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 إدارة نظام الستخدام اإلرشادي الدليل

 بورد البالك اإللكتروني المحتوى

 التدريب هيئة ألعضاء
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 إدارة المحتوى 

وذلك باستخدام  Contentإنشاء منطقة محتوى أواًل : 
لتظهر لنا الموجودة أعلى قائمة المقرر " +  " أيقونة
ندخل اسم  Contentنختار منها منطقة أخرى قائمة 

ولنجعله " المقدمة "  منطقة المحتوى الذى نود إنشائه
تركه لجعل نثم نجعل الرابط متاح للمستخدمين أو 

ثم أضغط  أو المتدربينالرابط مخفى عن المستخدمين 
، ثم نقوم بتكرار هذه إلنهاء العملية  " تقديم"رعلى ز 

الخطوة إلنشاء منطقة محتوى "األسبوع األول"، 
 "األسبوع الثاني " .

   
 

 

 

داخل منطقة المقدمة  عنصر ثانيًا: إنشاء
وذلك باختيار محتوى اإلنشاء ثم اختيار 
إنشاء عنصر من القائمة لتظهر لنا 

لى اربع اقسام القسم األول اشاشة مقسمة 
كما بالشكل التالي وفيه معلومات 

نصر حيث يتطلب كتابة اسم لمحتوى الع
كما يمكن تغيير لون اسم  للمحتوى 
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 . و وصف مختصر لهذا المحتوى ء شرح أالمحتوى ويوجد مربع نص إلعطا

يتم حفظ  ،ملف من المحرك المحلي أو ملفات الدورة التدريبيةمنطقة إرفاق القسم الثاني : 
 . كل الملفات المرفقة في ملفات الدورة التدريبية

مرات العرض،  تتبعالقسم الثالث: وبه خيارات السماح للمتدربين بعرض هذا المحتوى ، 
 تحديد وقت وتاريخ لعرض المحتوى .

 القسم الرابع : وهى المرحلة األخيرة وهى تنفيذ اإلعدادات بالضغط على" ارسال" .
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مجلد المحتوى عبارة عن طريقة لتنظيم عناصر  إنشاء مجلد لمحتوى تدريبي :ثالثًا : 
وتمثل المجلدات والمجلدات الفرعية تسلسل هرمي لتجميع المواد ذات الصلة مع  ،المحتوى 
وسنقوم بإنشاء مجلد باسم الدرس األول ، الدرس الثاني ، تقييم تحت منطقة محتوى  بعضها

 األسبوع األول .

 

 

 

 

 

 

 

ونبدأ بكتابة بيانات 
اسم مجلد المحتوى 
وهو "الدرس األول" 
ثم ننشئ مجلد 
محتوى آخر 
ونعطيه اسم 

 "الدرس الثاني" 
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 واجب( -فيديو -محتوى الدرس-رابعًا :إنشاء عناصر للدرس األول )أهداف الدرس

 وننقل هذه العناصر داخل مجلد الدرس األول ويتم ذلك في اآلتي :

 الدرس وقد تم شرح كيفية إنشاء عنصر سابقًا .إنشاء عنصر أهداف 

إنشاء ملف "محتوى الدرس" 
ثم  وذلك باختيار إنشاء ملف

دد ملف محلي عن طريق حن
النقر فوق استعراض جهاز 
الكمبيوتر أو أحد الملفات 
الموجودة داخل "ملفات الدورة 
التدريبية" عن طريق النقر فوق 
استعراض ملفات الدورة 

ادخل اسًما للملف  ، التدريبية
واختر لوًنا للنص الذي سيظهر 

انقر فوق ال  ،في قائمة المحتوى 
  .لعرض الملف ضمن بيئة الدورة التدريبية أو نعم لعرضه كجزء منفصل من المحتوى 
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 "           Mashupsإنشاء فيديو وذلك باختيار فيديو من قائمة محتوى اإلنشاء ثم "استعراض  

لنكتب اسم الفيديو للبحث ثم نختار أسفل ملف الفيديو  YouTubeليعرض لنا صفحة 
 .ثم الضغط على زر "إرسال"خل محتوى المقرر إدراجه دا م"تحديد" ليت

 

 

 

 

 

 

 

 

عناصر الدرس األول ننقل 
إلى داخل مجلد الدرس 
األول وذلك بالذهاب إلى 

لنختار العنصر المراد نقله 
من القائمة "نقل" ثم نختار 
المكان المراد نقل هذا 
العنصر بداخله وهو الدرس 

 باقياألول ونكرر ذلك مع 
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عناصر الدرس األول ليتم نقل جميع العناصر والملفات إلى داخل مجلد الدرس األول وهذا 
 .يةناحية التنظيمالأفضل من 


