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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 المقدمة -1
 

( والذي يشرف عليه مركز i > clickerيعتبر مشروع أنظمة االستجابة الشخصية )

لتطوير العملية التميز في التعلم والتعليم من المشاريع الرائدة في جامعة الملك سعود 

التعليمية , ويهدف استخدام هذه التقنية في القاعات الدراسية تحسين البيئة التعليمية 

وزيادة التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطلبة وتقديم تغذية راجعة فورية لعضو هيئة 

 111التدريس والطلبة عن مستوى التعلم i وقد طُبقت أنظمة االستجابة في أكثر من  

ا فّعالة في تطوير أي بيئٍة تعليميةدولة  ا و نتائجا  i حول العالم، حيُث القت تفاعالا كبيرا

 

 الشخصية؟ما هو نظام االستجابة 

 

على تغيير طريقة التفاعل بين الطالب  عضو هيئة التدريس يساعدهو نظام تصويت ,

زيادة انتباه الطالب في  تأثير, عن طريقفي القاعة الدراسية بشكل افضل واكبر 

االمتحانات القصيرة خالل المحاضرة بوقت  عمل طرح األسئلة اوو المحاضرات , 

قياس مدى على تساعد أعضاء هيئة التدريس  كذلك و, فورياا  تائجقياسي و اظهار الن

و كذلك   القاعات الدراسية اثناء المحاضرةفي  للمادة الدراسيةالفعلي استيعاب طالبهم 

و  من جهة اظ بسجل كتغذية راجعة عن مستوى الطالب خالل الفصل الدراسياالحتف

 i من جهة اخرى مستوى جميع الطالب في الشعبة ككل

 

 (i > clickerأنظمة االستجابة الشخصية ) مكونات -2
 

تتكون أنظمة االستجابة الشخصية من برامج و أجهزة , وسنبدأ بتعريف مكونات 

  -:النظام

 البرامج: 2.1
 

( على نظام التشغيل ويندوز و i>clickerيمكن تشغيل نظام االستجابة الشخصية ) 

فيها  تجدنظمة االستجابة الشخصية ألالحقيبة الخاصة  نظام الماك , وسيتم تسليمك

 .تحتوي على البرامج الالزمة لتشغيل النظام  USB)فالش )

( حيث يتم Installation Noبرنامج أنظمة االستجابة الشخصية ال يحتاج الى تثبيت ) 

i اكتشاف األجهزة في النظام دون الحاجة لتكوين الجهاز الفعلي أو تدخل من المستخدم 
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 برنامجيحتوي على  USB)موجود في )فالش تم تجميع البرنامج في مجلد واحد 

(iclicker.exe يستخدم للتصويت و )برنامج ( اخرigrader.exe يستخدم لعرض )

 iالتقارير 

 

 األجهزة الخاصة في نظام االستجابة الشخصية : 2.2
 

 -:  (1) الشكلفي  موضحةيوجد عدة أجهزة تابعة لنظام االستجابة الشخصية 

 

 

 ( : األجهزة الخاصة في نظام االستجابة الشخصية1) الشكل

 

2.2.1 (i>clicker Base Receiver) الرسيفر -قاعدة االستقبال 

 

 وتزويد جهاز)الريموت كنترول( تستخدم الستقبال اإلشارة من أجهزة التحكم عن بعد 

 بالبياناتi الحاسب االلي
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 في الحاسب االلي  USBفالش   (  توصيل2الشكل ) 

2.2.2 اجهزة التحكم عن بعد 

 

 نماذج أجهزة التحكم عن بعد  - أ

وفر مركز التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك سعود للكليات نموذجين من 

 -أجهزة التحكم عن بعد وهما:

 i>clicker 2 

رسال, تمكن من رؤية اإلجابة او الحدث قبل اال  LCDحيث يحتوي على شاشة 

 لعضو هيئة التدريس iباإلضافة الى مؤشر ليزري 

 

 i>clicker +  

بطريقة اسهل لالستخدام لكن ال كما في النموذج األول يقوم بنفس المهام الوظيفية 

 التدريسiعضو هيئة ل ومؤشر ليزر  LCDيحتوي على شاشة 

i وسيتم التعرف على كيفية استخدام كل واحد منها 

 أجهزة التحكم عن بعد أنواع - ب

 و هناك نوعين من أجهزة التحكم عن بعد 

 

  التدريس هيئة عضوبجهاز التحكم عن بعد الخاص (Instructor's Remote) 

حيث يوفر لعضو هيئة التدريس عدة مهام لتحكم في النظام ويكون باللون 

 االزرق 

 

 ( جهاز التحكم عن بعد الخاص بالطالبStudents Remote) 

 يمكن الطالب من ارسال االجابة ويكون باللون االبيض 

USB 2.2.3فالش  

 

i وحدة تخزين تحتوي على البرامج الالزمة لتشغيل النظام 

 

 تركيب و إعداد أنظمة االستجابة الشخصية -3
 

لتركيب سيتم تسليمك حقيبة تحتوي على جميع مكونات النظام )البرامج و االجهزة ( ,و 

لمرة  الشخصية يجب عليك القيام بالخطوات التالية و ضبط اعدادات أنظمة االستجابة

  -: واحدة فقط 
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 عل جهاز الحاسب االلي iclicker Win v6.2 عملية نسخ ملف (3الشكل )

 ( : توصيل الرسيفر بجهاز الحاسب االلي4الشكل )

 الحاسب االلي  جهازتحميل البرنامج على  3.1

  تجد في الحقيبة )فالش(USB  الحاسب االلي كما هو موضح ,قم بتوصيلها بجهاز

 i (2بالشكل  )

 

 الملفدددات فدددي فدددالش   فدددتح عندددد

USB   سدددتظهر لدددك المحتدددوى

قدددم (, 3كمدددا فدددي الشدددكل رقدددم )

 - Copy)بعملية نسخ و لصدق 

Past) ملف )لiclicker Win 

v6.2) ولعمل ذلك حددد الملدف ,

الددزر األيمددن ضددغط المددذكور و أ

قائمدددددددددددة  للماوس,وسدددددددددددتظهر

 (Copy)ختارنسددخ  االخيددارات,

و من ثم اذهب الى الموقدع الدذي 

و  ,تريدددد أن تضدددع فيددده الملدددف 

أضددغط الددزر األيمددن للمدداوس و 

مدن القائمدة  (Pastاختار لصدق )

i 

 

 

( i>clicker Base Receiver) الرسيفر - قاعدة االستقبالتوصيل  3.2

 بجهاز الحاسب االلي 

 

 عن طريق  الرسيفرتوصيل ب قمUSB cable   

وسوف ( ,4كما في الشكل )بجاهز الحاسب االلي 

مبينه  الرسيفرالموجودة في  LCDتضيء شاشة 

 i  وصول الطاقة
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 : انشاء مقرر(6) الشكل

 

 (iclicker.exeتشغيل برنامج ) :( 5الشكل ) 

 : ادخال بيانات المقرر(7) الشكل

 (iclicker.exe) تطبيقتشغيل  3.3

يتم طرح األسئلة و عمل االمتحانات عن طريق 

 , ولعمل ذلك .  (iclicker.exe) تطبيق

 

 ال اذهب الى( ملفiclicker Win v6.2 ) 

قم بفتحة بالضغط مرتين و, الذي تم نسخة سابقا

 و (iclicker) تطبيق المحتويات ستجد في,عليه

والذي تم التنويه عنهما  ( igrader) تطبيق

( بالضغط iclicker.exeسابقاا ,قم بفتح تطبيق )

  (5iمرتين على االيقونة كما هو موضح بالشكل )

 

 إنشاء مقرر  3.3

 ( عند تشغيلiclicker.exe ستظهر لك )

خالية من أي مقررات ترحيبية للتطبيق  نافذة

(, وإلنشاء المقرر اضغط 6شكل )كما في ال

 ( Newiعلى زر )

 

 

 

 

 

 

 ( بعد الضغط على زرNew ستظهر )

(, حيث 1النافذة كما في الشكل ) لك

تحتوي على بيانات المقرر, ومن 

الضروري تعبئة اسم المقرر ) 

Course Name  اما رمز المقرر ,)

 Course Number) و رقم الشعبة )

,Section Number  فهي اختيارية

iويمكن انشاء المقرر دون تعبئتها   

 ( 1قم بتعبئة البيانات كما في الشكل) ,

ألنشاء  (Create)زر  ثم اضغط 

i المقرر حسب البيانات المدخلة 
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 (  iclicker) لتطبيق الرئيسية الصفحة (:9الشكل ) 

 : نافذة المقررات التي تم انشائها( 8الشكل )

 

  ستظهر النافذة عملية انشاء المقرر بعد 

كما في الشكل  الترحيبية للتطبيق

(,تحتوي على المقرر الذي تم أنشاءه 8)

و ,حسب البيانات التي تم إدخالها سابقاا 

تعديل على بيانات الهذه النافذة  تتيح لك 

( ,و Editالمقرر بالضغط على زر )

حذف المقرر بالضغط على زر 

(Deleteوكذلك, ) انشاء مقرر  يمكن

,كما هو موضح بتكرار هذه النقطة أخر 

 (8iبالشكل )

  حدد المقرر المراد عمل اجراء عملية

( Chooseواضغط زر)االختبار عليه ,

i  

 

 

 

 التدريس هيئة عضولجهاز التحكم عن بعد الخاص ب IDربط المقرر بالـ  3.3

: مجموعة من األرقام و الحروف تعمل كمعرف خاص لكل جهاز ,  حيث أن  IDالـ  *

 .  يكون مختلف من جهاز الخر ID المعرف

 

  عمل  اختيار المقرر المرادبعد

 الصفحة, ستظهر االختبار فيه

كما   (iclicker)الرئيسية لتطبيق 

فيها ,وستشاهد (  9في الشكل )

 اختيارهiبيانات المقرر الذي تم 

  ولربط الـID  لجهاز التحكم عن بعد

 عضو هيئة التدريسب الخاص

بالمقرر الذي تم )الريموت االزرق( 

 My)زراضغط على اختياره 

Settings)  لفتح نافذة االعدادات

 (9iكما في الشكل رقم )
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 لجهاز التحكم عن بعد ID: مكان الـ ( 11الشكل )

  لابعد(ضغط على زرMy Settings)  في

لجهاز التحكم  IDادخل الـ  ( ,9الشكل )

 التدريس هيئة عضوبعن بعد الخاص 

خانات  8المتكون من  (األزرق )الريموت 

الخلف من األسفل لجهاز في الموجود  و

( في 11التحكم كما هو موضح في الشكل )

كما في الشكل  له  المكان المخصص

(11)i  

 

 

 

 

  تردد )قناة( الستقبال اإلشارات من  16كما يجب عليك ضبط التردد ,حيث يوفر النظام

( ,و يمكن تغييرها AAأجهزة التحكم مكون من خانتين حيث يكون التردد االفتراضي )

 SubFrequency 2و SubFrequency Code 1 بالضغط و االختيار على )

Code في حالة وجود قاعة دراسية تستخدم النظام يجب  (11بالشكل )( كما هو موضح,

i اختيار تردد مختلف ولذلك لمنع تداخل اإلشارات 

  بعد االنتهاء من ادخال الـID  و  التدريس هيئة عضوبلجهاز التحكم عن بعد الخاص

( ,وذلك لتخصيص اإلعدادات Set for Courseضبط التردد, اضغط على زر )

 iللمقرر
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

 (: نافذة االعدادات 11الشكل ) 

 (i>clicker 2نموذج )  في  ظهور إشارة صح على الشاشة: (13الشكل ) 

  شريط التصويت (21) الشكل 

 

 

 

و  التدريس هيئة بعضو ةالخاصضبط التردد في أجهزة التحكم عن بعد ) 3.3

  الطالب(
 

  تتشابه في هذه الخطوة عملية ضبط التردد في أجهزة

التحكم  عن بعد لكال النوعين من األجهزة سواء االجهزة 

أو الطالب , الريموت  التدريس هيئة بعضوالخاصة 

i )األزرق أو االبيض( 

  يجب ضبط تردد أجهزة التحكم عن بعد على نفس التردد

  i(ا 11سابقا في الشكل رقم ) تحديدهالذي تم 

 ( اضغط على زرStart Session الموجود في النافذة في )

 (  12i,وسيظهر لك شريط كما في الشكل )(9الشكل )

 

 

 نموذج  (i>clicker 2 أضغط بشكل مطول على زر الطاقة )

,عند  متقطع ويكون بشكل LCDحتى يظهر التردد على شاشة 

اختيارين عن طريق االزرار   بإدخالالتردد  باختيارذلك تقوم 

, و عند ادخال  (A,B,C,D,Eالموجودة على جهاز التحكم )

التردد الصحيح ,ستظهر لك إشارة صح على الشاشة بجانب التردد 

  (31iكما في الشكل رقم ) المدخل

 

 

 

 

  ( نموذجi>clicker + أضغط بشكل مطول على زر الطاقة حتى يضيء  بشكل )

عند ذلك تقوم باختيار التردد بإدخال  اختيارين عن طريق االزرار الموجودة ,متقطع 

جميع  ستضيئ( , و عند ادخال التردد الصحيح ,A,B,C,D,Eالتحكم )على جهاز 

 i (A,B,C,D,E) االزرار 
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 جامعة الملك سعود -مركز التميز في التعلم والتعليم 

 

تنويه : تنفذ هذه الخطوات مرة واحدة لكل مقرر يراد استخدام نظام االستجابة الشخصية *  

يصبح النظام جاهز تركيب و إعداد أنظمة االستجابة الشخصية ,  خطوات بعد اكمالفيه, و 

 .لالستخدام 

 

 

 

 طرح األسئلة آلية  -3
 

طرح األسئلة على اي برنامج يمكن من خالله عمل عرض يتيح نظام االستجابة الشخصية 

, بوربوينت, مايكروسوفت PDFعلى شاشة جهاز الحاسب االلي مثل )مايكروسوفت وورد ,

 الخ...( .

البرنامج  ( Microsoft Power Point)استخدام مايكروسوفت بوربوينت بوسيتم شرح الطريقة  

األكثر شيوعاا لعمل العروض و شرح المحاضرات ,حيث يمكن اتباع نفس الطريقة لعملية االختبار 

مميزات حيث يمكن استخدام الرموز مثل عده  و يوجد لهذه الطريقة او التصويت ألي برنامج اخر,

(,,α,β وغيرها ) ال يدعم النظام حيث  ,في اي لغة سواء العربية او االنجليزيةفي صيغة األسئلة

i ادراج هذه الرموز عن طريقة 

 

 ( Microsoft Power Pointطرح األسئلة عن طريق البوربوينت ) 3.1

 
اوالُ يجب تحضير األسئلة المراد طرحها في المحاضرة ,ضمن العرض و الشرح 

 i عن طريق مايكروسوفت بوربوينتمسبقاا المحضر المحاضرة و 

 

 (iclickerتشغيل تطبيق )  3.2

 

  الىاذهب ( الملفiclicker Win v6.2 وقم بفتحة بالضغط مرتين عليه,ستجد,  )

( بالضغط مرتين iclicker.exe(,قم بفتح تطبيق )iclickerفي المحتويات تطبيق )

  (5iعلى االيقونة كما هو موضح بالشكل )

 (حدد المقرر المراد عمل اجراء عملية االختبار عليه ,واضغط زرChoose ) كما

 (8iالشكل )ب

 ( (,قم بالضغط على زر )9ستظهر لك نافذة كما في الشكل رقمStart Session )

 (  على جهة اليسار من األعلى  في الشاشة 12iوسيظهر لك شريط كما في الشكل )
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 : يوضح ظهور شريط التصويت و عرض السؤال على البوربوينت (14الشكل ) 

 ليظهر لك كما في الشكل  البوربوينتلملف  و عمل عرض عند ذلك قم بفتح ملف ,

(14i ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  بدء وقت اإلجابة على السؤال 3.3
 

 التدريس هيئة عضو) الخاصة يجب التأكد من  تشغيل جميع أجهزة التحكم عن بعد 

i و الطالب( , بالضغط على زر الطاقة 

 التدريس هيئة عضوم يقو ( بالضغط على الزرAفي جهاز )  التحكم عن بعد الخاص

, و  (+ i>clicker أو   (i>clicker 2)الريموت االزرق(  سواء في نموذج  به

سيتغير المثلث االخضر الذي يوجد في شريط التصويت الى  كرة باللون األحمر , 

 i(15وسيبدأ عداد الوقت  كما في الشكل )

  الريموت االبيض( يقوم اإلجابة للطالب في أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بهم(

باختيار اإلجابة عن  ( + i>clicker أو   (i>clicker 2سواء في نموذج  الطالب

( ,و سيستلم النظام اإلجابة, و يمكن للطالب تعديل A,B,C,D,Eطريق االزرار )

i اإلجابة باختيار زر اخر قبل انتهاء وقت السؤال 

 طالب كما في اعند تلقي اإلجابة سيتغير عداد ال( 15لشكلi ) 
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 ( : اثناء عملية التصويت   15الشكل )  

 

 

 

 

 انهاء وقت اإلجابة 3.3

  التدريس هيئة عضويقوم ( بالضغط على زرA)  في الريموت األزرق مرة أخرى ,

 i(14الشكل )سيرجع المثلث االخضر الذي يوجد في شريط التصويت كما في 

 عرض نتائج إجابات الطالب  3.3

  يقوم المحاضر بالضغط( على زرB في الريموت ) وسيظهر له رسم بياني األزرق,

يوضح النتائج من حيث النسبة المئوية لإلجابة عن كل خيار وعدد الطالب كما في الشكل 

(16i ) 
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   : الرسم البياني لنتائج التصويت(26) الشكل 

 تحديد الخيار الصحيح لإلجابة 3.3
 

( في الريموت األزرق  ,لتنقل بين Eبالضغط على زر ) التدريس هيئة عضويقوم 

الخيار الصحيح وسيتغير لونه في الرسم البياني الى اللون األخضر  الخيارات لتحديد

 ( 16i, كما في الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح آلية( "4النقطة )*الى هذه المرحلة نكون قد انتهينا من عملية طرح السؤال و يمكن تكرار 

لطرح المزيد من األسئلة , ولعرض التقارير الخاصة بالطالب و من هذا الدليل  "األسئلة

 i (i>grader.exe) تطبيقاالمتحانات التي سبق عملها نستخدم 
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 (igrader.exe) تطبيق تشغيل :(27) الشكل

 (igrader.exe) النافذة الترحيبية :(21) الشكل

 

 (i>grader) التقاريراالطالع على   -3

 (i>grader.exeنستخدم لعرض التقارير الخاصة بالطالب والنتائج عن طريق تطبيق )

 (igrader.exe) برنامج تشغيل 3.1

i 

 الملف ) اذهب الىiclicker Win 

v6.2 الذي تم نسخة سابقا ,وقم بفتحة  )

 ستجد في بالضغط مرتين عليه,

والذي (  igrader) تطبيق المحتويات

سابقاا ,قم بفتح تطبيق  تم التنويه عنه

(igrader.exe بالضغط مرتين على )

 (11iموضح بالشكل )االيقونة كما هو 

 

 

  

 اختيار المقرر لعرض التقارير 3.2

 ( عند تشغيلigrader.exe ستظهر لك )

الترحيبية للتطبيق , ويوجد فيها  نافذةال

كما قائمة بالمقررات التي تم انشائها سابقا 

 i(18في الشكل )

  ,ولعرض التقارير الخاصة باالمتحانات

اعمل تضليل لمقرر المقصود بالضغط 

واحدة من القائمة ومن ثم اضغط عليه مرة 

 i( Chooseعلى زر)

 

 

 

 

*القائمة الموجودة في النافذة الترحيبية تحتوي على مقرر و احد الذي تم انشائه, وفي حالة 

iانشاء اكثر من مقرر ستشاهد القائمة تحتوي جميع المقررات المنشئة 
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 (igrader) الرئيسية الصفحة :(21) الشكل

 التقارير إعدادات نافذة :(12) الشكل

 

 التقارير عرض  3.3

  بعددددددددددددد ال ددددددددددددغط علددددددددددددى

تظهر الصدفحة  (Chooseزر)

وتظهدددر , (igrader)الرئيسدددية 

ألجهزة التحكم عن  (IDفيها الـ)

بعددد الخاصددة بددالطالب و التددي 

ويمكدددددن شددددداركت باتجابدددددات 

اظهار أسماء الطالب على هذه 

القائمة عند ربط أسماء الطالب 

الددددتحكم, ألجهددددزة  (IDبالددددـ)

المحا درات التدي تمدت  وكذلك

فيها االمتحانات موثقة بالتداري  

 الهجري
 (.21كما في الشكل ) 

 

  لعددرض التقددارير ا ددغط علددى

ايقونة التقارير التدي علدى شدكل 

رسددددم بيدددداني والمو ددددحة فددددي 

وسدتظهر لدك نافدذة (21الشكل )

ويمكنددك مددن  إعدددادات التقددارير

خاللهدددددددا تحديدددددددد المعلومدددددددات 

الخاصة بدالطالب التدي سدتظهر 

,بعددد تحديددد معلومددات  بالتقددارير

المددراد عر ددها , ا ددغط علددى 

كمدددددا هدددددو مو ددددد  " OKزر "

 (.12بالشكل )

 

 

( ألجهزة التحكم الخاصة بالطالب باالسم والرقم الجامعي للطالب ID*سيتم شرح كيفية ربط الـ)

 الحقاً.
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 التقارير ملخص نافذة :(12) الشكل

 المحا رات التي تم استخدام النظام فيها :(11) الشكل

 لألسئلةالتقرير المفصل  :(12) الشكل

  لك نافذة بعد تحديد االعدادات للتقرير ستظهر

ملخص التقارير وتحتوي على ثالثة روابط يمكن من 

 . (12كما هو في الشكل ) خاللها استعراض التقارير

 " الرابط األول Term/Session Summary and 

Review مصنفة  " يتم عرض جميع االمتحانات

,حيث يمكن الفصل الدراسي في حسب المحا رات

استعراض جميع األسئلة و إجابات الطالب بالنسبة 

لإلجابة الصحيحة على مستوى الشعبة بشكل عام 

 بدون بيانات الطالب .
 

  عند ال غط على هذا الرابط ستظهر لك صفحة انترنت

تو   جميع المحا رات التي طرح فيها االختبارات 

 ( .11كما في الشكل ) عن طريق النظام موثقة بالتاري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و عند اختيار محا رة معينة يمكن عرض جميع األسئلة التي طرحت فيها مو حة

بجميع التفاصيل )السؤال ,عدد الطالب الذين جاوبوا ,النتائج الصحيحة و الخاطئة لكل 

 2(12رقم ) سؤال( كما هو مو   بالشكل
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 كيفية فت  نافذة التعديل :(12) الشكل

 نافذة التعديل :(12) الشكل

  الثاني الرابطعند ال غط على " Student Voting Data " ( 12كما هو في الشكل ) 

 نات حسب المحا رة .اشامل بيانات  الطالب و اجاباتهم في االمتح يتم عرض تقرير

  الرابط الثالث "عند ال غط على Cumulative Scores  " ( 12كما هو في الشكل  ) 

 . في كل الفصل الدراسي الطالب  حسب  عن االمتحانات يتم عرض تقرير

 التعديل على التقارير 3.3
يمكنك عمل تعديل على محتويات التقارير كحذف أسئلة معينة او محا رات و كذلك 

 تغيير اسم المحا رة و اسم السؤال)االمتحان( و تغيير اتجابة الصحيحة .

  الرئيسية الصفحةالى اذهب (igrader)  و ع مؤشر ,

المدددددداوا علددددددى العمددددددود اسددددددفل اسددددددم المحا ددددددرة 

(Session المدددراد التعدددديل عليهدددا , وا دددغط مدددرتين)

 .لفت  نافذة التعديل (12)متتاليتين كما في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 ما يلي : عمل,يمكن  (12كما في الشكل ) عند فت  نافذة التعديل للمحا رة المحددة 

 عنوان المحا رةتعديل  -2

 عنوان السؤالتعديل  -1
 ة للسؤالحاتجابة الصحيتعديل  -2
 حذف السؤال -2

 حذف المحا رة -2

   ( بعد االنتهاء من التعديل ا غطSet and Close) 
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 ادخال األسماء واألرقام الجامعية :(16) الشكل

 الجامعية   وارقام الطالبالتحكم عن بعد بأسماء  أجهزةربط  -3

 

وارقامهم الجامعية  بعد باسماهميتم تسجيل الطالب في البرنامج وربط أجهزة التحكم عن 

 بخطوتين .

 

 ادخال أسماء الطالب و ارقامهم الجامعيةاوالً : 

  افت  تطبيق(iclicker.exe)  وقم باختيار المقرر ,و من الصفحة الرئيسية لتطبيق

iclicker " اختار من الشريط  العلوي ,Course اختار "  ومن ثم"Open Roster "

 . (Notepadوسيظهر لك ملف )

 : اذهب الى اخر النص و قم بإ افة األسماء و األرقام الجامعية على النحو التالي 

 

 ) االسم األول , االسم االخير , الرقم الجامعي ( 

 

  مدخالت.و يجب و ع فاصله بين المدخالت و كذلك يجب ان يكون هناك ثالث 

  ادخل األسماء باللغة اتنجليزية 

  عند االنتهاء من ادخال األسماء اذهب القائمة )ملف( و من ثم ا غط )حفظ( كما هو

 .  بالكامل  iclicker( , و بعد ذلك قم بأغالق تطبيق 16مو   بالشكل )
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   الجامعية وارقامهم الطالب بأسماء بعد عن التحكم أجهزة ربط :(17) الشكل

 ثانياً: ربط أجهزة التحكم عن بعد بأسماء الطالب وارقامهم الجامعية 

 

 .  هناك طريقتين لربط أجهزة التحكم عن بعد بأسماء الطالب وارقامهم الجامعية

   iclickerعن طريق تطبيق  -0

  افت  تطبيق(iclicker.exe)  وقم باختيار المقرر ,و من الصفحة الرئيسية

 "  ومن ثم Session, اختار من الشريط  العلوي " iclickerلتطبيق 

 "loan Clickers"اختار

 ( ستظهر لك نافذةloan Clicker(قم بإدخال الـ )ID لجهاز التحكم عن بعد )

" اسم الطالب Studentن ثم اختار من "", ومRemote IDالخاص بالطالب "

 .(17كما في الشكل ) المعني والذي تم إدخال بياناته مسبقا

  وبعد ذلك قم بال غط على"Save" . 

  من عملية الربط و عند عرض التقارير  أنهينانكون هنا قدigrader   سوف

 تظهر النتائج باسم الطالب و رقمة الجامعي

 . يجب تكرار هذه العملية لكل طالب 
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 تم ا افتها  األسماء التي :(11) الشكل

  igraderعن طريق تطبيق  -5

 

  وذلك لجلب في هذا المقرر يجب عمل أي عملية تصويت االسهل,وكن بدايةً  هذه الطريقةتعد 

 .الخاصة بالطالبلجميع أجهزة التحكم عن بعد  IDالـ

  تطبيق افت (igrader.exe )الرئيسية الصفحة وستظهر,  المقرر باختيار وقم 

 .igrader لتطبيق

  تالحظ في الصفحة الرئيسيةigrader جميع أسماء  رفي العمود األول من اليسا

لجميع  IDالـالطالب الذين تم ا افتهم على البرنامج في الخطوة األولى و كذلك 

التي شاركت في التصويت كما هو مو   بالشكل  أجهزة التحكم عن بعد

(11.) 
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 (  Unregistered Clicker) نافذة :(11) الشكل

 

 قم باختيار الـID   ال غط مرتين عليه من بالتحكم عن بعد المراد ربطة لجهاز

 (.11كما في الشكل )  (Unregistered Clicker)القائمة , وستظهر لك نافذة 

 

 . قم بأختيار اسم الطالب المعني بجهاز التحكم هذا 
 

 " ومن ثم ا غطSave" 

 

 . يجب تكرار العملية لجميع الطالب 
 

 


