
الشروع في العمل

وكالة العمادة للشؤون الفنیة
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مقدمة
لنتعرف علیك

Presenter
Presentation Notes
Introduce yourself



:برنامج الدورة

ما ھو نظام البالك بورد ؟•
.كیفیة الدخول الى النظام•
.تصمیم المقرر الدراسي•
.الواجبات•
.لوحة التحكم•
األدوات•

لوحة اإلعالنات–
لوحة المناقشات–
إرسال برید إلكتروني–
–Blackboard Collaborate Ultra.)الفصول االفتراضیة(
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تعریف

ما ھو نظام البالك بورد ؟
ھو نظام إدارة التعلم على شبكة اإلنترنت ُصمم لدعم وتنظیم المقررات الدراسیة

نظام البالك بورد یوفر مجموعة متنوعة من الخدمات و . على شبكة اإلنترنت
.األدوات والمیزات إلثراء المجاالت التعلیمیة



5

كیفیة الدخول الى نظام 
البالك بورد

Presenter
Presentation Notes
Introduce yourself



.الجامعة الدخول الى الصفحة الرئیسیة لموقع •
.البوابة الداخلیةالضغط على أيقونة •
) .الوصول السريع ( بورد من خالل اختیار أيقونة البالك •
)  MU LOGIN( الضغط على السھم الموجود أسفل تسجیل الدخول واختیار •

.وسیتم تحويلك على صفحة الدخول الموحد 
.  االيمیل الجامعي : المستخدمادخال اسم •
.الجامعي بااليمیلالخاص الباسوورد: كلمة المرور •

6

كیفیة الدخول الى نظام البالك بورد



نظرة عامة



المقررات الدراسیة•
اإلعدادات•

قائمة االنتقال

Presenter
Presentation Notes
Student View might show My Grades Icon if there is a grade to be reviewed



التبويب•
الوحدات•

الصفحة الرئیسیة



الصفحة الرئیسیة•
قائمة المقرر الدراسي•
لوحة التحكم•

تصمیم المقرر الدراسي



.تخصیص الصفحة الرئیسیة•

الصفحة الرئیسیة



إضافة وحدة نمطیة الى الدورة التدريبیة•

الصفحة الرئیسیة



في وضع التحرير. قم بالدخول الى الصفحة ، تشغیل�
.الرئیسیة من القائمة

النقر على . .ةإضافة وحدة نمطیة الى الدورة التدريبی�

اختیار. .إضافةالوحدة النمطیة المناسبة والنقر على �

النقر على . .موافق�

إضافة وحدات الى الصفحة الرئیسیة: تطبیق

Presenter
Presentation Notes
If a module with content is removed, when the module is added again, the content is regenerated.  QUICK STEPS:  Adding and Removing Modules1  In Edit Mode, access the Home Page.2  Click Add Course Module.3  From the Add Module page, to add a module, select the check box; to remove a module, clear the check box.4  Click Submit.



قائمة المقرر الدراسي
قائمة المقرر الدراسي تظھر•

في الجانب األيمن للصفحة
الرئیسیة للمقرر وتحتوي

على ارتباطات لألدوات 
والخیارات داخل المقرر 

.الدراسي

ر التصنیفات لقائمة المقر•
الدراسي يمكن أن تختلف 

من مقرر الى مقرر دراسي 
.آخر

إضافة–
حذف–
إعادة تسمیة–
إخفاء–
إعادة ترتیب–

Presenter
Presentation Notes
As the Course Menu is created, you will work in Edit Mode. Edit Mode allows you to view all the instructor functions.When Edit Mode is in the ON position, all instructor functions are available. When Edit Mode is in the OFF position, you will see what students see.When Edit Mode is ON, the Course Menu’s Create Item function is available.*Note: In this workshop, the phrase “in Edit Mode” refers to Edit Mode being ON, showing all the instructor’s functions.



من قائمة المقرر الدراسي•
•Instructor Resourcesيجب أن تكون مخفیة.

)إيقاف تشغیل / تشغیل(وضع التحرير •

إخفاء و إظھار المحتوى

Presenter
Presentation Notes
(e.g.) issue 



قائمة المقرر الدراسيأنشطة: تطبیق

منطقةفي قائمة المقرر الدراسي في صفحة المقرر الدراسي إضافة •
.contentمحتوى 

يكون بناء على تصمیم المقرر contentاسم لمنطقة المحتوى إضافة •
:الدراسي

.أسابیع، فصول، محتويات المقرر–

.الى قائمة المقرر الدراسيأداة التقديرات إضافة•

الى قائمة المقرر الدراسيرابط خارجي إضافة •

–http://help.blackboard.com

الى قائمة المقرر الدراسي صفحة الطالبخط فاصل إضافة •

إعادة ترتیب محتويات قائمة المقرر الدراسي•

.عرض النتائج من خالل العرض كطالب•

Presenter
Presentation Notes
Explain designing storyboards and then mapping them to the Blackboard Learning System Course Menu.Demonstrate how to add items to the course menu.



إنشاء المحتوى



إدارة الواجبات بكفاءة أكبر



دورة حیاة الواجبات في البالك بورد

ینشئ المعلم الواجب

الواجبات 
تكون 
متوفرة 

للطالب عبر 
منطقة 
المحتوى

الطالب 
یكمل 
الواجب

OR
یدخل المعلم 
الى الواجبات 

عبر مركز 
التقدیرات

یقوم المعلم 
بوضع التقدیر 

النھائي 
والتعلیق

یقوم المعلم 
، بالتقدیر

وإعادتھ 
للطالب إلعادة 

تقدیمھ یستعرض 
الطالب 
الدرجات 
والتعلیق

یطلع الطالب 
على الدرجة 
النھائیة 
والتعلیق



إنشاء الواجبات

في وضع . .المحتوى، الدخول الى تشغیل التحرير�

في شريط إجراءات المحتوى، النقر على . .التقییمات�

في القائمة، النقر على . .واجب�

Presenter
Presentation Notes
Assignments are created in Content Areas, but can also be added to learning modules and folders. Any instructions and file attachments that students need to complete the assignment are added at the time of creation. QUICK STEPS:  Creating Assignments in a Content Area1  In Edit Mode, access the Content Area.2  On the Content Area’s Action Bar, click Evaluate.3  On the drop-down list, select Create Assignment.4  On the Create Assignment page, enter a Name.5  Add Instructions for the assignment, if desired. Format the text with the Text Editor, if desired.6  Optionally, Browse for a file from your local computer or to link to from the Content Collection. Confirm your choice by clicking Attach File.7  Enter Points Possible.8  Select the checkbox to Make the Assignment Available. Select more options for Availability, if desired.9  Optionally, select a Due Date. 10 Select the radio node by the intended Recipients.11 Click Submit.s



إنشاء الواجبات



إنشاء الواجبات



.اإلسمكتابة •
.اإلرشاداتإضافة •
)اختیاري(إرفاق ملف •
)النقاط المحتملة(التقديراتإضافة •
.الواجبإتاحة•
.عدد المحاوالتخیارات •
عند إتاحة الواجب وفي حالة السماح بأكثر من :مالحظة •

خر محاولة واحدة للطالب فإن مركز التقديرات يقوم باختیار آ
يمكن استخدام المحاوالت األخرى عن . محاولة واعتمادھا

.طريق تعديل في عمود التقدير في مركز التقديرات
.االستحقاقتواريخ •
.المستلمونتحديد •

إنشاء الواجبات



.المجموعات•
فقطيتم تسلیم الواجبات عبر البالك بورد •
لة ال يتم استالم أي واجب عبر البريد اإللكتروني أو أي وسی•

أبداً أخرى 

لماذا ؟

نقاط مھمة عن الواجبات



تشغیل. .في قائمة المقرر الدراسيالمحتوىوضع التحریر، النقر على �

في شریط إجراءات المحتوى، اختیار . .التقییمات�

من قائمة التقییمات ، اختیار . .واجب�

في صفحة . .االسم، كتابة انشاء واجب �

إضافة . . إذا كان ھناك رغبة في ذلكتنسیق النص ).إذا كان مطلوب(للواجب اإلرشادات�

، Content Collectionعن طریق استعراض جھازك الكمبیوتر أو عن طریقإرفاق ملف ) اختیاري(�.
.إرفاق ملفأكد اختیارك بالنقر على 

إضافة. )التقدیرات(النقاط المحتملة �

اختیار. )في حال الرغبة بذلك(، واختیار العدید من الخیارات لإلتاحة إتاحة الواجب�

اختیار. )اختیاري(تاریخ االستحقاق �
تحدید . .المستلمون��
النقر على . .إرسال��

إنشاء واجب: تطبیق 



SafeAssignment



SafeAssignment

للتحقق من احتمالیة وجود SafeAssignيتم استخدام•
ة يتم من خالله مقارن. انتحال في الواجبات المرسلة

الواجبات المقدمة بمجموعة األبحاث األكاديمیة وذلك
للتعرف على مناطق التطابق بین الواجب المقدم 

.واألبحاث الموجودة

Presenter
Presentation Notes
SafeAssign is now integrated into regular Blackboard Learn assignments.With the integration between SafeAssign and regular assignments, almost all of the regular assignment features are available with the SafeAssign service



SafeAssignالواجبات و

الفوائد واالختالفات

.مراجعة حلول الطالب للتأكد من عدم وجود انتحال•

.النصتساعد الطالب لمعرفة كیفیة التوثیق بالمراجع والمصادر بدال من إعادة صیاغة•

مقارنة الواجبات المقدمة بمجموعة األبحاث األكاديمیة وذلك للتعرف على نقاط •
.التطابق بین الواجب المقدم واألبحاث الموجودة



SafeAssignmentانشاء 

تشغیل. مقرر في قائمة الالمحتوىوضع التحرير، النقر على �
.الدراسي

في شريط إجراءات المحتوى، اختیار . .التقییمات�

من قائمة التقییمات ، اختیار. .الواجب�



SafeAssignmentانشاء 

Presenter
Presentation Notes
Title : Type a title for the SafeAssignment.Points Possible : Type the points possible for the SafeAssignment. This value is shared with the Grade Center column created for the SafeAssignment.Text : Type instructions for completing the SafeAssignment.Available : Select whether the SafeAssignment is visible to students.Available Dates : Use these controls to set the date range when students can interact with the SafeAssignment. You can set only a start date or only an end date.Drafts : Allows students to validate their paper without submitting it to the institutional database. This is useful as an instructive tool to help students learn how to attribute papers properly. You have access to see draft submissions.Students Viewable : Determines whether or not students are allowed see the report generated when their papers are submitted.Urgent Checking : Sets papers to a high priority in the queue.Optional AnnouncementCreate : Select Yes to create an announcement about the SafeAssignment.Subject : Type a subject for the announcement.Message : Type a message for the announcement.



الملفات المدعومة

•SafeAssign وھذا يشمل. فقط أنواع الملفات القابلة للتحويل إلى نص عاديتدعم
DOCX،DOC،PPT،PPTX،PDF،TXT،ODT،RTF،HTML: أنواع الملفات التالیة

.HTMو

.Excel: البیانات مثلجداول ال يتم دعم ملفات •

•SafeAssign الملفات المضغوطةيقبل أيضاZIP التي تطابق أي باإلضافة الى الملفات
.من أنواع الملفات ھذه



SafeAssignدعم اللغة في 

تمد ال يتم توفیر دعم رسمي للغات األخرى غیر اإلنجلیزية واللغات التي تع•
.على اللغة الالتینیة في ھذا الوقت

Presenter
Presentation Notes
الإيطالية والفرنسية والكتلانية والرومانية والإسبانية والبرتغالية لغات تعتمد على اللغة اللاتينية:



افضل الممارسات

.توضیح االنتحال للطالب•

.بالمصادراالستشھاد معرفة كیفیة •

.وضع وتدوين مالحظات المعلم على الواجبات عند تصحیحھا•

.المراجع التي تم االقتباس منھانسخ من تقديم من الطالب تتطلب •



.ورة ادناهتوسیع كل أداة في لوحة التحكم عبر النقر على السھم كما في الص•

لوحة التحكم



نظرة عامة•
إظھار وإخفاء األدوات •
E-books)(الكتب اإللكترونیة •

.تفعیل األستاذ-

أدوات



أدوات الدورة ، و من قائمة لوحة التحكمفي •
.رسائل إعالم، اختیار التدریبیة

.إنشاء إعالنالنقر على •
.الرسالةومضمون الموضوعإضافة •
د مدة إظھار اإلعالن سواء بتاریخ مقیإختیار•

.قاتأو بدون تقیید، أو تحدید التواریخ و األو
.إرسالاختیار •

إنشاء رسائل اإلعالم

Presenter
Presentation Notes
Use the Announcements tool to provide students with the latest news about the course. If the Home Page includesthe What’s New and To Do modules, students will already be alerted to new content, new assignments, and so on. Therefore, consider create announcements only for items that will not appear in the modules.  QUICK STEPS:  Creating an Announcement1  On the Control Panel, under Course Tools, select Announcements.2  Click Create Announcement.3  On the Create Announcement page, enter the Subject and the Message.4  Choose whether to display the announcement permanently, or select date check boxes and enter dates and times.5  Click Submit.



أدوات الدورة ، و من قائمة لوحة التحكمفي •
.رسائل إعالم، اختیار التدريبیة

.إنشاء إعالنالنقر على •
الموضوعفي صفحة انشاء إعالن ، إضافة •

.الرسالةومضمون 
أو ،بشكل دائماختیار ما إذا كنت تريد عرض إعالن •

.بالتواريخ واألوقاتتحديد العرض 
إرسالاختیار •

إضافة رسائل اإلعالم: تطبیق



لوحة المناقشات

Presenter
Presentation Notes
A discussion board forum is an area where participants discuss a topic or a group of related topics. Within each forum, users can create multiple threads. A thread includes the initial post and all replies to it. You can create forums and threads to organize discussions into units or topics relevant to your course. 



إنشاء منتدى•
لوحة المناقشات



إنشاء سلسلة رسائل•
لوحة المناقشات



د تتیح التواصل اإللكتروني عبر عناوين البري•
.اإللكتروني الخاصة بأعضاء المقرر فقط

المرفقات، إرسال نسخة ظاھرة، إرسال نسخة مخفیة•
سال البالك بورد ال یحفظ الرسائل المرسلة، ولكن یقوم بإر•

.نسخة الى المرسل
• ً .موضوع الرسالة یحتوي على رمز المقرر تلقائیا

ورداستخدام البريد اإللكتروني الخاص بالبالك ب

Presenter
Presentation Notes
Demonstrate how to send an email from Blackboard.From within the Blackboard Learning System, you cannot send email to anyone who is not a member of the course.Blackboard keeps no record of sent emails. You will receive a copy of your email in the Inbox of your external email account. Keep a copy of important messages in case you need them at a later date.Blackboard will NOT recognize files or email addresses with spaces or special characters such as #, &, %, $, etc. Use only alphanumeric filenames and addresses in Blackboard in general.Do not send email through Blackboard without content in the subject line. Leaving the subject line blank may prevent the message from being delivered.Students can change the email address Blackboard sends to: Course Tools > Personal Information > Edit Personal InformationMany popular email clients, such as Hotmail, Yahoo and AOL, may identify email from Blackboard as junk mail and either automatically delete the email or move it to a junk mail folder. If you have problems, you should check your user preferences or options for settings regarding the handling of junk email. You could also change your email address. 



إرسال بريد إلكتروني

الدخول الى . والنقر أدوات�
.إرسال برید إلكترونيعلى 

في صفحة . إرسال برید �
النقر ، إلكتروني

على مجموعة 
.  بةالمستقبلین المطلو
سوف تظھر صفحة 

.جديدة

Presenter
Presentation Notes
In your Blackboard Learn course, you can send email messages to other course members’ external email addresses. QUICK STEPS:  Sending an Email1  Access Tools and click Send Email.2  On the Send Email page, click the link for the desired recipient group. A new page appears.3  For Select Users or Select Groups, click to highlight the recipients in the Available to Select box and click the right-pointing arrow to move them into the Selected box.4  Enter the Subject and Message.5  Optionally, Attach a file.6  Click Submit.NOTE: From a Blackboard Learn course, you cannot send email to anyone who is not a member of the course.



إرسال بريد إلكتروني
اختیار . ة ونقلھم الى قائمالمستخدمین�

.المستخدمین المحددین
إضافة . .الرسالةومضمونالموضوع �
إرفاق ملف . )اختیاري(�
اختیار . .إرسال�

Presenter
Presentation Notes
To select multiple users in a row, hold down Shift and click. To select users out of sequence, hold down the Control Key and click individual users.Important Tips Blackboard Learn keeps no record of sent emails. You will receive a copy of your email in the Inbox of your external email account. Keep a copy of important messages in case you need them at a later date. Blackboard Learn will NOT recognize files or email addresses with spaces or special characters, such as #, &, %, $, and so on. Use only alphanumeric file names and addresses in Blackboard Learn in general. Do not send email through Blackboard Learn without content in the subject line. Leaving the subject line blank may prevent the message from being delivered.***Dr. C discusses the Email tool.



الدخول الى . .إرسال بريد إلكترونيوالنقر على أدوات�

في صفحة . النقر ، إرسال بريد إلكتروني�
حة سوف تظھر صف. على مجموعة المستقبلین المطلوبة

.جديدة
الختیار . متاحین ثم ، انقر لتظلیل المستخدمین الالمجموعاتأو المستخدمین�

.  لنقلھم الى خانة المستخدمین المحددینالسھم األیسر النقر على 
إضافة . .الرسالةو مضمون الموضوع�
إرفاق ملف . )اختیاري(�
اختیار . إرسال�

إرسال بريد إلكتروني: تطبیق



الفصول االفتراضیة
ل يوفر لوحة دردشات تفاعلیة، ومشاركة التطبیقات و تسجی•

.المحاضرات
:  یحتوي على أربعة أجزاء أساسیة•

قة السبورة، منطقة أداة الصوت والفیديو، منطقة أداة الدردشة ومنط
.یسمح بالنقاش عبر اإلنترنت باستخدام الصوت و الفیدیوالمشاركون 

یوفر العدید من األدوات المساعدة •
.إلدارة المحاضرة

حمیل قبل البدء في االستخدام تأكد من ت•
.برنامج الجافا



الدخول الى الفصول االفتراضیة
من قائمة المقرر أدواتاختیار •

 Blackboardثم ، الدراسي

Collaborate Ultra

:الروابط الموجودة •

.إنشاء جلسة–

الجلسات المجدولة–

.تسجیالت–



إنشاء جلسة

اختیار . .إنشاء جلسة�

تحدید . و معلومات الجلسة �

.خیارات الغرفة

اختیار . حفظ�



تحرير إعدادات الجلسة

بإمكانك تعدیل . قط الصغیرة النجلسة الفصل االفتراضي بالنقر على إعدادات�

.بجانب عنوان الجلسة

ثم اختیار . .من القائمةاإلعدادات تحریر �



إنشاء فصل افتراضي جديد: تطبیق

اختیار . Blackboard Collaborate Ultraثم اختیارأدوات�

إنشاء . :بالخیارات التالیةجلسة جدیدة �

.تبدأ اآلنالجلسة •

.تنتھي بعد نصف ساعةالجلسة •

.منح أذونات كاملةال یتم •

.الرسائل الخاصةعرض•

.حفظالنقر على •

فتح. .الجلسة�



!االستفسارات 
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المصادر



المعلم والطالب
دروس الفیديو•
مجلدات العمیل المشتركة•

http://ondemand.blackboard.com/

On Demand Learning Resources

http://ondemand.blackboard.com/


:المعلم والطالب ومدير النظام
.معلومات عن اخر اصدار•
.معلومات عن المستعرضات المدعومة•
ل عن مواضیع رئیسیة، بحث، جمیع المواضیع والتفاصی: مساعدة الیدوية•

Bb Learn .
https://help.blackboard.com/

Blackboard تعلیمات

https://help.blackboard.com/


•Ask Dr. C ھي خدمة مجانیة لطرح األسئلة واإلجابة خاضعة لإلشراف من
 Blackboardقبل، مجموعة دولیة متخصصة من زمالئك، وعمالء 

http://discussions.blackboard.com

Ask Dr. C

http://discussions.blackboard.com/


Search the Knowledge Base

مجموعة من المقاالت مع حلول لبعض المشاكل الشائعة
http://kb.blackboard.com

•WikiKB
مجموعة من المقاالت مبنیة على المعرفة والمعلومات مع حلول لبعض 

.المشاكل الشائعة

•Maintenance Center
المعلومات التقنیة الحالیة حول المنتجات بما في ذلك 
ل القضايا المعروفة، وثائق اإلصدارات وتكوينات الخادم والعمی

.  المدعومة

•Back to School
المصادر وأفضل طرق التطبیق المتعلقة بصیانة النظام

الدورية، وخطط ترقیة النظام وغیرھا من جوانب إعداد الطالب 
.  وأعضاء ھیئة التدريس للعودة إلى المدرسة

http://kb.blackboard.com/
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شكراً لكم

وكالة العمادة للشؤون الفنیة
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