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تقديم

اأ�ضح��ىالتعلي��مالإلك��رتوينمعي��اًرااأ�ضا�ض��ًيالتمّي��زاجلامع��اتالت��يت�ض��عىاإىلتنام��ي

املعرف��ةونق��لاملعل�م��اتوالأف��كارعل��ىنح��ٍ�يتخط��ىالزمانوامل��كانعرباأنظم��ةتفاعلية

ٌتتي��حللمتلق��يالإفادةم��نالتكن�ل�جيااحلديثة.

وه��ذام��ا�ض��عتاإلي��ههي��اأةالرتبي��ةوالتعلي��مالع��ايليفالعتب��ةالعبا�ض��يةاملقد�ض��ةيف

اأنتك���نم�ض��اريعهاذاتاإ�ضاف��ةن�عي��ةعل��ىاملت�افريفال�اقع،مباي�افقالتط�رالعلمّي

والتكن�ل�ج��ي؛وعل��ىاإث��رذل��كعكف��تجامع��ةالعميدعل��ىتنفيذخططهاال�ض��رتاتيجية

وم�اكبةالتط�روالتح�ض��نيامل�ض��تمرمباي�ضمنريادةاأعمالها؛لتختطم�ض��ارها،وتر�ض��م

طريقه��ايفاإيج��ادبيئ��ةتعليمي��ةتعتم��دالتقني��اتاحلديث��ةيفاإي�ضالاملعرف��ةاإىلطلبتها

بنح��ٍ�ُيتي��حعملي��اتالتفاع��لوتبادلالأف��كارواملعل�مات،ويحققمتطلب��اتوزارةالتعليم

الع��ايلوالبحثالعلمّي.

واإلي��كعزي��زيالطال��بدلي��لاجلامعةيفالتعليمالإلكرتوينالذي�ض��تعتمدهاجلامعة

يف�ضريهاالعلمّي.
ومناهللالت�فيق

الأ�ستاذ الدكتور
موؤيد عمران الغزايل

رئي�س اجلامعة





15

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

المقدمة

العامل��ني،وال�ض��الةوال�ض��المعل��ى�ض��يداخلل��قواملر�ض��لنيحمم��دوعلى احلم��ُدهللربِّ

اآل��هالطيبنيالطاهرين،واأ�ضحابهاملُنتجبني.

وبعد:

ب��ادرةالتعلي��مالإلك��رتوينيفجامع��ةالعمي��د،اإحدىم�ض��اريعالتط�ي��رالتيبداأت ُتع��دُّ

ت�ؤتيثمارهايفتط�يرال�ض��ريالأكادمييوالتميزالعلمي،وياأتيذلكعربت�ضافرجه�د

مالكاتهاالتدري�ض��يةيفالإفادةمنتكن�ل�جياالع�ضر؛بهدفتقدميالآلياتوالتقنيات

احلديثةيفعمليةالتدري�س،اإذواكبتاجلامعةاأحدثو�ضائلالتعلموالتعليماحلديثة،

ج��اءذل��كع��نطري��قاعتماده��امبداأامل�اكب��ةملتطلباتالتعليماملعا�ضرعربا�ض��تعمالها

اإح��دى �ض��بكاتالتدري���ساحلديث��ةعل��ىوف��قمنه��اج)التدري���سع��نبع��د(،ال��ذيُيع��دُّ

متطلباتاحل�ض�لعلىالعتمادامل�ؤ�ض�ضيالتيت�ضعىاإليهامل�ؤ�ض�ضاتالطاحمة،ف�ضاًل

ع��ناعتماده��ااأح��دث�ض��بلالت�ا�ض��لالتقن��يم��عطلبتها؛لإي�ض��الاملادةالعلميةب�ض��رعة

و�ضه�لةوي�ضر.
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التعام��لم��عمعطي��اتالع�ض��رواإجنازات��هالعلمي��ةوالتكن�ل�جي��ةبه��ذه وم��ناحلتم��يِّ

ذل��كاأ�ضب��ح�ض��رورة الطريق��ة؛وذل��كلالإف��ادةمنه��ايفجم��الالتعلي��مالإلك��رتوين؛لأنَّ

م��ناتخ��اذالتقني��ةوالتط�ي��ريفجامع��ةالعمي��د�ض��بياًلللتق��دم بق��اء،اإذلمنا���سّ

والتط�ي��روالتنمي��ة.

فائدت��هتكم��نيفحتق��قبيئ��ةتعليمي��ة ال�ض��ابرلأغ���ارالتعلي��مالإلك��رتوينيج��داأنَّ اإنَّ

غني��ةبامل�ض��ادرتنف��عالعملي��ةالتعليمي��ة،ف�ض��اّلع��نتق��دمي�ض���رةمعياري��ةع��نالتعلي��م

ت�ضمل:ال�ضتعمالالأمثللتقنياتال��ضائطاملتعددةوبن�كالأ�ضئلةالنم�ذجية،وكذلك

ال�ض��ماحيفن�ض��رامل�ض��تحدثاتالتكن�ل�جي��ةيفامل�ؤ�ض�ض��اتالتعليمي��ةكاف��ة،ناهي��كع��ن

اإعدادجيلمنالتدري�ضينيواملتعلمنيقادرينعلىالتعاملمعامل�ضتحدثاتالتكن�ل�جية

احلديثة.

اإط��ارالتعلي��م َعِم��َدتاجلامع��ةعل��ىحتقي��قخطته��اال�ض��رتاتيجيةيف م��نهن��ا

الإلك��رتوين،وال��ذيب��نياأيدين��ادليلعملهاالذيا�ض��تهدفتفيهطلبتها؛لإر�ض��ادهماآلية

ا�ض��تعمالمن��اذجم��ناأنظم��ةالتعليمالإلكرتوينالتياعتمدتهااجلامع��ة،اإذجاءالدليل

علىثالثةف�ض�ل،تناولنايفالف�ضلالأولمنه)ا�ضرتاتيجيةجامعةالعميديفالتعليم

الإلك��رتوين(ال��ذيت�ضم��نروؤي��ةاجلامع��ةيفالتعلي��مالإلك��رتوينور�ض��التهاواأهدفه��ا،
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ف�ضاًلعنالغايةمنالدليل،يفحنيجاءالف�ضلالثاينمنالدليلليك�ضفعنمفه�م

التعلي��مالإلك��رتوينواأهميت��هواأه��ماأن�اع��ه،ف��كانحت��تعن���ان)التعلي��مالإلك��رتوين:

��االف�ض��لالثال��ث،فق��دخ�ض�ضن��اهيفكيفي��ةال��ض���ل املفه���م–الأهمية-الأن���اع(،اأمَّ

ةج�جل اإىلالأنظم��ةالت��ياعتمدته��ااجلامعةومنهانظامم���ودل)Moodle(،ومن�ضّ

��ل، كال���سرووم)ClassroomGoogle(،وطريق��ةا�ض��تعمالكّلمنهم��اب�ض��كلمف�ضّ

ف��كانالف�ض��لحت��تعن���ان)ال��ض���لوال�ض��تعمال(.

ويفنهايةاملطاف،ناأملاأنُي�ضهمهذااملنجزيفاإثراءالعمليةالتعليميةيفاجلامعة

�ض�اء. علىنحٍ�يحققالتميزملالكاتناالتدري�ضيةوطلبتناالأعزاءعلىحدٍّ
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الرؤية
خط���اتعلمي��ةفائق��ةيفالف�ض��اءالإلك��رتوينم��ناأج��ل

بيئ��ةتعليمي��ةاآمن��ة.

ت�ض��عىجامع��ةالعمي��داإىلالرتق��اءبامل�ض��ت�ى    

التعليم��يملتعلميه��اع��نطري��قالتعلي��مالإلك��رتوينيفاإط��اربيئ��ةافرتا�ضي��ة

تعتمده��ام��الكاتاجلامع��ةالتدري�ض��ية؛لإتاح��ةالفر�ضةملتعلميه��االإفادةمن

حماكاةالتعليمالفاعلعنطريقالرتكيزعلىت�جيهالتكن�ل�جيانح�الهدف

التعليميوتق�يةقاعدةالتحركبالدر�سالإلكرتوينوالتنقلمبتعلميهاعلمًيا،

متا�ض��ًيامعالتكن�ل�جيااحلديثةوال�ض��ريالأكادمييمباي�ضمنمن�ضةمتاحة

للمتعلمنيمتكنهمالنتفاعمنامل�ادالدرا�ض��يةوال�ض��تزادةمنهايفاأّيوقت.

الرسالة
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الرتق��اء:الرتق��اءبامل�ض��ت�ىالتعليم��يعل��ىنح��ٍ�مُيّك��نالطلب��ةالإفادةم��نامل�اد

التعليميةوحفظهاوا�ض��رتجاعهايفاأيوقت.

الإف��ادة م��ن امل��كان والزم��ان:اإتاح��ةفر���سالتعل��مللطلب��ة،اأينماكان���ا،ووقتما

يري��دونم��ندب�نتقيي��ديفاملكاناأوالزمان.

�سهولة التلقي:ت�افرو�ضائلالراحةيفال�ضتعمالوال�ضه�لةيفتلقياملعل�مات؛

ك�نالدرو���سالإلكرتونيةاأ�ضبحتاأ�ض��هلا�ض��تعماًليفالعاملالفرتا�ضيمنالدرو���س

العتياديةيفال�اقعاحلقيقي.

الرغب��ة: ا�ض��تثارةالرغب��ةيفالتعل��مل��دىكث��ريم��نالطلب��ةم�ض��تقباًل،واأعن��ي

اأ�ضح��ابالظ��روفاخلا�ض��ةالذي��نميث��لانتقاله��ماإىلم�ق��عالدرا�ض��ةعبئ��ًانف�ض��يًااأو

بدني��ًا،اأومادي��ًا،اأوغ��ريذل��كم��نالأعباءالت��يميكناأنتثبطرغبتهميفطلبالعلم.

األهداف
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املرون��ة:ميك��نالإف��ادةم��نالدرو���سالإلكرتوني��ة-م�ض��تقباًل-يفاأي��امالدرا�ض��ة

العتيادي��ة،اإذيعم��دالتدري�ض��ي�نعل��ىمتابع��ةالتطبي��قالعمل��يللنظري��اتالعلمي��ةيف

داخ��لالقاع��دالدرا�ض��يةوت�ض�ي��باأخط��اءالطلب��ةومتابعته��مب�ض��كلمبا�ض��ر.

ج��ودة التعل��م:اإقام��ةبيئ��ةتعليمي��ةتكن�ل�جي��ةاأ�ضا�ض��يةللمعل�م��اتتنف��عالطلب��ة

يف�ض��ريهمالأكادمي��يعل��ىوف��قاأرق��ىمعايرياجل���دةيفالتعليم.

مواكب��ة التط��ور:حتقي��قالقدرةعلىم�اكبةالتط�رالعلميمباي�ض��هميفتغطية

ال�ضاعاتالدرا�ضيةالتييحتاجهاالطالبيفنظاماملقررات.

املراجع��ة:ُتراج��عه��ذهالأه��دافدورًي��اللتاأك��دم��نم��دىتطبيقه��اوفاعليته��ايف

حتقي��قاملطل���ب،ومعرف��ةم��دىالفائ��دةاملت�خاةم��نبرنامجالتعلي��مالإلكرتوين.
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 التط���راملت�ض��ارعال��ذيي�ض��هدهالع��املبنح��ٍ�متغ��ريِّ يفظ��لِّ

و�ض��اٍعاإىلالنم��اء،ب��اتالتعلي��مالإلك��رتوينمنف��ًذامهًم��ايف�ض��ري

العملي��ةالتعليمي��ةيفجامع��ةالعمي��د؛ذل��كاأنَّهاو�ضعتال�ض��بيل

الأك��راخت�ض��اًراوتط���ًرااأمامها؛لت�ض��رعيف�ض��ريهاالأكادميي

الطام��ح؛�ض��عًيامنه��ااإىلحتقي��قالأف�ض��لالأج�د..

الغاية من الدليل 
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 )E-Learning( مفهوم التعليم اإللكتروني 

منظ�م��ةتفاعلي��ةتعليمي��ةلتق��دميالربام��جالعلمي��ةاأوالتدريبي��ةللطلب��ة،يفاأي

وق��توم��كان،وجت��ريعربا�ض��تعمالتقني��اتاملعل�م��اتوالت�ضالتاحلديث��ةك�)ب�ابات

الإنرتن��ت،ال��ض��ائلاملرئي��ةوامل�ض��م�عة،املكتب��اتالإلكرتوني��ة،الربجمي��اتالتعليمي��ة،

الأجه��زةالذكي��ة(؛لتحقي��قبيئ��ةتعليمي��ةتفاعلي��ةمتع��ددةامل�ضادربطريق��ةمتزامنةيف

داخ��لاملحا�ض��رة،اأوخارجه��ا،م��ندوناللت��زاممب��كانحم��دد.

 أهمية التعليم اإللكتروني 

تاأت��ياأهمي��ةالتعلي��مالإلك��رتوينيفك�ن��هاأه��ما�ض��رتاتيجياتحت��ّ�لالتعلي��مم��ن

الأ�ض��ل�بالتقلي��دياإىلاأ�ض��ل�بتفاعل��ّيحدي��ث،وذل��كع��رباإمكانيةدم��جاأدواتتعليمية

منّ�ع��ةيفنظ��امواح��د؛م�اكب��ةللم�ض��ارالعامل��ييفحتقي��قج���دةالتعلي��م.
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 أنواع التعليم اإللكتروني 

نظام منها امل�ؤ�ض�ضات يف الإلكرتوين التعليم لإدارة اأنظمة جمم�عة ة ثمَّ

ب�رد )Google Classroom(،وبالك رووم ،وج�وجلكال�س م�ودل)Moodle(

لالق�ليفهذهالأن�اعمنالتعليمالإلكرتوين(. )Blackboard(وغريها.)و�ضنف�ضّ

)Moodle( أ- نظام موودل 

 فكرة النظام «

ج��اءتفك��رةت�ضمي��منظ��اماإدارةالتعلي��مالإلك��رتوينم���ودل)Moodle(م��نقب��ل

اأ�ضتاذاحلا�ض�بيفجامعةك�رتنبريث-غرباأ�ضرتاليااملهند�س)مارتندوجيما�س(،

ال��ذيَعِم��دعل��ىت�ضميم��هانطالًقامناحلاجةاإىلنظاماإلكرتوينللتعليم،يك�نمبثابة

ال�ض��احةاأواملن�ضةالتييتّمب��ض��اطتهاعر�ساإلكرتوينلالأعمالكاملقرراتومات�ض��مله

م��نن�ض��اطات،اإذتتحق��قعملي��ةالتعل��م-يفه��ذاالنظام-ع��ربا�ض��تعمالجمم�ع��ةم��ن

منظ�مةمتكاملةم�ض���ؤولة اأدواتالت�ض��الوالت�ا�ض��لب��نيالأ�ض��تاذوالطال��ب.وبه��ذاُيعدُّ

ع��ناإدارةالعملي��ةالتعليميةالإلكرتونيةعرب�ض��بكةالنرتنت.
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ي�ضملنظامم�ودل)Moodle(الأم�رالآتية:

حتميلاملقرراتيفاأكرمن�ضيغة..1

تقدميال�اجباتامللقاةعلىعاتقالطالب..2

متابعةتعلمالطالب..3

الإ�ضرافعلىاأدواتالت�ضال..4

اإدارةالختباراتوالتقييمات..5

 ميزات النظام واإمكاناته املتاحة «

اأن اإىل العميد جامعة دعت ميزات )Moodle(جمم�عة م�ودل نظام اأُتيحتيف

التعليماللكرتوين،ناهيكعن�ضعيوزارة اإدارةم�ضروعهايف تتبنىهذاالنظاميف

التعليمالعايلوالبحثالعلمّيوحثِّهايفتطبيقهذاالنظام.ومنميزاتهذاالنظام:

نظامم�ودل)Moodle(ه�نظام)جماين(و)مفت�ح(،اأياأنَّهمتاحللجميع.

نظامم�ودل)Moodle(قابلللتط�ير.

اأعداد ت�ضجيل تعليمافرتا�ضيةمُتّكنمن بيئة )Moodle( يتيحنظامم�ودل 

كبريةمنالطلبة.
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ي�ض��محنظ��امم���ودل)Moodle(ال�ل���جاإىلاملحت���ىالعلميع��نطريقالأجهزة

.)IOSاأوAndroid(الذكيةذاتنظامالت�ضغيل

يدع��منظ��امم���ودل)Moodle( )75(لغ��ة،منه��االعربي��ة،وي�ض��تعمليفاأك��ر

م��ن)196(دولةح�لالعامل.

» )Moodle( الإمكانات املتاحة لنظام موودل 

ُيتيحنظامم�ودل)Moodle(اإمكاناتكثريةومهمةنذكرمنها:

 تع��ددم�ض��ادرالبيان��ات:ميك��ناإع��دادالدرو���ساملنهجي��ةع��رب�ض��رائحالعر���س.1

)برنام��جالب�رب�ين��ت(واإر�ض��الهااإىلالنظ��ام،وكذل��كميك��نع��نطريق��هحتمي��ل

املراج��عالعلمي��ة،وو�ض��عرواب��طحتي��لاإىلم�قعي�تي���ب)TubeYou(،اأوملراكز

الأبح��اث،اأوم�اق��عذات�ضل��ةمبحت���ىاملق��رر.

الت�ا�ض��لب��نيالطلب��ةوالأ�ض��تاذ:يت�اف��ريفنظ��امم���ودل)Moodle(غرًف��ا.2

للدرد�ض��ةومنتدي��اتللح���ارالتعليم��ي؛ُتتي��حالت�ا�ض��لاملتزام��نب��نيم�ض��تعملي

النظ��ام.

الختب��اراتوالتقييم��ات:ُيتي��حنظ��امم���ودل)Moodle(اإج��راءالختب��ارات.3

ال�ض��ريعةاأوالق�ضريةللطلبةب�ض��كلم�ض��تمر،معاإمكانيةالت�ضحيحوت�ضجيلنتائج
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تقييمهمب�ض��كلتلقائيو�ض��ريع.

اإج��راء.4 بع��د الطلب��ة ن�ض��اطات تق���مي ع��رب ذل��ك ويك���ن الدرا�ض��ي: التق���مي 

ال�)اختبارات،ن�ضاطات،مهام(؛ليمكنهممنالطالععلىامل�اعيداملهمةب�ضكل

دوري،م��عاإمكاني��ةالتنبي��هعل��ىذل��كب�ض��كلم�ض��تمر.

احلقيب��ةالإلكرتوني��ة:منحن��انظ��امم�ودل)Moodle(خدم��ةتخزينالبيانات؛.5

لإفادةالطلبةمنهاالطلبةيفاملراحلاملختلفة.

��ننظ��امم���ودل)Moodle(الطال��باإن�ض��اءمدون��ةخا�ض��ةب��ه؛.6 املدون��ات:مُيكِّ

ليجم��عفيه��ا�ض��تاتاملع��ارفالت��يتنفع��هيف�ض��ريهالعلم��ّي.

ال�ض��تباناتوال�ض��تفتاءات:ُيتي��حنظ��امم���ودل)Moodle(خا�ضي��ةا�ض��تطالع.7

اآراءالطلب��ةفيم��ايتعلقبالعملي��ةالتعليمية.

الإعالن��ات:ي�ج��ديفنظ��امم���ودل)Moodle(خا�ضي��ةت�ا�ض��لالأ�ض��تاذم��ع.8

��نالأ�ض��تاذاإخب��ارطلبت��ه طلبت��هع��ربالر�ض��ائلاملكت�ب��ةالت��يتتعل��قباملق��رر،اإذمُتكِّ

��ةتنبيه��اتاأخ��رى. مب�اعي��داملحا�ض��راتاأوالختب��ارات،اأواأيَّ
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 )Google classroom( ب . منّصة جوجل كالس رووم 

» )Google classroom( فكرة من�صة جوجل كال�س رووم 

)Google classroom(خدم��ةتعليمي��ةتق���م ��ةج�ج��لكال���سرووم ُتع��ّدمن�ضّ

عل��ىمب��داأ»التعلي��ماملُدم��ج«تقدمه��ا�ض��ركةج�ج��ل)Google(، تتيحللطلب��ةالن�ضمام

اإىلال�ضف���فالدرا�ض��يةع��ربالنرتن��ت،وت�ض��اعدالأ�ض��اتذةيفاإدارةتل��كال�ضف���ف

وت�زي��عال�اجب��اتالدرا�ض��ية،اإذيت��ّمع��نطري��ق)Classroom(تب��ادلامل���ادالدرا�ض��ية

وامل�ض��تنداتاملتعلق��ةبه��ا،كم�ض��اركةامللف��ات،اأومقاطعفيدي�ي�تي���ب)You Tube(،اأو

��ةرواب��طاأخ��رى. رواب��طج�ج��لدراي��ف)Google Drive(اأواأيَّ

» )Google classroom(ة جوجل كال�س رووم  ميزات من�صّ

��ةجماني��ةعل��ىال�ي��بمتتط�يره��اب�ا�ض��طةج�ج��لللمدار���سالتي خدم��ةه��ذهاملن�ضَّ
تهدفاإىلتب�ض��يطاإن�ض��اءاملهاموت�زيعهاوت�ضنيفهابطريقةغريورقية.

الععلىكل�ضيءيفمكانواحد..1 ميكنللتدري�ضينيالطِّ

جعلالتدري�ساأكراإنتاجيةوتعاوًناوفاعلية..2

التعاملمعاملهامالإداريةبكفاءةعالية..3

ت�جدن�ضخةتدعماللغةالعربيةب�ضكلكامل..4
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ي�ض��اعد.5 للتعلي��م«،  G Suite« م��ع والدم��ج الب�ض��يط الإع��داد طري��ق ع��ن 
Classroomعل��ىتنظي��مامله��اماملتك��ررةوالرتكي��زعل��ىاأق�ض��ىاجله���داملبذولة

م��نِقب��لاملُعلم��نيوه��ي:التدري���س.

��ةالعم��ليفاأيم��كانويفاأيوق��توعل��ىاأيجه��از،فه���مت��اح.6 متن��حه��ذهاملن�ضّ
للعم��لب�ض��كلمبا�ض��روليحت��اجعل��ىتعدي��لبرجم��ياأوغ��ريذل��ك.

ع��نطري��قا�ض��تعمالClassroom،ميك��نللتدري�ض��ينيوالطلب��ةت�ض��جيلالدخ���ل.7
م��ناأيجه��ازكمبي�ت��راأوهات��فذك��ي؛لل��ض���لاإىلال�اجب��اتالدرا�ض��يةوم���اد

ال��دورةالتدريبي��ةوالتعليق��ات.

يت�افقClassroom معمعايريالأمانالعالية..8

»  )Google classroom( ة جوجل كال�س رووم  الإمكانات املتاحة ملن�صّ

��ةج�ج��لكال���سرووم)Google classroom(للتدري�ض��ينيتتبُّ��ع.1 ُتتي��حمن�ضّ

م�ض��ت�ىتق��دمالطلب��ة؛ملعرف��ةمت��ىيك���نالطلب��ةبحاج��ةاإىلالتعليق��اتالإ�ضافية

ومعرف��ةم��كاناإ�ضافته��ا.وع��نطري��قعملي��اتمب�ض��طةل�ض��ريالعم��ل،ميك��نب��ذل

املزي��دم��ناجله��دلتق��دميالقرتاح��اتامُلخ�ض�ض��ةوالبن��اءةللطلب��ة.

)Google classroom(جترب��ةممي��زة.2 رووم كال���س ج�ج��ل ��ة من�ضّ ت�ف��ر 

للطلب��ةوالتدري�ض��ينييفاإدارةالي���مالدرا�ض��يوامله��امالي�مي��ةاملتعلقةبكلن�ض��اط
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عل��ىم��دارالي���م،�ض���اءاأكانللطلب��ةاأمللتدري�ض��يني،اإذمينحه��ممهاًم��الميك��ن

للكمبي�ت��رالقي��امبها.

��ةج�ج��لكال���سرووم)Google classroom(ع��نطري��قكام��ريا.3 ُتتي��حمن�ضّ

الهاتفالتقاطال�ض�رواإرفاقهامبا�ض��رةاإىلال�اجباتالي�مية.

اإرف��اقملف��ات.4 )Google classroom( ��ةج�ج��لكال���سرووم متكنن��امن�ضّ

عل��ى�ضفح��ة)PDF(،و�ضفح��اتالإنرتن��توامللف��اتم��نالتطبيق��اتالأخ��رى.

)Google.5 رووم كال���س ج�ج��ل ��ة من�ضّ ُتتي��ح الأعم��ال، تنظي��م اأج��ل م��ن 

classroom(اإمكاني��ةعم��لاأر�ض��يفللتدري�ض��ينيي�ض��ملامله��اموال�اجباتب�ض��كل

ي�م��ي.
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  )Blackboard( ت . نظام بالك بورد 

» )Blackboard( فكرة نظام بالك بورد 

ممهذاالنظاممنقبل�ض��ركة)Blackboard(؛لي�ض��اعدالتدري�ض��ينيعلىاإيجاد �ضُ

بيئةتعليميةاإلكرتونية،فه�نظاممعل�ماتلإدارةالتعليمومتابعةالطلبةومراقبةكفاءة

اكبريةللطلبةيفاأن العمليةالتعليميةيفامل�ؤ�ض�ض��ةالتعليمية،اإذيتيحهذاالنظامفر�ضً

يت�ا�ضل���ام��عاملق��ررالدرا�ض��يخ��ارجقاع��ةاملحا�ض��راتيفاأيوق��توم��كان،وذل��كع��رب

هذاالنظامالإلكرتوينالذيي�ؤمنلهاأدواتمتن�عةلالطالععلىحمت�ىاملادةالعلمية

للمقرروالتفاعلمعهابطرقمي�ضرة،ف�ضاًلعنالت�ا�ضلمعاأ�ضتاذاملقرروبقيةالطلبة

امل�ضجلنييفاملقررنف�ضهب��ضائلاإلكرتونيةمتن�عة.

»  )Blackboard( ميزات نظام بالك بورد 

:)Blackboard(ضنعر�سيفهذااملقاماأهمميزاتنظامبالكب�رد�

ي�ض��اعده��ذاالنظ��امالطلب��ةاأخ��ذالدرو���سم��ندونالذه��اباإىلاجلامعةفيك�ن.1

ال�اج��بوالختب��ارعل��ىالإنرتن��ت،وق��ديذهب���نلالختب��اريفالكلي��ةاأواجلامع��ة

لالختب��اراتالنهائية.

اإمكانيةحتميلامللفاتوم�ضاركتها..2
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ي�ضمحهذاالنظاملأ�ضتاذاملقرربناءمقرراتاإلكرتونيةمتكاملة..3

وج���دمي��زةمتابع��ةامل��دربيفكلم��كان،م��نبداي��ةدخ�ل��هيفالنظ��امحل��ني.4

خروج��همن��ه،م��عاإمكاني��ةتدوي��نتقاري��رتظه��روق��توج���دهيفالنظ��ام.

وج���دل�ح��ةاإعالن��اتتدع��مالرم���زالريا�ضي��ةوال�ض���روملف��اتالب�رب�ين��ت.5

.)Power Point(

وج���دجمم�ع��ةق�ال��بيفالنظ��املبن��اءاملحت�ى،ت�ض��ملجمم�ع��ةاأدواتلتحرير.6

املحت�ى.

يت�اف��قنظ��امب��الكب���رد)Blackboard(م��عاملعاي��ريالعاملي��ةكمعي��ار�ض��ك�رم.7

.)IMS(ومعيار
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»  )Blackboard(الإمكانات املتاحة لنظام بالك بورد 

يتي��حه��ذاالنظ��امالتدري�ض��يو�ض��عاإع��النللم��ادةالتدري�ض��يةاأوواج��بله��ااأو.1

عر�ضه��ا،ف�ض��اًلع��نو�ض��عتاري��خلبداي��ةعر���سامل��ادةالتدري�ض��يةونهايته��ا.

مُيّكنهذاالنظاموج�دمنتدىلنقا�سامل��ض�عاتاملطروحةمنقبلالتدري�ضي.2

واملتعلم.

ُيتيحنظامبالكب�رد)Blackboard(اإمكانيةحتميلامللفاتوم�ضاركتها..3

ت�ج��ديفنظ��امب��الكب���رد)Blackboard(اإمكاني��ةا�ض��تعمالبري��دالإنرتن��ت.4

م��عاإمكاني��ةو�ض��عملفاتمرفق��ةيفالربيد.

يتي��حنظ��امب��الكب���رد)Blackboard(لع�ض���التدري���ستطبي��قالختب��ارات.5

الإلكرتوني��ةاملتن�ع��ة،والتنق��لب��نيالأ�ض��ئلةاملقالي��ةوامل��ض�عي��ة،وت�ضحيحه��ا

اإلكرتونًي��اع��نطري��قالنظ��امنف�ض��ه.

ُيتي��حنظ��امب��الكب���رد)Blackboard(للطال��باحل�ض�لعلىتقديراتهب�ض��كل.6

ف�ري.





الفصل الثالث 

 واالستعمال

الوصول

التعليم اإللكتروني
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يف�ضمنروؤيةجامعةالعميدمل�اكبةالتط�رالعلمي،جعلترئا�ضتهانظام

��ةج�ج��لكال���سرووم)classroomGoogle( م���ودل)Moodle(ومن�ضّ

نقط��ةال�ض��روعلرباجمه��االتعليمي��ةيفجم��الالتعليمالإلك��رتوين؛وقدذكرنايف

الف�ضلالثاين�ضرًحامف�ضاًللبع�سمناأنظمةالتعليمالإلكرتوينوماتت�ضمبه

منميزاتواإمكاناتمتاحةلكلنظام،وعلىاإثرذلكنركنيفهذاالف�ضلاإىل

ة معرف��ةعملي��ةتكم��نيفكيفي��ةال��ض���لاإىلنظ��امم���ودل)Moodle(ومن�ضّ

ج�ج��لكال���سرووم)classroomGoogle(،وط��رقا�ض��تعمالكّلمنهم��ا.

ديباجة
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الوصول إلى نظام موودل )Moodle(، وكيفية االستعمال . 1

 الوصول إلى النظام •

يتحققال��ض�لاإىلنظامم�ودل)Moodle(عرباتباعاخلط�اتالآتية:

اخلطوة الأوىل:اإدخالالرابطالآتييفاأيمت�ضفحلالإنرتنت.

http://moodle.alameed.edu.iq                                      
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اخلط��وة الثاني��ة:ع��نطري��قم�ض��حالك���دالآت��ي)codeQR(يفاأّيتطبي��قم��ن

تطبيق��اتامل�ض��حالإلك��رتوين،اأذيت��مالنتقالاإىلالتطبي��قب�ض�رةتلقائية.

يف )Moodle( م���ودل نظ��ام تطبي��ق تثبي��ت طري��ق ع��ن الثالث��ة:  اخلط��وة 

اله�ات��فالنقال��ة.
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• :)Moodle( كيفية استعمال نظام موودل

الصفحة الرئيسة للنظام:   •

بع��دعملي��ةالدخ���لاإىلال�ضفح��ةالرئي�ض��ةلنظ��امم���ودل)Moodle(،يطل��ب
النظام)ا�ضمامل�ضتخدموكلمةاملرور(،اإذميكننااحل�ض�لعلى)ا�ضمامل�ضتخدموكلمة
امل��رور(م��نق�ض��ماحلا�ض��بةالإلكرتوني��ة،اأو�ض��عبةاحلا�ض��بةالإلكرتوني��ةالتابع��ةللكلي��ة

اإدخالهم��ايفاحلق��لاملطل���ب،كمامب��نييفاأدناه. )اإنوج��دت(،وم��نث��مَّ

ملحوظ��ة:يفح��الن�ض��يانكلم��ةامل��رورميكن��كاختي��ار)ن�ض��يانكلم��ةامل��رور
passwordorusernameyourForgotten(كمامبنييفاأعاله؛اإذت�ض��تطيعكتابة

الربيداللكرتوينيفاحلقلاملخ�ض�سله؛لت�ضلكر�ضالةعربالربيداللكرتوينتطلب
من��ككتاب��ةكلم��ةامل��روراأوا�ض��مامل�ض��تخدماجلدي��د،كمامب��نييفاأدناه.
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االطالع على المحاضرات: •
بعدالدخ�لاإىلالنظام،تظهرلكال�اجهةالرئي�ضة،كمامبنييفاأدناه:
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اإذت�ضملال�اجهةالرئي�ضةعلى:

التق�مي.1

امللفاتال�ضخ�ضية.2

املحا�ض��راتوامل���ادالدرا�ض��يةاخلا�ض��ةباملرحل��ةاأواملق��رر،ويك���نالدخ���لاإليه��ا.3

بع��دالنق��رعل��ىاأيم��ادةدرا�ض��ية؛لتظه��رل��كاملحا�ض��راتواملتعلق��اتالدرا�ض��ية

اخلا�ض��ةبتل��كامل��ادة،اإذميكن��كحتميله��اعل��ىاجله��ازاخلا���سبك.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

ملحوظة:يتيحلكالتطبيقاإدارةامللفال�ضخ�ضيباحل�ضابعنطريق)profile(

كمام��ضحيفاأدناه:

اإذميكن��كتغي��ريكلم��ةامل��روروالربي��دالإلك��رتويناخلا���سب��كومعل�مات��كالأخ��رى،

وكذل��كمعرف��ةامل���ادالدرا�ض��يةواملقرراتامل�ج�دةيفح�ض��ابك،وكم��امبنييفاأدناه:



48

دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

 استقبال األسئلة والرسائل وإرسالها. •

ميكنكروؤيةالإ�ضعاراتوالر�ضائلعنطريقرمزالر�ضالة،كمامبنييفال�ض�رة:

وميكن��كاإر�ض��الر�ض��ائلم��ناأج��لالت�ا�ض��لم��عالتدري�ض��ياأوالطلب��ةامل�ض��رتكنييف

املق��ررنف�ض��ه؛ع��نطري��قاختي��ارر�ض��الةجدي��دة)MessageNew(،وكم��ام��ض��حيف

اأدناه:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

والبحثعنال�ضخ�ساملق�ض�دوكتابةالر�ضالةوكمامبنييفاأدناه:
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

إجراء االختبار اإللكتروني واالطالع على درجات الطالب. •

لإجراءالختباراللكرتوينتتبعاخلط�اتالآتية:

بع��دت�ض��جيلالدخ���ليفالنظ��اموالدخ���لعل��ىالدر���ساأواملق��رراملطل���ب؛�ض��تظهر

اإيق�ن��ةالختب��ارمث��ل:اأيحما�ض��رةمرف�عة،وكم��امبنييفادناه:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

عن��دالدخ���لاإىلالختب��ار�ض��تظهرواجه��ةالنت�ض��اباإىلالختب��ار،بعده��اميك��ن

النت�ض��ابوالدخ���لاإىلالختب��ار،وكم��امب��نييفاأدن��اه:

ال�ضغ��ط عن��دالدخ���لاإىلالختب��ار،تت��مالإجاب��ةالإلكرتوني��ةعل��ىالأ�ض��ئلة،وم��نث��مَّ

عل��ىاإنه��اءالختباركم��اه�م��ضحيفاأدناه:
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

ملحوظــة: يفح��الالرغب��ةيفتغي��ريالإجاب��ات،يت��مال�ضغ��طعل��ىخي��ار)اإع��ادة
املحاول��ة()attempttoReturn(،اأم��اعن��دالتاأك��دم��نالإجاب��اتميكن��كاختي��ار

)الإنه��اءوالت�ض��ليم()finishandallSubmit(،وكم��اُمب��نييفاأدن��اه:

وب��ذاتك���ناأمَتْم��َتالختب��ارالإلك��رتوين،و�ض��تظهرنتيج��ةالختب��ارتلقائي��ا،كماُمبني
يفاأدناه:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

 Google( ــل كالس رووم ــة جوج ــى منّص ــول إل 2. الوص

Classroom(، وكيفيــة االســتعمال.

•  Google( رووم  كالس  جوجــل  منّصــة  إلــى  الوصــول 

)Classroom

��ةج�ج��لكال���سرووم)Google Classroom(ع��رب يتحق��قال��ض���لاإىلمن�ضّ

الآتي: اتباع

اخلطوة الأوىل:اإدخالالرابطالآتييفاأيمت�ضفحلالإنرتنت

https://classroom.google.com 
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

.IOSونظامAndroidاخلطوة الثانية: نظام
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

•  Google( رووم  كالس  جوجــل  منّصــة  فــي  الدخــول   

 )Classroom
بع��دعملي��ةالدخ���ليفال�ضفح��ةالرئي�ض��ةلتطبي��ق)ClassroomGoogle(،علينا
ااإذامليكنلديناح�ضاًبامن�ضركةGoogle، اإدخال)ا�ضمامل�ضتخدموكلمةاملرور(،اأمَّ

فعلين��اعم��لح�ض��ابجدي��د.

B-ادخالكلمةاملرورA-ادخالا�ضمامل�ضتخدم

ملحوظــة:يفح��الن�ض��يانكلم��ةامل��رور،ميكنكاختيار)ن�ض��يانكلم��ةاملرورForgot

password(،كم��امب��نييفاأع��اله.يفه��ذهاحلال��ةيتخ��ذبرنام��جGoogleاإجراءات��ه

اخلا�ضةيفت�ض��خي�سامل�ض��تخدمواإعطائهكلمةمرورجديدة.
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

��ةج�ج��لكال���سرووم)Google Classroom(،تظه��رلن��ا بع��دالدخ���لاإىلمن�ضّ

ال�اجهةالرئي�ضةوكمامبنييفاأدناه:

اإذت�ضملال�اجهةعلى:

Ü .ال�صفحة الرئي�صة 

Ü .التقومي 

Ü .امللف ال�صخ�صي 

Ü .ال�صفوف الدرا�صية 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

 الصفحة الرئيسية. •

يفال�ضفح��ةالرئي�ض��ةتظه��رلن��اال�ضف���فالدرا�ض��ية،اإذميكنناالن�ضم��اماإىل�ضف

درا�ض��يجديد،وكذلكميكنناتغيريالإعداداتاملبينةيفاأ�ض��فلال�ضفحةالرئي�ض��ةمن

جهةالي�ضار.
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

الملف الشخصي: •

��ةج�جلكال���سرووم)ClassroomGoogle(امللف املل��فال�ض��خ�ضييفمن�ضّ ُيع��دُّ

نف�ض��هيفح�ض��ابGoogle،اإذميكن��كتغي��ريكلم��ةامل��رور،ال�ض���رة،الربي��دالإلكرتوين

.Googleوبيانات��كجميعه��ا،امل�ج���دةيفح�ض��ابكاخلا���سيف
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

الصفوف الدراسية: •

ميكنناالن�ضماماإىلال�ضفالدرا�ضّييفطريقتني:

الطريقــة الأوىل:ميكنن��االن�ضم��اماإىلال�ض��فالدرا�ض��يبا�ض��تعمالرم��زال�ض��ف،

بعدمانح�ضلعليهمناأ�ضتاذاملادة،عندئٍذميكنناا�ضتعمالالرمزلالإ�ضافةاإىلال�ضف

اختيار)Join عنطريقال�ضغطعلىزرامل�ج�ديفاأعلىاليمنيمنال�ضفحة،ومنثمَّ

Class(كمامبنييفاأدناه:
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

ااإدخالالرمزالذيمتا�ض��تالمهمنالأ�ض��تاذ، بع��داختي��ار)ClassJoin(،ُيطل��بمنَّ

وبعداإدخالالرمزن�ضغطعلىكلمة)Join(كمام��ضحيفاأدناه:



الطريقــة الثانيــة:اقب��لدع���ةاأ�ض��تاذكاإذااأر�ض��لل��كدع���ةلالن�ضم��اماإىلال�ضف،

�ض��رتىدع���ةان�ضم��امعل��ىبطاقةال�ضفيفال�ضفحةالرئي�ض��يةClassroom.ميكنك

–حينئ��ٍذ-اأنت�ضغ��طعل��ىزرالقب���لوالرتب��اط،كم��امب��نييفاأدن��اه:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

أقسام الصف الدراسي. •

ال�ض��ف بع��دالدخ���ليفال�ض��فالدرا�ض��يامل�ج���ديفال�ضفح��ةالرئي�ض��ة،جن��داأنَّ

��معلىاأربعةاأق�ض��ام: الدرا�ض��يق��دُق�ضِّ

• :)Stream( ل القسم األوَّ

يفهذاالق�ضمميكننا:

م�ض��اهدةمعل�م��اتال�ض��ف:اإذميكنن��ام�ض��اهدةمعل�م��اتال�ض��ف،بع��داأنيق���م.1

اأ�ض��تاذامل��ادةاإدخ��التل��كاملعل�م��ات،ك�)م��ض�عال�ضف،رقمال�ض��ف،الت��ضيف(.

الن�ض��ريفال�ضفح��ة:ميكنن��االت�ا�ض��لم��عاأع�ض��اءال�ض��فيفه��ذهال�ضفح��ةع��ن.2

طري��قامل�ض��اركاتوالتعليق��اتوال��ردود،اإذاكانالأ�ض��تاذي�ض��محبذل��ك.
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

م�ضاهدةاآخرالأعماليفال�ضفحة..3

الإجابةعنالأ�ضئلة..4

م�ضاهدةالدرجةعربال�ضفحة..5

عم��لمن�ض���ر:ميكنن��اعم��لمن�ض���رم��ناأج��لط��رح�ض���ؤالاأوم�ض��اركةاملعل�م��اتمع.6

الأ�ضتاذوالزمالء.

• :Classwork اني القسم الثَّ
يفه��ذاالق�ض��مميكنن��اروؤي��ةقائم��ة�ض��املةلأعمالن��اوواجباتن��ا،اإذميكنن��االتحق��ق
م��نالدرج��اتومراجع��ةال�اجب��ات،وتاري��خال�ض��تحقاق،وم�ض��اهدةاأيعم��لمتاأخ��راأو
مفق���د،وكذل��كميكنن��ات�ضفي��ةاأعمالن��ابح�ض��باحلالة،وم�ض��اهدةتف�ضي��التاإ�ضافية
ك�)التعليقاتاأواملرافقات(.ويفهذاالق�ضمميكناأنُيرّتبالأ�ضتاذالأعمالاأوال�اجبات
بح�ضبامل��ض�عات،ك�)ال�اجباتاملنزليةاأواملقالت(،وملعرفةهذهالتف�ضيالتعلينا

اتب��اعاخلط�اتالآتية:



63
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الدخ�ليفال�ضفالدرا�ضي.1



2.بع��دالدخ���ليفال�ض��فا�ضغ��طعل��ىworkyourView،�ض��تظهرلن��اال�اجب��ات

وكمامبنييفاأدناه:

Click the class Classwork View your work
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

3.اإر�ضالالأعمالوال�اجبات

بع��داإجن��ازالأعم��الوال�اجب��ات،ميكن��كاإر�ض��الهاب��ض��اطةامل�ض��تندال�ض��خ�ضيال��ذي

حددهلكالأ�ض��تاذ،اأوميكنكعملم�ض��تندGoogleاخلا�سبك.

ملحوظــة:اإذاكن��تبحاج��ةاإىلتعدي��لالعم��لاأوال�اج��بال��ذياأر�ض��لته،ميكن��ك

القي��امبعملي��ةاإلغ��اءاإر�ض��الال�اج��ب،ولك��ناأيواج��بيت��مت�ض��ليمهاأوو�ض��ععالم��ةعليه

بع��دتاري��خال�ض��تحقاقيت��مت�ض��جيلهعل��ىاأن��همتاأخ��ر.

 خطوات اإر�سال الأعمال اأو الواجبات: •
اذهباإىل.1

Click The CLASS Classwork The Assignment

لإ�ضافةاملرافقاتا�ضغطعلى:.2

Select Google DriveAdd or Create FileLink
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

لإر�ضالالعملاأوال�اجبا�ضغطعلىزرالإر�ضال،كمامبنييفاأدناه:.3
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 إجراء االختبار: •

ميكنلالأ�ضتاذعملن�عنيمنالأ�ضئلة:

ل:الأ�ضئلةذاتالإجاباتالق�ضرية. النوع الأوَّ
النوع الثَّاين:الأ�ضئلةمتعددةاخليارات.

ل)ذاتالإجاب��اتالق�ض��رية(،ميكن��كاإدخ��ال اإذاكان��تالأ�ض��ئلةم��نالن���عالأوَّ

��ااإذاكان��تالأ�ض��ئلةم��نالن���عالثَّاين)متع��ددةاخليارات(، الإجاب��ةبح�ض��بال�ض���ؤال،اإمَّ

فيمكن��كحتدي��داخلي��ار.

ملحوظــة ١:ميكن��كروؤي��ةاإجاب��اتزمالئ��كبع��دت�ض��ليماإجابت��ك،�ض��ريطةاأني�ض��مح

اأ�ضتاذكبذلك.

ملحوظــة 2:قب��لالإجاب��ةع��نال�ض���ؤال،ميكن��كالتحققمنالتعليم��اتاأواملرافقات،

اإذميك��ناأني�ض��ملال�ض���ؤالعل��ىمرافق��ات،مث��لعن�ض��رDriveGoogleاأورابطاأو

.YouTubeمقط��عفيدي�على

ملحوظــة 3: ميكن��كعر���سالأ�ض��ئلةوالإجاب��ةعنه��ايف�ضفح��ة"ال�اج��بالدرا�ض��ي"

.Streamاأو�ضفح��ة
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 إرسال االختبار: •

اذهباإىل class Classwork the assignment.1

اخرتال�ض�ؤالواأجبعنه..2

ا�ضغطعلىزرالإر�ضال،وللتاأييدا�ضغطعلىdoneasMark.3

اإذاكانال�ض���ؤاليحت��اجاإىلاإر�ض��الم�ض��تند،فاأر�ض��لهكم��ااأر�ض��لناامل�ض��تنديف.4
الأعم��الوال�اجب��ات.
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

• :People القسم الّثالث

يفهذاالق�ض��مميكنكاأنت�ض��اهدالأ�ض��اتذةوالزمالءيفال�ضفالدرا�ض��ي،كمامبني

يفاأدناه.



لالأ�ض��تاذاإمكانيةاإر�ض��ال ملحوظة: ميكنكمرا�ض��لةالأ�ض��اتذةوالزمالء،فيمال�فعَّ
المييالت،ويتّمذلكعرباتباعاخلط�اتالآتية:

اخرتال�ضفالذيتريداملرا�ضلةفيه..1
حيفاأدناه:.2 اذهباإىلPeople،كمام��ضّ
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اخرتالإمييلالذيُيقابلال�ضمكماُمبنييفاأدناه:.3



اكتبالر�ضالةيفالربيداجلديد،ومنثّماأر�ضلها..4
مل�ض��اهدةالر�ض��ائلاذهباإىلح�ض��ابالربيداللكرتويناخلا�سبك،كمام��ضح.5

يفاأدناه:
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القسم الرابع: اإلشعارات والرسائل الخاصة: •

يفه��ذاالق�ض��مميكن��كت�ض��غيلالإ�ض��عاراتاأواإيقافه��ا،ف��اإذااأردن��ااحل�ض���لعل��ى

اإ�ض��عاراتاأور�ض��ائل،علينات�ض��غيلالإخطاراتاأوالإ�ض��عاراتوذلكعنطريقالذهاب

.Classroom اإع��دادات اإىل

ت�ض��ملهذهالإ�ض��عارات)التذكربتاريخال�ض��تحقاقاأوالدع�اتلالن�ضماماإىل�ضٍف

اماعلىم�ضاركتكاأويع�داأ�ضتاذكاإىلالعمل...اإلخ(. درا�ضياأوعندماُيعّلق�ضخ�ضً

ملحوظــة:ميكن��كتغي��رياإع��داداتالإ�ض��عاراتيفاأيوق��ت،كم��اميكن��كت�ض��غيل

الإ�ض��عاراتجميعه��ايفاآنواح��د،اأواختي��ارالإ�ض��عاراتالت��يحت�ض��لعليه��ا،ف�ض��اًلعن

اإمكاني��ةت�ض��غيلالإ�ض��عاراتل�ض��فدرا�ض��ياأواإيقاف��ه.



71

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

تشغيل إشعارات اإليميل أو إيقافها: •
ميكنكت�ضغيلاإ�ضعاراتالإمييلاأواإيقافهاعرباتباعاخلط�اتالآتية:

اذهباإىلClassroomGoogle..1

اأعلىال�ضفحةمنجهةالي�ضار،وكماُمبنييفاأدناه:.2 ا�ضغطعلى



حيفاأدناه:.3 ا�ضغطعلىالإعداداتSettings،كمام��ضّ
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

�ض��تظهراإ�ض��عاراتالربي��دالإلك��رتوينبجانبال�ضفحةكماُمب��نييفاأدناه،لنختار.4

واحًدامنالإ�ضعارات.

لإيقافت�ضغيلال�ضعاراتقمباإطفاءالزر

وكمامبنييفاأدناه: لت�ضغيلال�ضعاراتقمبت�ضغيلالزر
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إيقاف تشغيل إشعارات الصف الدراسي. •

ميكنكاإيقافت�ض��غيلالإ�ض��عاراتلأي�ضفدرا�ض��يترغبيفاإيقافتلقياإ�ض��عاراته،

فعل��ى�ض��بيلاملث��الل���كنتلتريداأياإ�ض��عاريف�ضفالريا�ضي��اتاخلا�سبك،فيمكنك

اإيقافت�ضغيلالإ�ضعارات،ولكنك�ضتبقىتتلقىاإ�ضعاراتل�ضف�فكالأخرى.

ملحوظــة:اإذاقم��تباإيق��افت�ض��غيلالإ�ض��عاراتاخلا�ض��ةب�ض��فدرا�ض��يم��ا،ف�ض��يتم

اإيقافت�ض��غيلالإ�ض��عاراتاخلا�ضةبهذاال�ضفالدرا�ض��ي،ولإيقافت�ض��غيلالإ�ض��عارات

يفال�ضفالدرا�ض��ياتب��عاخلط�اتالآتية:

اذهباإىلClassroomGoogle.1
يفاأعلىال�ضفحةمنجهةالي�ضار،كماُمبنييفاأدناه:.2 ا�ضغطعلى
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دليل التعليم اإللكتروني في جامعة العميد

حيفاأدناه:.3 ا�ضغطعلىالإعداداتSettingsكمام��ضّ



ا�ضغ��طعل��ىال�ض��همال��ذيُيقاب��لتلق��يا�ض��عاراتالربيدالإلك��رتوين،كماُمبنييف.4

اأدناه:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة العميد

قمبت�ض��غيلزرالإ�ض��عاراتالذيُيقابلا�ض��مال�ضفالدرا�ض��ياأواطفائهكماُمبني.5

يفاأدناه:




