
 

وهـو  Virtual Realityأحد تطبيقات ما يسمي بالواقـــــــــــــــع االفتراضـيهو  Virtual Labsالمعامل االفتراضية مشروع 

أحد مستحدثات تكنولوجيا التعلـي،  والـ ي يعـد بيتـة تعلـي، م ـطنعة أو  ياليـة بديلـة عـا الواقـع الحقيقـي وتحا يـ   
  ل حواه  وبمساعد  جها  الحاهـا ايلـيويشارك ويتعامل معها ما  ال والمتعل، هنا يعيش في بيتة تخيلية يتفاعل

 وبعض األجهز  المساعد .
الحقيقيـة  تعلي، وتعل، الكترونية افتراضية يت، ما  اللها محا ا  مختبرات ومعامل العلـو  بيتاتالمعامل االفتراضية و      

   ومـا  اللهـا  يـتمكا المـتعل، مـا  جـرا  لحقيقـي افتراضـي يحـا ي التطبيـق ا وذلك بتطبيق التجارب العملية بشـكل

تغطية معظ، أفكـار المقـررات ياب األجهز  المعملية   تعوض غ التجارب المعملية عا بعد ألي عدد ممكا ما المرات   ما
 وعدد المعامل. ةالعمليالمحاضرات  يق  في الواقع نظرا لمحدودية وقتافتراضية وهو ما ي عا تحق بتجارب

  
 : االفتراضية المعامل التي يقدمها مشروع تمميزاال

 : مميزات اهتخدا  المعامل االفتراضيةما 
 ة .الكافي عملية الحقيقية لعد  توفر البنود الماليةتعوض النقص في اإلمكانات الم -1
مثل   مكانية  جرا  التجارب المعملية التي ي عا تنفي ها في المعامل الحقيقية بسبا  طورتها علي المتعل، -2

 البيولوجيا الحيوية أو غيرها. تجارب الطاقة النووية أو الكيميا  أو

  مكانية العرض المرئي للبيانات والظواهر التي ال يمكا عرضها ما  ال ل التجارب الحقيقية. -3
 مكانية تغطية  ل أفكار المقرر الدراهي بتجارب عملية تفاعلية وه ا ي عا تحقيق  ما  ال ل المعمل الحقيقي  -4

 .ة عمليمحاضرات الت المتاح للنتيجة لمحدودية اإلمكانات والمكان والوق
ن التجارب المعملية الحقيقية مرتبطة ر النظرية والتطبيق العملي حيث  التزاما بيا عملية شرح األفكاتحقيق  -5

 بجدو ل معامل منف ل عا المحاضرات النظرية.

 .  تاحة التجارب المعملية للمتعلميا في  ل األوقات وما أي مكان -6
 االهتيعاب وفي الوقت المناها ل . ما المرات طبقا لقدر  المتعل، علىجرية أي عدد ممكا  مكانية  جرا  الت -7

 ههولة تجريا المعامالت المختلفة ودراهة أثرها علي مخرجات التجرية ما  ال ل لوحات تحك، افتراضية. -8
 ا بعد.جرية ع مكانية التفاعل والتعاون مع آ ريا في  جرا  نفس الت -9

 . وثيق نتائج التجارب  لكترونيا بهدف تحليلها أو معالجتها أو مشار تها مع اي ريا مكانية ت -11
 . في  جرا  التجربة الطالا  لكترونيا ومتابعة تقدم   مكانية تقيي،  دا  -11

 . حماية المتعل، ما مخاطر التدريا العملي في بداية مراحل التعل، - -12

 مخاطر الممارهات الخاطتة  حماية المنشتات والمرضي وغيره، ما -13
 مكانية نقل التجارب ونتائجها لحافظة الوثائق اإللكترونية التعليمية الخاصة بالمتعل، والتي تمثل وهيلة فعالة  -14

 للتقيي، الشامل ألدائ . 
 تحسيا أدا  الباحثيا نتيجة لتوفير وقت االنتقا ل  لي أما ا تواجد المعامل البحثية. -15

 


