوا بز�ارة الموقع اإللكترونّي:
-a-options/request-delivery-development/workshop-https://ibo.org/professional

workshop-virtual-a-workshop/request 

https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/terms-and-conditions/requested-pd-global-regional-terms-and-conditions-en.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/global-chart-of-pdd-offerings.pdf
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