
الفصول االفتراضية 
(Blackboard Collaborate)

وحدة التدريب

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد



نقاط العرض

مقدمة وتوفير المصادر •

طريقة الدخول للفصول االفتراضية من خالل المقرر•

انشاء الجلسة •

(الفصل االفتراضي)الدخول للجلسة •

التعرف على الواجهة الرئيسية للفصل االفتراضي•

ضبط اعدادات الصوت•

تسجيل الجلسة•

أدوات عرض المادة العلمية•

تحميل المحتوى•

(السبورة)لوحة المعلومات •

مشاركة التطبيقات•

جولة الويب•

أدوات التفاعل واألذونات•

تسجيل وإغالق الجلسة•



ما هو الفصل االلكتروني
Bb Collaborate 

الدعمالتعاونيالبالكبوردبرنامجيمنحك•

وفيرتخاللمناالفتراضيالفصلبيئةفيتحتاجهالذيالالزم
سطحتطبيقاتفيالمشاركةوخواصالتفاعليالكتابةلوح

أوالمحاضراتتسجيلوالجانبيةالغرفووالوسائطالمكتب
الدورات



خطوات التهيئة الستخدام الفصل 
االفتراضي

ياعداد بيئة مريحة وهادئة مناسبة لبدء المحاضرة من خالل الفصل االفتراض•

.االتصال باإلنترنت•

.تحميل مشغل البيئة االفتراضية للمرة األولى•

باستخدام الجوجل كرومالدخول على بيئة الفصل االفتراضي•

مناسبة الجودة للمشاركة في المحاضرة من " ميكرفون"و" سماعات"توفير •

خالل الفصل االفتراضي وتجنب استخدام

استخدام معالج إعداد الصوت للتأكد من أن الصوت يعمل بشكل صحيح قبل•
.البدء في المحاضرة

أن تذكر أن تشغيل التطبيقات األخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكن•
.يبطئ اتصال اإلنترنت خالل المشاركة في جلسة الفصل االفتراضي



الوصول إلى الفصل 
االفتراضي

من خالل نظام 
Blackboard



الوصول باستخدام الحساب الرسمي

:خاللمنالرسمياالفتراضيالفصلإلىالوصوليمكنك

الخدمات<العزيزعبدالملكلجامعةالمباشرالموقعإلىالدخول
الموحدالدخول<اإللكترونية



المصادر التعليمية



المصادر التعليمية



الدخول إلى المقرر الدراسي



المقررات الدراسية



الدخول إلى النظام واختيار المقرر–تطبيق 

قومي بالدخول إلى النظام ثم اختاري المقرر الدراسي بإتباع الخطوات

:التالية

الدخول على النظام 1.

الذهاب إلى رابط المقررات الدراسية2.

اختيار المقرر الدراسي أو الشعبة التي من ستقدم لها المحاضرة3.

نظام إدارة التعلم << الخدمات االلكترونية << موقع الجامعة 
Blackboardااللكتروني 

المقررات الدراسية<< الواجهة الرئيسية للنظام 



الوصول إلى الفصل االفتراضي

:الدخول على الفصل االفتراضي من خاللبامكانك•

رابط الفصول االفتراضي من القائمة الجانبية للمقرر الدراسي. 1



<< أدوات المقرر الدراسي << أو من خالل لوحة التحكم 

1
2

الوصول إلى الفصل االفتراضي



ةإلنشاء جلسة افتراضي1.

لعرض الجلسات 2.

المسجلة

للدخول على جلسة 3.

افتراضية مجدولة

واجهة إدارة الفصل االفتراضي

مكان جدولة 
الجلسات  3

1

2



يةإنشاء الجلسة االفتراض



إنشاء الجلسة االفتراضية

ادخال اسم الجلسة

ادخال وقت الجلسة 
ODUSكما هو في 



وقت البداية-إنشاء الجلسة االفتراضية



وقت النهاية-إنشاء الجلسة االفتراضية



إنشاء الجلسة االفتراضية
وقت الدخول المبكر



وقت النهاية-إنشاء الجلسة االفتراضية



الدخول إلى الجلسة 
االفتراضية



الدخول إلى الجلسة االفتراضية

1

خطوة التحميل تتم في المرة األولى فقط



الدخول إلى الجلسة االفتراضية



انتظار التحميل 
حتى يكتمل

الدخول إلى الجلسة االفتراضية



الدخول إلى الجلسة االفتراضية



نكمل خطوات 
تنصيب مشغل 

الفصل االفتراضي 

الدخول إلى الجلسة االفتراضية



واالن للدخول على الجلسة 
نضغط على رابط االنضمام 

2

الدخول إلى الجلسة االفتراضية



قم بالضغط مرتين على الملف 

الدخول إلى الجلسة االفتراضية



الدخول إلى الجلسة االفتراضية



الدخول إلى الجلسة االفتراضية



الدخول إلى الجلسة االفتراضية



انشاء الجلسة والدخول إليها–تطبيق 

:قومي بإنشاء جلسة افتراضية ومن ثم الدخول عليها بإتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط الفصول االفتراضية من القائمة الجانبية للمقرر الدراسي1.

اختيار انشاء جلسة وإدخال اسم الجلسة وتاريخها ثم الضغط على ارسال2.

الضغط على اسم الجلسة المراد دخولها3.

الضغط على أيقونة االنضمام إلى الغرفة لتحميل مشغل الغرفة ومن ثم فتحه 4.

<<  إنشاء جلسة << ( الفصول االفتراضية)القائمة الجانبية 
ادخال االسم والتاريخ 

لذي فتح المشغل ا<< االنضمام إلى الغرفة << اختيار الجلسة 
تم تحميله



واجهة الفصل 
االفتراضي



واجهة الفصل االفتراضي
لغة الواجهة حسب نظام التشغيل 

زر التصغير-6شريط العنوان-1

زر التكبير-7شريط القوائم-2

زر اإلغالق-8الصوت/لوحة عرض الفيديو-3

شريط ادوات التعاون-9لوحة المشاركين-4

منطقة عرض المحتوى-10لوحة المحادثة-5

1
2

3

4

5

10

9

8

76



الصوت/ لوحة الفيديو

6

زر توسيع وطي لوحة الفيديو والصوت1.

زر خيارات الفيديو والصوت2.

مساحة عرض الفيديو األساسي3.

ل لمعاينة الصورة قب: معاينة الفيديو4.

عرضها على الطالب

من خاللها يتم (: Video)بث الفيديو5.

عرض صورتك للطالب 

الستخدام المايك (: Talk)زر التحدث6.

ر والتحدث مع الطالب قم بالضغط على ز

ى التحدث وإليقاف المايك أعد الضغط عل

زر التحدث



لوحة المشاركين 

1 2

3

4

5

6

1. زر توسيع وطي لوحة المشاركين

2. زر خيارات لوحة المشاركين

3. عرض اسم المدرب

4. أدوات للتفاعل خالل الجلسة

5. األذونات المتاحة والغير متاحة 

(لجميع المشاركين)بشكل عام 

6. تعرض : قائمة عرض المشاركين

قائمة بأسماء الحضور مع 

تعبيراتهم التفاعلية



لوحة المحادثة

1 2

3

4

5 6

زر توسيع وطي لوحة المحادثة1.

زر خيارات المحادثة2.

عرض المحادثات بين الطالب 3.

والمعلم

إلدخال النصوص وارسالها للشات4.

الغرفة العامة5.

الغرفة الخاصة بين المدربين 6.



لوحة المحادثة

محادثات الطالبات



لزميلتها خاص رسلتطالبة 



شريط 
التحكم 

في 
الصفحات 

وحجمها

شريط التنقل 
وعرض 

الصفحات 
والشرائح

أداوت 
الكتابة 
والرسم

منطقة عرض المحتوى



شريط أدوات التعاون

1 2 3 4 5 6

الستخدام السبورة في عرض المادة ( السبورة)لوح المعلومات 1.

العلمية

البمشاركة التطبيقات لفتح ملف على سطح المكتب وعرضه للط2.

جولة الويب لمشاركة مواقع الكترونية مع الطالب3.

وقت الجلسة)معلومات الجلسة إلعطاء معلومات عن الجلسة مثل 4.

....(قوة اإلشارة–نوع االتصال –

تحميل محتوى من نوع صورة أو عرض بوربوينت5.

زر تسجيل الجلسة6.



ضبط اعدادات الصوت



ضبط إعدادات معالج الصوت



4

ضبط إعدادات معالج الصوت



تسجيل الجلسة



بدء المحاضرة وتسجيلها

الضغط على زر تسجيل -1
(Record ) أو زر ابدأ(Start  )

الموجود في رسالة التذكير 

الضغط على زر التحدث-2
(Talk ) الستخدام

المايكروفون



عرض المادة العلمية



عرض المادة العلمية

:يةيمكن عرض المادة العلمية باستخدام أحد األدوات التال

لمشاركة في العروض : السبورة / لوحة المعلومات
()والرسومات 

ب لمشاركة البرامج على سطح المكت: مشاركة التطبيقات
()

()لمشاركة صفحة انترنت : جولة ويب

()لرفع الصور وملفات البوربوينت : تحميل المحتوى



السبورة/ لوحة المعلومات 



السبورة/ لوحة المعلومات: أوال

إلضافة 
صفحة 
جديدة

مسح 
صفحة

للتحكم في حجم 
السبورة ومالئمتها 

للشاشة
للتنقل بين الصفحات والشرائح

أدوات 
الرسم 
على 

السبورة



مشاركة التطبيقات



مشاركة التطبيقات: ثانيا

تحديد -1
الملف 

المطلوب 
مشاركته 
بعد فتحه

الضغط -2
على زر 
المشاركة

مع االنتباه 
الى عمل  

توسيع 
(Maximize) 

للملف



مشاركة التطبيقات: ثانيا



اللتقاط 
صورة 

ووضعها 
على 

السبورة

لعمل إيقاف 
مؤقت 

للمشاركة

إليقاف 
المشاركة 

نهائيا

رسالة تنبيه 
بالمشاركة

اإلطار 
األصفر يدل 

على 
المشاركة

مشاركة التطبيقات: ثانيا



جولة الويب



جولة الويب: ثالثا

للتنقل بين 
صفحات 
الموقع 

/السابق)
(التالي

إلدخال 
رابط 

الموقع 
المراد 

مشاركته 
مع الطالب

إلجبار الطالب 
على متابعة 
المعلم أثناء 
تنقله على 

الموقع

:خيارات إضافية
نشر الرابط -

في المحادثة 
ليتمكن الطالب 

من الحصول 
عليه 

فتح موقع في -
متصفح خارجي



مثال تطبيقي–جولة الويب : ثالثا



تحميل المحتوى



تحميل المحتوى: رابعا

اختر العرض أو الصورة 
المراد رفعها

اضغط على 
open لرفع

العرض أو اصورة



انتظر عملية 
التحميل

تحميل المحتوى: رابعا



قائمة 
عرض 
الشرائح

شريط 
التنقل 

بين 
الشرائح

عند اغالق قائمة العرض سيظهر شريط : مالحظة

التالية التنقل كما في الشريحة 

تحميل المحتوى: رابعا



بإمكانك التنقل بين 
شرائح العرض من 

خالل زر التالي 
والسابق

تحميل المحتوى: رابعا



مكتبة نقل الملفات



مكتبة نقل الملفات

لرفع الملف من الجهاز 
إلى المكتبة



أدوات عرض المادة العلمية–تطبيق 

:استخدمي أدوات عرض المادة العلمية التالية

السبورة لكتابة معلومات التواصل الخاصة بك1.

تحميل المحتوى لرفع ملف بوربوينت2.

مشاركة التطبيقات لعرف ملف وورد3.

جولة الويب لفتح موقع الجامعة4.

السبورة مشاركة التطبيقات

جولة ويب

تحميل محتوى



أدوات التفاعل واألذونات



أدوات التفاعل

شريط أدوات 
التفاعل

للتفاعل بتعبيرات الوجه

لالستئذان واإلعالم بعدم التواجد 
عند الجهاز

لرفع اليد وطلب المشاركة

أ، أداة االستقصاء لإلجابة بصح أو خط
على حسب النوع )خيارات متعددة 

(المعلميتيحهالذي 



األذونات
األذونات العامة لجميع 

الطالبات

المايكروفونإلتاحة 

إلتاحة الكاميرا

إلتاحة المحادثة في الغرفة العامة

إلتاحة الكتابة على لوحة المعلومات 
(السبورة)

األذونات الخاصة لطالبة 
بعينها

سامية

Hind

إلتاحة مشاركة التطبيقات

إلتاحة جولة الويب



تسجيل وإغالق الجلسة



اغالق الجلسة

:لتسجيل الجلسة بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية

سةالتأكد من خروج كافة االعضاء للتأكد من نشر التسجيل للجل

الضغط على زر التسجيل مرة أخرى إليقافه

الضغط على زر االغالق للخروج من الجلسة



1

2

3

اغالق الجلسة

4



كيفية اخراج الطالب من الجلسة



اغالق الجلسة



المحاضرة بعد نشرها




