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ا�سترياد  /ت�صدير /ن�سخ املكونات (ا�سترياد  /ت�صدير)

�إ�ضافة حمتويات للمقرر التعليمي من مقرر �أخر موجود على النظام
ت�صدير ن�سخه من مقررك االلكرتوين
مزيد من الإجراءات

من�شئ املقرر التعليمي

�صفحة من�شئ املقرر التعليمي
�أدوات املن�شئ التعليمي
�أدوات ا�ضافة املحتوى
�أدوات امل�ستعر�ض

ا�ضافة ملف فيديو يف املقرر التعليمي
ادارة امللفات

عر�ض التقارير

نشاط (: )1
تدرس سعادة الدكتورة /اميرة المعلمي مقرر «مدخل العلوم االنسانية» وتستخدم نظام
جسور:
• تم اضافة الطالبات في المقرر وحملت الدكتورة/المعلمي جميع العروض التقديمية للمقرر على صفحتها
في نظام جسور .
• خالل تدريس المقرر تم اضافة بعض الوصالت العلمية من مراجع وكتب مجانية ومقاطع فيديو تعليمية.
• خالل الفصل ثم فتح غرفة للمناقشة وتقسيم الطالبات الى مجموعات ومناقشة بعض المواضيع المهمة .
شارك عدد محدود من الطالبات في المناقشة الحرة.
• استخدمت المعلمي االختبارات االلكترونية الحق ًا ولكن لم يسعف الوقت لتقديم تغذية راجعة للطالبات.
• اقترحت احدى الطالبات من الدكتورة المعلمي استخدام المدونات لمناقشة المواضيع الهامه في المنهج
وبالفعل تم تبني الفكرة وتم االشتراك في مدونات وشجعت الطالبات على المشاركة الى ان معظم الطالبات
لم يشاركن بفعالية.
• في نهاية الفصل الدراسي قيمت المعلمي تقديم المقرر  ..وكان التقييم االلكتروني باستخدام نظام جسور
غير محفز لالستمرار.
 الدكتورة المعلمي تقدمت للعمادة بصوره رسمية لتقييم التجربة من وجهة نظر الخبراءالرجاء كتابة توصيات محددة للدكتورة المعلمي.
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أو ً
ال  :الصفحة الرئيسية للمحتوى
وهي الصفحة الخاصة بنشر وتنظيم محتويات المقررات التعليمية للطالب .كما يمكنك ايض ًا من خالل هذه
الصفحة إضافة نظرة عامة للمقرر او استعراض اهم االحداث القادمة والمرتبطة بالمقرر التعليمي ،ورصد
التقدم المحرز الخاص بكل الطالب في إنجاز الموضوعات الخاصة بكل وحدة تعليمية على النظام.

للوصول ألداة المحتوى :
• من الصفحة الرئيسية للنظام ادخل على المقرر الدراسي المطلوب انشاء محتوى له من قائمة مقرراتي
التعليمية.
• من شريط االدوات العلوي اختر أداة المحتوى.

 1-1األقسام الرئيسية للمحتوى
أداة المحتوى تتكون من أربعة أقسام رئيسية هي :
• نظرة عامة :لمحة عامة عن المقرر و رسالة ترحيب للطالب وكذلك اضافة معلومات ووصف حول
المقرر.
• اإلشارات المرجعية  :استعراض المواضيع التي تم وضع اشارة مرجعية لها.
بالنقر على أيقونة إضافة عالمة أثناء عرض الموضوع إلضافته إلى قائمة المواقع المفضلة لديك .
العدد بجانب ايقونة اإلشارات المرجعية يشير إلى عدد العالمات التي قمت بإضافتها ضمن المقرر.
• األحداث القادمة  :عرض مواعيد المواد الدراسية ،الواجبات ،تواريخ بدء وتواريخ نهاية األحداث
المضافة من قبل عضو هيئة التدريس في المقرر لأليام السبعة المقبلة  .المواعيد الواردة في هذه
الصفحة ليست حصرية على مواضيع المحتوى بل تشمل جميع األحداث القادمة في أداة التقويم .
العدد بجانب ايقونة األحداث القادمة يشير إلى عدد األحداث القادمة لديك .
• جدول المحتويات :هو الجزء الخاص بعرض جميع محتويات المقرر الدراسي وذلك حسب الخطة
الدراسية المعدة من قبل عضو هيئة التدريس للمقرر وقد يكون المقرر مقسم الى( :محاضرات،
وحدات أو فصول دراسية) .العدد بجانب ايقونة جدول المحتويات يشير إلى عدد المواضيع ضمن الوحدات .
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 2-1إضافة نظرة عامة للمقرر التعليمي
إلضافة نظرة عامة للمقرر التعليمي اتبع الخطوات التالية :
•

اضغط على ايقونة نظرة عامة

•

قم بالضغط على جملة اضافة رسالة ترحيب او نظرة عامة او وصف  ....في الجهة اليسرى

•

سيفتح محرر الكتابة الذي يسمح لك بكتابة النص المراد نشره

•

ثم قم بالضغط على ايقونة تحديث لحفظ العمل

•

وإلضافة ملف مرفق ،قم بالضغط على إضافة مرفق
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ثاني ًا :اضافة محتويات الى المقرر التعليمي
 1-2إضافة محاضرات او وحدات دراسية للمحتوى
إضافة وحدة نمطية يجب ان تكون اول خطوه لبناء الهيكل او المخطط الخاص بمقررك التعليمي.
والوحدة النمطية تمثل المحاضرات او الوحدات الدراسية للمقرر والتي تمثل العناصر الرئيسية لتقسيمات المادة
مثال :١مادة دراسية مقسمة الى محاضرات  ،واجبات ،معامل ،مراجع … .الى اخره .
مثال :٢مادة دراسية مقسمة الى االسبوع االول ،االسبوع الثاني … .الى اخره .
إلضافة هذه التقسيمات لمحتوى المقرر التعليمي اتبع الخطوات التالية :
•

انقر على إضافة وحدة نمطية إلضافة محاضره او وحدة جديدة للمحتوى.

•

قم بكتابة عنوان المحاضرة او الوحدة الجديدة ثم انقر على  Enterمن جهازك.

•

تم إضافة المحاضرة او الوحدة الدراسية للمحتوى بنجاح.

مالحظة :
يمكنك إنشاء وحدات فرعية ( وحدات داخل وحدات) إلنشاء تسلسل هرمي أعمق ،وإلضافة وحدة نمطية فرعية :
•

انقر على اضافة وحدة نمطية فرعية في الجهة اليسرى

•

واتبع نفس الخطوات السابقة إلضافة الوحدة النمطية
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نشاط (: )2
ارسم هيكل توضيحي لخطة دراسية تتضمن بعض من محتويات احد المواد الدراسية التي تقوم بتدريسها
مثال:
اسم المادة  :بيئة التعلم االلكتروني
محتويات المادة:
المحاضره 1
 مقدمة عن محتويات المواد االلكترونية العرض التقديمي للمحاضره 1 الواجب االولالمحاضره 2
 اضافة ملفات الفيديو على المقرر االلكتروني العرض التقديمي للمحاضره2 مناقشة حره -الواجب 2

نشاط (: )3
من النشاط السابق  ..حدد وحدات المقرر الدراسي (الوحدات النمطية) التي يمكن ادراجها في جدول المحتويات
على النظام.
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 2-2اضافة ملفات الى المقرر التعليمي
بعد إضافة الوحدة النمطية (المحاضرة  )1يمكنك االن رفع ملفات المقرر التعليمي الى الوحدة النمطية التي تم
انشائها في الخطوة السابقة.
هناك طريقتان إلضافة الملفات:

الطريقة األولى :
يمكنك سحب وإسقاط الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الوحدة النمطية

الطريقة الثانية :
النقر على ايقونة جديد إلنشاء مواضيع جديدة أو إضافة كائنات
•

انقر على جديد.

•

قم باختيار تحميل الملفات من القائمة المنسدلة امامك.
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: )4( نشاط
 يتضمن محتويات من مقررك الدراسي الى الوحدة النمطية المنشئة سابق ًاppt  اوpdf  اوword قم بإضافة ملف
. في النشاط السابق
: يمكنك رفع اي من األنواع التالية من الملفات

االمتدادات

نوع الملف
وثيقة ويب

HTM ، HTML، MHT ، MHTML

مستند نص

RTF ، PPT ، PPS ، PDF، DOC، DOCX ، PPTX ، XML، XLS ، TXT ، WPD

صورة

JPG ، JPEG ، PNG، GIF ، BMP، TIF ، TIFF

فيديو وصوتيات

M4V ، M4A * ، AVI ، WAV ، RAM، ASF ، * ، * MP4 ،SWF ، MPG، MPEG، RM ، MP3
MOV، RA

: النظام ال يدعم هذه االنواع من الملفات

11

EXE

IDC

ASMX

SHTM

INI

VB

BAT

CS

AXD

SHTML

LICX

VBPROJ

DLL

CSPROJ

CDX

SOAP

REM

VJSPROJ

COM

ASP

CER

STM

RESOURCES

VSDISCO

ASA

ASPX

CONFIG

ASHX

RESX

WEBINFO

ASAX

ASCX
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 3-2كتابة ونشر مستندات مباشره من النظام
يمكنك كتابة ونشر مستند لطالبك مباشرة من النظام في حال عدم توفر برامج كتابة وتحرير النصوص في
جهازك الخاص كبرنامج الوورد مث ً
ال .
•

انقر على جديد.

•

قم باختيار مستند جديد من القائمة المنسدلة امامك.
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•

اكتب عنوان المستند في الجزء المخصص للعنوان.

•

اكتب محتويات المستند في المساحة المخصصة للكتابة.

•

انقر على نشر إلضافة المستند للمحتوى.
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 4-2اضافة ارتباطات خارجية
يمكن لعضو هيئة التدريس إضافة ارتباطات لمواقع خارجية او فيديوهات تعليمية لدعم المحتوى العلمي
للمقرر االلكتروني .
•

انقر على جديد.

•

قم باختيار ارتباط جديد من القائمة المنسدلة امامك.

•

اكتب عنوان االرتباط في الجزء المخصص بالعنوان.
•

ادخل االرتباط في محدد موقع المعلومات.

•

انقر على انشاء إلضافة االرتباط في محتوى المقرر.
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•

تم إضافة االرتباط للمحتوى بنجاح .

نشاط (: )5
قم بإضافة فيديو تعليمي من اليوتيوب الى احدى الوحدات النمطية التي قمت بإنشائها سابق ًا .

نشاط (: )6
قام احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتصوير مقطع فيديو لتجربة عملية قام بها مع طالبه في المعمل،،
واراد الحق ًا رفع هذا الفيديو من جهازه الخاص الى مقرره االلكتروني.
ماهي االداه والطريقة المناسبة لرفع هذا الفيديو على المقرر االلكتروني؟
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ثالث ًا  :اضافة نشاطات الى محتويات المقرر التعليمي
يمكن لعضو هيئة التدريس إضافة نشاطات الى المحتوى التعليمي الخاص بالمقرر لرفع المستوى العلمي
للطالب ومتابعة تقدمهم الكتروني ًا ،حيث يمكن إضافة الئحة تقييم ،مجلدات الستالم الواجبات ،اختبارات
قصيره ،استبيانات او ارتباطات خارجية الى المحتوى .

هناك طريقتين إلضافة االنشطة :

 1-3اضافة نشاط قد تم انشائه مسبقا ( ربط النشاط بالمحتوى)
نستطيع من خالله ربط محتويات المقرر التعليمي بإحدى االنشطة التي يتيحها النظام لعضو هيئة التدريس
من اجل انشاء محتوى تعليمي فعال .من هذه االنشطة التي يمكن ربطها بالمقرر االستطالعات -المناقشات –
المحادثات وغيرها .
* إلضافة نشاط موجود اتبع الخطوات التالية :
•

انقر على اضافة نشاطات

•

انقر على النشاط المطلوب ربطه بالمحتوى

•

ستظهر قائمة االنشطة المتاحة والمنشئة
مسبقا من قبل عضو هيئة التدريس

•

قـم باختيـار النشـاط المـراد و سيـتـم ادراجـه
مباشرة

 2-3انشاء نشاط جديد
 1-2-3اضافة مجلدات تسليم الواجبات
يمكن لعضو هيئة التدريس إضافة واجبات لطالبه واستالمها الكتروني ًا في أي مقرر من مقرراته اإللكترونية عن
طريق انشاء مجلد تسليم الواجبات ( .لالطالع على كامل الخيارات المتعلقة بمجلد التسليم راجع ملف دورة ادارة
المقررات) .
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•

انقر على جديد.

•

قـم باختيـار مجلـد تسـليم جـديـد من القائمة
المنسدلة امامك.

•

اكتب عنوان الواجب في الجزء المخصص
للعنوان.

•

اكتب محتويات الواجب او وصف للواجب في
المساحة المخصصة للكتابة.

•

قم برفع ملف الواجب.

•

انقر على نشر إلضافة الواجب للمحتوى.

•

تم إضافة الواجب للمحتوى بنجاح .

نشاط (: )7
قم بإضافة الواجب األول في احدى الوحدات النمطية (المحاضرات ،الفصول او الوحدات الدراسية) التي قمت
بإنشائها سابق ًا .
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 2-2-3اضافة مناقشات
يمكن لعضو هيئة التدريس إضافة مواضيع للمناقشات في مقرره االلكتروني على النظام ومتابعة تلك
المناقشات الكتروني ًا لتقييم مستوى وتفاعل الطالب مع موضوع المناقشة ( لالطالع على كامل الخيارات
المتعلقة بالمناقشات وإدارتها إلكتروني ًا راجع ملف دورة ادارة المقررات) .
إلضافة مناقشة جديده للمحتوى :
•

انقر على جديد.

•

قم باختيار مناقشة جديده من القائمة المنسدلة امامك.

•

اكتب عنوان المناقشة في الجزء المخصص بالعنوان.

•

اختار منتدى للمناقشة (المساحة التي سوف تجرى فيها المناقشة) او أنشئ منتدى جديد إذا لم تنشئ
منتديات سابق ًا.

•

اكتب سؤال المناقشة او محاور النقاش في المساحة المخصصة للكتابة.

•

انقر على نشر إلضافة المناقشة لمحتوى المقرر.

•

تم إضافة المناقشة للمحتوى بنجاح .
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رابع ًا  :إدارة الوحدات النمطية والموضوعات

 1-4بحث عن وحدة نمطية أو الموضوع
يمكنك البحث داخل أداة المحتوى عن وحدات او موضوعات حسب العنوان و الوصف.
•

أدخل مصطلح البحث في حقل موضوعات البحث .

•

انقر فوق بحث لعرض نتائج البحث بنفس تسلسلها كما تظهر في محتوى الدورة .

•

انقر فوق مسح البحث إلجراء بحث جديد.

 2-4تعديل عنوان وحدة نمطية
•

انقر فوق الوحدة المراد تعديلها من الجدول في لوحة المحتويات.

•

اضغط على عنوان الوحدة وقم بتحريرها.

•

اضغط  Enterعلى لوحة المفاتيح أو انقر خارج حقل العنوان لحفظ التغييرات

 3-4تعديل عنوان موضوع
•

انقر فوق الوحدة المراد تعديل احد مواضيعها من الجدول في لوحة المحتويات

•

انقر فوق السهم المجاور السم الموضوع واختر تحرير الخصائص من القائمة
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•

انقر على عنوان الموضوع وقم بتحريره .

•

اضغط  Enterعلى لوحة المفاتيح أو انقر خارج حقل العنوان لحفظ التغييرات .

 4-4تغيير حالة وحدة نمطية أو موضوع إلى مسودة أو نشرها
إذا قمت بتعيين حالة وحدة نمطية كمسودة  ،الوحدة وجميع محتوياتها ستكون مخفية عن الطالب.
لتغيير الحالة اتبع الخطوات التالية :
•

لتغيير حالة وحدة نمطية  ،انقر فوق اسم الوحدة من الجدول في لوحة المحتويات.

•

لتغيير حالة الموضوع  ،حدد الموضوع من جدول المحتويات ثم انقر فوق السهم المجاور السم الموضوع
واختر تحرير الخصائص من القائمة.
انقر على مسودة أو منشور لتغيير الحالة .

•

تنبيه :
خالل بنائك للمحتوى  ،يفضل وضع حالة الملف كمسودة ليبقى مخفي عن الطالب حتى االنتهاء منه ويكون
كامل وجاهز للعرض .

 5-4إضافة أو تعديل توافر وحدة وتواريخ االستحقاق
تواريخ البدء واالنتهاء تحديد متى يمكن للطالب الوصول إلى وحدة نمطية.
•

انقر فوق اسم وحدة من الجدول في لوحة المحتويات.

•

انقر فوق إضافة تواريخ وتقييدات ..
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•

يمكنك القيام بأي مما يلي :

•

إلضافة مواعيد الوحدة انقر فوق إضافة تاريخ االستحقاق  ،إضافة تاريخ البدء  ،و/أو إضافة تاريخ انتهاء ...

•

لتعديل مواعيد وحدة  ،انقر مباشرة على التاريخ و  /أو الوقت .

•

حذف موعد لوحدة  ،انقر على أيقونة إزالة تاريخ .

•

انقر فوق تحديث لحفظ التغييرات .

مالحظة :
إذا قمت بتعيين مواعيد توافر أو تاريخ االستحقاق لوحدة نمطية  ،سوف تظهر في صفحة األحداث القادمة و
عرض جدول األعمال في أداة التقويم.

 6-4إضافة أو تعديل شروط االصدار لوحدة نمطية أو موضوع
شروط اإلصدار تمكنك من تحديد المتطلبات التي يجب على المستخدمين القيام بها قبل ان يتمكنوا من الدخول
على المحتوى او الموضوع .على سبيل المثال ،قد يتطلب من مستخدمين عرض محتوى او موضوع او تقديم
واجب قبل الوصول الى ملف او محتوى معين .

إلضافة شروط اصدار اتبع الخطوات التالية :
•

انقر فوق اسم الوحدة من الجدول في لوحة المحتويات.

•

انقر فوق إضافة تواريخ وتقييدات ..

•

ستجد شروط اإلصدار

•

نفذ أحد اإلجراءات التالية :

•

إلنشاء شرط جديد  ،انقر فوق إنشاء  ،ثم حدد نوع الحالة واستكمال تفاصيل الحالة  .انقر فوق إنشاء.

•

إلعادة استخدام شروط اصدار موجودة ،انقر فوق استعراض  ،ثم حدد الشرط .لتضييق قائمة الشروط ،
انقر فوق إرفاق .

•

قم باختيار الشروط المطلوب ربطها مع المحتوى .

•

انقر فوق تحديث لحفظ التغييرات.

 7-4تتبع إنجاز الموضوع ،وتعديل طريقته
تتبع اإلنجاز يمكن عضو هيئة التدريس من ضبط طريقة استكمال االنشطة و يوفر مؤشرات التقدم للطالب
وهم يكملون األنشطة وقراءة المحتويات .
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هناك  ٣خيارات يمكنك تحديد ما يناسبك لتتبع انجاز االنشطة والمحتويات :

 -١التلقائي :
يتم وضع عالمة اإلنجاز تلقائيا اذا قام المستخدم بالنقر لمشاهدة الموضوع  .بالنسبة لبعض األنشطة ،التتبع
التلقائي يتطلب من المستخدمين المشاركة في المحادثة أو المناقشة ،تقديم ملف أو نموذج ،أو إكمال تقييم
مثل اختبار أو استطالع قبل االنتهاء بنجاح .

 -٢اليدوي :
يتم وضع عالمة اإلنجاز يدويا من قبل المستخدمين  .يمكن للمستخدمين تحديد خانة االختيار بجانب كل موضوع
تشير إلى أنه قد أكمل ذلك .يمكن للمستخدمين وضع عالمة اإلنجاز يدويا على أنها قد أنجزت وذلك قبل أن يتم
االنتهاء منه (على سبيل المثال وضع عالمة اإلنجاز بجانب اختبار قبل دخوله االختبار فعليا)  ،وهذا ال يؤثر على
درجة االختبار أو عدد محاوالت المستخدم ألنه لم يدخلها فعليا .

مالحظة :
عند تغيير طريقة التتبع من تلقائي الى يدوي خالل الفصل الدراسي سيتم مسح جميع التحديدات ،وهذا يعني
أن الطالب/ـه قد يضطر إلى العودة إلى هذا الموضوع لوضع عالمة اإلكمال عليه ؛ ال يحتاج المستخدم إلعادة
تسليم الواجبات أو دخول االختبار مره اخرى .

 -٣عدم التتبع :
يمكنك تحديد هذا الخيار اذا كنت ال تريد قياس مدى انجاز الطالب لموضوع معين او محتوى
لتعديل طريقة تتبع االنجاز اتبع احدى الطرق التالية :

الطريقة األولى :
تعديل طريقة تتبع االنجاز على كامل المحتويات او موضوع معين
•

قم بالضغط على جدول المحتويات او الموضوع

•

في الجهة اليسرى قم بالنقر على السهم

•

اختر تعيين طريقة تتبع االنجاز
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•

حدد الخيار المراد (تلقائي ،يدوي او عدم التتبع).

•

انقر على تحديث لحفظ التغييرات

الطريقة الثانية :
تعديل الخيار االفتراضي على كامل المحتوى
•

قم بالنقر على اعدادات

•

اذهب آلخر خيار تتبع اإلنجاز

•

حدد الخيار االفتراضي المناسب لتتبع اإلنجاز

•

انقر على تحديث لحفظ التغييرات

 8-4عرض التقدم في انجاز الطالب والموضوعات
يحتوي كل موضوع ملخص في نهايته يحتوي على نتائج تتبع إنجاز الطالب .
أنواع النتائج تعتمد على نوع الموضوع او النشاط :على سبيل المثال ،تتبع إنجاز مجلد التسليم يبين ما إذا كان
الطالب/ـه قد قام بتسليم الواجب ام ال ،في حين أن نتائج ملف مرفق يبين ما إذا كان الطالب/ـه قد شاهد
الموضوع أم ال.
انقر فوق أي من المرشحات المتاحة (على سبيل المثال ،انجز ولم ينجز) فقط الظهار الطالب في أي من هاتين
الفئتين.
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للوصول للملخص اتبع احدى الطريقتين :

الطريقة األولى :
انقر فوق الموضوع الذي تريد عرض نتائج تتبع إنجاز له .في صفحة الموضوع ،قم بتوسيع ملخص اإلنجاز (تقع
أسفل الموضوع) ومشاهدة الملخص .

الطريقة الثانية :
لمشاهدة ملخص المادة ككل وليس موضوع
واحد :
•

انقر على تحرير المقرر التعليمي من شريط
االدوات

•

واختر تقرير انشطة المستخدم من قائمة
االدوات

•

سيظهر جدول يحتوي ملخص لجميع الطالب

•

عند الضغط على اسم الطالب/ـه سيظهر الملخص الخاص به
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 9-4تحرير مجمع لجميع الوحدات والموضوعات
•

من صفحة جدول المحتويات ،انقر فوق تحرير مجمع

•

قم بعمل التغييرات في العناوين ،واألوصاف ،والقيود .يمكنك أيضا حذف مواضيع متعددة في هذا

الوضع عن طريق النقر على أيقونة إزالة
•

بجانب عنوان الموضوع .

انقر فوق تحديث لحفظ التغييرات .

 10-4نقل أو إعادة ترتيب الوحدات النمطية أو الموضوعات
يمكنك اعادة ترتيب ونقل الوحدات والمواضيع بطريقتين :

الطريقة األولى :
السحب واإلسقاط هي طريقة سريعة إلعادة تنظيم وحدات والمواضيع وذلك بسحب الخطوط الثالثة المتوازية
بجانب اسم الموضوع او الوحدة النمطية.
إذا قمت بسحب وحدة نمطية أو الموضوع أعاله أو أدناه وحدات وغيرها من المواضيع ،يظهر خط الرمادية
لإلشارة يمكنك إسقاط وحدة أو موضوع هناك .إذا قمت بسحب وحدة نمطية أو وحدة نمطية أخرى على
الموضوع ،يظهر اللون البرتقالي للداللة يمكنك أسقطه هناك .
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الطريقة الثانية :
انقر على الوحدة النمطية او الموضوع الذي تريد نقله أو إعادة ترتيبه من جدول المحتويات.
انقر فوق السهم المجاورالسم الوحدة او الموضوع واختر تحريك ألعلى

أو تحريك ألسفل

إلعادة ترتيب ذلك.
انقر فوق تحريك إلى

لنقله إلى وحدة نمطية مختلفة .حدد وحدة جديدة وانقر فوق نقل .
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 11-4حذف وحدة نمطية أو موضوع

مالحظة :
حذف وحدة نمطية حذف كافة الموضوعات داخل تلك الوحدة .

نفذ أحد اإلجراءات التالية :
•
•

انقر على الموضوع او الوحدة النمطية التي تريد حذفها من جدول المحتويات.
إذا كنت تقوم بحذف وحدة نمطية ،انقر فوق

الوحدة .إذا كنت تقوم بحذف الموضوع ،انقر فوق

حذف الوحدة النمطية من السهم المجاور السم
حذف الموضوع من السهم المجاور السم الموضوع.

•

اختر ما إذا كنت تريد إزالة الوحدة النمطية فقط أو حذف الملفات المرتبطه بها ايضا بشكل دائما.

•

انقر فوق حذف.
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 12-4حذف كافة الوحدات دفعة واحدة
جدول المحتويات .

•

انقر على

•

انقر فوق

•

اختر ما إذا كنت تريد إزالة الوحدة النمطية فقط أو حذف الملفات المرتبطه بها ايضا بشكل دائما.

•

انقر فوق حذف.

حذف كل الوحدات النمطية من السهم المجاور

 13-4طباعة وحدة نمطية او موضوع
•

على جدول المحتويات أو صفحة وحدة نمطية ،انقر فوق

•

انقر فوق طباعة.

طباعة.

 14-4تنزيل المحتوى من النظام الى الجهاز

•

انقر على

جدول المحتويات او اي موضوع.

•

انقر فوق

تنزيل من السهم المجاور
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خامس ًا  :استيراد  /تصدير /نسخ المكونات (استيراد  /تصدير)
 1-5إضافة محتويات للمقرر التعليمي من مقرر أخر موجود على النظام
تستخدم اداة نسخ المكونات لنسخ محتويات المقرر الدراسي والموجود سابق ًا في شعبه ما واضافتها الى
شعبه اخرى في نفس المقرر.
•

اذهب الى أداة المحتوى في المقرر الدراسي الجديد او الشعبة األخرى للمقرر (المقرر الذي ال توجد به أي
محتويات دراسية).

•

انقر على أداة (استيراد  /تصدير) لبدء عملية نسخ المحتويات الموجودة في الشعبة األخرى للمقرر
الدراسي.

•

اختر نسخ المكونات من وحدة تنظيمية أخرى.

•

ثم انقر على جاري البحث عن مضمون للبحث عن المقرر االخر والذي يتضمن على جميع المحتويات المراد
نسخها.

•

ابحث عن المقرر الدراسي المتضمنة على جميع المحتويات الدراسية المراد نسخها.

•

حدد اسم المقرر من القائمة الظاهرة امامك.

•

ثم انقر على إضافة محدد.
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•

قم باختيار نسخ كل المكونات او تحديد المكونات اذا اردت نسخ بعض المكونات

•

الشاشة التالية ستعرض تأكيد المعلومات انقر على انتهاء ليبدئ النسخ

•

جاري نسخ جميع المحتويات من المقرر األخر للمقرر الدراسي الحالي

•

تم نسخ واضافة جميع المحتويات والموجودة في المقرر األخر الى المقرر الحالي بنجاح.

نشاط (: )8
قم بنسخ محتويات المقرر التعليمي الموجودة في مقرر ما وقم بإضافتها في مقرر آخر من مقرراتك التي
تقوم بتدريسها .
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 2-5تصدير نسخه من مقررك االلكتروني
تستخدم اداة تصدير المكونات لتصدير محتويات المقرر الدراسي واالحتفاظ اما بنسخة كاملة من المقرر
االلكتروني الذي قمت ببنائه بجميع محتوياته وانشطته الدراسية او ببعض من محتويات المقرر.

مالحظة :
ال تؤثر عملية التصدير في محتويات المقرر الدراسي .
•

اذهب الى المقرر الدراسي المطلوب تصديره.

•

انقر على أداة (استيراد  /تصدير) لبدء عملية تصدير محتويات المقرر الدراسي.

•

قم باختيار تصدير المكونات.

•

ثم انقر على البدء.

•

قم باختيار تحديد جميع المكونات في حال
الرغبة بتصدير جميع محتويات المقرر
كاألنشطة واالحداث والمهام المرتبطة به
أو قم باختيار األجزاء التي ترغب بتصديرها
في المقرر في حال عدم الرغبة في تصدير
جميع المحتويات.

•

انقر على متابعة.
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•

يتم اآلن التـأكيـد على المكونـات التـي ســوف
يتم تصديرها.

•

انقر على متابعة.

•

تتـم فـي هـذه الخطـوه التأكـيد على األجــزاء
التي تم تصديرها من المقرر الدراسي.

•

اضغــط على انهــاء للتأكيد على األجــزاء التي
سوف يتم تصديرها والبدء في عملية تصدير
المقرر.

•

تمـت عمـليـة تصـديـر المقـرر الدراسـي بنجاح.

•

انقـر علـى النقـر هنـا لتنـزيـل حـزمـة التـصديـر
لالحتفاظ بنسخه من المقرر االلكتروني لحين
الحاجة له واسـتيراده مره اخـرى في مقرر اخر
على النظام.
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سادس ًا  :مزيد من اإلجراءات

 1-6منشئ المقرر التعليمي
 -1من الصفحة الرئيسية للمقرر الدراسي اضغط على المحتوى.
 -2اضغط على منشئ المقرر التعليمي.
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صفحة منشئ المقرر التعليمي

.1

االدوات او العناصر الخاصة بإنشاء وحدات للمقرر التعليمي

.2

االدوات او العناصر الخاصة بإضافة محتويات داخل وحدات المقرر التعليمي المنشئة سابق ًا

.3

لوحة عرض وتحرير خصائص العناصر النائبة

.4

مساحة لبناء الهيكل الخاص بمقررك التعليمي

أدوات المنشئ التعليمي

 -1أدوات انشاء المخطط
هي مجموعة من االدوات تتيح لعضو هيئة التدريس
التخطيط لمحتوى المقرر التعليمي الخاص به مثل
المحاضرات وموضوعات المناقشة وتحديد المهام
واألنشطة االخرى قبل البدء في اضافة محتوى
المقـرر التعليمي .

جامعة أم القرى | عمادة التع ّلم اإللكتروني و التعليم عن بعد

34

رمز األداة

وظيفتها

اسم األداة
انشاء وحدة نمطية

لوحدة النمطية تمثل الفصول او االقسام اوالوحدات الدراسية
في مقررك التعليمي وهي العنصر االساسي في انشاء المخطط

	
  

لمقررك الدراسي لذلك يجب اوال انشاء وحدة نمطية حتى تتمكن
من بناء العناصر النائبة وإضافتها.
انشاء عنصر نائب

تستخدم العناصر النائبة لالرتباط لتخطيط وتطوير األنشطة التي

الرتباط

تستخدم موارد مثل المواقع اإللكترونية ،وملفات ،Wikiمقاطع

	
  

فيديو  ،YouTubeومعارض الصور .Flikr
يمكنك أيضًا تخطيط وتطوير النشاطات التي تستخدم موارد    �De
 sire2Learnمثال لمحادثات ،ولوائح التحقق ،والتقييمات الذاتية،
واالستطالعات.

	
  

	
  

	
  

	
  

انشاء عنصر نائب

تستخدم العناصر النائبة للملف لتخطيط النشاطات في المقرر

لملف

التعليمي لديك التي تستخدم موارد الملف مثال لمحاضرات
والنظرات الشاملة المهيكلة ،والقراءات ،والعروض التقديمية،
وعروض الوسائط المتعددة التوضيحية.

انشاء عنصر نائب

تستخدم العناصر النائبة لموضوعات المناقشات للتخطيط ألنشطة

للمناقشة

المناقشات وتطويرها في المقرر التعليمي ،مثال لمناظرات أو
جلسات العمل ذات األسئلة واألجوبة أومناقشات الموضوعات
العامة أو الندوات األسبوعية.

انشاء عنصر نائب

تستخدم العناصر النائبة لمجلدات التسليم من أجل تخطيط

لمجلد تسليم

نشاطات مجلد التسليم وتطويرها في المقررالتعليمي مثل أفكار
حول ندوات ،مراجع ،مقاالت ،وفروض عامة.

انشاء عنصر نائب

تستخدم العناصر النائبة لالختبارات لتخطيط وتطوير أنشطة االختبار

لالختبار

في مقررك التعليمـي مثال المتحانات النصفية ،أو التقييمات األولية
أو التقييمات المؤجلة أو االمتحانات النهائية.
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أدوات اضافة المحتوى
هي مجموعة من األدوات تسمح بإضافة محتويات
المقرر التعليمي الى العناصر النائبة المنشئة سابق ًا
في مخطط المقرر التعليمي.

رمز األداة

وظيفتها

اسم األداة
انشاء ارتباط

تستخدم في اضافة ارتباطات المواقع االلكترونية وملفاتWiki
،مقاطع فيديو،YouTubeومعارض الصور  Flikrالى محتويات

	
  

المقرر التعليمي.
ولكن او ً
ال عليك استخدام اداة (انشاء عنصر نائب الرتباط)قبل ان
تستخدم هذه األداة إلضافة االرتباطات.
بحث عن مادة

تستخدم هذه االداه للبحث عن ملفات لمحتويات علمية قمت

تعلم

برفعها سابق ًا على النظام ومن ثم تسمح لك هذه االداة اضافة
الملفات الموجودة سابقا على النظام الى مقررك الدراسي.

نشاء ملف HTML
	
  

تستخدم هذه االداه إلضافة ملفات الفيديو مثل YouTube
ووضعها في الوحدات النمطية المنشئة سابق ًا في مخطط المقرر
التعليمي.
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رمز األداة

وظيفتها

اسم األداة
انشاء مناقشة

تستخدم هذه األداة إلنشاء او اضافة المناقشات المنشئة سابق ًا
الى المقرر التعليمي وتحديد تاريخ ظهور المناقشة للطالب
واخفائها حسب حاجتك.

انشاء مجلد

تستخدم هذه األداة في اضافة الواجبات او المهمات ووضع

تسليم

عالمات عليها وتحديد تاريخ ظهور المهمة ونهايتها حسب
خطتك المحدده سابق ًا.

انشاء اختبار
	
  

تستخدم هذه األداة إلنشاء اختبارات جديدة وتحديد تاريخ ظهور
االختبار ونهايته حسب خطتك المحدده سابق ًا.

إنشاء مادة
جديدة سيتم

انشاء وربط نظام العالمات على الواجبات واالختبارات التي يتم
انشائها داخل المقرر التعليمي.

وضع عالمة عليها
وإقرانها
إنشاء هدف تعلم
جديد وإقرانه

سواء كانت
انشاء وربط اهداف التعلم بمحتويات المقرر التعليمي
ً
محاضرات  -مهمات وواجبات او اختبارات.

أدوات المستعرض
هي التي تسمح لك بتصفح االدوات والمواد الموجودة التي قمت بإنشائها مسبق ًا الختياروترتيب وإضافة
العناصرالمرتبطة بوحدة مقررك التعليمي وهي ايضا توفرطريقة سريعة لملء مقررك التعليمي بالعديد
من الملفات بدال من العمل واحد تلواالخر ،يمكن ألدوات المستعرض من اختصارعملية تصميم المقرر
التعليمي.
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رمز األداة

وظيفتها

اسم األداة
ملفات

عرض الملفات وتحميلها وإضافته اوتحريرها

المقررالتعليمي
المناقشات
مجلدات التسليم
	
  

االختبارات
مواد سيتم وضع

عرض موضوعات المناقشات وتحميلها وتحريرها
عرض مجلدات التسليم وإضافتها وتحريرها
عرض االختبارات وإضافتها وتحريرها
عرض المواد التي سيتم وضع عالمة عليها وإضافتها وتحريرها

عالمة عليها

	
  

اهداف التعلم

عرض وإضافة وتحريراهداف التعلم
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 -1اضافة ملف الى المقرر التعليمي

الخطوه األولى  :انشاء وحدة نمطية جديدة
انشاء وحدة نمطية جديدة يجب ان تكون اول خطوه لبناء الهيكل او المخطط الخاص بمقررك التعليمي.
بعد انشاء الوحدة النمطية يمكنك اضافة إرتباطات ،ملفات ،مناقشات ،اختبارات و مجلدات تسليم الواجبات
الى مقررك الدراسي.

 -1اضغط على اداة انشاء وحدة نمطية جديدة
واسحبها الى المساحة الخاصة ببناء هيكل المقرر
التعليمي.

 -2ادخل عنوان او اسم للوحدة النمطية المنشئة .

 -3حدد تاريخ بدء ونهاية للوحدة النمطية في حالة
الرغبة في ازالتها بعد فتره او تاريخ محدد.
 -4اضغط على انشاء إلنهاء عملية انشاء الوحدة
بنجاح.
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تم انشاء الوحدة بنجاح.

نشاط (: )9
قم بإنشاء وحدة نمطية جديدة في احدى مقرراتك التعليمية استعداداً لبناء محتوياتها.

الخطوه الثانية  :انشاء عنصر نائب لملف
انشاء عنصر نائب لملف هي ثاني خطوة إلضافة محتويات للمقرر التعليمي حيث تسمح هذه االداه بإنشاء
مساحة خاصة لوضع ملفات المحاضرات النصية والنظرات الشاملة المهيكلة ،القراءات ،العروض التقديمية
وعروض الوسائط المتعددة التوضيحية.

 -1اضغط على اداة انشاء عنصر نائب لملف
من ادوات انشاء المخطط واسحبها الى الوحدة
النمطية التي تم انشاؤها سابق ًا.

 -2ادخل اسم الملف المراد رفعة الحق ًا.
 -3اضغط على انشاء لكي تتم عملية انشاء
المساحة الخاصة بالملف بنجاح.
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تم انشاء العنصر النائب للملف (المساحة الخاصة
لتحميل الملف) بنجاح.

الخطوه األخيرة  :اضافة محتوى الملف
تختص هذه الخطوه بعرض طريقة تحميل او رفع الملفات الى الهيكل او العنصر النائب للملف الذي تم انشاؤه
سابق ًا و تعتبر هذه الخطوه هي الخطوه االخيره في اضافة ملف الى مقررك التعليمي.
 -1اضغط على اضافة ملف للبدء في اضافة محتويات للملف المنشئ سابق ًا.

 -2يمكنك اختيار مكان الملف المراد وضعة في المقرر اما من مجلد الملفات التي تم رفعها سابق ًا على
النظام او من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
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 -3اختر  Browseلتحديد مكان الملف من جهاز
الكمبيوتر الخاص بك.

 -4بعد اختيار الملف اضغط على إضافة لتحميل
الملف.

تم تحميل الملف بنجاح.

نشاط (: )10

قم بإضافة ملف  wordاو  pdfاو  pptيتضمن محتويات من مقررك الدراسي الى الوحدة النمطية المنشئة
سابق ًا في النشاط السابق.
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 -2اضافة واجب في المقرر التعليمي

الخطوه األولى  :انشاء عنصر نائب لمجلد التسليم
انشاء عنصر نائب لمجلد التسليم هي اول خطوة إلضافة واجب للمقرر التعليمي حيث تسمح هذه االداه
بإنشاء مساحة خاصة لوضع مجلد التسليم.
 -1اضغط على اداة انشاء عنصر نائب لمجلد
التسليم من ادوات انشاء المخطط واسحبها الى
الوحدة النمطية التي تم انشاؤها سابق ًا.

 -2ادخل اسم مجلد التسليم الذي ترغب في انشاؤه.

 -3اضغط على انشاء لكي تتم عملية انشاء
المساحة الخاصة بمجلد التسليم بنجاح.

تم انشاء العنصر النائب لمجلد التسليم (المساحة
الخاصة بإضافة مجلد التسليم) بنجاح.

جامعة أم القرى | عمادة التع ّلم اإللكتروني و التعليم عن بعد

43

الخطوه الثانية  :انشاء مجلد التسليم
تختص هذه الخطوه بعرض طريقة تحميل او اضافة الواجب في العنصر النائب للمجلد التسليم الذي تم انشاؤه
سابق ًا و تعتبر هذه الخطوه هي الخطوه االخيره في اضافة واجب او مهمة الى مقررك التعليمي.
 -1اضغط على اداة انشاء مجلد التسليم
من ادوات اضافة محتوى ثم اسحبها الى الوحدة
النمطية التي تم انشاؤها سابق ًا.

 -2اادخل اسم او عنوان للواجب الذي ترغب في
اضافته للمقرر.

 -3ادخل قيمة للعالمة الكلية للواجب.
 -4اضف اسئلة الواجب في المرفقات ،اما ان تكون
هذه االسئلة في ملف او تسجيل فوري بالصوت او
الفيديو.
 -5حدد تاريخ بدء تسليم الواجب ونهايته ،حيث
تسمح هذه الخاصية بإيقاف استالم الواجبات من
الطالب بعد الموعد والتاريخ المحددين.
 -6اضغط على انشاء إلنهاء عملية رفع الواجب
للمقرر التعليمي.
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تم تحميل الواجب في مجلد التسليم بنجاح.

نشاط (: )11
قم بإضافة مهمة واجب لطالبك وحدد اخر موعد للتسليم بعد اسبوع من تاريخ اليوم.

 -3اضافة ملف فيديو في المقرر التعليمي

الخطوه األولى  :نسخ كود الفيديو من المصدر
إلضافة ملفات الفيديو في مقررك التعليمي على نظام ادارة التعلم يجب عليك نسخ كود  HTMLالخاص
بالفيديو ومن ثم اضافته في مقررك الخاص.
 -1بعد اختيار الفيديو المطلوب من اليوتيوب
مث ً
ال .اضغط على  Shareمن اسفل الفيديو.

 -2اضغط على  Embedإلظهار كود HTML
الخاص بالفيديو.
 -3حدد الكود الظاهر امامك ومن ثم قم بنسخه.
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الخطوه الثانية  :إنشاء ملف  HTMLفي مقررك التعليمي
في هذه الخطوه سيتم إضافة ملفات الفيديو من خارج النظام الى مقررك التعليمي عن طريق إنشاء ملف
 HTMLووضع الكود الخاص بالفيديو.
 -1اضغط على اداة انشاء ملف HTML
من ادوات اضافة محتوى ثم اسحبها الى الوحدة
النمطية التي تم انشاؤها سابق ًا.

-2

ادخل اسم الفيديو الذي ترغب في اضافته

للمقرر.

 -3اضغط على تحرير مصدر
 HTMLلوضع الكود الذي تم نسخه سابق ًا من
المصدر.
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 -4الصق الكود الذي قمت بنسخه سابق ًا في هذه
النافذة الخاصة بمحرر مصدر . HTML
 -5اضغط على تحديث.

 -6حدد تاريخ بدء ونهاية ظهور الفيديو في حالة
الرغبة في ازالته بعد فتره او تاريخ محدد.
 -7اضغط على انشاء إلنهاء عملية اضافة الفيديو
بنجاح.

تمت اضافة الفيديو بنجاح.
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نشاط (: )12
قم بإضافة مقطع فيديو من اليوتيوب الى مقررك التعليمي.
بعد الضغط على ملفات المقرر التعليمي سوف تظهرلديك واجهة تحتوي على جميع الملفات التي قمت
بتحميلها الى النظام فقط عليك اختياروترتيب الملفات التى تريدها وإضافتها داخل مقررك التعليمي.
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 -1انشاء مجلد جديد
 -1اضغط على انشاء مجلد جديد .

 -2ادخل اسم للمجلد الجديد.
 -3اضغط على انشاء.
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تم انشاء المجلد بنجاح.

 -2اضافة ملف الى المقرر التعليمي
 -1حدد الملف المطلوب اضافته الى مقررك
التعليمي √ .

1 -2ضغط على اضافة الى مقرر تعليمي.

 -3حـدد موقع الملف المطلوب اضافـته في حـال
قمت بانشاء اكثر من وحدة نمطية اختر الوحده
النمطية التي ترغب باضافة الملف فيها.

جامعة أم القرى | عمادة التع ّلم اإللكتروني و التعليم عن بعد

50

تمت اضافة الملف بنجاح.

 .3ادارة المحتوى
يسمح نظام ادارة المحتوى لعضو هيئة التدريس باضافة محتويات للمقررالدراسي مثل “االختبارات ,مناقشات،
مجلدات تسليم .....الخ” بطريقة سريعة كما يسمح ايض ًا بإضافة روابط خارجية او وحدات نمطية أوأي من
االدوات التي يتيحها النظام لعضو هيئة التدريس لبناء محتوى الكتروني فعال لمقرره الدراسي.

 1.3اضافة محتويات للمقرر التعليمي بصوره سريعة
نستطيع من خالله اضافة محتويات للمقرر التعليمي في حال انتهائك من تصميم الهيكل الخاص بالمقرر
التعليمي من منشئ المقرر التعليمي وتريد اضافة المحتويات بصوره سريعة.
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 2-6ادارة الملفات
يستخدم نظام ادارةالملفات لتنظيم وتحميل الملفات المرتبطة بمقررك التعليمي ومن االفضل تنظيم
الملفات في مجلدات بحيث يكون لكل وحدة في مقررك التعليمي مجلد خاص.
حيث من اهم وظائف ادارة الملفات انشاء – تحرير -حذف – تحميل – ونقل الملفات والمجلدات.

نشاط (: )13
مناقشة الفرق بين ادارة المحتوى و ادارة الملفات في ادوات المحتوى للمقرر التعليمي ،واستخدامات كل
منهما؟

 3-6عرض التقارير
تستخدم هذه األداة للسماح لعضو هيئة التدريس من إمكانية الحصول على جميع المعلومات الخاصة
بالطالب بما يتعلق بإنجازهم لنشاطات المقرر الدراسي وتفاصيل أخرى كالوقت المستقطع في زيارة الطالب
لمحتوى المقرر وعدد الزائرين للمحتوى والموضوعات التي قام بزيارتها كل طالب في الشعبة.

 1-3-6للوصول لتقرير :
من جدول المحتويات ،انقر فوق ايقونة مزيد من االجراءات ثم عرض التقارير
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 2-3-6لعرض إحصاءات موضوع محدد :
•

انقر على العدد في عامود المستخدمين الزائرين بجانب الموضوع لعرض جميع اإلحصاءات لهذا
الموضوع.

•

عند االنتهاء من عرض إحصاءات الموضوع ،وانقر فوق االنتقال للخلف للعودة إلى الصفحة الرئيسية
لإلحصائيات.

 3-3-6إعادة تعيين اإلحصاءات
•

انقر فوق إعادة تعيين االحصائيات.

•

انقر فوق حذف.

 4-3-6تصدير اإلحصاءات
يمكنك تصدير اإلحصاءات إلى ملف  CSVلالستخدام في جدول بيانات أو قاعدة بيانات.
•

انقر االحصائيات تصدير.

•

انقر فوق ملف  CSVلبدء التحميل.

جامعة أم القرى | عمادة التع ّلم اإللكتروني و التعليم عن بعد

53

تمت اضافة الملف بنجاح.

الشكل 1-51
 .3ادارة المحتوى
يسمح نظام ادارة المحتوى لعضو هيئة التدريس باضافة محتويات للمقررالدراسي مثل “االختبارات ,مناقشات،
مجلدات تسليم .....الخ” بطريقة سريعة كما يسمح ايض ًا بإضافة روابط خارجية او وحدات نمطية أوأي من
االدوات التي يتيحها النظام لعضو هيئة التدريس لبناء محتوى الكتروني فعال لمقرره الدراسي.

 1-3اضافة محتويات للمقرر التعليمي بصوره سريعة
نستطيع من خالله اضافة محتويات للمقرر التعليمي في حال انتهائك من تصميم الهيكل الخاص بالمقرر
التعليمي من منشئ المقرر التعليمي وتريد اضافة المحتويات بصوره سريعة.

الشكل 1-52
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 2.3اضافة ارتباطات للمقرر التعليمي
نستطيع من خالله ربط محتويات المقرر التعليمي بإحدى االنشطة التي يتيحها النظام لعضو هيئة التدريس
من اجل انشاء محتوى تعليمي فعال .من هذه االنشطة التي يمكن ربطها بالمقرر االستطالعات -المناقشات
– المحادثات والكثير.

الشكل 1-53

 .4ادارة الملفات
يستخدم نظام ادارةالملفات لتنظيم وتحميل الملفات المرتبطة بمقررك التعليمي ومن االفضل تنظيم
الملفات في مجلدات بحيث يكون لكل وحدة في مقررك التعليمي مجلد خاص.
حيث من اهم وظائف ادارة الملفات انشاء – تحرير -حذف – تحميل – ونقل الملفات والمجلدات.
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الشكل 1-54

نشاط (: )14

مناقشة الفرق بين ادارة المحتوى و ادارة الملفات في ادوات المحتوى للمقرر التعليمي ،واستخدامات كل
منهما؟
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