
 

 

 

المعارف والمھارات دلیل 
من والكفايات المطلوبة 

في برامج التعلم  المتعلمین
 اإللكتروني
  



 المعارف والمھارات والكفايات المطلوبة من المتعلمین في  دلیل 
 برامج التعلم اإللكتروني

 
۱ 

 

 جدول املحتويات:

  
 ٣ .................................................................................................. مقدمة

 ٤ ................................................. املعارف واملهارات والكفايات املطلوبة للمتعلم�
 ٤ .......................................................................... منصة التدريب اإللكرتوني:

 ٦ ....... التدريب الذاتي للطلبة عىل مهارات استخدام نظام ادارة التعلم االلكرتوني البالكبورد
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۲ 

 
 جدول األشكال:

: دورات اللغات واملفاهيم األساسية الستخدام الحاسب عىل منصة التدريب ١رسم توضيحي 
 ٥ ............................................................................................... اإللكرتوني

 ٧ ............................................ : الحقيبة التدريبية ملنظومة بالكبورد٢رسم توضيحي 
 ٨ ................................. : التدريب عىل مهارة تشغيل املحارضة املبارشة٣رسم توضيحي 

 

 الروابط:

 منصة التدريب الذاتي للطالب: -
https://delgate.kfu.edu.sa/bbSimulationStudent/ar/Login 

 منصة التدريب اإللكرتوني: -
https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportalauth/login.htm 
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۳ 

 

 مقدمة
 

املعارف يلزم للمتعلم يف برامج التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد أن يكون ملما بالحد األدنى من 
يف هذه الربامج. ويستلزم كذلك توفر  الدراسة، التي تمكنه من واملهارات والكفايات املطلوبة

لدى الطالب ليتمكن من متابعة برامج التعلم اإللكرتوني عن بعد،  األجهزة واملعدات التقنيةبعض 
 وتتمثل هذه املتطلبات يف:

 .جهاز حاسب -

 مايكروفون وسماعات. -

 اتصال باإلنرتنت. -

 هاتف جوال. -
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٤ 

 لمتعلمینالمطلوبة ل والكفايات المعارف والمھارات
 

هناك حد أدنى من املعارف واملهارات التي يجب أن تتوفر لدى املتعلم لكي يتمكن من االلتحاق 
 يف التايل: والكفايات بربامج التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد، وتتمثل هذه املعارف واملهارات

 .اآليل الحاسب استخدام معرفة أساسيات -

 .Windowsنظام التشغيل  املهارات األساسية للتعامل مع -

 .أساسيات استخدام اإلنرتنت والربيد اإللكرتوني واملنتديات وبرامج الرتاسل -

 أساسيات اللغة اإلنجليزية. -

 

 منصة التدريب اإللكرتوني:
من خالل املصادر املتوفرة عىل منصة التدريب  الالزمة هيمكن للمتعلم صقل معارفه ومهارات -

 تتيحها العمادة بشكل مجاني، وذلك من خالل الرابط التايل:اإللكرتوني التي 
https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportalauth/login.htm 

 

 

https://delgate.kfu.edu.sa/trainingportalauth/login.htm
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٥ 

 
 ساسية الستخدام الحاسب عىل منصة التدريب اإللكرتونيدورات اللغات واملفاهيم األ: ١رسم توضيحي 
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٦ 

التدريب الذاتي للطلبة عىل مهارات استخدام نظام ادارة التعلم االلكرتوني 
 البالكبورد

طورت عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد نظام خاص لتأهيل املتعلم� عىل نظام إدارة 
 ) بشكل إلكرتوني، عن بعد.Blackboardالتعلم اإللكرتوني بالكبورد (

يهدف هذا النظام إىل قياس مهارات الطالب الستخدام نظام إدارة التعلم بالكبورد من خالل 
توفري بيئة محاكاة تدريبية إلكرتونية تفاعلية تتضمن العديد من األنشطة والتدريبات العملية 

وإكساب طالب جامعة امللك فيصل  املهارة املطلوبةاملختلفة التي تساعد الطالب عىل إتقان 
 ) بفاعلية.Blackboardاملهارات التدريبية الالزمة الستخدام منظومة البالك بورد (

) وفقاً ملستوى التقدم واالتقان Blackboardويقدم هذا النظام محاكاة استخدام نظام بالكبورد (
كما يعرض سجل الحالة الخاص الخاص باملهارات التدريبية التفاعلية التي قام الطالب بأدائها، 
 االتقان لكل محاولة. ىبكل مهارة تدريبية لالطالع عىل املحاوالت التي قام بها ومستو

 

 رابط منصة التدريب الذاتي للطالب:
https://delgate.kfu.edu.sa/bbSimulationStudent/ar/Login 

 الحساب التجريبي الستخدام املنصة

 Temp_user1اسم املستخدم: 

 password@123456كلمة املرور: 

  

https://delgate.kfu.edu.sa/bbSimulationStudent/ar/Login
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۷ 

 

 
 : الحقيبة التدريبية ملنظومة بالكبورد2رسم توضيحي 
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۸ 

 
 املحارضة املبارشة: التدريب عىل مهارة تشغيل 3رسم توضيحي 
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