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 فً استخدام اداة الفصول االفتراضٌة األساسٌة المتطلبات تحقٌق

Applying the Virtual Class room Tool Requirements 

 Tasks المهام

 
 الوصف

 

يعتبر انجاز هذه المهام أساسًيا  للحصول على 
في استخدام شهادة تحقيق المتطلبات األساسية 

، وسيساهم في البدء نظام الفصول االفتراضية
باستخدام االداة ألغراض تعليمية خالل 

كما أنه  مقررك او في اجتماعاتك الدورية. 
اكتسابك للكفايات التدريبية في  يقيس مدى

 فتراضية"دورة "الفصول اال

By completing these tasks you will achieve  the 
certificate of Applying Virtual Class Room 
tool  requirements, These tasks will also 
contribute to use this tool in your course  . In 
addition, these tasks assess the eLearning 
competencies of  covered by "Virtual Class 
Room." Workshop. 

Description 
 

 
 
 

 اإلجراءات

قومي بتطبيق المهام على أحد مقرراتك 
الدراسية بالفصل الدراسي الحالي ، وبعد 

االنتهاء من جميع المهام قومي بإبالغنا من 
الخاص بوحدة اإللكتروني خالل رسالة للبريد 
اإللكتروني والتعليم التعلم التدريب في عمادة 

 : 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
 تاريخ إنشاء الجلسة .4
 اسم المدربة ) في حال تم التدريب( .5

 
اإللكتروني  التعلممن قبل عمادة  التقييمسيتم 

بناء على مدى أداء المهام والتعليم عن بعد 
 عن نسبة االنجاز ال تقلالمذكورة على أن 

07.% 

Choose one (or more than one) of your current 
courses, complete all the tasks within the 
course. 
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. Session start date 
5. 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 التقٌـٌـم
         

 المهام
 الوزن

scale 
Tasks 

، قومً بإنشاء جلسة فصل للمقرر الدخول بعد .1
خٌارات الجلسة  افتراضً جدٌد، مع تحدٌد

 التالٌة:
 

 اسم خاص للجلسة قومً بتحدٌد .1
حددي تارٌخ ووقت بداٌة الجلسة  .2

وتارٌخ ووقت نهاٌة الجلسة)على أن تكون 
  الجلسة متاحة وقت االنشاء(

 وضع التسجٌل: تلقائً  .3
تشغٌل منح كل األذونات للمشاركٌن  .4

 بالجلسة
 

30% 

 
 

1. 1. Within your course, create  new 
virtual class room session with 
select the following setting: 

 
1.  write the session name  
2. select start and end date and  

time for the session 
3. from session options under 

room attributes set the 
recording mode: manual  

4. from session options under 
room attributes allow all 
permissions for all  participant 

 
بعد إنشاء الجلسة، قومً بالنقر على الجلسة  .2

لالنضمام للجلسة المتاحة، واستخدام االدوات 
 التالٌة داخل الجلسة:

 

قومً بتحمٌل محتوى ملف بوربوٌنت أو  .1
صورة فً منطقة لوح 

 المعلومات)السبورة(
قومً باستخدام أحد أدوات لوح  .2

المعلومات خالل عرض شرائح ملف 
من  لتحدٌد كلمةالبوربوٌنت أو الصورة 

 النص أو جزء من الصورة.
استخدام خاصٌة مشاركة التطبٌقات  .3

لعرض شاشة برنامج الوورد داخل 
السبورة، ثم قومً بإٌقاف خاصٌة 

 .مشاركة التطبٌقات
  قومً بكتابة نص ترحٌبً للمشاركٌن   .4

   بالجلسة فً نافذة المحادثة
 استخدمً خاصٌة مشاركة الوٌب   .5

 الستعراض أي موقع على صفحة االنترنت
 بعد االنتهاء، الخروج من الجلسة  .6

 

60% 

2. After create new session, click on 
session link to join room, then use the 
following selected tools : 
 

1. load power point file or picture to 
display in white board. 

2.  use one of the board tools to 
highlight one word or part of 
picture display in the whiteboard. 

3.  use application sharing tools to 
share Microsoft word interface to 
all participant, then stop the 
application sharing tools. 

4. type welcome note in chat section 
for all participant. 

5. use web tour tools during your 
session to open any web page for 
your participant. 

6. after finish, exit from the session 
 

 

قومً بإنشاء ارتباط ألداة الفصول  .3
االفتراضٌة فً قائمة المقرر المقرر لتسهٌل 

وصول الطالبات للجلسات المسجلة)عند 
االنتهاء من تطبٌق المهمة داخل مقررك 

الرجاء ذكر تارٌخ الجلسة للبحث عن الجلسة 
 عند التقٌٌم(

10% 

3. Create tools link in course menu for 
Blackboard collaborate tool, to 
make it easy to access for your 
student (after finish this task please 
tell us the session start date to use 
it when the team evaluate your 
session) 
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