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 مقدمة:

، وتحق�قا لرؤ�ة ورسالة سس�ةؤ ه جامعة الملك ف�صل نحو تعز�ز الكفاءات األكاد�م�ة و�ناء القدرة المجانطالقاً من تو 

الر�ادة في استخدام التكنولوج�ا في تطو�ر وتحسین عمل�ة التعل�م اإللكتروني والتعل�م عن �عد في عمادة التعلم 

تحسین وتطو�ر العمل�ة التعل�م�ة في الجامعة من خالل إنشاء بیئة تعل�م�ة متكاملة تستخدم فیها التكنولوج�ا ، والتعلم

الجامعة �الشكل الذي یتوافق مع س�اسة الجامعة في هذا من خالل التعلم اإللكتروني، و�دارة التعلم اإللكتروني في 

المجال، مما سیدعم مكانتها العلم�ة واألكاد�م�ة، و�ساهم في تطو�ر مهارات أعضاء هیئة التدر�س والموظفین 

والطالب في استخدام التقن�ات الحدیثة في التعل�م لتخرج جیال یتمتع �االعتماد على النفس، وتزودهم �القدرة على 

 التصال، والتعاون، والتخط�ط، والتحلیل لحل المشاكل المختلفة نحو اقتصاد معرفي قوي.ا

اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة، دلیل الفإنه �سر عمادة التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد أن تضع بین ید�ك 

ع على المحتوى التعل�مي للمقرر، والذي �عد مرجعًا لك لیزودك �كافة معلومات المقرر األساس�ة قبل البدء �االطال

 و�ساعدك نحو النجاح والتقدم في مسارك التعل�مي.�أسلوب م�سر یدعم استخدامك للمقررات اإللكترون�ة، 
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 :جدول المحتو�ات

 
 ۲ ....................................................................................................................................................................مقدمة:

 ۳ ...................................................................................................................................................... جدول المحتویات:
 ٤ ............................................................................................................................................................ الھدف العام:

 ٥ ..................................................................................................................................... الدخول إلى المقرر اإللكتروني:
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 ۱۹ ....................................................................................................................... المكون الثاني: معلومات أستاذ المقرر:
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 SCORM(: ..................................................................................................... ۳۳تشغیل محتوى سكورم (المكون الثامن: 
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 الھدف العام:

یهدف هذا الدلیل إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع المقررات اإللكترون�ة واألدوات 

 الخاصة بها. األساس�ة
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 الدخول إلى المقرر اإللكتروني:
)، وللدخول إلى المقرر اإللكتروني ات�ع Blackboardتوجد المقررات اإللكترون�ة على نظام إدارة التعلم بالكبورد (

 الخطوات التال�ة:

 . قم �فتح برنامج االستعراض، ثم ادخل العنوان التالي:١

https://lms.kfu.edu.sa 

 . سجل رقمك الجامعي و�لمة المرور الخاصة �ك.٢

 

 ) الدخول على المقرر اإللكتروني١شكل (

 اضغط زر تسجیل الدخول. -٣

 ).Course Listیتم اخت�ار المقرر اإللكتروني المراد التعامل معه �ضغط اسمه من قائمة المقررات ( -٤

https://lms.kfu.edu.sa/
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 :لكترونيإل عناصر المقرر املخص 

 :رئ�س�ة، وهيعدة أقسام یتكون المقرر اإللكتروني من 

 بدا�ة المقرر. ١

 هامة للمقررمعلومات  .٢

 . مصادر التعلم٣

 . مهام ونشاطات المقرر٤

 . الدعم الفني والتغذ�ة الراجعة٥

 

 القسم األول: بدا�ة المقرر

 تتضمن بدا�ة المقرر العناصر التال�ة:

 المطلو�ة من الطالب.الصفحة الرئ�س�ة للمقرر، وتتضمن: رسائل اإلعالم، والتنبیهات، والمهام الزمن�ة  -١

األدلة اإلرشاد�ة ومتطل�ات الدراسة، وتتضمن: روا�ط لألدلة اإلرشاد�ة الستخدام المقرر الدراسي، ومتطل�ات  -٢

 الدراسة الالزمة له.

، س�اسات التواصل والرد على االستفسارات، س�اسات الدرجات وتقی�م المقررس�اسات المقرر، وتتضمن:  -٣

 الراجعة لمهام ونشاطات المقرر.س�اسات التغذ�ة 

 و�تم عرض أي من هذه المعلومات �الضغط على الرا�ط الخاص بها في قائمة المقرر.
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۲ 

۱ 
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 هامة للمقررالثاني: معلومات  القسم

 �عرض هذا القسم المعلومات التال�ة:

ب�انات عضو هیئة التدر�س المسؤول عن تدر�س المقرر اإللكتروني، معلومات التواصل، وتتضمن: معلومات  -١

 اإللكتروني الجامعي الخاص �ه، وهاتف العمل، وموقع مكت�ه في الجامعة، وساعات العمل الخاصة �ه.والبر�د 

۳ 
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 وتعرض �ذلك معلومات التواصل مع عمادة التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد للحصول على الدعم الفني الخاص 

 �المقرر.

  

۱ 
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خطة ووصف المقرر: وتتضمن الوصف العام للمقرر، ومخرجات التعلم الخاصة �ه، ومصادر التعلم المرجع�ة  -٢

 له، وأنشطة المقرر األسبوع�ة، وأنشطة التقی�م للمقرر.

 

  

الزمني للمهام، وتتضمن: قائمة زمن�ة �مهام المقرر وفقا لتقس�م أساب�عه، وما یتوجب المهام المطلو�ة والتقو�م  -٣

 على المتعلم فعله تجاه �ل مهمة.

 و�عرض أ�ضا هذه المهام موزعة على التقو�م الزمني للمقرر الدراسي.

 

 

۲ 
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۳ 
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 مصادر التعلمالثالث:  القسم

 یتضمن هذا القسم المحتوى اإللكتروني والمعلومات الرقم�ة الخاصة �المقرر، وتشمل:

تعل�م�ة قصیرة، المحاضرات المسجلة والمحتوى الرقمي، تتضمن: فصول المقرر الدراسي، مقسمة إلى وحدات  -١

 دق�قة. ١٥ال یتعدى طول �ل منها 

 

  

�ي تناسب �افة المتعلمین، ، لتحمیل ومشاهدة المحاضرة المسجلةتتضمن �ل وحدة تعل�م�ة روا�ط بتنس�قات مختلفة 

وتراعي هذه التنس�قات س�اسة الوصول العادل و�مكانات االتصال المختلفة �اإلنترنت، �ما تتضمن �ذلك ومحتوى 

  سكورم خاص �الوحدة.

۱ 
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التي �شارك بها فتراض�ة الم�اشر: یتضمن هذا القسم المحاضرات الم�اشرة للمقرر الدراسي، المحاضرات اال -٢

 .، وتعل�مات مصورة لك�ف�ة الدخول علیهاوفقا للمواعید المحددة مس�قا الطالب م�اشرة مع أستاذة المقرر
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 مهام ونشاطات المقرر: القسم الرا�ع

 یتضمن هذا القسم المهام األنشطة التعل�م�ة المطلو�ة من المتعلمین، وتتضمن: 

الواج�ات والتمار�ن: یتضمن المقرر ثالث واج�ات تكون موزعة على زمن�ة، و�تضمن �ل واجب أسئلة اخت�ار  -١

 من متعدد تق�س تحقق أهداف المقرر.

۲ 
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حول  و�تناقش بها الطالب عن �عد ،التي �طرحا أستاذ المقررمنتد�ات الحوار منتد�ات الحوار، وتتضمن  -٢

 موضوعات المقرر الدراسي.

۱ 
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 التقی�م الذاتي للمتعلم: یتضمن أسئلة تق�س تحقیق المتعلم لألهداف التعل�م�ة للمقرر، وال یرصد علیها درجات. -٣

 

 الدعم الفني والتغذ�ة الراجعة: القسم الخامس

 هذا القسم مخصص لتقد�م الدعم الفني للمتعلمین �صور مختلفة، وهو �شمل:

وهي محاضرات م�اشرة تعقد �شكل أسبوعي، یتلقى فیها عضو هیئة التدر�س الساعات المكتب�ة االفتراض�ة:  -١

 استفسارات الطالب و�جیب على تساؤالتهم حول المقرر اإللكتروني.

۲ 
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 الوارد للرسائل البر�د�ة الوارد للمتعلم، والصادرة منه.رسائل المقرر: وهي �مثا�ة عل�ة  -٢

 درجاتي في المقرر: تعرض تقدیرات المتعلم في �افة أنشطة المقرر ومهامه. -٣

 �عرض را�ط صفحة الدعم الفني الخاصة �عمادة التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد.الدعم الفني:  -٤

 

  

۱ 
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 مكونات المقرر اإللكتروني:

 مكونات رئ�س�ة، وهي: ثمان�ةیتكون المقرر اإللكتروني من 

 . معلومات أستاذ المقرر٢     س�اسات المقرر. ١
 . المحاضرات المسجلة والمحتوى ٤     . وصف المقرر٣
 . منتد�ات الحوار٦     . المحاضرات الم�اشرة٥
 )SCORM( محتوى سكورمتشغیل  -٨     حل الواج�ات. ٧

 المكون األول: سیاسات المقرر:
حقوق الملك�ة الفكر�ة، وهي الس�اسات المتوقع من الطالب االلتزام بها أثناء دراسة المقرر اإللكتروني، مثل: 

 المراسالت.س�اسة الحضور اإللكتروني، وقواعد و 

قائمة المقرر اإللكتروني، واقرأ هذه الستعراض س�اسات المقرر اضغط را�ط "س�اسات المقرر" الموجود في 

 الس�اسات �عنا�ة، وأعمل على تطبیق ما ورد بها.

 

 س�اسات المقرر اإللكتروني )٢(شكل 
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 المكون الثاني: معلومات أستاذ المقرر:
تعرض ب�انات عضو هیئة التدر�س المسؤول عن تدر�س المقرر اإللكتروني، والبر�د اإللكتروني الجامعي الخاص 

 الخاصة �ه. وهاتف العمل، وموقع مكت�ه في الجامعة، وساعات العمل�ه، 

 " الموجود في قائمة المقرر اإللكتروني.معلومات أستاذ المقرر الستعراض معلومات أستاذ المقرر اضغط را�ط "

 المكون الثالث: وصف المقرر:
التعل�م�ة الخاصة �ه، وتوز�ع درجات یتضمن مقدمة عن المقرر، وأهدافه، وموضوعاته، والمراجع والمصادر 

 المقرر.

ثم اضغط  " الموجود في قائمة المقرر اإللكتروني.المقرر وصفالستعراض ب�انات وصف المقرر اضغط را�ط "

 را�ط الملف المرفق، واستعرض محتو�اته.

 

 وصف المقرر اإللكتروني )٣(شكل 
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 :المحاضرات المسجلة والمحتوىالمكون الرابع: 
وتنز�ل أو مشاهدة ملفات العروض التقد�م�ة الخاصة �محاضرات المقرر اإللكتروني، �مكن هذا المكون من تنز�ل 

 ل أستاذ المقرر في ص�غ مختلفة.المحاضرات المسجلة من قب

" الموجود في قائمة المقرر والمحتوى  المسجلة المحاضراتاضغط را�ط "والمحتوى  المسجلة المحاضراتالستعراض 

 اإللكتروني.

 

 تعل�مات تشغیل المحاضرات المسجلة )٤(شكل 
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 اقرأ التعل�مات الموجودة �األعلى إذا واجهتك مشكالت في مشاهدة المحاضرات المسجلة. -

اضغط را�ط المحاضرة التي تر�د تصفح محتواها، اضغط را�ط العرض التقد�مي الموجود في الجزء الخاص  -

 على جهازك.�محتوى المحاضرة لیتم تنز�له 

 تبو�ب جدید في برنامج االستعراض.اضغط را�ط "مشاهدة المحاضرة المسجلة" لتتمكن لیتم فتح المحاضرة في  -

 

 روا�ط تنز�ل المحاضرة المسجلة والمحتوى  )٥(شكل 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۲۲ 
 

اضغط را�ط "تنز�ل المحاضرة الم�اشرة" لیتم تنز�ل المحاضرة المسجلة على جهازك في صورة ملف مضغوط  -

).rar.لیتوجب عل�ك فك الضغط الملف واالطالع على محتواه في أي وقت الحق ( 

 اضغط را�ط "نسخة الجوال" إذا �نت تر�د االطالع على المحاضرة �الشرائح من خالل الهاتف الجوال. -

 الذي �مكن من تشغیل المحاضرة الم�اشرة على الجوال" QuickTimeبرنامج الرا�ط األخیر لتنز�ل اضغط  -

 :المباشرةالمحاضرات المكون الخامس: 
وفقا للمواعید  المحاضرات التي �شارك بها الطالب م�اشرة مع أستاذة المقررالدخول على �مكن هذا المكون من 

 و�تم ذلك وفقا للخطوات التال�ة: .المحددة مس�قا

على اسمه في قائمة  یتم الدخول على المقرر الدراسي المطلوب المشار�ة �محاضراته الم�اشرة �الضغط -١

 المقررات الدراس�ة.

  

 الدخول على المقرر الدراسي )٦(شكل 

 ۱ 
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 .الدراسي ، و�ظهر في الجانب األ�من منها قائمة المقررتظهر شاشة المقرر الدراسي -٢

  
  تعل�مات الدخول على المحاضرات الم�اشرة  )٧(شكل 

 ۳ 

 ٥ 

 ٤ 
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 الجافا، وملف برنامج حضور المحاضرات من الرا�طین الخاصین بهما.قم بتنز�ل ملف  -٣

 یتم ضغط را�ط "المحاضرات الم�اشرة" الخاصة بهذا المقرر. -٤

 یتم فتح المحاضرة الم�اشرة لمشاهدة محتواها، �الضغط على الرا�ط الخاص بها. -٥

  
 تحمیل المحاضرة الم�اشرة �ص�غ مختلفة )٨(شكل 

یتم ضغط را�ط "تحمیل المحاضرة الم�اشرة �ص�غة الجافا"، لیتم حفظ الملف الجافا الخاص �المحاضرة على  -٦

 جهاز الحاسب.

 ) في مر�ع الحوار الذي س�ظهر على الشاشة.Allow accessاضغط زر تمكین الوصول ( -٧

 ٥ 

 ٦ 
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 تمكین برمج�ات الجافا على جهاز الحاسب )٩(شكل 

المحاضرة الم�اشرة، و�ظهر فیدیو المحاضر أعلى ال�سار، وتظهر أسماء الطل�ة �ظهر اإلطار الخاص � -٨

 المشار�ین في المحاضرة أسفل ال�سار، و�ظهر محتوى المحاضرة �مین اإلطار. 

 
 مكونات شاشة الفصل االفتراضي )١٠(شكل 

 المحاضر

 المشاركین

 محتوى المحاضرة
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�اللون األحمر)  xالتي �سمح لك �استخدامها (عندما ال تكون علیها عالمة  االفتراضيالفصل استخدم أدوات  -٩

 والتي تمكنك من التحدث، والظهور �الصوت والصورة، والدردشة، ورفع الید، واستخدام أوجه التعبیرات.

 :منتدیات الحوارالمكون السادس: 
و�تناقش  ،التي �طرحا أستاذ المقررت الحوار المكون السادس من مكونات المقرر اإللكتروني مخصص لمنتد�ا

 حول موضوعات المقرر الدراسي. بها الطالب عن �عد

 یتم التفاعل مع منتد�ات الحوار �ات�اع الخطوات التال�ة:

  اضغط �عد ذلك را�ط "منتد�ات الحوار" الموجود في قائمة المقرر. -١

 ."Open"اضغط الزر أسفل مواض�ع النقاش، ثم اختر أمر فتح  -٢

 
 الدخول على منتد�ات الحوار )١١(شكل 

۱ ۲ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۲۷ 
 

 ."Open" تظهر قائمة �مواض�ع النقاش، حدد الرا�ط الذي تر�د المشار�ة �ه ثم اضغط زر فتح -٣

 
 الدخول على منتد�ات الحوار )١٢(شكل 

 .إلضافة رد على الموضوع Reply�ظهر موضوع النقاش المختار، یتم ضغط زر الرد  -٤

۳ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۲۸ 
 

 
 الرد على موضوع نقاش )١٣(شكل 

الرد في خانة التحر�ر التي ظهرت، و�مكنك تنسیق النصوص �استخدام األدوات التي تظهر أعلى قم �إضافة  -٥

 خانة الرد.

 إلرسال الرد. "Submit'اضغط زر إرسال  -٦

 

٤ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۲۹ 
 

 
 موضوع نقاشإدخال و�رسال الرد على  )١٤(شكل 

 

 :حل الواجباتالمكون السابع: 
تعد الواج�ات من المكونات الرئ�س�ة للمقرر اإللكتروني، حیث یتضمن �ل مقرر ثالث واج�ات، یتم حلهم من قبل 

 الطالب خالل الفصل الدراسي.

 یتم حل الواج�ات �ات�اع الخطوات التال�ة:

 في قائمة المقررات الدراس�ة.قم �الدخول على المقرر الدراسي �الضغط على اسمه  -١

٥ 

٦ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳۰ 
 

 
 تشغیل المقرر اإللكتروني )١٥(شكل 

 . الدراسي تظهر شاشة المقرر الدراسي، و�ظهر في الجانب األ�من منها قائمة المقرر -٢

 .اضغط بند "الواج�ات" -٣

 الذي تر�د حله. الواجباضغط را�ط  -٤

 ۱ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳۱ 
 

 
 فتح الواجب اإللكتروني )١٦(شكل 

 اقرأ إرشادات الواجب، ثم اضغط زر "بدء" لتظهر أسئلة الواجب. -٥

 تفاعل مع األسئلة �حلها، ثم اضغط زر "حفظ و�رسال" لیتم حفظ الواجب و�رساله إلى النظام. -٦

٤ 

۳ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳۲ 
 

 
 حل الواجب اإللكتروني )١٧(شكل 

وعنوان المقرر الدراسي، وتار�خ حل تظهر معلومات إرسال الواجب متضمنة اسم الطالب، واسم االخت�ار،  -٧

 الواجب، ووقت إرساله.

 ضغط زر "موافق" لتراجع نت�جة حل أسئلة الواجب.ا -٨

٦ 

٥ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳۳ 
 

 
 مراجعة حل الواجب )١٨(شكل 

 :)SCORMتشغیل محتوى سكورم (المكون الثامن: 
عناصر الوسائط محتوى سكورم هو محتوى إضافي تفاعلي �قدم محتوى المحاضرات �شكل منظم �عتمد على 

 .المتعددة

 

 

 

 

۷ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳٤ 
 

 یتم تشغیل محتوى سكورم �ات�اع الخطوات التال�ة:

را�ط "محتوى سكورم" في قائمة المقرر الدراسي، حیث یتم تخص�ص أ�قونة محتوى سكورم لكل  اضغط -١

 محاضرة من محاضرات المقرر.

 
 تشغیل محتوى سكورم )١٩(شكل 

 سكورم للمحاضرة المطلو�ة لیتم تشغیلها.اضغط أ�قونة محتوى  -٢

 " لیتم تشغیل محتوى سكورم للمحاضرة المختارة.Launch Courseاضغط زر " -٣

 ۱ 

 ۲ 



  دلیل الطالب اإلرشادي للمقررات اإللكترون�ة 
 

۳٥ 
 

 
 التنقل خالل محتوى سكورم )٢٠(شكل 

 استخدم زري التالي، والسابق للتنقل بین صفحات المحتوى. -٤

لالنتقال إلى صفحة التعل�مات، أو الصفحة الرئ�س�ة للمقرر، أو للخروج استخدم األزرار الرئ�س�ة في األعلى  -٥

 من محتوى سكورم.

 

 ٤ 

 ٥ 
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