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مركز التقديرات

اء الطالب، كما نعرف، فمركز التقديرات هو أداة تفاعلية، تستخدم لتقييم أد

.وتساعد أستاذ المادة على إدارة وضبط العناصر المقدمة من الطالب
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الدرجاتبمركزالمرتبطةاألدوات
تاج يحبعد تقديم الواجبات من الطالب أو مجموعة طالب، ستظهر أيقونة  :الواجبات•

لطالب في خانة درجات الطالب في مركز التقديرات، فعليك إعطاء الدرجة لتقدير 

.يدويا  

مت بإنشاء قيتم تقدير معظم األسئلة تلقائيا  بواسطة النظام، لكن إذا :االختبارات•

إجابة قصيرة أومقالمثل تقدير يدويا ، اختبار يحتوي على األسئلة التي تحتاج إلى 

.المكتملةالطالب لالختباراتفي خانات درجات يحتاج تقدير ، تظهر أيقونة لألسئلة

حة إذا قمت بإتاحة الدرجات في المنتديات والمواضيع في لو: لوحة المناقشات•

.المناقشات، فعليك تقدير المشاركات يدويا  

تم استكمال يتم تقدير االستطالعات تلقائيا  بواسطة النظام، بعد أن ي:االستطالعات•

.اتاالستطالع ستظهر أيقونة مكتمل في خانة درجات الطالب في مركز التقدير

فعليك تقدير الدرجات، قمت بإتاحة إذا : wikiالمدونات، اليوميات، مواقع •

.المشاركات يدويا  
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الكاملةالتقديراتمركز

.شريط اإلجراءات-١
.شريط معلومات التقدير-٢
.وسيلة إيضاح الرمز-٣
.تحرير الصفوف المعروضة-٤
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إنشاء عمود تقدير

.عمودإنشاء من مركز التقديرات الكاملة ، اختيار •
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ا وصف ا مختإدخال عمود تقدير، في صفحة إنشاء • صر 

مركز "اسم العمود الموجود في ).العمودإلسم 

(  طالببالوفي صفحة التقديرات الخاصة " التقديرات

إذا كان هذا االسم طويل جد ا بحيث يتعذر عرضه •

سم ، يمكنك كتابة ا"مركز التقديرات"بوضوح في 

.اسم مركز التقديراتوصفي موجز في مربع 

.الوصفكتابة •

من القائمة المنسدلةالعرض الرئيسي إختيار •

(ملغيرمكت/مكتمل–النسبة –النص -حرف-النتيجة )

المنسدلة من القائمة الثانوي العرض إختيار •

(غيرمكتمل/مكتمل–النسبة –حرف ) 

.اإلعداد االفتراضي هو بالويكون 

.الفئةإختيار •

.النقاط المحتملةإدخال •
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تاريخ الموجود بجانب تحديد الخيار •

.االستحقاق

: ( ال أونعم)تحديد الخيارات •

هذا العمود في حسابات مركز تضمين -

اانقر . )التقديرات فوق نعم لجعل العمود متاح 

للتضمين المحتمل عند إنشاء األعمدة 

(.المحتسبة

.الطالبهذا العمود على عرض -

نعم لعرض العمود على الطالب انقر فوق )

(.بيفي التقديرات الخاصة 

(  المعتدلة والمتوسطة)اإلحصائيات عرض -

التقديرات الخاصة "في هذا العمود للطالب في 

."بي

ة انقر فوق نعم لتضمين المعلومات اإلحصائي)

(.الطالبمع قيمة التقدير عند عرضه على 

.إرسالانقر فوق•
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محتسبعمودإنشاء

.ج األداءاألعمدة المحتسبة تجمع البيانات من بين أعمدة متعددة لتركز على نتائ•
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متوسطعمودإنشاء

متوسط الدرجات، إدخال عمود في صفحة إنشاء •

ا  جود اسم العمود المو). إلسم العمودوصف ا مختصر 

لخاصة وفي صفحة التقديرات ا" مركز التقديرات"في 

(  بالطالب

إذا كان هذا االسم طويل جد ا بحيث يتعذر عرضه •

سم ، يمكنك كتابة ا"مركز التقديرات"بوضوح في 

.اسم مركز التقديراتوصفي موجز في مربع 

.الوصفإدخال بشكل اختياري، •

من القائمة المنسدلةالعرض الرئيسي إختيار •

(ملغيرمكت/مكتمل–النسبة –النص -حرف-النتيجة )

المنسدلة من القائمة الثانوي العرض إختيار •

(غيرمكتمل/مكتمل–النسبة –حرف ) 

.اإلعداد االفتراضي هو بالويكون 
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اختيار األعمدة المطلوب احتسابها في العملية الحسابية•

في حال الحاجة الحتساب العمود كإجمالي حالي( الأو نعم)اختيار •

( :  ال أونعم)تحديد الخيارات •

ا للتض. )تضمين هذا العمود في حسابات مركز التقديرات- مين المحتمل انقر فوق نعم لجعل العمود متاح 

(.عند إنشاء األعمدة المحتسبة

.عرض هذا العمود على الطالب-

(.نعم لعرض العمود على الطالب في التقديرات الخاصة بيانقر فوق ) 

".التقديرات الخاصة بي"في هذا العمود للطالب في ( المعتدلة والمتوسطة)عرض اإلحصائيات -

المعلوماتانقر فوق نعم لتضمين ) 

اإلحصائية مع قيمة التقدير عند 

(.على الطالبعرضه 

إرسالانقر فوق •



14

اإلجماليعمودإنشاء

إجمالي الدرجات، إدخال عمود في صفحة إنشاء •

ا  وجود اسم العمود الم).. العمودإلسم وصف ا مختصر 

لخاصة وفي صفحة التقديرات ا" مركز التقديرات"في 

(  بالطالب

إذا كان هذا االسم طويل جد ا بحيث يتعذر عرضه •

سم ، يمكنك كتابة ا"مركز التقديرات"بوضوح في 

.اسم مركز التقديراتوصفي موجز في مربع 

.الوصفإدخال بشكل اختياري، •

من القائمة المنسدلةالعرض الرئيسي إختيار •

(ملغيرمكت/مكتمل–النسبة –النص -حرف-النتيجة )

المنسدلة من القائمة الثانوي العرض إختيار •

(غيرمكتمل/مكتمل–النسبة –حرف ) 

.اإلعداد االفتراضي هو بالويكون 
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.ابيةالحسفي العملية تضمينها المطلوب من خيار تحديد األعمدة، اختيار األعمدة والفئات •

.حاليالعمود كإجمالي لتضمين في حال الحاجة ( الأو نعم)اختيار •
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:  ( نعم أو ال )تحديد الخيارات •

ا للتضمي. )تضمين هذا العمود في حسابات مركز التقديرات- ن انقر فوق نعم لجعل العمود متاح 

(.المحتمل عند إنشاء األعمدة المحتسبة

نعم لعرض العمود على الطالب في التقديرات انقر فوق .) عرض هذا العمود على الطالب-

(.الخاصة بي

التقديرات الخاصة "في هذا العمود للطالب في ( المعتدلة والمتوسطة)عرض اإلحصائيات -

".بي

(.انقر فوق نعم لتضمين المعلومات اإلحصائية مع قيمة التقدير عند عرضه على الطالب) 

انقر فوق إرسال•



17

اإلجماليعمودإنشاءنتيجة
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إنشاء عمود الحد األقصى: تطبيق

الحززد اختيززار عمززود محتسننب، ثننم عمننود اختيننار إنشنناء مننن شننريط اإلجننراءات ، "مركززز التقززديرات"مننن •

.الحد األقصى/األدنى

م العمنود اسنهنو ). العمزودسزم إلمختصنرا  ، اكتب وصنف ا الحد األقصى/إنشاء عمود الحد األدنىفي صفحة •

(بي للطالبالتقديرات الخاصة و في صفحة " مركز التقديرات"في 

م وصنفي ، يمكننك كتابنة اسن"مركنز التقنديرات"إذا كان هذا االسم طويل جد ا بحيث يتعذر عرضه بوضوح فني •

. اسم مركز التقديراتموجز في مربع 

.الوصفإدخال وصف للعمود في مربع •

.كعرض رئيسيمن القائمة المنسدلة النتيجةاختيار •

.كعرض ثانويمن القائمة المنسدلة النسبةاختيار •

.في األعمدةاإلحتساب كنوع الحد األقصى تحديد •
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والنقر على السهم في اليمين من خيار األعمدة المطلوب تحديدهاالواجب الثاني–الواجب األول اختيار •

.لنقلها إلى مربع األعمدة المحددة

.في خيار حساب كإجمالي حالينعماختيار •

: لكل مننعماختيار •

. تضمين هذا العمود في حسابات مركز التقديرات–

.عرض هذا العمود على الطالب–

."التقديرات الخاصة بي "في هذا العمود للطالب في ( المعتدلة والمتوسطة)عرض اإلحصائيات –

.إرسالاختيار •

إنشاء عمود الحد األقصى: تطبيق
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قائمة اإلدارة

.التقديرألوانرموز

المعلوماتقواعد األلوان في مركز الدرجات يوفر مؤشرات بصرية لمساعدتك على فهم إنشاء •

.بسرعةفي القائمة 

.معفى، أو يتطلب تقدير، قيد التقدم: يمكنك تعيين األلوان ألنواع الدرجات حسب التالي•
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التقديررموزألوانإنشاء

ثم إدارةمن شريط اإلجراءات اختيار •

.التقديررموز ألوان اختيار 

ن خيار تمكيإتاحةفي صفحة اإلنشاء •

رموز ألوان التقدير
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خيارات ترميز األلوانفي خيار •

بإمكانك تحديد لون من قائمة 

لى بالنقر ع)تحديد عينة األلوان 

ة لكل حال( سهم القائمة المنسدلة

.تقدير

بيقتطوبعد تحديد اللون اختيار •

لحفظ التغيرات
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(بين،أقل من ، أكثر من أو مساٍو لـ )القائمة المنسدلة للمعايير، اختيار التقدير، من في خيار نطاقات •

.المئويةالنسبة إدخال •

.األلوانللنص من قائمة لون النص ولون الخلفية تحديد •

.معاييرحذف بإختيار نطاق التقدير حذفبإمكانك •

.معاييرإضافة بإختيار معايير جديدة إضافةوبإمكانك •

.إرسالاختيار •
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نتيجة تحديد ألوان لرموز التقدير 
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التقارير

.بإمكانك انشاء تقارير قابلة للطباعة عن مقرراتك الدراسية وطالبك 
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التقديراتتاريخعرض

غييرات أداة عرض تاريخ التقديرات تعمل كملف يحفظ كل معلومات األعمدة والصفوف ويسجل كل الت

رر التي تطرأ على مركز الدرجات داخل المقرر الدراسي، ويعرض جميع البيانات الطالب في المق

.ويمكنك معالجة عرض وحفظ المعلومات. الدراسي ضمن نطاق الموعد المحدد
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:في القائمة المنسدلة لعرض إدخاالت قديمة بإمكانك اختيار العرض لفترات مختلفة•

يوم1⁻

أيام7⁻

يوما  14⁻

يوما  30⁻

أشهر6⁻

الكل⁻

انتقالاختيار ⁻

تنزيلاختيار ⁻

الكاملةفي األسفل للعودة الى الصفحة الرئيسية لمركز التقديراتموافقبإمكانك النقر على •



28

.(عالمة جدولةأو فاصلة)تحديد نوع الفاصل •

.(الأو نعم)تحديد الرغبة في تضمين تعليقات •

.إرسالإختيار •

.لتنزيل الملف وحفظهتنزيلإختيار •

.للعودة للصفحة الرئيسية لمركز التقديرات الكاملةموافقإختيار •
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التقديرتفاصيل 

لى عنصر تم الوصول الى صفحة تفاصيل التقدير بالنقر على القائمة المنسدلة في أي خلية تحتوي ع
.تقييمه في مركز التقديرات الكامل

.يجب أن تحتوي الخلية المحددة على درجة أو رمز تقدير: مالحظة
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المحاوالت1.

.  القيمكل محاولة والتسليم، والمالحظات ودرجات تاريخ في تبويب المحاوالت بإمكانك اإلطالع على 
.واإلطالع على تفاصيل كل محاولة
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:لكل محاولة تسليم، بإمكانك 

تقدير المحاولة-

مسح المحاولة-

(تحتسب في عدد المحاوالت المتاحةيحتفظ بالدرجة لكن ال تحتسب في مركز الدرجات وال) تجاهل المحاولة-

(مثل خيار التجاوز اليدوي)تحرير التقدير -

المحاوالت1.
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الحذف

:استخدام القائمة المنسدلة لخيار الحذف ويتيح لك خيارات متعددةبإمكانك

حذف المحاولة األخيرة⁻

المحاولة األولى⁻

محاولة النتيجة األعلى ⁻

محاولة النتيجة األدنى⁻

محاوالت بين التواريخ⁻

كل المحاوالت⁻

.االنتقالثم اختيار خيار ⁻
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اليدويالتجاوز 2.

.، بإمكانك تعيين درجة جديدة لتقديم الطالبالتجاوز اليدويتحت تبويب •

.تقدير التجاوزإدخال الدرجة الجديدة في مربع •

.عن التقدير الجديدمالحظاتكوكذلك وضع بمالحظاتبإمكانك تزويد الطالب •

.حفظاختيار •
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العمودتفاصيل3.

:يتيح االطالع على معلومات العمود في مركز التقديرات وهي تفاصيل العمود تبويب •

.اسم العمود⁻

.وصف العمود⁻

.العرض الرئيسي⁻

.اظهار الى المستخدمين⁻

.مضمن في الحسابات⁻

.متوسط النتائج⁻

.الوسيط⁻
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التقديراتتاريخ4.

ب، ستظهر لك يعرض كل التغييرات التي قمت بها أو قام بها الطالب في الواجتاريخ التقديرات تبويب •

.رسالة إذا لم يكن هناك أي تاريخ للتقديرات

.فعليا ، يظهر آخر إجرائيين على الواجب•

.لعرض كامل التاريخعرض التاريخ المكتمل اختيار •
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ضرورة تصنيف تقدير

تاج إذا كان لديك العديد من التقديرات، فإن صفحة يح•

ال  إلى تقدير تساعدك على تحديد ما يجب مراعاته أو

جميع يمكنك عرض. وتسمح لك بالوصول سريع ا إليه

ة العناصر الجاهزة للتقدير أو المراجعة على صفح

.يحتاج إلى تقدير
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ءات على شريط اإلجراالكل تقدير اختيار 1.

.لبدء التقدير والمراجعة على الفور

ة لتنظيم القائمة الخاصبفرز األعمدة قم 2.

.بك

لتقديرها عدد العناصر اإلجمالي يظهر 3.

أعلى قائمة العناصر

يق لتضيعوامل التصفية قم بتطبيق 4.

خدم القائمة حسب الفئة والعنصر والمست

.وتاريخ التقديم
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المنسدلة القائمة قم بالوصول إلى 5.

. وقم بإجراء تحديدللعنصر 

ير كافة ، يمكنك تحديد تقدللواجباتبالنسبة ) 

المستخدمين أو التقدير مع إخفاء أسماء 

نك ، يمكبالنسبة لالختباراتالمستخدمين، 

كذلك تحديد التقدير حسب السؤال وعرض

(.المحاوالت

انقر فوق إظهار الكل لعرض حتى 6.

.  عنصر على الصفحة الواحدة1.000

عدد انقر فوق تحرير التصفح لتغيير

.العناصر لعرضها لكل صفحة



التقارير
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ا رائع الختبار مدىالمقرر الدراسي يُعد إن معرفة طريقة أداء الطالب في • . نجاحهممؤشر 

ي عند استخدم هذه المعلومات إلجراء تغييرات على طريقة التدريس أو إضافة عمل إضاف

.تعثر الطالب

.  لنشاطالمقرر وامعلومات حول استخدام التقارير لعرض تشغيل أنواع متعددة من يمكنك •

ا األكثر استخداالمقرر في ذلك مناطق المقرر بما يمكنك عرض ملخصات استخدام  م 

.محددينالمقرر لطالب وأنماط الوصول إلى 

ير دقيقة لجميع التقارير باستثناء تقار20يتم تحديث بيانات التقرير تلقائي ا في النظام كل •

. ويتم تحديث بيانات النشاط مرة واحدة كل يوم عند منتصف الليل. النشاط

نظرة عامة: التقارير
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كيفية إنشاء التقارير

رضكتأكد من تمكين النوافذ المنبثقة لمستع: أوال  

.فوق تقارير الدورة التدريبيةوانقر  Evaluationوسع قسم التقييم ،  Control Panelالتحكممن لوحة 1.

اختر إحداها ولتشغيلها قم باختيار تشغيل بالنقر على السهم ,في صفحة التقارير تظهر لك انواع التقارير 2.

.لتظهر القائمة المنسدلة
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كيفية إنشاء التقارير

:التقريرتتنوع الخيارات وفق ا لنوع . في صفحة تشغيل تقارير، حدد مواصفات التقرير3.

Wordأو ExcelأوHTMLأو  PDFالتنسيقات المتاحة هي : تحديد تنسيق•

Excellولن يتم عرض المخططات بتنسيق 

متاح فقط بتنسيق (Single Course User Participation Report)النوع من التقرير بيانات هذا 

Excel (XLS)جدول بيانات 

تاريخ بدء وتحديد تاريخ انتهاءتحديد •

كطالب فردي، بالنسبة للتقارير التي يتم تشغيلها : تحديد طالب•

القائمة المنسدلةاسم الطالب من حدد 

تحديد المستخدمين•
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كيفية إنشاء التقارير

ا من المستخدمينالمقرر الدراسي عدد ا وإذا تضمن تقرير . انقر فوق إرسال4. ، فقد كبير 

.يستغرق إنشاؤه عدة دقائق أو أكثر

بحفظ  Wordو  Excelبينما يطالبك . في إطار جديد مباشرة   HTMLو  PDFيفتح تنسيقي 

.أوال  الملف 

:بعد تشغيل التقرير بنجاح، يمكنك تنفيذ المهام التالية5.

.المحتويات حفظ في مجموعة ⁻

تنزيل التقرير⁻

جديدتقرير تشغيل ⁻

.انقر فوق موافق عند االنتهاء6.



أدوات التعاون
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أدوات التعاون 

وهي لتواصلاوالتعاونوالذاتيفكيرللتاالتصال وسائللأدواتأربعنظام البالك بورد يحتوي 
.wikiومواقع،اليومياتو،المدونات،المناقشةلوحة

تبادلالبللطيمكنحيثصحيحهبطرقالطالبوتقييمقيمةمهامتوفيربلكتسمحهذه األدوات 
.فيما بينهم المعرفةوخلق



wikiمواقع 
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؟wikiماهي مواقع 

.اآلخرينمعبالتعاونالمحتوىحذفأوتعديلأوضافةإللناسيتيحويبتطبيق•
.نهمفيما بيمعارفهمالتبادلللمستخدمينتتيحالبالك بوردفيwikiمواقع •

wikiمواقع استخدام الفائدة من 
.كمستودع لمعلومات•

ء تبادل إنشاء مجموعة للتفاعل والتعليم عن طريق زيادة التفاعل االجتماعي أثنا•

.المعلومات

.التفاعل حول محتوى مشترك في أوقات ومن مواقع مختلفة•

.توفير بيئة سهلة االستخدام من أجل التواصل•
.زيادة المهارات•
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Wikiإنشاء موضوعات 

ع مواقأدوات المقررات الدراسية، وانقر فوقلوحة التحكم، وسع القسممن•
Wiki

.على شريط اإلجراءاتWikiإنشاء انقر فوق،Wikiمواقع قائمةصفحة من •



49

ا،Wikiإنشاء في صفحة• .اكتب اسم 

.  االختياريةاإلرشاداتاكتب•
.للمستخدمين wikiإلتاحة نعمحدد الخيار•

 wikiيمكنك تعيين موقع•
عرضه في وقت وتاريخ ليتم 

العرض خانتي االختيارمعين، حدد 

حتى لتحديدوالعرض بعد

.التاريخ والوقت

Wikiإنشاء موضوعات 
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.ويمكنك تغيير وصول الطالب في أي وقت. وصول الطالبحدد الخيار•

ا،Wikiإعدادات في القسم• ا: تقديرإذا قمت بتحديد. حدد تقدير   wikiلجعل النقاط المحتملة، اكتب تقدير 
ا ا مقدر  عنصر 

.إرسالانقر فوق•

Wikiإنشاء موضوعات 
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ويمكنك فرز Wikiقائمة مواقع حسب الترتيب األبجدي على صفحة  wikiتظهر موضوعات 

.األعمدة بواسطة النقر فوق عنوان العمود أو عالمة اإلقحام

.A مواقع قائمةمن صفحةWiki، انقر فوق العنوان للوصول إلىwiki، أو قم بالوصول إلى

.فتحوحدد wikiالقائمة السياقية الخاصة بـ 

.B لتغيير إتاحةwiki  أو وصول الطالب، حدد خانة اختيار واحدة أو أكثر واستخدم القائمة

.في شريط اإلجراءاتوصول الطالبوالقائمة المنسدلةاإلتاحةالمنسدلة

.C ما إذا كان النوععمودبقائمةwiki للمقرر الدراسي

.للمجموعةأم 

.D الجانبية لـ قم بالوصول إلى القائمةwiki تحريروحدد

.وإرشاداته وإعداداته wikiلتغيير اسم الخصائص

Wikiقائمة حول صفحة 
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.wikiحدد عنوان ،Wikiمواقعقائمةفي صفحة •

.من شريط اإلجراءاتWikiإنشاء صفحة انقر فوق،wikiمن صفحة موضوعات •

Wikiإنشاء صفحات 
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Wikiإنشاء صفحات 

ا،Wikiإنشاء صفحة في الصفحة• .اكتب اسم 

ف وبشكل اختياري، نسق النص وأض. المحتوىاكتب الوصف أو اإلرشادات في مربع•

والمرفقات باستخدام mashupالصور واالرتباطات والوسائط المتعددة وتطبيقات 

.وظائف محرر المحتوى

ويمكن بدء تشغيل المرفقات التي 

باستخدام محرر المحتوى تضيفها 

نصإطار جديد والحصول على في 

.بديل تتم إضافته لوصف المرفقات

إرسالانقر فوق•
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األخرى Wikiبصفحات االرتباط 
.wikiقم بالوصول إلى •
.من شريط اإلجراءاتWikiإنشاء صفحة انقر فوق،wikiمن صفحة موضوعات •

.Wikiومحتوىاالسماكتب،Wikiإنشاء من خالل•
 wikiالمحتوى، ضع مؤشر الماوس حيث تريد تضمين ارتباط إلى صفحة في مربع•

.أخرى
الممثلة برمز يتألف من عدة Wikiارتباط إلى صفحة انقر في محرر المحتوى فوق وظيفة•

.واحدة، يتم تعطيل هذه الوظيفة wikiوفي حالة وجود صفحة . أوراق
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.المراد االرتباط بها من القائمة المنسدلة wikiفي اإلطار المنبثق، حدد صفحة •

ا لالرتباط في المربع• لم تتم إعادة تسمية إذا Wikiصفحة إعادة تسمية ارتباط بشكل اختياري، اكتب اسم 

.االرتباط، فسيتم استخدام اسم الصفحة األصلي كارتباط

.وسيظهر االرتباط في محرر المحتوى. إرسالانقر فوق•

.wikiتتم إضافة الصفحة الجديدة المزودة بارتباط للصفحة األخرى إلى . إرسالانقر فوق•

األخرى Wikiبصفحات االرتباط 
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Wikiعلى صفحات التعليق 

.wikiقم بالوصول إلى •

حدد الصفحة ،wikiمن صفحة موضوعات •

صفحة تفتح. لعرضها على الشريط الجانبي

wiki  إطار المحتوىفي.

انقر فوق تعليق الذي يتبع مساهمة •

.وسيظهر المربع تعليق. المستخدم

ما يمكنك ك. اكتب تعليق ا في المربع تعليق•

جودة استخدام وظيفة التدقيق اإلمالئي المو

.أسفل كل مربع عند الحاجة

انقر فوق االرتباط . انقر فوق إضافة•

.يقتعليقات أسفل المساهمة لعرض التعل



57

.wikiصفحة موضوعات تظهر wikiقم بالوصول إلى •

.في إطار المحتوى wikiتفتح صفحة . حدد الصفحة المراد مراجعتها وتحريرها•

ر للصفحة وحدد تحريالمنسدلة من الشريط الجانبي، قم بالوصول إلى القائمة •

.الخصائص

 Wikiإجراء تغييرات على اسم الصفحة ومحتواها من خالل تحرير صفحة يمكن •

وبشكل اختياري، استخدم الوظائف الموجودة في محرر المحتوى لتنسيق النص

mashupالموجود بالفعل أو لتضمين ارتباطات و صور ووسائط متعددة وتطبيقات 

.أخرى ومرفقات wikiوارتباط لصفحات 

.انقر فوق إرسال•

Wikiمحتوى تحرير 
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معاينة ملخص المشاركات

wikisالدخول إلى مواقع •

درجات عليها وإحتساب، إذا تم ربطها بمركز التقديرات wikiفي صفحة موضوع مواقع •

أما اذا كان بدون درجات ( ملخص المشاركات والدرجات)فإن التبويب سيكون باسم 

(ملخص المشاركات)فسيكون باسم 

ي على الطالب الذين قاموا بالمشاركة فاإلطالعفي صفحة ملخص المشاركات بإمكانك •

wiki.

وكذلك wikiعلى معلومات حول اإلطالعالمشاركات،تستطيعفي جانب صفحة ملخص •

.على مشاركتهاإلطالعبإمكانك اختيار الطالب الذي تريد 
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صفحة ملخص المشاركات
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wikiتطبيق إنشاء موقع 

:wikiإنشاء موضوع •

المملكة العربية السعودية

:التعليمات•

ة، هي أكبر المملكة العربية السعودية، والمعروفة رسميا باسم المملكة العربية السعودي

بي بعد دولة عربية في غرب آسيا من حيث المساحة وثاني أكبر سوق في العالم العر

.الجزائر

الرجاء اختيار واحد من بلدان المملكة العربية السعودية•

.الكتابة عن هذا البلد وإضافة الصور والروابط، والوسائط المتعددة•

.تنسيق النص باستخدام أنماط الخط والحجم واأللوان•

.على شريط العمل إلضافة مساهمتك Wikiانقر فوق إنشاء صفحة •

wikiإنشاء صفحة •

wikiصفحة •

الرياض

وهي أيضا عاصمة مقاطعة . هي عاصمة وأكبر من المملكة العربية السعودية

به وهو يقع في وسط ش. الرياض، وينتمي إلى المناطق التاريخية نجد و آل اليمامة

نسمة، والمركز 5254560الجزيرة العربية على هضبة كبيرة، وتعد موطنا ل

.ماليين شخص7الحضري لمنطقة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 



المدونات
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ماهي المدونات؟

وتحليلشةمناقأوالمقررات الدراسية حولالشخصيةانعكاسنشربللطالبتسمحتعاونيةأداةهي 

.مقرربالالمتعلقةالمواد
مع معظم المدونات على نوع من أنظمة التعليق، يُمكن األشخاص من الرد والتفاعلتحتوي 

.بعضهم البعض

استخدام المدوناتالفائدة من 

.الطالب على التعبير عن أفكارهم بشكل واضحالمدونات تشجع •

.تتناول الحاجة إلى توسيع جوانب مختلفة من التعلم االجتماعي•

الطالبيةالألنشطةاكتساب نظرة ثاقبة •
.توفير وسيلة لتبادل المعرفة والمواد التي تم جمعها•
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في لوحة التحكم، وسع القسم أدوات الدورة التدريبية •

.حدد المدونات•

.اتالمدونات، انقر فوق إنشاء مدونة على شريط اإلجراءقائمة في صفحة •

موضوع مدونةإنشاء 
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موضوع مدونةإنشاء 

.للمدونةاسمإنشاء مدونة، اكتبفي الصفحة•

.  اختيارية للمدونةإرشاداتاكتب•

.إلتاحته للمستخدميننعمإتاحة المدونة، حدد الخيارضمن•

قت وتاريخ قيود التاريخ والوقت للمدونة، يمكنك تعيين المدونة ليتم عرضها في وبالنسبة لـ•

.  محددين وإليقاف عرضها في وقت وتاريخ محددين

.  لتمكين تحديدات التاريخ والوقتوالعرض حتىالعرض بعدخانتي االختيارحدد 

ا  حدد واختياري. المقررات الدراسيةأوفردي لكافة الطالبفي المشاركة في المدونة، حدد•

.  المجهولهالسماح بالتعليقات 

أو فهرسة اإلدخاالت أسبوعي اشهري اإعدادات المدونة، حددفي •

.  اط المحتملةالنقواكتب عددتقديرأو الخيارال يوجد تقديرإعدادات التقدير، حدد الخيارفي •

.إرسالانقر فوق•
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موضوع مدونةإنشاء 
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.المدونات، حدد عنوان المدونةقائمة في صفحة •

.، انقر فوق إنشاء مدونة على شريط اإلجراءات"المدونة"في صفحة موضوع •

.في الصفحة إنشاء إدخال مدونة، اكتب العنوان إلدخال المدونة•

وبشكل اختياري، نسق النص وأضف الصور. اكتب النص في المربع رسالة اإلدخال •

والمرفقات باستخدام وظائف محرر mashupواالرتباطات والوسائط المتعددة وتطبيقات 

إطار جديد ويمكن بدء تشغيل المرفقات التي تضيفها باستخدام محرر المحتوى في. المحتوى

.والحصول على نص بديل تتم إضافته لوصف المرفقات

.في حالة التمكين والمالئمة، حدد خانة االختيار الخاصة بـ نشر اإلدخال كمجهول•

إدخال بشكل اختياري، في القسم ملفات إدخال المدونة، استعرض بحث ا عن ملف إلرفاقه ب•

.المدونة

ة انقر فوق نشر اإلدخال لتقديم إدخال المدونة أو انقر فوق حفظ اإلدخال كمسودة إلضاف•

.اإلدخال الحق ا

إدخاالت المدونةإنشاء 
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إدخاالت المدونةإنشاء 
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على إدخال مدونةالتعليق 

.المدونات، حدد عنوان المدونةقائمة في صفحة •

بي في في صفحة موضوع المدونة، حدد مدونة لعرضها وذلك بتحديد اسم المستخدم في الشريط الجان•

.محتوىويتم فتح إدخاالت مدونة المستخدم في إطار ال. القائمة المنسدلة جميع أعضاء المقرر الدراسي

.وسيظهر المربع تعليق. انقر فوق تعليق الذي يتبع إدخال المستخدم•

.اكتب تعليق ا في المربع تعليق•

.في حالة التمكين والمالئمة، حدد خانة االختيار الخاصة بـ تعليق على إدخال كمجهول•

.يقأسفل اإلدخال، انقر فوق االرتباط التعليقات الظاهر مع رقم لعرض التعل. انقر فوق إضافة•
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مدونةالتعليق على إدخال 
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مدونةتحرير 

.المدونات، قم بالوصول إلى القائمة السياقية لمدونة ماقائمة في صفحة •

.حدد تحرير•

.في الصفحة تحرير مدونة، قم بإجراء التغييرات•

.انقر فوق إرسال•
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إنشاء مدونة: تطبيق

:إنشاء موضوع المدونة•

المملكة العربية السعودية•

:التعليمات•
في غرب آسيا المملكة العربية السعودية، والمعروفة رسميا باسم المملكة العربية السعودية، هي أكبر دولة عربية•

.من حيث المساحة وثاني أكبر سوق في العالم العربي بعد الجزائر

.الرجاء اختيار واحد من بلدان المملكة العربية السعودية•
.الكتابة عن هذا البلد وإضافة الصور والروابط، والوسائط المتعددة–

.تنسيق النص باستخدام أنماط الخط والحجم واأللوان–

.انقر فوق إنشاء مدونة الصفحة على شريط العمل إلضافة مساهمتك–

:إنشاء إدخال في المدونة•
الرياض•

ق وهي أيضا عاصمة مقاطعة الرياض، وينتمي إلى المناط. هي عاصمة وأكبر من المملكة العربية السعودية•

ا وهو يقع في وسط شبه الجزيرة العربية على هضبة كبيرة، وتعد موطن. التاريخية نجد و آل اليمامة

.ماليين شخص7نسمة، والمركز الحضري لمنطقة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 5254560ل
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ماهي اليوميات؟

.  ص معكاليوميات تقدم للطالب الفرصة للتفكير في محتوى المقرر والتواصل الخا

عليقاتكم ت. يمكنك استخدام هذه األداة لتقييم الفهم وتوجيه الطالب في اكتساب معارفهم

.يمكن ان تساعد الطالب على صقل الكتابة وأفكارهم

اليومياتالفائدة من استخدام 

.جمع المالحظات واألفكار والمخاوف والمالحظات ومستوى التقدم، واآلراء•

.بناء عالقة بين المعلمين والطالب، والمساهمة في تجربة تعليمية إيجابية•

.ذاتيتحسين القراءة والفهم والكتابة واألداء، واحترام الذات عن طريق االختبار ال•

.وصف المشاكل التي تواجههم وكيفية حلها" للطالب"يمكن •
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يوميةإنشاء 

من لوحة التحكم، وسع القسم أدوات الدورة التدريبية، •

.وحدد اليوميات•

.اليوميات، انقر فوق إنشاء يومية على شريط اإلجراءاتقائمة في صفحة •
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يوميةإنشاء 

.اإلرشاداتاكتب. لليومية االسمإنشاء يومية، اكتبفي الصفحة•

.إلتاحتها للمستخدميننعمإتاحة اليومية، حدد الخيارضمن•

ا في وقت وتاريخ قيود التاريخ والوقت لليومية، يمكنك تعيين اليومية ليتم عرضهبالنسبة لـ•

محددين وإليقاف عرضها في وقت وتاريخ محددين

.فهرسة اإلدخاالت أسبوعي اأوشهري اإعدادات اليومية، حددفي•

.حدد خانة االختيار السماح للمستخدمين بتحرير اإلدخاالت وحذفها•

.حدد خانة االختيار السماح للمستخدمين بحذف التعليقات•

.اليوميةالمقرر الدراسي بعرض انقر فوق خانة االختيار السماح لمستخدمي •

اط المحتملةالنقواكتب عددتقديرأو الخيارال يوجد تقديرإعدادات التقدير، حدد الخيارفي•

.إرسالانقر فوق•



75

يوميةإنشاء 
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إنشاء إدخاالت اليومية

.اليوميات، حدد عنوان اليوميةقائمةفي صفحة •

.على شريط اإلجراءاتإنشاء إدخال يوميةفي صفحة موضوع اليومية، انقر فوق•

.الخاص بإدخال اليوميةالعنوانإنشاء إدخال يومية، اكتبفي الصفحة•

المتعددة ونسق النص وأضف الصور واالرتباطات والوسائط. رسالة اإلدخالاكتب النص في المربع•
يل ويمكن بدء تشغ. باستخدام وظائف محرر المحتوى إذا لزم األمروالمرفقات mashupوتطبيقات 

تتم إضافته في إطار جديد والحصول على نص بديلمحرر المحتوى المرفقات التي تضيفها باستخدام 

.لوصف المرفقات

.ملفات إدخال اليومية، استعرض بحث ا عن ملف إلرفاقه بإدخال اليوميةفي القسم•

.ال الحق اإلضافة اإلدخحفظ اإلدخال كمسودةلتقديم إدخال اليومية أو انقر فوقنشر اإلدخالانقر فوق•
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إنشاء إدخاالت اليومية
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التعليق على إدخال يومية

.يةاليوميات، حدد عنوان اليومقائمة في صفحة •

ية في صفحة موضوع اليومية، حدد إدخال اليوم•

شريط لعرضه بواسطة تحديد اسم المستخدم في ال

تح ويتم ف. الجانبي في القائمة المنسدلة االسم

.إدخال يومية المستخدم في إطار المحتوى

.  دمانقر فوق تعليق الذي يتبع إدخال المستخ•

.وسيظهر المربع تعليق

.اكتب تعليق ا في المربع تعليق•

قات انقر فوق ارتباط التعلي. انقر فوق إضافة•
.الموجود أسفل اإلدخال لعرض التعليق
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اليوميةتحرير 

.الخاصة باليوميةالمنسدلة اليوميات، قم بالوصول إلى القائمة قائمة في صفحة •

.حدد تحرير•

.في الصفحة تحرير اليومية، يمكن إجراء التغييرات•

.انقر فوق إرسال•
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يومياتإنشاء -تطبيق 

:اليومية موضوع•

المملكة العربية السعودية

:اإلرشادات •

دولة في المملكة العربية السعودية، هي أكبر دولة عربية في غرب آسيا من حيث المساحة وثاني أكبر

.العالم العربي بعد الجزائر
.الرجاء اختيار واحدة من مدن المملكة العربية السعودية–

.الكتابة عن هذه المدينة وإضافة الصور والروابط، والوسائط المتعددة–

.تنسيق النص باستخدام أنماط الخط والحجم واأللوان–

.مشاركتكانقر فوق إنشاء يومية على شريط اإلجراءات إلضافة –

:صفحة اليومية •

الرياض

يها وهي أيضا عاصمة منطقة الرياض، وينتمي إل. هي عاصمة وأكبر مدن المملكة العربية السعودية

يرة، وتعد وهي تقع في وسط شبه الجزيرة العربية على هضبة كب. المناطق التاريخية نجد و آل اليمامة

ماليين 7نسمة، والمركز الحضاري لمنطقة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 5254560موطنا ل
.شخص



81

الفروقات بين اليوميات والمدونات

المدونات اليوميات

.أي عضو من المجموعة يمكنه المشاركة•

.أي مستخدم بإمكانه وضع تعليق•

مكنه كل مستخدم لديه المساحة الخاصة به التي ي•

للوصولإسمهبالضغط على ) المشاركة فيها

(إليها

المدونة قرائةكل الطالب اآلخرين بإمكانهم •

.والتعليق عليها

.أي عضو من المجموعة يمكنه المشاركة•

.كل مستخدم يملك اليوميات الخاصة به•

على اليوميات اإلطالعال يمكن ألي شخص •

.(ماعدا أستاذ المادة)

وميات األستاذ لديه الصالحيات بتحديد حالة الي•

(مشتركة–خاصة )

من عليها فقطاإلطالعيمكن اليوميات الخاصة •

ركة اليوميات المشتقبل صاحبها وأستاذ المادة ، 

.قرائتهايمكن جميع الطالب في المقرر من  



االستفسارات



المصادر
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:المعلم والطالب ومدير النظام

.معلومات عن اخر اصدار•

.معلومات عن المستعرضات المدعومة•

. Bb Learnالمواضيع والتفاصيل عن رئيسية، بحث، جميع مواضيع •
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