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 أداة اإلنجازات على نظام 

 بالك بورد
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مكافأة الطالب على انجازاتهم كيفية   

تدل على تفوقهم    بشارات طالبك  وتكريم  ترغب في مكافأة    كنت    نإعزيزى عضو هيئة التدريس  

تشجيعية  أ شهادات  بانجازو  قاموا  ما  تفعيل    هعلى  هو  عليك  ما  فكل  الدراسي  المقرر  ة  داأفي 

وتحديد معايير حصول الطالب على هذه المكافأت التشجيعية لتثير    (Achievements)اإلنجازات  

 . ثناء العملية التعليمية أوتحفيزهم الحماس لديهم 

 

 :الخطوات التالية نتبعوللقيام بذلك 

 رالمقر مقررات الدراسية نحدد قائمة ال بالك بورد ومن نظام لىإنقوم بالدخول  :1الخطوة 

 . اإلنجازات له في إضافة  رغب ن ذيالالدراسي 
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أدوات المقرر  ثم من قائمة   – إدارة المقررات الدراسيةمن قائمة المقرر نختار  :2الخطوة 

 االنجازات نختار  الدراسي
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الخاصة باالنجازات والتي من خاللها نستطيع انشاء إنجازات  ةلى الصفحإبذلك ننتقل  :3الخطوة 

 باإلنجازات السابقة   ةو استعراض قائمأجديدة 

 

   لزاميالمتطلب اإلومنه نقوم باختيار  نجازإنشاء إاإلنجازات نقوم باختيار  نشاءوإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاء إنجازات جديدة

باإلنجازات التي تمت   ةقائم

المقرر في    إلىاضافتها 

 وقت سابق 
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 اع الخطوات التالية  بانشاء اإلنجاز ونقوم بات  ةوبذلك ننتقل الى صفح

 

ى تحديد قواعد  أ تعريف المشغالتوبعد ذلك سوف نقوم باالنتقال الى الخطوة التالية وهي  

وحصولهم على درجات بناء   الطالب  بشكل تلقائي بناءا على مدى تقدمللحصول على الشارة  

 على القواعد المحدده مسبقا

 

 

 

 

 

إضافة اسم مناسب لالنجاز يجب   

 يجب اختيار مكان ظهور اإلنجاز للطالب 

نجاز  بإمكاننا إضافة وصف مناسب لإل

ي بشكل اختيار  

تحديد هل اإلنجاز سوف يكون ظاهرا  

م ال أللطالب   

للقاعدة مناسبا أدخل اسًما   

اإلنجاز بعد تاريخ محدد ، أدخل  إذا كنت ترغب في أن يعمل الطالب على إكمال 

هذا التاريخ هنا. إذا كنت ترغب في أن يتمكن الطالب من العمل على اإلنجاز في  

 م بتحديد التاريخ  فال تقأي وقت  
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هذا الخيار  جاهلنتفر الدراسي الب في المقرطال جميعن اإلنجاز سوف يطبق على أفي حالة 

 فارغا  ركه نتو

ق على  للتطبيو جعل هذا اإلنجاز قابال  أالطالب من  عينةم مجموعة نحدد ن أ نارد أما اذا أ

 : من االختيارات التالية نقوم بأيسوف ننا إمجموعة محددة ف

 

و منتدى نقاش حتى أو واجب أ في اختبار ما  تقديرا  مناسبا  يجب احرازهثم بعد ذلك نقوم بتحديد 

 .يتمكن الطالب من الحصول على المكافأة 

 .و مراجعة عنصر ما داخل المقرر للحصول على المكافأةأ

ن  أينا  وأيضا يجب معا  ن يراجع عنصرأن الطالب عليه أى أ معا    ة و اختيار التقدير والمراجعأ

  .و منتدى نقاشأاجب و وأ محدده في اختبار ما   يتحصل على درجة

 

 

اإلنجاز ينطبق على  هذا إذا كنت ترغب في جعل 

محددين ، فانقر فوق الزر "استعراض"   طالب 

تحديدهم  الذين ترغب في  الطالب للبحث عن . 

إذا كنت ترغب في جعل اإلنجاز قابالً للتطبيق على  

مجموعات معينة من الطالب ، فحدد المجموعات في العمود  

فوق الزر< لنقل المجموعات المحددة إلى   ، وانقر يمناأل

يسارالمحددة" على ال العناصر عمود " . 

 الختيار عنصر ما من مركز التقديرات  

منتدى(  -واجب    –)اختبار   

د معايير التقدير المطلوبة لعمود  ي حدلت 

دالتقدير المحد  

و عناصر  أ الطالب لعنصر  ةلتحديد المكافأة  بناء على  مراجع 

نقر فوق "استعراض" لتحديد  ال نقوم ب  محدده في المقرر الدراسي  

 عنصر ، ثم انقر فوق "إضافة" إلضافة العنصر 
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 ثم بعد ذلك نقوم بتحديد المكافأه  

 

 نجاز  اإلإلنشاء  حفظ وخروجانقر فوق وعند االنتهاء 

 الخاصة باإلنجازات  ةفي الصفح  هوبذلك سوف يظهر لنا اإلنجاز الذى تم انشاء

 

 

 

 

 

 

 

ااسم جهة إصدار الشهادة هن  ادخال يجب   

صالحية الشهادةلتحديد تاريخ تنتهي فيه   

للظهور للطالب   ةالشارة المناسب لتحديد   

الستخدام صورة مخصصة للشارة ، انقر فوق  

صورة الزر تصفح جهاز الكمبيوتر إلرفاق   
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