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 متطلبات الدورة

 باإلنترنت لجميع المشاركين. جهاز حاسب الي متصل 

 جهاز عرض (Projector.) 

 المستهدفة لحضور الدورةالفئة 

 .أعضاء هيئة التدريس لجميع األقسام 

 تجاوز دورة البالك بورد للمبتدئين قدأن يكون  عضو هيئة التدريسل يشترط. 

 الدورة ملخص

 ل بشك شرح وتوضيح األدوات والخدمات المقدمة في النظام ألعضاء هيئة التدريس

 .مفصل

 ساعات يوميا. 4-3أيام بواقع  مدة الدورةيومان 

 .)لغة الدورة )العربية واإلنجليزية 
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 الأولاليوم 

  (:My Blackboardقائمة التنقل السريعة داخل البلاك بورد ) .1

. فمن خلالها يمكنك عرض العناصر الهامةتزودك هذه القائمة بالوصول السريع والسهل إلى 

التي قمت بالتسجيل فيها، وعرض التقديرات،  أدائك في كل دورة من الدورات التدريبية

 وتذكيرك بالواجبات المستحقة والمزيد.

 Myسوف نتكلم في هذا الموضوع عن كيفية الوصول الى قائمة التنقل العامة وأدوات 

Blackboard.استخدام أدوات التعلم الاجتماعية، تغيير اعدادات النظام والمعلومات الشخصية ، 

 

 :المجموعات .0

أداة المجموعات للمدرسين بإنشاء مجموعات من الطلاب ضمن دورة تدريبية. ويكون تسمح  

لكل مجموعة من "مجموعات الدورة التدريبية" منطقة خاصة بها للتفاعل في العمل، وقد تم 

 تزويد هذه المساحات بالأدوات التي توفر المساعدة المناسبة في تلك العملية التفاعلية.

سوف نتكلم في هذا الموضوع عن كيفية الوصول الى هذه الأداة، انشاء المجموعات، العلاقة 

 مميزات ونقاط الضعف.البين المجموعات وغيرها من الأدوات، 

 الاصدار المخصص: .1

أداة الاصدار المخصص تمكنك التحكم في إتاحة المحتوى للمستخدمين استنادا إلى مجموعة  

من القواعد التي تقوم بإنشائها، وسنتناول في هذا الموضوع: انواع الاصدار المخصص، كيفية 

 .الاتاحة خياراتاستخدام أداة الاصدار المخصص، 

 

  نسخ المحتوى ونقله: .0

المجلد، بينما يؤدي )نقل شاء نسخة طبق الأصل من العنصر أو إن المحتوى( علىنسخ يعمل )

وسوف . إزالة المجلدات والعناصر من الموقع الحالي وتخزينهما في موقع جديدالمحتوى( الى 

نتكلم عن: كيفية نسخ عنصر محتوى أو مجلد، العناصر التي لا يمكن نسخها وكيفية نقل عنصر 

 أو مجلد.
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 الثانياليوم 

  التقديرات:مركز  .1

هو أداة تفاعلية، تستخدم لتقييم أداء الطالب، حيث تساعد أستاذ المادة على إدخال البيانات 

  :وحساب التقديرات للأنشطة المقدمة من قبل الطالب، وفي هذا الجزء سوف نتناول ما يلي

التقارير،  مركز التقديرات الكامل )إنشاء أعمدة تقدير، إنشاء أعمدة محتسبة، خيارات الإدارة،

 .العمل دون اتصال( بالإضافة الى تصنيف التقدير

  التقارير: .0

تعد التقارير مؤشراً جيداً لمعرفة أداء الطلاب في المقرر الدراسي، حيث تمكنك من عرض 

ملخصات استخدام المقرر بما في ذلك مناطق المقرر الأكثر استخداًما وأنماط الوصول إلى 

سوف نتطرق إلى المواضيع الآتية: أنواع التقارير، كيفية إنشاء المقرر لطلاب محددين، وهنا 

 .تقرير

  أدوات التعاون: .3

يوفر نظام البلاك بورد مجموعة من الأدوات التفاعلية التي تمكن الطلاب من الاتصال والتعاون 

ومشاركة المعارف. كما تساعد المعلم على تحقيق أهداف المقرر وجعله أكثر فاعلية. ومن هذه 

 .، المدونات، اليومياتWikiدوات سوف نذكر: مواقع الأ

 

 

 

 

 

 


