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المجموعات
يستطيع استاذ المادة إنشاء مجموعات من الطالب ضمن المقرر الدراسي .وتتكون المجموعات عاد ًة من
عدد أقل من الطالب في المقرر الدراسي ،مثل المجموعات الدراسية ومجموعات المشروعات .ويكون لكل
مجموعة من مجموعات المقررات الدراسية منطقة خاصة للتعاون في المقرر الدراسي.
يمكن الستاذ توفير أدوات االتصال والتعاون والتي يمكن فقط ألعضاء المجموعة الوصول إليها مثل
منطقة تبادل الملفات الخاصة ،ولوحة مناقشة المجموعة ،ويوميات المجموعة.
كما يمكن للمعلم تسجيل في مجموعة محددة أو يسمح ل بتحديد المجموعة التي ترغب في االنضمام
إليها.

الوصول الى المجموعات
بإمكان الدخول الى صفحة المجموعات الخاصة ب بعدة طرق:
 .1من تبويب الجامعة السعودية االلكترونية
 .2اختر من قائمة المقررات الدراسية المقرر المراد الوصول له.
 .3سوف تنتقل إلى صفحة المادة  ,ومن قائمة المقرر اضغط أدوات.
 .4من صفحة األدوات اختر أداة المجموعات.
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 .5او من خالل لوحة المجموعات الخاصة بي :تظهر لوحة المجموعات الخاصة بي في قائمة
المقرر الدراسي ،وتوفر لوحة المجموعات الخاصة بي ارتباطات مباشرة إلى مساحة المجموعة
التي تنتمي إليها .يمكن توسيع اللوحة إلظهار كل األدوات المتاحة للمجموعة .وفي حالة تسجيل
في إحدى المجموعات ،ستظهر هذه اللوحة تلقائيًا.

أنواع المجموعات
يمكن لألستاذ إما السماح ل بالتسجيل الذاتي في مجموعة مقرر دراسي أو ال .كما يمتل المعلم أيضً ا
خيار عرض أسماء أعضاء المجموعة اآلخرين لمساعدت في اختيار المجموعة التي تريد االنضمام إليها.
 .1تسجيل ذاتي :في صفحة المجموعات ،انقر فوق تسجيل للوصول إلى صفحة التسجيل .في
الصفحة وعند قيام بالنقر فوق تسجيل ،ستتم إضافت إلى المجموعة تلقائيًا.
 .2تسجيل يدوي :يقوم األستاذ بإنشاء مجموعة وثم يقوم بإضافة األعضاء.
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كيفية انشاء مجموعة
يمكن إنشاء مجموعات في المقرر الدراسي ويمكن للمستخدمين اآلخرين الموجودين في المقرر الدراسي
االشترا بها:
 .1في صفحة المجموعات ،انقر فوق إنشاء مجموعة.
 .2في صفحة إنشاء مجموعة تسجيل ذاتي ،اكتب االسم الخاص بالمجموعة.
 .3اكتب الوصف للمجموعة.
 .4اكتب إرشادات صحيفة التسجيل.
 .5انقر فوق إرسال.
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مالحظة:
بإمكان مدرس المادة إضافة أي من األدوات التالية أو جميعها إلى الصفحة الرئيسية للمجموعة:
 المدونات.


( Collaborationتأتي في صورة الدردشة أو الفصول االفتراضية).

 التقويم.
 لوحة المناقشات.
 البريد اإللكتروني.
 تبادل الملفات.
 اليوميات.
 المهام.
Wikis 
إذا لم تظهر أحد األدوات األداة كخيار ،فإنه قد تم تعطيلها من قبل مسؤول النظام.
اذا كان أحد الطالب أحد أعضاء المجموعة ،فإنه يمكنه الوصول إلى أدوات المجموعة للتواصل مع
األعضاء اآلخرين ،وعرض المهام  ،أو انجاز واجبات المجموعة.

كيف يتم فتح صفحة المجموعات
 .1من قائمة المقرر الدراسي اختر المجموعات الخاصة بي ثم قم باختيار مجموعت .
 .2من رابط المجموعة الخاصة ب انقر السهم بجانب اسم المجموعة
 .3خصائص المجموعة :سوف تجد وصف المجموعة وأعضاء المجموعة وعند النقر على قائمة
الخيارات يمكن العثور على البريد اإللكتروني.
 .4أدوات المجموعة :اختر األداة التي ترغب المشاركة بها.
 .5واجبات المجموعة :سوف تجد واجبات المجموعة ظاهرة في هذا المكان بعد أن يقوم األستاذ
بتوفيرها.
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