وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

دليل استخدام اإلصدارالجديد لبرنامج كليكرز مع نظام إدارة
التعلمLMS -

مركزالتميزفي التعلم والتعليم

1

تحديث ودمج برنامج كليكرز مع نظام إدارة التعلمLMS -
ً
أوال :خصائص ومميزات اإلصدارالجديد iClicker Classic 7
قام مركز التميز في التعلم والتعليم بتوفير إصدار جديد لتطبيق برنامج االستجابة الشخصية وهو ،iClicker Classic 7
ويتميز هذا اإلصدار عن السابق باآلتي:
 -1دمج البرنامج مع نظام إدارة التعلم مما يتيح لعضو هيئة التدريس تحميل قائمة أسماء الطالب بسهولة وربطهم
ا
بأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بهم .وهذه امليزة توفر الكثير من الوقت والجهد لعضو هيئة التدريس بدال من ربط
ا
ا
أسماء الطالب بالطريقة التقليدية (يدويا) في اإلصدار السابق ،ويستطيع عضو هيئة التدريس أيضا استخدام
ُ
البرنامج مع عدد أكبر من الشعب بسهولة.
 -2دمج خاصية التقارير والنتائج مع خاصية إنشاء املقرر في تطبيق واحد ،على خالف اإلصدار السابق الذي يتضمن
تطبيقين منفصلين ( i>clicker applicationو ( )i> grader applicationانظر الشكل رقم )1
 -3سهولة إنشاء تقارير عن أداء الطالب في برنامج مايكروسوفت Excel
 -4إمكانية إرسال تقارير الطالب إلى نظام إدارة التعلم

شكل رقم ()1
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ً
ثانيا :طريقة تشغيل البرنامج
 -1قم بتحميل البرنامج من الروابط أدناه
للويندوز
http://files.iclicker.com/support/K_Saud/K_Saud_iclicker_win7.zip

للماكنتوش
http://files.iclicker.com/support/K_Saud/K_Saud_iclicker_mac7.zip

 -2بعد تحميل البرنامج ستظهر الصفحة أدناه ،قم بالضغط على أيقونة  iClickerكما هو موضح في الشكل رقم ()2

شكل رقم ()2
 -3بعد الضغط على أيقونة  iClickerتظهر لك نافذة ترحيبية للتطبيق خالية من أي مقررات كما في الشكل رقم ()3
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.1
.2

.3
.4
.5
.6

 Createإلنشاء املقررات
 Open Gradebookلعرض النتائج
واستخراج التقارير واستيراد أسماء
الطالب من نظام إدارة التعلم
 Start New Sessionلبدء
التصويت
 Resume Sessionللتصويت في
نفس الجلسة
 Deleteلحذف مقرر
 Settingsإعدادات لربط جهاز
املحاضر وضبط التردد واإلعدادات
األخرى

شكل رقم ()3
ا
 -4إلنشاء مقرر جديد أو عددا من املقررات:
(أ) اضغط على أيقونة  Createكما في الشكل رقم ()4

إنشاء مقرر
جديد

شكل رقم ()4
(ب) بعد اختيار  Createستظهر نافذة لكتابة اسم املقرر املراد إنشاؤه كما في الشكل رقم (.)5
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شكل رقم ()5
(ج) بعد كتابة اسم املقرر ،قم بالنقر على  Createوستظهر الشاشة الرئيسية للبرنامج متضمنة اسم املقرر الذي قمت
بإنشائه كما في الشكل رقم (.)6

شكل رقم ()6
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 -5ربط جهازالتحكم الخاص باملحاضربالبرنامج:
عند النقر على إعدادات (كما في الشكل رقم  )6ستظهر لك شاشة جديدة كما في الشكل رقم ( .)7قم بإدخال الرقم التسلسلي
لجاهز املحاضر (موجود خلف الجهاز من األسفل كما في الشكل  ،)8ثم اختار التردد الذي تريده وليكن ( ،)A Aوبعد ذلك قم
بحفظ االعدادات بالنقر على .Save

شكل رقم ()7
 -6ضبط تردد أجهزة الطالب وكذلك جهازاملحاضر:
 يجب ضبط تردد أجهزة التحكم عن بعد على نفس التردد الذي تم تحديده سابقا في الشكل رقم (.)7
 اضغط على زر ( )Start New Sessionاملوجود في النافذة كما في الشكل ( ،)6وسيظهر لك شريط كما في الشكل
(.)9

شكل رقم ()9

شكل رقم ()8
11
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 إلكمال ضبط التردد ،يجب تشغيل أجهزة الريموت ،ومن ثم يجب الضغط على زر التشغيل
ً
ً
ً
ً
ضغطا مطوال حتى يصدرالجهازوميضا أخضرا ،بعد ذلك يمكن اختيارالتردد الذي تم تحديده
في الشكل رقم (.)7
آلية طرح األسئلة (انظردليل اإلصدارالقديم للبرنامج)
ً
ثالثا :خطوات دمج برنامج كليكرز بنظام إدارة التعلم
 -1ادخل على حسابك في نظام إدارة التعلم ،واختر أحد املقررات التي تدرسها وتريد ربطه ببرنامج كليكرز كما في الشكل رقم
()10

شكل رقم ()10
 -2بعد اختيار املقرر ستظهر لك قائمة بإعدادات إدارة املقرر ،ثم اضغط على الخيار  Course Toolsكما في الشكل رقم
(.)11
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شكل رقم ()11

 -3بعد ذلك ستظهر قائمة منسدلة تحت الخيار  Course Toolsيوجد في أسفلها خيار  i>clicker Instructor Toolsعند
الضغط عليه ستظهر لك صفحة جديدة كما في الشكل رقم (.)12
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شكل رقم ()12
 -4اضغط على الخيار  SSO Security Keyللحصول على اسم املستخدم ومفتاح األمان الذي ستحتاجه الستيراد قائمة
أسماء الطالب في املقرر املطلوب كما في الشكل رقم ( )13والشكل رقم (.)14

شكل رقم ()13
9

شكل رقم ()14

-5

قم بنسخ مفتاح األمان واذهب إلى شاشة برنامج كليكرز واختر  Open Gradebookكما في الشكل رقم (.)15
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شكل رقم ()15
 -6سيظهر مربع حوار بعد ذلك كما في الشكل رقم ( )16واختر األمر .Sync Roster

شكل رقم ()16
11

 -7عند الضغط على األمر  Sync Rosterسيظهر مربع حوار (كما في الشكل رقم  )17يتضمن اسم املستخدم ومفتاح األمان
الذي قمت بنسخة سابقا من نظام إدارة التعلم (راجع الخطوات من  1إلى  5في الجزء الثالث من هذا الدليل).

شكل رقم ()17
 -8بعد إدراج اسم املستخدم ومفتاح األمان ستظهر قائمة بجميع املقررات التي تدرسها ،قم باختيار املقرر املطلوب ثم
اضغط على األمر  Selectوسيقوم البرنامج بتحميل قائمة أسماء الطالب املسجلين في املقرر كما في األشكال ( )18و ( )19و
(.)20

12

شكل رقم ()18

شكل رقم ()19

13

شكل رقم ()20
اآلن أصبحت أسماء الطالب موجودة في برنامج كليكرز ،وبقي ربط أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بهم بأسمائهم .ويشير
اللون األحمرألسماء الطالب إلى أنها غيرمربوطة بأجهزة الريموت الخاصة بهم.
 .9لربط أسماء الطالب بأجهزة التحكم الخاصة بهم ،قم بالنقر على إعدادات في شريط التصويت كما في الشكل ( ،)21ومن
القائمة املنسدلة اختر  Roll call registrationوسيظهر لك مربع حوار يحتوي على أسماء الطالب التي تم تحميلها من
 LMSكما في الشكل (.)22
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شكل رقم ()21

شكل رقم ()22
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 .10إلتمام عملية ربط األجهزة بأسماء الطالب ،ضع ر ً
قما خلف كل جهاز (مثال من  ،)45 - 1ثم اجعل كل طالب
ً
يختار جهازا بحسب رقمه التسلسلي في كشف الحضور .بعد ذلك اجعل كل طالب يدخل الرمز املوجود
تحت اسمه كما في الشكل ( )22ليتم ربط الجهاز باسمه بالضغط على أزرار اإلجابة التي في جهاز الريموت
الخاص به.
 .11بعد ربط أسماء الطالب بأجهزة التحكم الخاصة بهم ستظهر أسماؤهم باللون األزرق وهذا يدل على تسجيلهم؛ كما في
الشكل رقم ( ،)23وتتضمن الشاشة الخيارات التالية:
(أ)  Viewلعرض جميع األسئلة التي طرحت فيها موضحة بجميع التفاصيل (السؤال وعدد الطالب الذين أجابوا عليها
والنتائج الصحيحة والخاطئة لكل طالب) كما تشمل أيضا خيارات لحذف األسئلة ووضع الدرجات.
(ب)  Reportsلعرض التقارير وتصديرها إلى ملف  Excelبشكل مفصل
(ج)  Sync Scoresإلرسال النتائج إلى نظام إدارة التعلم.
(د)  Studentsلبيان الطالب املسجلين وغير املسجلين.

شكل رقم ()23
 .12إلرسال النتائج إلى نظام إدارة التعلم ،اضغط على خيار  Sync Scoresثم تابع الخطوات بالضغط على خيار التالي
واختيار نوع التقرير الذي ترغب به ،وبعد ذلك اذهب إلى نظام إدارة التعلم واختر  Grade Centerثم اضغط على الخيار
 Full Grade Centerكما هو موضح في الشكل رقم (.)24
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شكل رقم ()24
 .13بعد أن تضغط على الخيار  Full Grade Centerستظهر صفحة جديدة تتضمن التقارير املرسلة من برنامج كليكرز كما
هو موضح في الشكل رقم (.)25

شكل رقم ()25
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ً
رابعا :طريقة استخراج التقارير
(أ) استخراج التقاريرمن برنامج كليكرز
 .1نحدد اسم الشعبة ،وننقر على  Open gradebookكما في الشكل (.)26

شكل رقم ()26
 .2ثم نختار  Reportsكما في الشكل ()27

شكل رقم ()27
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 .3بعد اختيار Reportsستظهر شاشة تتضمن إعدادات مقترحة لنوع التقرير كما في الشكل ( ،)28نحدد نوع التقرير
املرغوب والبيانات املطلوبة ثم ننقر على التالي.

شكل رقم ()28
 .4نحدد الجلسات املشمولة في التقرير ثم ننقر التالي كما في الشكل رقم (:)29

شكل رقم ()29
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 .5ستظهر نافذة لتحديد موقع التقرير (نقترح اختيار املوقع االفتراض ي ونكتفي بالنقر على  )select folderكما في الشكل
رقم (.)30

شكل رقم ()30

 .6سيأخذ ا
يسيرا من الوقت لحفظ التقارير

شكل رقم ()30
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 .7بعدها ستظهر نافذة لتحديد التقارير التي ترغب بعرضها وفتحها مباشرة (ويمكن ا
أيضا أن ننتقل ملوقع التقارير
االفتراض ي في الشعبة لنجد التقارير جاهزة) كما في الشكل ()31

شكل رقم ()31

(ب) استخراج التقاريرمن نظام إدارة التعلم LMS
 .1يمكن استعراض التقارير والنتائج املرسلة من برنامج كليكرز باختيار ( Full Grade Centerراجع الخطوات  12و 13
ا
في ثالثا) ،ويمكن تحميل النتائج باختيار  Work Offlineثم  Downloadكما في الشكل ()32

شكل رقم ()32
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 .2بعد ذلك ستظهر شاشة تتضمن إعدادات مقترحة لحفظ النتائج (مثل رقم الجلسة ومكان حفظ النتائج) كما في
الشكل ( ،)33وعند الضغط على  Submitستظهر نافذة تتضمن خيار التحميل  ،Downloadوعند الضغط عليها
سيتم تحميل النتائج على شكل ملف اكسل في املكان الذي قمت بتحديده كما في الشكل (.)34

شكل رقم ()33

شكل رقم ()34
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ً
خامسا :طريقة عرض ربط برنامج كليكرز بنظام إدارة التعلم
من نفاذة االعدادات ،اختر  ،Gradebookوستظهر لك شاشة توضح ما إذا كان املقرر مربوط بنظام إدارة التعلم أم ال.
(أ) شعبة مربوطة بالنظام

املقرر الذي تم ربطه
ب LMS

شكل رقم ()35
(ب) شعبة غيرمربوطة بالنظام

ال يوجد مقرر مربوط
ب LMS

شكل رقم ()36
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للدعم الفني ولالستفسارات ،يرجى التواصل مع املركز عبر العناوين التالية:
بريد إلكتروني

celt@ksu.edu.sa

تلفون

4695856

أو

8050949
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