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 Blackboard اإللكتروني التعلم إدارة لنظام األساسية المتطلبات تحقيق

Applying the Learning Management System (Blackboard) Basic Requirements 

 Tasks المهام

 

 الوصف

 

يعتبر انجاز هذه المهام أساسيًا  للحصول على 

شهادة تحقيق المتطلبات األساسية للنظام، 

وسيساهم في البدء ببناء أحد مقرراتك الدراسية 

العالمية. كما أنه يقيس مدى   QMوفق معايير 

اكتسابك للكفايات التدريبية في "أساسيات 

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

(Blackboard)." 

By completing these tasks you will achieve  the 
certificate of Applying the Learning 
management system (Blackboard) basic 
requirements, These tasks will also 
contribute to instructional design of your 
courses according in the QM international 
standards. In addition, these tasks assess the 
eLearning competencies of  covered by "The 
Essentials  of Learning Management System 
(Blackboard)." Workshop. 

Description 

 

 

 

 

 اإلجراءات

قومي بتطبيق المهام على أحد مقرراتك 

الدراسية بالفصل الدراسي الحالي مستخدمةً 

ملفات فعلية لمقررك، وبعد االنتهاء من جميع 

المهام قومي بإبالغنا من خالل رسالة للبريد 

الخاص بوحدة التدريب في عمادة اإللكتروني 

 : التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

DEDL-BBT@pnu.edu.sa 

 على أن تتضمن الرسالة البيانات التالية:

 اسم عضو الهيئة التعليمية. .1
 الكلية/ القسم. .2
 الرقم المرجعي للمقرر. .3
 اسم المدربة ) في حال تم التدريب( .4

 التعلمسيتم تقييم مقررك من قبل عمادة 

بناء على مدى أداء بعد اإللكتروني والتعليم عن 

 ال تقلالمهام المذكورة في مقررك على أن 

 %.07 عن نسبة االنجاز

Choose one (or more than one) of your current 
courses, complete all the tasks within the 
course using real learning materials. 
After completing all the tasks, inform our 
Training Unit by email: 
DEDL-BBT@pnu.edu.sa 
Your message should include the following 
information: 
 
1. The name of the faculty member (your 

name). 
2. College / Department. 
3. The course reference number. 
4. Trainer name (if you attended a training 

session( 
 
Your course will be evaluated by the Deanship 
based on the tasks  completion, and you will 
pass if the evaluation rate is 70% or more. 

Testing 
technique 
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 Evaluation التقيـيـم

 *المهام التصنيف
 الوزن

scale 
Tasks* Category 

 بناء

 المحتوى

 العناصر  بإنشاء قومي للمقرر، الدخول بعد

 :المقرر قائمة في التالية

 (محتوى منطقة) المقرر توصيف .1

 منطقة) المقرر مدرس معلومات .2

 (محتوى

 (محتوى منطقة) المحتوى .3

 (محتوى منطقة) الواجبات .4

 (المناقشات لوحة اداة رابط) المنتديات .5

 (محتوى منطقة) مراجع .6

 (التقويم اداة رابط) المقرر تقويم .0

 (درجاتي أداة رابط) الطالبة درجات .8

20% 

Within your course, create the 
following items in the course menu: 
1. Course Specification (content 

area) 
2. Course instructor information 

(content area) 
3. Content (content area) 
4. Assignments (content area( 
5. Forums (discussion board link( 
6. References (content area) 
7. Course calendar (calendar line) 
8. Student grades (My Grades link) 

content 
Building 

 تعريف

 المقرر

 ملف بتحميل قومي المقرر، توصيف رابط داخل

 .بك الخاص المقرر توصيف
20% 

Within the Course Specification link, 
upload your course specification file. 

Course 
Information 

 بناء

 المحتوى

 تعليم وحدة بإنشاء قومي المحتوى، رابط داخل

 نمطية تعليم ووحدة( االول األسبوع) باسم نمطية

 )الثاني األسبوع) باسم
10% 

Within the Content link, create a 
learning module named (first week) 
and learning module named (second 
week) 

content 
Building 

 بناء

 المحتوى

 قومي األول، األسبوع المحتوى، رابط داخل

 خالله من يتم( المقدمة) باسم عنصر بإنشاء

 وعنصر بك الخاصة الدرس مقدمة عرض

 باألسبوع الخاصة( التعليمية األهداف)اخر

 االولى المحاضرة ملف بتحميل قومي ثم االول،

 .االول األسبوع مجلد بنفس

20% 

Within the Content link, the first 
week: create new item as 
(introduction) includes an 
introduction of your lesson.Create 
item as (Objectives) for the first 
week.Upload the first lecture file in 
the same folder of the first week. 

content 
Building 

 التقييم

 واجب بإنشاء قومي الواجبات، رابط داخل

 استحقاق تاريخ بتحديد وقومي بمقررك خاص

 .للواجب
10% 

Within the Assignments link, create an 
Assignment for your course and select a 
due date submission. 

Evaluation 

 أدوات

 التفاعل

 خاص منتدى بإنشاء قومي منتديات، رابط داخل

 على واحد موضوع يحتوي أن على بمقررك،

 .مقررك طالبات مع لمناقشته األقل
10% 

Within the Forums link, create forum 
for your own course. The forum should 
contain at least one thread to discuss 
with your students. 

Interaction 
tools 

 بناء

 المحتوى

 المراجع بسرد قومي مراجع رابط داخل

 طريق عن إما لطالباتك، واالختيارية الرئيسية

 للربط ويب ارتباط استخدام أو عنصر أنشاء

 .للطالبة كمرجع خارجية بمواقع

10% 

Within References link,  list the main 
and optional references for students, 
either through creating an item or using 
a Web link to link with external sites as 
a references for the student. 

content 
Building 

 .العمادة صفحة في المتطلبات لتحقيق األساسية QM معايير على االطالع يمكن *

* Please review the  essential  QM standards from QM rubric document that is available on the deanship page . 
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