ًظبم إدارة التعلن البالك بىرد
Blackboard
املستىي األول
دورة تذريبيت ألعضبء هيئت التذريس جببهعت القصين

إعذاد

قسن التذريب ببلعوبدة

بزًبهج الذورة وأوراق املتذربني
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األهذاف العبهت للذورة:
يستهدف من الدورة التدريبية الحالية إكساب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:
 الجوانب المعرفية المرتبطة بماىية التعميم اإللكتروني وفوائده والحاجة لتوظيفو بالتعميم. الجوانب الثقافية والوعي بنظام إدارة التعمم البالك بورد وأنظمتو المتنوعة وكيفية توظيفو بالتعميم والتعمم. -الميارات األساسية المتعمقة باستخدام نظام إدارة التعمم عمى مستوى بناء المحتوى واضافة العناصر المختمفة

وادارتيا والواجبات.

األهذاف اإلجزائيت للذورة:
بعد أن يتم عضو هيئة التدريس هذه الدورة التدريبية يرجى أن يكون قادراً على:
 -ذكر مفيوم التعميم اإللكتروني.

 عرض قائمة بمميزات التعمم اإللكتروني. توضيح الحاجة الستخدام التعميم اإللكتروني. -التعرف عمى أنظمة البالك بورد المتنوعة.

 عرض مميزات نظام إدارة التعمم البالك بورد. -الدخول إلى نظام إدارة التعمم .Blackboard

 -التعرف عمى الشاشة الرئيسية لنظام البالك بورد ومكوناتيا.

 بناء المحتوى اإللكتروني بالمقرر عمى نظام البالك بورد. -إنشاء واجب.

 إنشاء إعالن خاص بالمقرر. -إنشاء ميمة خاصة بالمقرر.

 -توظيف أدوات التقويم.

 -تعديل المعمومات الشخصية.
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ويتكىى هذا الربًبهج التذريبي هي عذة حمبور؛ وهي علً الٌحى التبيل:
•
•

أوراق العمل.

التعارف وتوزيع الميام.

•

العروض التقديمية.

•

التدريب العممي.

خمطط الذورة التذريبيت
اليىم

اسرتاحت

اجللست األوىل سبعت وًصف

 -مفيوم ومميزات التعميم اإللكتروني.

 -القيام بإضافة عنصر محتوى بالمقرر.

 -التعرف عمى أنظمة البالك بورد ومميزات

 -إضافة ممف لممقرر عبر النظام.

النظام.

 شرح الدخول عمى النظام مع شرح الصفحةالكؿ

الرئيسية ومكوناتيا.

اجللست الابًيت سبعتني

نصؼ ساعة

 4ساعات  -القيام بأداء أىم أدوات الصفحة الرئيسية

 إضافة ممف صوتي لممقرر. إضافة ممف فيديو لممقرر. -إضافة رابط ويب لممقرر.

المرتبطة بعضو ىيئة التدريس.

 -إضافة مقطع من اليوتيوب إلى المقرر.

 الدخول عمى المقرر عبر النظام والتعريفبالقائمة الرئيسية لو.

 -شرح طريقة إضافة محتوى ومكوناتو.

الثاني

-ميارة إنشاء واجب.

 -ميارة توظيف أدوات التقويم.

 -ميارة إنشاء إعالن خاص بالمقرر.

 -تعديل المعمومات الشخصية.

نصؼ ساعة

 4ساعات
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مفهوم التعليم اإللكتروني:
التعميم اإللكتروني ىو تقديم البرامج التدريبية والتعميمية عبر وسائط إلكترونية متنوعة تشمل األقراص وشبكة

اإلنترنت بأسموب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التعمم الذاتي.

وىو طريقة لمتعميم أو التدريب تمكن المتعمم أو المتدرب من الحصول عمى التعميم أو التدريب في أي وقت ومن

أي مكان من العالم من خالل تقنية المعمومات واالتصاالت التفاعمية بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير
متزامنة عن بعد ،اعتماداً عمى التعمم الذاتي والتفاعل بين المعمم والمتعمم.

ويعرف أيضاً بأنو استخدام التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة.

فوائد التعليم االلكتروني:
 مساعدة عضو ىيئة التدريس في ميامو المرتبطة ببناء المقررات وتقديم الواجبات واالختبارات بشكل إلكتروني يوفرلو الوقت والجيد ،مع توظيف ذلك مع طالب آخرين وفصول تالية دون الحاجة إلى تكرار عمميات التصميم واإلعداد.
 -تمكين عضو ىيئة التدريس من إجراء عمميات التعديل والتحديث عمى المقررات واالختبارات والميام بسرعة وعن

بعد لتصل إلى جميع الطالب في ذات الوقت.

 -سيولة عمميات التواصل بين عضو ىيئة التدريس والطالب ،وبين الطالب بعضيم بعضاً عبر أدوات التواصل

المتنوعة التي يوظفيا النظام مثل مجالس النقاش ،البريد اإللكتروني ،غرف الحوار.

 سيولة تقديم التعميم لمطالب جميعاً لمتغمب عمى مشكالت الطالب أصحاب األعذار مما يحقق أىداف التعميمبجميع جوانبيا.

 سيولة وصول عضو ىيئة التدريس إلى طالبو؛ حيث أتاح التعميم اإللكتروني سيولة لم تكن موجودة من قبللوصول عضو ىيئة التدريس إلى طالبو في أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية؛ لمرد عمى االستفسارات
وتصحيح الواجبات وغيرىا من الميام.

 إتاحة مقررك الدراسي طوال الوقت أمام الطالب مما يعزز التعمم طوال اليوم والتعرض الزمنيي لممقيرر وفيق الفيروقالفردية بين المتعممين.
 -تقميل حجم العمل بالجامعة والحد من الضغط التعميمي واإلداري عمى المؤسسات التعميمية.
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نظام البالك بورد


 : Blackboardهو نظام إدارة تعلم تجاري من شركة بالك بورد ٌتمٌز بالقوة بالنسبة لألنظمة األخرى
حٌث قدم هذا النظام فرصا تعلٌمٌة متنوعة من خالل حل المشاكل التعلٌمٌة والجوانب اإلدارٌة المرتبطة
بها ،وٌساعد على كسر جمٌع الحواجز والعوائق التً تواجه المؤسسات التعلٌمٌة والمتعلمٌن ،وساعد النظام
المؤسسات التعلٌمٌة فً نشر التعلٌم بقوة عن طرٌق اإلنترنت.

ٌ حوي هذا النظام أدوات متعددة تدعم المعلم والمتعلم وٌتمٌز بسهولة فً التصفح؛ حٌث ٌسمح للطالب
بالوصول السرٌع إلى المحتوى والمناقشات واالختبارات والمهام واإلعالنات وغٌرها.
ٌ وفر نظام البالك بورد العدٌد من وسائل التواصل والتفاعل بٌن عضو هٌئة التدرٌس والطالب وبٌن
الطالب بعضهم بعضا؛ وذلك عن طرٌق خٌارات اإلعالنات والمناقشات والفصول االفتراضٌة والبرٌد
اإللكترونً.
ٌ ساعد النظام على متابعة تقدم الطالب من خالل مجموعة كبٌرة من االختبارات ووسائل التقٌٌم والواجبات
والمناقشات.
ٌ تٌح نظام البالك بورد عددا كبٌرا من األدوات والوسائل التً تمكن أعضاء هٌئة التدرٌس من بناء مقررات
دٌنامٌكٌة وتفاعلٌة بسهولة كبٌرة مع إدارة محتوى هذه المقررات بطرٌقة سهلة وأكثر مرونة.
هويزات نظام إدارة التعلن اإللكتروني ()Blackboard
 تمكٌن عضو هٌئة التدرٌس من بناء المحتوى التعلٌمً بالشكل الذي ٌرغب فٌه سواء أكانت صفحات تعلٌمٌة
أو وحدات أو غٌرها.
 تقدٌم أدوات لتقٌٌم الطالب وتحدٌد مستوٌاتهم ومدى تقدمهم التحصٌلً.
 توزٌع الواجبات واالختبارات واستالم اإلجابات والتعلٌقات علٌها.
 السهولة فً تصفح المحتوى العلمً بطرق مختلفة باستخدام الوسائط المتعددة.
 تخفٌف العبء على المعلم من المراجعات والتصحٌح ورصد الدرجات وإتاحة الفرصة للتفرغ لمهام
التدرٌس.
 إصدار التقارٌر لمتابعة كافة المستجدات والتنبٌهات دون عبء إداري.
 تمكٌن عضو هٌئة التدرٌس من متابعة الطالب فً كل مكان من بداٌة دخوله على النظام وحتى خروجه فً
كل مرة ،وزمن مكوثه فٌه.
 تمكٌن عضو هٌئة التدرٌس من تقدٌم المحاضرات المباشرة عبر الفصول االفتراضٌة ،كما تمكنه من إدارة
هذه الفصول وفق المعاٌٌر التعلٌمٌة وطبٌعة المقرر.
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املهبراث األسبسيت الستخذام ًظبم البالك بىرد:

يحت يياج عض ييو ىيئ يية الت ييدريس ف ييي المرحم يية األولي يى إل ييى التع ييرف عم ييى مجموع يية م يين الميي ييارات
األساسييية التييي تمكنييو ميين الييدخول إلييى النظييام وتصييفح المقييررات الخاصيية بييو ،والييدخول إلييى مقييرر منيييا
وبناء محتيوى المقيرر واضيافة عناصير ومكونيات المقيرر المتنوعية وتقيديم الواجبيات واالختبيارات ،ويمكين
تفصيل ىذه الميارات في العرض التالي:
أكال :الدخكؿ إلى نظاـ إدارة التعمـ :Blackboard

اختيار اللغة

رقم اهلوية أو

الرقم

االقامة

الوظيفي

شكل رقم ( )1الصفحة الرئيسية لمبالؾ بكرد الخاصة بجامعة القصيـ
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كيتطمب الدخكؿ إلى نظاـ البالؾ بكرد القياـ بما يمي:
 -1الدخكؿ عمى صفحة البالؾ بكرد عمى اإلنترنت :يتطمب ذلك كتابة رابط موقع البالك بورد الخاص بجامعة القصيم
qu.blackboard.com
 -2اختيار لغة النظاـ :بعد الوصول إلى الشاشة الرئيسة لمنظام قم باختيار أيقونة المغات في الجزء العموي يسار الشاشة:
(المغة العربية أو االنجميزية أو الفرنسية).

 -3إدخاؿ اسـ الدخكؿ الخاص بؾ إلى نظاـ البالؾ بكرد الخاص بجامعة القصيـ :واسم الدخول الخاص بك ىو (رقمك
الوظيفي) أدخل رقمك الوظيفي في خانة كتابة اسم الدخول.

-4إدخاؿ كممة المركر الخاصة بؾ إلى نظاـ البالؾ بكرد :كممة المرور الخاصة بك ىي( :رقم اليوية الوطنية

الخاصة بك أو اإلقامة) أدخل ذلك في خانة كتابة كممة المرور.

-5الضغط عمى تسجيؿ الدخكؿ بالنظاـ مف مفتاح (تسجيؿ الدخكؿ) بالصفحة الرئيسية.

ثانيا :التعريؼ بالشاشة الرئيسية لنظاـ البالؾ بكرد كمككناتيا:
بعد دخولك عمى الصفحة الرئيسية لصفحة البالك بورد الخاصة بجامعة القصيم تجد مجموعة من األدوات

والقوائم والروابط ،وتحتاج إلى معرفة ببعضيا قبل الشروع في بناء المقرر ،ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يحتويو
الشكل رقم ( )2شاشة الصفحة الرئيسية لنظام البالك بورد:
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شكل رقم ( )2شاشة الصفحة الرئيسية لنظاـ البالؾ بكرد

وتحتوي الشاشة الرئيسية عمى مجموعة من العناصر اليامة وىي:
رقـ ( )1قائمة الدكات :وتحتوي عمى مجموعة األدوات التي تسيل لعضو ىيئة التدريس الوصيول إليى قائمية األدوات
الخاصيية بنظييام التعميييم اإللكترونييي بجميييع المقييررات التييي يدرسيييا عبيير نظييام الييبالك بييورد مثييل( :االعالنييات ،التقييويم،
الميام ،التقديرات ،البريد اإللكتروني ،دليل المستخدم ،دفتر العناوين ،المعمومات الشخصية).
رقـ ( )2اإلعالنات الخاصة بي :وتعرض جميع إعالنات المقررات الدراسية خالل  7أيام.
رقـ ( )3المقررات الدراسية :وىي قائمة تعرض عمى عضو ىيئة التدريس جميع المقررات التي يدرسيا خالل الفصل
الدراسي الحالي ليختار منيا المقرر المراد الدخول إليو.
رقـ ( )4حمقات تبادؿ المعمكمات :لمتابعة حمقات النقاش والمنتديات الخاصة بالمقررات.
رقـ ( )5ميامي :تعرض الميام الخاصة بجميع المقررات.
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رقػػـ ( )6أداة التنقػػؿ العامػػة :وتحتييوي عمييى مجموعيية ميين العناصيير التييي يسييتطيع عضييو
ىيئي يية التي ييدريس منيي ييا متابعي يية المقي ييررات الد ارسي ييية ،ومتابعي يية أداء الطالي ييب والتعميي ييق عمي ييى
المنشورات والتعديل عمى اإلعدادات الشخصية الخاصية بعضيو ىيئية التيدريس ،ولموصيول

إلى ىذا الخيار قم بالضغط عمى زر السيم الذي يظير بجانب اسيم عضيو ىيئية التيدريس
ويوضح الشكل رقم ( )3عناصر أداة التنقل العامة.
-1اسـ عضك ىيئة التدريس :حيث يعرض عميك النظام اسم عضو ىيئة التدريس.
-2المقررات الدراسية :وفييا استعراض لممقررات الدراسية التي قام عضو ىيئة التدريس
بزيارتيا مؤخ اًر.
-3أدكات البالؾ بكرد :وفييا مجموعة من األدوات التي من خالليا يقوم عضو ىيئة
التدريس بمتابعة التحديثات والتنبييات عمى المقرر الدراسي.
 التقويمات :وىنا تكون األحداث إما شخصية أو خاصة بالمقررات الدراسية أو
تكون عمى مستوى الجامعة.
 التنبييات :ويتم فييا استعراض تنبييات تواريخ االستحقاق لمواجبات والميام التي
تطمب من الطالب.

شكل رقم ( )3عناصر أداة التنقل العامة

اء أكانت عمى مستوى الجامعة أو
 التحديثات :من خالل ىذه الصفحة تستطيع مشاىدة جميع اإلعالمات والتنبييات سو ً
المقرر الدراسي أو إعالمات خاصة.

-4اإلعدادات :كمف خالليا يتمكف عضك ىيئة التدريس التعديؿ عمى البيانات الشخصية.

وسيتم تفصيل ىذه القائمة وطريقة توظيفيا في نياية الحقيبة التدريبية.

ثالثان :ميارات بناء المحتكل اإل لكتركني بالمقرر عمى نظاـ البالؾ بكرد:

يتطمب بناء المحتوى بالمقرر عبر نظام إدارة التعمم البالك بورد قيام عضو ىيئة التدريس ،بالنقر عمى المقرر المراد

بناء المحتوى الخاص بو ،لتظير قائمة المقرر المختار والذي يوضحيا الشكل رقم (:)4
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مقرر

لمقيييام ببنيياء المحتييوى بييالمقرر الخيياص بييك قييم بتوظيييف قائميية األدوات الخاصيية بييالمقرر؛ والتييي تمكنييك ميين إضييافة

المحتييوى الخيياص بييالمقرر الد ارسييي وعمييل االختبييارات والواجبييات والتواصييل مييع لمطييالب ،وغيرىييا ميين الميييام ،ولقيامييك
بالميارات الخاصة ببناء المحتوى قم باألتي:
-1إنقػر عمػى (المحتػكل) مػػف خيػارات قائمػة المقػرر ،ليظيػػر أمامػؾ صػفحة بنػاء المحتػػكل كالتػي يكضػحيا الشػػكؿ

(:)5

شكل رقم ( )5صفحة المحتوى
تعرض عميك صفحة المحتوى مجموعية مين القيوائم التيي تسياعدك فيي بنياء المحتيوى بجمييع جوانبيو مين عنصير

وممف وصوت وصورة وفيديو وارتباطات الويب... .وغيرىا من العناصر والتي سيتم توضيحيا.
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-2إنقر عمى القائـ (إنشاء المحتكل) مف قكائـ صفحة المحتكل المشاىدة أمامؾ ،تشاىد انسدال مجموعة من
العناصر التي تمكنك من إضافة مختمف المكونات بالمحتوى( :عنصر – ممف -صوت -صورة -فيديو -ارتباط

الويب -وحدة التعمم النمطية -خطة الدرس -منيج -ارتباط الدورة التدريبية.... -الخ)
-3مف القائمة المنسدلة قـ باختيار (عنصر).
أ -بناء عنصر كمككف مف مككنات المحتكل:

ويسيتخدم العنصيير عنيد إضييافة محتييوى عمميي (نييص – صييور -روابيط ...الييخ) بشييكل معيروض مباشيرة أمييام
المتعمم بدون الحاجة لفتح الممف ويتم بناء مكونات العنصر باسيتخدام محيرر محتيوى شيبيو بيالورد ( )Wordفيي

الميكروسوفت أوفيس (.)Microsoft office

يتطمب بناء العنصر اختيارؾ لمبند (عنصر) مف القائمة المنسدلة عند (إنشاء المحتكل).

ومن خالل اختيار (عنصر) تشاىد ظيور شاشة (إنشاء عنصر) كما يوضحيا الشكل رقم (:)6

ادخاؿ اسـ أك عنكاف العنصر
اختيار لكف العنصر

شكل رقم ( )6شاشة إنشاء عنصر

لبناء مكونات العنصر قم بالميارات التالية:
( )1قـ بكتابة اسـ أك عنكاف لمعنصر بحيث يككف ىك الظاىر لمطالب مف البند (االسـ).
( )2قـ باختيار المكف المحدد لعنكاف العنصر مف البند (لكف االسـ).
( )3قـ بإدخاؿ مككنات العنصر بالخانة (نص) بإدخاؿ النصكص كالصكر كلقطات الفيديك كارتباطات االنترنت كالممفات،
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ويوضح الشكل رقم ( )7خانة كتابة النص ورفع المرفقات:

شكل رقم ( )7كتابة النص ورفع الملفات
من خالل الشاشة السابقة يمكنيك إضيافة النصيوص والصيور والفييديو وغيرىيا مين العناصير مباشيرة كميا يمكنيك

رفع ممف من جياز الحاسب أو من قائمة المقررات الدراسية.
()4

قـ بضبط الخيارات القياسية الخاصة بالعنصر بتحديد السماح لممستخدميف بعرض ىذا المحتكل أك تتبع

()5

مف

مرات العرض كتحديد قيكد التاريخ كالكقت ،ويوضح الشكل رقم ( )8الخيارات القياسية:

خالؿ الشكؿ

السابؽ

نستطيع

التحكـ في
شكل رقم ( )8الخيارات القياسية الخاصة بصفحة العنصر
ظيكر العنصر لمطالب في الكقت الحالي باختيار الخيار (نعـ) كفي حاؿ تصميـ العنصر كتأجيؿ فترة ظيكره
لمطالب نختار الخيار (ال).

()6

مف خالؿ تتبع عدد مرات العرض بالنقر عمى الخيار (نعـ) تستطيع معرفة عدد المرات التي شاىد فييا

()7

مف خالؿ تحديد قيكد التاريخ كالكقت تستطيع تحديد الفترة الزمنية التي يظير خالليا العنصر قد تككف

مرت دخكؿ الطالب عمى العنصر.
الطالب ليذا العنصر كباختيار (ال) ال يعرض عميؾ عدد ا
فصؿ دراسي أك شير أك أسبكع ....الخ كفؽ ما يحدده أستاذ المقرر.
( )8بعد انتيائؾ مف تمؾ الخيارات انقر عمى زر (إرساؿ) بالصفحة.
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ب -إضافة ممؼ كمككف مف مككنات المحتكل:
يسمح النظام بإضافة ممفات خاصة بالمقرر مثل ممفات ( )pdfأو وورد ()Wordأو إكسل ( )excelأو

بوربوينت ( .... )PowerPointالخ ليتم توظيفيا واالستعانة بيا في التعميم ،ويمكن رفع الممف من الجياز أو
من خالل الممفات المرفوعة سالفا عمى المقرر أو المقررات األخرى الخاصة بك ،ويتم ذلك من خالل:

( )1من قائمة المقرر الدراسي قم باختيار (المحتوى).
( )2من الصفحة الظاىرة قم باختيار (إنشاء المحتوى) كما ىو موضح في الشكل رقم (.)9
( )3من القائمة المنسدلة قم باختيار (ممف).

شكل رقم ( )9خيارات إضافة ملف

 تظير لك صفحة جديدة وتحتوي عمى معمومات الممف كما يوضحيا الشكل رقم (:)11

- 12 -

شكل رقم ( )10معلومات الملف
 -1اكتب اسم محدد لمممف المختار كما تحب أن يظير لمطالب.

 -2عند النقر عمى استعراض جياز الكمبيوتر كما موضح بالشكل يتم الرفع من جياز الكمبيوتر الخاص بك،
وبالنقر عمى استعراض الدورة التدريبية يمكنك إضافة ممف من ممفاتك بالمقرر الحالي عمى النظام.
 -3كما ٌمكنك التحكم فً الملف من الخٌارات القٌاسٌة كما ٌوضحها الشكل رقم (:)11

تتيييح لييك الخيييارات القياسييية الييتحكم فييي توقيييت ظيييور الممييف لمطالييب ميين خييالل النقيير عمييى (العييرض بعييد) ثييم

اختيار التوقيت المناسب ،وكذلك تاريخ اختفاء الممف بالنسبة لمطالب مين خيالل النقير عميى (العيرض حتيى) ثيم تحدييد
ت يياريخ اختف يياء المم ييف ،كم ييا يس ييمح ل ييك بتحدي ييد رؤي يية الط ييالب لممم ييف بص ييفة عام يية أم ال م يين خ ييالل خي ييار (الس ييماح

لممستخدمين بعرض ىذا المحتوى) وأيضاً يمكنك من معرفة عدد مرات متابعة الطاليب لممميف مين خيالل الخييار (تتبيع
عدد مرات العرض).

بعد تحديد الخيارات القياسية إضغط عمى زر إرسال.
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جػ -إضافة صكرة إلى المحتكل:
يمكنك إضافة صورة إلى المقرر كمكون من مكونات المحتوى ،ويتطمب ذلك اختييار البنيد (صيورة) مين خييارات

إنشاء المحتوى كما يوضحيا الشكل رقم (:)12

 -1من قائمة المقرر الدراسي اختر (المحتوى).

 -2تظير أمامك صفحة اختر منيا (إنشاء محتوى).
 -3من القائمة المنسدلة قم باختيار(صورة).

شكل رقم ( )12اختيار صورة

 -4تظير لك صفحة جديدة بعنوان (إنشاء صورة) وتحتوي عمى معمومات الصورة كما يوضحيا الشكل رقم (:)13
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شكل رقم ( )13إنشاء صورة
أدخؿ خيارات كبيانات الصكرة بتحديد:
(أ) إسـ محدد لمصكرة يظير أماـ الطالب.
(ب) لكف محدد لالسـ المختار.
(ج) استعراض الصكرة مف جياز الكمبيكتر مف خالؿ (استعراض جياز الكمبيكتر) ثـ رفع الصكرة.
(د) رفع الصكرة مف مقررؾ عمى النظاـ بالنقر عمى (استعراض الدكرة التدريبية) كتصفح الصكر كاختيار الصكرة.
(ق) البحث عمى اإل نترنت مف خالؿ صكر ( )Flickrبالنقر عمى الخيار (.)Mashups
(ك) اكتب كصفا تفصيميان لمصكرة المختارة عبر الفراغ (كصؼ مطكؿ).
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قـ بعد ذلؾ بالتحكـ في الصكرة مف خالؿ (خيارات الصكرة) كما يكضحيا الشكؿ رقـ (:)14

شكل رقم ( )14خيارات الصورة

قـ بعد ذلؾ بالتحكـ في اتاحة الصكرة لمطالب كتكقيت ظيػكر الصػكرة كاختفائيػا مػف (الخيػارات القياسػية) كمػا

يكضحيا الشكؿ رقـ (:)15

شكل رقم ( )15الخيارات القياسية للصورة
بعد االنتياء مف الخيارات انقر عمى (إرساؿ).
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د -إضافة صكت إلى المحتكل:
يمكنك إضافة صوت إلى المقرر كمكون من مكونات المحتوى ،ويتطمب ذلك اختيار البند (صوت) من خيارات

إنشاء المحتوى كما يوضحيا الشكل رقم (:)16

 -1من قائمة المقرر الدراسي اختر (المحتوى).
 -2تظير أمامك صفحة اختر منيا (إنشاء محتوى).
 -3من القائمة المنسدلة قم باختيار(صوت).

شكل رقم ( )16اضافة صوت
تظير لك صفحة جديدة بعنوان (إنشاء ممف صوت) وتحتوي عمى معمومات الصوت كما ىو يوضحيا الشكل رقم (:)17
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شكل رقم ( )17إنشاء ملف صوت
أدخؿ خيارات كبيانات الصكت بتحديد:
(أ) إسـ محدد لممؼ الصكت يظير بو أماـ الطالب.
(ب) لكف محدد لالسـ المختار.
(ج) استعراض الصكت مف جياز الكمبيكتر مف خالؿ (استعراض جياز الكمبيكتر) ثـ رفع الصكت.
(د) رفع الصكت مف مقررؾ عمى النظاـ بالنقر عمى (استعراض الدكرة التدريبية) كتصفح الصكات كاختيار
الصكت.

قـ بعد ذلؾ بالتحكـ في الصكت مف خالؿ (خيارات الصكت) كما يكضحيا الشكؿ رقـ (:)18

شكل رقم ( )18خيارات الصوت
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قػػـ بعػػد ذلػػؾ بػػالتحكـ فػػي إتاحػػة الصػػكت لمطالػػب كتكقيػػت ظيػػكر الصػػكت كاخفائػػو مػػف (الخيػػارات القياسػػية) كمػػا

يكضحيا الشكؿ رقـ (:)19

شكل رقم ( )19خيارات الصوت القياسية

ىػػػ -إضافة ممؼ فيديك إلى المحتكل:
يمكنك إضيافة ممفيات فييديو إليى المقيرر كمكيون مين مكونيات المحتيوى ،ويتطميب ذليك اختييار البنيد (فييديو) مين
خيارات إنشاء المحتوى كما يوضحيا الشكل رقم (:)21

 -1من قائمة المقرر الدراسي اختر (المحتوى).
 -2تظير أمامك صفحة اختر منيا (إنشاء محتوى).
 -3من القائمة المنسدلة قم باختيار(فيديو).
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شكل رقم ( )20إنشاء فيديو
تظير لك صفحة جديدة بعنوان (إنشاء ممف فيديو) وتحتوي عمى معمومات لمفيديو كما يوضحيا الشكل رقم (:)21
أدخؿ خيارات كبيانات الفيديك بتحديد:
(أ) إسم محدد لممف الفيديو يظير بو أمام الطالب.
(ب) لون محدد لالسم المختار.
(ج) استعراض ممفات الفيديو من جياز الكمبيوتر من خالل (استعراض جياز الكمبيوتر) ثم رفع الممف.
(د) رفع ممف فيديو من مقررك عمى النظام بالنقر عمى (استعراض الدورة التدريبية) وتصفح ممفات الفيديو واختيار
الممف.
قم بعد ذلك بالتحكم في الفيديو من خالل (خيارات الفيديو) كما يوضحيا الشكل رقم (:)21

شكل رقم ( )21خيارات الفيديو
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قػػـ بعػػد ذلػػؾ بػػالتحكـ فػػي إتاحػػة الفيػػديك لمطالػػب كتكقيػػت ظيػػكر الفيػػديك كاختفائػػو مػػف (الخيػػارات القياسػػية) كمػػا

يكضحيا الشكؿ رقـ (:)22

شكل رقم ( )22الخيارات القياسية

ك -إضافة ارتباط كيب كمككف محتكل:
يمكنك إضافة ارتباط ويب إلى المقرر كمكون من مكونات المحتوى ،ويتطمب ذلك القيام بما يمي:
 -1من قائمة المقرر الدراسي اختر (المحتوى).

 -2تظير أمامك صفحة اختر منيا (إنشاء محتوى).

-3من القائمة المنسدلة قم باختيار(ارتباط الويب) .كما يوضحيا الشكل رقم (:)23

شكل رقم ( )23إضافة رابط ويب القياسية
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تظير صفحة جديده (إنشاء ارتباط الكيب) كتحتكم عمى معمكمات ارتباط كيب كما يكضحيا الشكؿ رقـ (:)24

شكل رقم ( )24إنشاء ارتباط الويب
( )1قـ بكتابة اسـ رابط الكيب.

( )2قـ بإدخاؿ عنكاف الرابط (.)URL

( )3في مربع النص اكتب كصؼ أك معمكمات إرشادية.
( )4المرفقات المصاحبة لمرابط.

( )5خيارات االرتباط لمفتح في نافذة مستقمة.

( )6الخيارات القياسية  ،وهنا يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد الفترة الزمنية وبدء وانتهاء العرض ،كتسمح لمطالػب
برؤية ىذا الرابط في الكقت الراىف أـ ال ،كتحدد تتبع عدد مرات العرض بالنسبة لمطالػب كفػؽ الحاجػة ،ثػـ اضػغط عمػى

زر (إرساؿ).
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ز -إنشاء مجمد محتكل:

يمكنؾ مف خالؿ البالؾ بكرد القياـ بإنشاء مجمد لممحتكل يسمح لؾ بعمؿ مجمد لكؿ كحدة أك فصؿ دراسػي مسػتقؿ لعػرض

كيكضػػػػح ذلػػػػؾ الشػػػػكؿ رقػػػػـ

المقػػػرر كفػػػؽ تسمسػػػؿ محػػػدد،
(:)25

شكل رقم ( )25إنشاء مجلد محتوى
لقيامؾ بمياراة إنشاء مجمد محتكل قـ باآلتي:
( )1من قائمة المقرر اختر (المحتوى).

( )2انقر على (إنشاء المحتوى) من خيارات المحتوى.
( )3من القائمة المنسدلة اختر (مجلد محتوى).

تظير لك صفحة جديدة بعنوان (إنشاء ممف محتوى) وتحتوي عمى معمومات لمفيديو كما يوضحيا الشكل رقم (:)26
()4

قػػػػػػػػـ

بكتابػػػػػػػػة معمكمػػػػػػػػات

مجمػػػد المحتػػػكل كمػػػ

يكضػػحيا الشػػكؿ رقػػـ
(:)26
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شكل رقم ( )26معلومات مجلد محتوى
(أ) كتابة اسم المجمد داخل مربع االسم.
(ب) حدد المون المراد ظيور المجمد بو أمام الطالب.

(ج) قم بكتابة نص الموضوع داخل مربع النص.
قم بتحدٌد الخٌارات القٌاسٌة لمجلد المحتوى ،كما ٌوضحها الشكل رقم (:)27

شكل رقم ( )27الخيارات القياسية
كالتي مف خالليا يمكنؾ القياـ بالسماح لممستخدميف بعرض المحتكل؛ حيث تسمح لمطالب برؤية ىذا العنصر كالبد مف
اختيار(نعـ) كفي حاؿ اختيار (ال) فأف العنصر اليظير ،ككذلؾ تتبع عدد مرات العرض بالنسبة لمطالب ،كأيضا تسمح لؾ
بالتحكـ بتاريخ عرض ىذا العنصر ،ثـ بعد ذلؾ إضغط عمى زر (إرساؿ).

رابعان :ميارة إنشاء كاجب:
يتيح لؾ نظاـ إدارة التعمـ البالؾ بكرد القياـ بإنشاء الكاجبات الخاصة بالمقرر كاتاحتيا لمطالب كتمقي الردكد مف الطالب
كالتقييـ الفكرم لمكاجبات عف طريؽ النظاـ ،انظر الشكؿ رقـ (:)28
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شكل رقم ( )28إنشاء واجب

( )1من قائمة المقرر اختر (المحتوى).
( )2من صفحة المحتوى انقر على (التقييمات).
( )3من القائمة المنسدلة اختر (الواجب) لتظهر أمامك شاشة إنشاء واجب.
تظير لك صفحة جديدة بعنوان (إنشاء واجب) وتحتوي عمى معمومات لمفيديو كما يوضحيا الشكل رقم (:)29

شكل رقم ( )29صفحة إنشاء واجب
 -1قـ بكتابة اسـ الكاجب داخؿ مربع االسـ.
 -2قـ بكتابة مالحظات أك إرشادات تنبو الطالب عمييا.
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 -3بإمكاف عضك ىيئة التدريس إرفاؽ كاجب جاىز مف خالؿ جياز الكمبيكتر.
 -4حدد خيارات عرض كاستحقاؽ الكاجب.

قـ بالتحكـ في تقديرات الكاجب كما يكضحيا الشكؿ (:)33

شكل رقم ( -30أ) التحكم في تقديرات الواجب
 -1قـ بإدخاؿ الدرجة عمى الكاجب.
 -2قػػـ بتحديػػد نػػكع الكاجػػب كذلػػؾ بتحديػػد الطػػالب جمػػيعيـ أك المجمكعػػات كذلػػؾ فػػي حػػاؿ إذا كػػاف الطػػالب
مقسميف إلى مجمكعات.
 -3قـ بشكؿ اختيارم تحديد عدد المحاكالت لتسميـ الكاجب.
 -4أدكات االنتحاؿ.
 -5خيارات التقدير (كفييا يتـ اختيار تقدير الكاجب مع إخفاء أسماء الطالب).
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انظر تكممة الميارة كما يكضحيا الشكؿ (-33ب)

شكل رقم ( -30ب) التحكم في تقديرات الواجب
 -1كىنا يتـ عرض النتيجة كالمالحظات لمطالب بعد تسميـ الكاجب.
 -2ىنا يتـ إنشاء عمكد في مركز التقديرات باسـ الكاجب الذم تـ انشاؤه.
 -3إتاحة الكاجب كتحديد ظيكر كاخفاء الكاجب لمطالب.

خامسان :إنشاء إعالف خاص بالمقرر:
يمكنػػؾ نظػػاـ إدارة الػػتعمـ الػػبالؾ بػػكرد القيػػاـ بإنشػػاء إعالنػػات خاص ػة بػػالمقرر تكضػػح مػػف خالليػػا لمطػػالب بعػػض
العناصر الميمة كالتي سيكضحيا الشكؿ رقـ (:)31
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شكل رقم ( )31إنشاء إعالن خاص بالمقرر
لمقياـ بيذه الميارة قـ بما يمي:
( )1مف قائمة المقرر اختر (لكحة التحكـ).
( )2مف قائمة (لكحة التحكـ) الخاصة بالمقرر اختر (أدكات المقرر الدراسي) ثـ اختر (اإلعالنات).
( )3مف صفحة اإلعالنات اختر (إنشاء إعالف) لتظير أمامؾ صفحة (إنشاء إعالف) كما يكضحيا الشكؿ رقـ
(:)32

- 28 -

اسم اإلعالن

نص اإلعالنات أو اإلشارات

شكل رقم ( )32كتابة معلومات اإلعالن
قـ بكتابة معمكمات اإلعالف بتحديد (المكضكع) أك (اسـ اإلعالف) ،ككتابة نص اإلعالف داخؿ مربع النص كمػا ىػك
مكضح في الشكؿ رقم (:)32
قم بتحديد خيارات اإلعالن من خالل (خيارات اإلعالن عبر الويب) كما يوضحها الشكل رقم (:)33

مف

خال
ؿ

خيا ار
ت

اإلع

رساؿاإلعالن
خيارات
المدةتحديد
قيكد()33
بتحديد رقم
الف يسمح لؾ نظاـ إدارة التعمـ البالؾ بكرد شكل
رسالة بالبريد اإل لكتركني باإلعالف
الزمنية كا

لمطالب .

سادسان :ميارة إنشاء ميمة خاصة بالمقرر:
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يمكنؾ نظاـ إدارة التعمـ مف إنشاء ميمة خاصة بالمقرر يقكـ بيا الطالب ،انظر الشكؿ رقـ (:)34

شكل رقم ( )34إنشاء مهمة خاصة بالمقرر
يمكنك إنشاء ميمة خاصة بالمقرر لطالبك من خالل قيامك بالنقر عمى البند (األدوات) ثم اختيار (الميام) ثم إعداد

الميمة وفق الخطوات الخاصة بيا.
سابعان :تكظيؼ أدكات التقكيـ:

تتيح ليك أداة التقيويم إمكانيية عيرض األحيداث حسيب الييوم ،أو األسيبوع ،أو الشيير ،أو السينة ،ويمكنيك عيرض

األحداث القادمة والماضية ،وتنظيميا ضمن فئات ،ويعيرض التقيويم طريقية عيرض مجمعية لجمييع المقيررات الد ارسيية
المنتديات ويمكن إضافة أحداث التقويم الشخصية الخاصة بك ،انظر الشكل رقم ()35

شكل رقم ( )35أداة التقويم
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كما يتيح لؾ التقكيـ ما يمي:
( )1تعديؿ طريقة عرض التقكيـ بحيث يككف عف طريؽ الياـ ،السابيع أك الشير.
( )2االنتقاؿ بيف الياـ كالشير.
( )3إنشاء حدث( )+مثؿ (مكعد تسميـ الكاجبات ،اإلجازات ،االجتماعات ،مياـ تذكير).
( )4إنشاء حدث شخصي مف خالؿ النقر عمى عالمة ( )+كما يكضحيا الشكؿ (:)36
( )5الحصكؿ عمى ارتباط خارجي (يتـ فييا أخذ نسخة مف التقكيـ كاضافتو إلى تقكيـ آخر مثؿ تقكيـ )google

شكل رقم ( )36إنشاء حدث
( )1تحديد نكع الحدث.
( )2تحديد نكعية التقكيـ.
( )3فترة ظيكره لمطالب كاختفائو.
( )4كصؼ الحدث ،كىنا يتـ كتابة كصؼ كتعميمات لمحدث الذم تـ إنشاؤه.
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ثامنان-إعدادات المعمكمات الشخصية:

يتيح نظاـ إدارة التعمـ اإل لكتركني لعضك ىيئة التدريس تحرير بياناتو الشخصية التي يراىا المستخدمكف اآلخركف
ككذلؾ يسمح بتعييف خيارات الخصكصية ،انظر الشكؿ رقـ (:)37

شكل رقم ( )37المعلومات الشخصية
لمقياـ بتعديؿ المعمكمات الشخصية انقر عمى الخيار (تحرير المعمكمات الشخصية) كاتبع التعميمات كما يكضحيا

الشكؿ رقـ (.)38

 -1تحرير المعمكمات الشخصية

شكل رقم ( )38تحرير المعلومات الشخصية
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 -2تغيير كممة المركر
لمقياـ بتغيير كممة المركر اختر (تغيير كممػة المػركر) لتشػاىد الشػكؿ رقػـ ( )39صػفحة تغيػر كممػة المػركر اكتػب
كممة المركر الجديدة لمحساب ثـ أدخؿ كممة المركر مرة أخػرل لمتأكػد مػف تطػابؽ كممػة المػركر ،ثػـ انقػر عمػى زر

(إرساؿ).

شكل رقم ( )39تغيير كلمة المرور
 -3تخصيص اإلعدادات الخاصة بؾ:
كمػػا يمكػػف لعضػػك ىيئػػة التػػدريس القيػػاـ بتخصػػيص اإلعػػدادات الخاصػػة بػػو مػػف متابعػػة المقػػررات الدراسػػية أك

لكحات النقاش التي تمػت زيارتيػا فػي آخػر  7أيػاـ ،لمقيػاـ بػذلؾ مػف صػفحة معمكمػات شخصػية قػـ باختيػار تغييػر

اإلعدادات الخاصة بي ،ثـ قـ بالتأشير عمى الخيار المػراد متابعتػو ،ثػـ اضػغط عمػى زر اإلرسػاؿ .انظػر الشػكؿ رقػـ
(:)43
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شكل رقم ( )40تخصيص االعدادات
 -4تغيير اإلعدادات الشخصية:

القياـ بتغيير إعػدادات المغػة الخاصػة بعضػك ىيئػة التػدريس كذلػؾ مػف خػالؿ صػفحة المعمكمػات الشخصػية ثػـ

اختيار تغيير اإلعدادات الشخصية ،ثـ تحديد حزمة المغة اختر لغػة االسػتخداـ -ثػـ الضػغط عمػى زر إرسػاؿ ،انظػر

الشكؿ (:)41

شكل رقم ( )41تغيير اللغة

 -4تعييف خيارات الخصكصية:
يتيح نظام البالك بورد مجموعة من األدوات التي من خالليا يقوم عضو ىيئة التدريس بإخفاء المعمومات
الشخص ييية أو البري ييد االلكترون ييي واخف يياء اس ييمو م يين المق ييررات الد ارس ييية بحي ييث ال تظي يير لمط ييالب ،انظ يير
الشكل رقم (:)42
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شكل رقم ( )42تغيير االعدادات الشخصية
 -1المعمومات الشخصية :وفييا يتم تحديد المعمومات التي يرغب عضو ىيئة التدريس بإظيارىا لمطالب.
 -2سرد المعمومات الخاصة بي.

 -3خيارات البريد اإللكتروني :وىنا يقوم عضو ىيئة التدريس بتحديد ما إذا كان يريد السماح لمطالب بمراسمتو عبر
البريد اإللكتروني في المقررات الدراسية.

 -4خيارات الكشف :وىو إظيار اسم عضو ىيئة التدريس في المقرر الدراسي الذي يقوم بتدريسو.
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