
كيفية 
تلقي 

الدروس
 يُنصح الطالب بتحديد الطريقة األنسب لهم قبل التسجيل حيث يتم توضيح الطرق المختلفة أدناه. 

 .www.hccc.edu/schedule يمكن العثور على جميع عروض الدورات على الرابط التالي 
 يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات عن خطط الكلية لعمليات صيف/خريف 2021 على الرابط التالي

.www.hccc.edu/returntocampus
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معلومات وموارد إضافية:
لمزيٍد من المعلومات عن التعلم عبر اإلنترنت وعن بُعد وفي مقر الكلية، يُنصح الطالب 

بزيارة صفحة الويب الخاصة بالعودة إلى الحرم الجامعي، أو صفحة الويب الخاصة بالتعلم عبر اإلنترنت، أو دورة 
توجيه الطالب ، أو صفحة بوابة مركز التعلم عبر اإلنترنت.

للحصول على خدمات دعم الطالب عن بُعد، بما في ذلك روابط التسجيل، 
 .www.hccc.edu/remoteservices يرجى زيارة الرابط التالي

الدورات داخل الحرم
ما هي؟

• تلتقي الفصول شخصيًا إما في جورنال سكوير أو نورث هدسون أو سيكوكس.

• يجب اتباع جميع بروتوكوالت الصحة والسالمة. 

)التباعد االجتماعي والكمامات في جميع األوقات(  

• قد تحتوي الدورات داخل الحرم على مكون عبر اإلنترنت أو عن بُعد أيًضا.

كيف أعرف ما إذا كان قسم الدورة التدريبية يتم تقديمه في مقر الكلية أم ال؟

• الدورات داخل الحرم سيكون لها موقع بالحرم الجامعي ورقم الغرفة المدرجة.

• للعثور على الدورات داخل الحرم، في جدول الدورة، ستبحث حسب الموقع.

متوفر أيًضا داخل الحرم:
دورات ITV )التلفزيون التفاعلي( - هي دورات داخل الحرم تربط الفصول الدراسية في 
الطالب من رؤية  والفيديو  الصوت  أجهزة  تمّكن  ونورث هدسون.  حرم جورنال سكوير 
بعضهم البعض والتحدث معًا، كما لو كانوا في نفس الفصل الدراسي. سيتنقل المعلم بين 
الحرم الجامعية أسبوعيًا. خالل األسبوع ال يتواجد المدرب شخصيًا في الفصل وسيتواجد 

مدرب أكاديمي في الفصل ليساعد الطالب.

تتوفر أقسام ITV في الفصول التالية: مبادئ المحاسبة 1، المحاسبة المتوسطة 1، مقدمة 
في علم اإلنسان الثقافي، تاريخ الفن 2، مبادئ االقتصاد الكلي، الكتابة األساسية 1، الكالم، 
في  مقدمة  والثقافة،  الغذاء  الداخلي،  األمن  عن  مقدمة  الصحية،  الرعاية  التنوع،  الثقافة، 
اإلجرام،  علم   ،1 األساسية  القراءة  األساسي،  الجبر  الرياضيات،  أساسيات  أسس  األدب، 

وأدب األطفال.

)ENG-112-O1JTV( في اسم القسم "TV" تحتوي هذه الفئات على

الدورات عن بُعد
ما هي؟

 WebEx تلتقي الفصول في يوم ووقت معينين )متزامن( عن بعد باستخدام  • 
.Canvas Conferencing أو

• ستلتقي بمدرسك أو زمالئك في الفصل في أوقات محددة.

كيف أعرف ما إذا كان قسم الدورة يتم تقديمه عن بعد أم ال؟
سيكون للدورات عن بعد موقع "بعيد". للعثور على الدورات التدريبية عن بُعد، وفقًا لجدول 
الدورات التدريبية، عليك بالبحث حسب الموقع واختيار "عن بُعد". قد تكون هناك معلومات 

إضافية بشأن تنسيق قسم الدورة التدريبية في "تفاصيل القسم". 

دورات هدسون عبر اإلنترنت
ما هي؟

• التدريس والتعلم عبر اإلنترنت بالكامل )غير متزامن(.
• ال توجد لقاءات مباشرة.

• أكمل الواجبات في موعدك حسب تواريخ االستحقاق.
 

كيف أعرف ما إذا كان قسم الدورة التدريبية يتم تقديمه عبر اإلنترنت أم ال؟
• سيتوفر الموقع "عبر اإلنترنت".

."ON" سيتضمن رمز الدورة التدريبية •

CSS 100-ONA01 :مثال •

ثالثة خيارات لصيف وخريف 2021 
داخل الحرم وعن بُعد وعبر اإلنترنت
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