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يستطيع عضو هيئة التدريس تقسيم الطالب داخل الصف االفتراضي إلى مجموعات ، وذلك �نشاء مجموعات جانبية
منفصلة عن الجلسة الرئيسية. تحتوي المجموعات الجانبية التي تم إنشائها على كافة الخصائص (كتحكم بالصوت

والفيديو ولوحة المعلومات ومشاركة التطبيقات والمحادثة الخاصة بها) الموجودة في الجلسة االفتراضية الرئيسية،
وأي مشاركة تحدث في مجموعة منفصله تكون مستقلة عن الغرفة الرئيسية أو  ( المجموعات  ا£خرى) .

وللبدء في  تقسيم جلستك االفتراضية إلى مجموعات ( جانبية منفصلة ) ، اتبع الخطوات التالية :

بعد الدخول إلى الجلسة االفتراضية الرئيسية:

1- قم بالدخول إلى قائمة مشاركة المحتوى كما

    في الصورة المجاورة

2- ثم اختر مجموعات جانبية

الدخول إلى أداة المجموعات الجانبية :

قم بتحديد طريقة تعيين المجموعات 

إما تعيين عشوائي أو كواجب مخصص .

-

تعيين المجموعات
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قم باختيار تفعيل خيار "السماح للحاضرين بتبديل

المجموعات"  إذا رغبت بالسماح للطالب بالتنقل بين

المجموعات بُحريَّة ، حيُث تسمح هذه الخاصية للطالب

بالتنقل بين المجموعات ، وإذا لم يتم تفعيله فلن

يستطيع الطالب التنقل بين المجموعات إال عن طريق

عضو هيئة التدريس فقط.

-

تنقل الطالب بين المجموعات

من خالل القائمة التي تظهر أمام اسم الطالب كما هو

موضح بالصورة المجاورة ، اختر المجموعة التي ترغب بنقل

الطالب إليها ، أو إنشاء مجموعة جديدة ينضم الطالب

إليها تلقائي¼.

وبنفس الطريقة يمكن لعضو هيئة التدريس ا�نضمام

£ي مجموعة أو البقاء في الغرفة الرئيسية.

-

لتوزيع الطالب في المجموعات 
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قم بالضغط على زر " + " �ضافة مجموعة جانبية جديدة

حيث تسمى بشكل تلقائي إما قبل المجموعة الموجودة

أو بعدها.

قم بالضغط على زر "المهمالت" لحذف مجموعة جانبية

حيث ينتقل أفراد هذه المجموعة تلقائي¼ إلى الغرفة

الرئيسية لتوزيعهم مرة أخرى.

-

-

�ضافة أو حذف مجموعة جانبية 

ثم بالضغط على زر "البدء" لبدء تفعيل المجموعات. -

البدء بالتفاعل عن طريق المجموعات الجانبية 

بعد البدء بالمجموعات الجانبية ، يستطيع عضو هيئة التدريس

التنقل كما يتضح بالصورة المجاورة بين المجموعات أو العودة

للغرفة الرئيسية.

أو من خالل القائمة المنسدلة أمام اسم عضو هيئة التدريس 

كما في الصورة التالية:

-

لكي ينضم عضو هيئة التدريس  إلى مجموعة محددة 

قم بالضغط على زر "البدء"
لبدء التفاعل عن طريق
المجموعات الجانبية
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من خالل القائمة المنسدلة أمام اسم الطالب

يستطيع عضو هيئة التدريس القيام بالتالي :

-  إرسال محادثة خاصة بالطالب.

- نقل الطالب من مجموعة إلى مجموعة أخرى.

- تعيين الطالب كمنسق للمجموعة.

- تعيين الطالب كمقدم في المجموعة.

- تعيين الطالب كُمعلق في هذه المجموعة.

- إزالة الطالب من الجلسة بأكاملها.

 

التفاعل مع الطالب داخل المجموعة الجانبية 

بالضغط على زر التوقف كما بالصورة المجاورة ، يتم إقفال 

جميع المجموعات الجانبية ويتم نقل جميع الطالب إلى

الغرفة الرئيسية بشكل تلقائي.

�نهاء المجموعات وعودة الجميع إلى الغرفة الرئيسية 


