
الشروع في العمل
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مقدمة

لنتعرف عليك



لنتعرف عليك

:لطفاً دعنا نتعرف عليك من خالل النقاط التالية

.اسمك•

.تخصصك•

.المقرر الذي تقوم بتدريسه•

.خبرتك في استخدام البالك بورد•
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:برنامج الدورة

ما هو نظام البالك بورد ؟•

.كيفية الدخول الى النظام•

.تصميم المقرر الدراسي•

.الواجبات•

.لوحة التحكم•

األدوات•

لوحة اإلعالنات–

لوحة المناقشات–

إلكترونيإرسال بريد –
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تعريف

ما هو نظام البالك بورد ؟

هو نظام إدارة التعلم على شبكة اإلنترنت ُصمم لدعم وتنظيم المقررات الدراسية
نظام البالك بورد يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات و . على شبكة اإلنترنت

.األدوات والميزات إلثراء المجاالت التعليمية
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كيفية الدخول الى نظام البالك بورد



.لموحدالدخول الى الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة عبر نظام الدخول ا•
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كيفية الدخول الى نظام البالك بورد
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قط الدخول من هذا الرابط ف)التعليمي صفحة الدخول الى نظام البالك بورد •
(:التدريبألغراض 

http://lms.seu.edu.sa

***seu: اسم المستخدم•

***seu: كلمة المرور•

.باألرقام المخصصة لك*** استبدل •

معلومات الدخول

http:///


نظرة عامة



الدورات التدريبية•

اإلعدادات•

قائمة االنتقال



التبويب•

الوحدات•

الصفحة الرئيسية



الصفحة الرئيسية1.

قائمة المقرر الدراسي2.

لوحة التحكم3.

تصميم المقرر الدراسي



.تخصيص الصفحة الرئيسية•

الصفحة الرئيسية



إضافة وحدة نمطية الى الدورة التدريبية•

الصفحة الرئيسية



.لقائمةقم بالدخول الى الصفحة الرئيسية من ا, تشغيلفي وضع التحرير1.

.إضافة وحدة نمطية الى الدورة التدريبيةالنقر على 2.

.إضافةالوحدة النمطية المناسبة والنقر على اختيار3.

.موافقالنقر على 4.

إضافة وحدات الى الصفحة الرئيسية: تطبيق



قائمة المقرر الدراسي

قائمة المقرر الدراسي تظهر في •

ة الجانب األيمن للصفحة الرئيسي

للمقرر وتحتوي على ارتباطات 

لألدوات والخيارات داخل المقرر 

.الدراسي

ي التصنيفات لقائمة المقرر الدراس•

ر يمكن أن تختلف من مقرر الى مقر

.دراسي آخر

إضافة–

حذف–

إعادة تسمية–

إخفاء–

إعادة ترتيب–



من قائمة المقرر الدراسي•

•Instructor Resourcesيجب أن تكون مخفية.

(إيقاف تشغيل / تشغيل)وضع التحرير •

من قائمة المقرر الدراسيإخفاء و إظهار المحتوى 



قائمة المقرر الدراسيأنشطة: تطبيق

.contentمنطقة محتوى في صفحة المقرر الدراسي إضافة في قائمة المقرر الدراسي •

:يكون بناء على تصميم المقرر الدراسيcontentاسم لمنطقة المحتوى إضافة •

.المقررأسابيع، فصول، محتويات –

.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 ترتيب محتويات قائمة المقرر الدراسي•

.خالل العرض كطالبعرض النتائج من •



إنشاء المحتوى



إدارة الواجبات بكفاءة أكبر
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دورة حياة الواجبات في البالك بورد

ينشئ المعلم 

الواجب

الواجبات 

تكون 

متوفرة 

للطالب عبر 

منطقة 

المحتوى

الطالب 

يكمل 

الواجب

OR
يدخل المعلم 

الى الواجبات 

عبر مركز 

التقديرات

يقوم المعلم 

بوضع التقدير 

النهائي 

والتعليق

يقوم المعلم 

, بالتقدير

وإعادته 

للطالب إلعادة 

تقديمه
يستعرض 

الطالب 

الدرجات 

والتعليق

يطلع الطالب 

على الدرجة 

النهائية 

والتعليق



إنشاء الواجبات

.المحتوى، الدخول الى تشغيل التحريرفي وضع 1.

.التقييماتفي شريط إجراءات المحتوى، النقر على 2.

.واجبفي القائمة، النقر على 3.



إنشاء الواجبات



إنشاء الواجبات



.اإلسمكتابة •

.اإلرشاداتإضافة •

(اختياري)إرفاق ملف •

(النقاط المحتملة)التقديراتإضافة •

.الواجبإتاحة•

.المحاوالتعدد خيارات •

إتاحة الواجب وفي حالة السماح بأكثر من محاولة واحدة عند :مالحظة •

ن يمك. واعتمادهاآخر محاولة باختيار للطالب فإن مركز التقديرات يقوم 

ز التقدير في مركتعديل في عمود استخدام المحاوالت األخرى عن طريق 

.التقديرات

.االستحقاقتواريخ •

.المستلمونتحديد •

إنشاء الواجبات
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.المجموعات•

فقطيتم تسليم الواجبات عبر البالك بورد •

دا  أبأو أي وسيلة أخرى البريد اإللكتروني ال يتم استالم أي واجب عبر •

لماذا ؟

نقاط مهمة عن الواجبات



.في قائمة المقرر الدراسيالمحتوىوضع التحرير، النقر على تشغيل1.

.التقييماتفي شريط إجراءات المحتوى، اختيار 2.

.واجبمن قائمة التقييمات ، اختيار 3.

.االسم، كتابة انشاء واجب في صفحة 4.

. إذا كان هناك رغبة في ذلكتنسيق النص (.إذا كان مطلوب)للواجب اإلرشاداتإضافة 5.

، Content Collectionعن طريق استعراض جهازك الكمبيوتر أو عن طريقإرفاق ملف ( اختياري)6.

.إرفاق ملفأكد اختيارك بالنقر على 

(التقديرات)النقاط المحتملة إضافة7.

(في حال الرغبة بذلك)، واختيار العديد من الخيارات لإلتاحة إتاحة الواجباختيار8.

(اختياري)تاريخ االستحقاق اختيار9.

.المستلمونتحديد 10.

.إرسالالنقر على 11.

إنشاء واجب: تطبيق 
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SafeAssignment
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SafeAssignment

من احتمالية وجود انتحال فيللتحقق SafeAssignيتم استخدام•

عة الواجبات المقدمة بمجموخالله مقارنة يتم من . الواجبات المرسلة

واجب الالتطابق بين األبحاث األكاديمية وذلك للتعرف على مناطق 

.المقدم واألبحاث الموجودة
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SafeAssignالواجبات و

الفوائد واالختالفات

.مراجعة حلول الطالب للتأكد من عدم وجود انتحال•

ياغة تساعد الطالب لمعرفة كيفية التوثيق بالمراجع والمصادر بدال من إعادة ص•

.النص

اط نقمقارنة الواجبات المقدمة بمجموعة األبحاث األكاديمية وذلك للتعرف على •

.الواجب المقدم واألبحاث الموجودةالتطابق بين 
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SafeAssignmentانشاء 

.يفي قائمة المقرر الدراسالمحتوىوضع التحرير، النقر على تشغيل1.

.التقييماتفي شريط إجراءات المحتوى، اختيار 2.

.الواجباختيارمن قائمة التقييمات ، 3.
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SafeAssignmentانشاء 
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الملفات المدعومة

•SafeAssign نص فقط أنواع الملفات القابلة للتحويل إلىتدعم

،DOCX،DOC،PPT: وهذا يشمل أنواع الملفات التالية. عادي

PPTX،PDF،TXT،ODT،RTF،HTMLوHTM.

.Excel: البيانات مثلجداول ال يتم دعم ملفات •

•SafeAssign الملفات المضغوطةيقبل أيضاZIP باإلضافة الى

.التي تطابق أي من أنواع الملفات هذهالملفات 
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SafeAssignدعم اللغة في 

لى  ويمكن االطالع عاألخرى غير اإلنجليزية دعم بعض اللغات ي•

:اللغات المدعومة من خالل الرابط التالي

https://help.blackboard.com/SafeAssign/Instructor/L
anguage_Support

https://help.blackboard.com/SafeAssign/Instructor/Language_Support
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افضل الممارسات

.توضيح االنتحال للطالب•

.بالمصادراالستشهاد معرفة كيفية •

.وضع وتدوين مالحظات المعلم على الواجبات عند تصحيحها•

.س منهاالمراجع التي تم االقتبانسخ من تقديم من الطالب تتطلب •



.ورة ادناهتوسيع كل أداة في لوحة التحكم عبر النقر على السهم كما في الص•

لوحة التحكم



نظرة عامة•

األدوات إظهار وإخفاء •

E-books))الكتب اإللكترونية •

.تفعيل األستاذ-

أدوات



أدوات الدورة ، و من قائمة لوحة التحكمفي •

.اإلعالنات، اختيار التدريبية

.إنشاء إعالنالنقر على •

.الرسالةومضمون الموضوعإضافة •

د مدة إظهار اإلعالن سواء بتاريخ مقيإختيار•

.قاتأو بدون تقييد، أو تحديد التواريخ و األو

.إرسالاختيار •

إنشاءاإلعالنات



يار ، اختأدوات الدورة التدريبية، و من قائمة لوحة التحكمفي •

.اإلعالنات

.إنشاء إعالنالنقر على •

.لةالرساومضمون الموضوعفي صفحة انشاء إعالن ، إضافة •

د تحدي، أو بشكل دائماختيار ما إذا كنت تريد عرض إعالن •

.بالتواريخ واألوقاتالعرض 

إرسالاختيار •

إضافة اإلعالن: تطبيق
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لوحة المناقشات
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إنشاء منتدى•

لوحة المناقشات
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إنشاء سلسلة رسائل•

لوحة المناقشات



روني عناوين البريد اإللكتتتيح التواصل اإللكتروني عبر •

.الخاصة بأعضاء المقرر فقط

المرفقات، إرسال نسخة ظاهرة، إرسال نسخة مخفية•

سال البالك بورد ال يحفظ الرسائل المرسلة، ولكن يقوم بإر•

.نسخة الى المرسل

• ً .موضوع الرسالة يحتوي على رمز المقرر تلقائيا

استخدام البريد اإللكتروني الخاص بالبالك بورد



إرسال بريد إلكتروني

والنقر أدواتالدخول الى 1.

.إرسال بريد إلكترونيعلى 

إرسال بريد في صفحة 2.

النقر , إلكتروني

مجموعة المستقبلين على 

ة صفحسوف تظهر . المطلوبة

.جديدة



إرسال بريد إلكتروني

ة ونقلهم الى قائمالمستخدميناختيار 1.

.المستخدمين المحددين

.الرسالةومضمونالموضوع إضافة 2.

(اختياري)إرفاق ملف 3.

.إرسالاختيار 4.



.إرسال بريد إلكترونيوالنقر على أدواتالدخول الى 1.

النقر , إرسال بريد إلكترونيفي صفحة 2.

.سوف تظهر صفحة جديدة. على مجموعة المستقبلين المطلوبة

متاحين ثم ، انقر لتظليل المستخدمين الالمجموعاتأو المستخدمينالختيار 3.

.  لنقلهم الى خانة المستخدمين المحددينالسهم األيسر النقر على 

.الرسالةو مضمون الموضوعإضافة 4.

(اختياري)إرفاق ملف 5.

إرسالاختيار 6.

إرسال بريد إلكتروني: تطبيق



!االستفسارات 
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المصادر



:المعلم والطالب ومدير النظام

.معلومات عن اخر اصدار•

.معلومات عن المستعرضات المدعومة•

. Bb Learnالمواضيع والتفاصيل عن رئيسية، بحث، جميع مواضيع •

https://help.blackboard.com/

Blackboard تعليمات

https://help.blackboard.com/
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شكرا  لكم


