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ُ
 اإلاقسز ؤلالكترووي  :أوال

 

 ؟  ( Blackboard )الخعلم ؤلالكترووي إدازة  الدخىل إلى اإلاقسز عن طسيق هظام كيف ًخم -1

زم حسجيل الذخىى  م( زم أيقىهت )هظام إداسة الخعل للجامعت، حسجيل الذخىى للمقشس يخم مً خالى الذخىى للصفدت الشئيعيت

 مً قائمت مقشساجو الذساظيت. للمقشس اإلاطلىب

 

 خىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي زغم جأكدي من بسيدي ؤلالكترووي وكلمت اإلاسوز الخاصت به؟أواجه مشكلت في الد -2

 هأمل الخىاصل مع فشيق دعم الىظام عبر:خاى مىاجهخو إلاؽامل في الذخىى إلى هظام إداسة الخعلم ؤلالنترووي في 

د: ال   dedl-bs@pnu.edu.saبًر

 4222101110هاجف: ال

 

 ؟لحاسب آلالياجهاش  عن طسيققسز بالجىال أم البد من الدخىل الدخىل للم نيهل ًمكى -3

للفصىى ( Blackboard Collaborateجثبيذ جطبيق ) الجىاى معمً مخصفذ الىيب في إلى هظام إداسة الخعلم هىصح بالذخىى 

 الافتراضيت. 

 

 أسخاذة اإلاقسز والشعبت والىقذ الري جبدأ فيه اإلاحاضسة؟ مكىني معسفتًكيف  -4

 على صفدت العمادة.  ؤلالنتروهيت اإلاقشس  خقيبت يمنىو معشفت أظخارة اإلاقشس مً )دليل أظخاراث اإلاقشس( اإلاخىفش في

إال في خالت وجىد فصل افتراض ي فالبذ مً الذخىى قبل ، ابخذاء مً يىم ألاخذألاظبىع ىاى طفهى مفخىح  ىقيذ اإلاداضشةجأما 

 للخدقق مً ججهيزاث الصىث والاهترهذ. على ألاقل دقيقت ٥١مىعذ الفصل بـ 

 

 كيف ًمكىني الخىاصل مع أسخاذة اإلاقسز في حال وجىد أي اسخفسازاث؟ -5

صت مً خالى هزا يمنىو الخىاصل مع أظخارة اإلاقشس مً خالى جبىيب سظائل اإلاقشس، خيث يمنىو اسظاى واظخقباى سظائل خا

ألاداة، أو يمنىو الىصىى إلاىخذي الخعاسف والاظخفعاساث ووضع الاظخفعاس الخاص بو وظخقىم أظخارة اإلاقشس بالشد عليو في 

 .(يمنىو الىصىى للىخت اإلاىاقؽاث مً خالى جبىيب اإلاىاقؽاث)أقشب وقذ ممنً 
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 ؟في مقسزاث ؤلاعداد العام دزوسمتى جخم إجاحت ال -6

لىماث اإلاقشس زم جظهش دسوط اإلاقشس جباعا خعب الخىقيذ اإلادذد لهل دسط، يمنىو معشفت جىاسيخ إجاخت الذسوط مً جبىيب مع

 )الخطت الضمىيت( خيث يظهش فيها جذوى بجميع عىاصش اإلاقشس الذساس ي والىقذ اإلادذد لزلو.

 

 الحظذ أن دزوس اإلاقسز ؤلالكترووي جبدأ إجاحتها ًىم ألاحد،  وليس حسب جدولي؟ -7

 جبذأ إجاخت الذسوط لهافت الؽعب بذايت مل أظبىع )يىم ألاخذ(.

 و كخابيا فقط ؟أن مشسوحت صىجيا الدزوس غير اإلاباشسة جكى  -8

 .خعلم ؤلالنتروويعبر هظام إداسة ال اثوملخص  فيذيى اث، وملفتهصي اثعلى ؼهل ملفالذسوط غير اإلاباؼشة مخىفشة 

 

عىدما قمذ باسخعساض أحد عىاصس خسيطت الخعلم الخاصت بالدزس ظهس لي زسالت خطأ "زفض الىصىل" كيف ًمكىني  -9

 عسض هرا اإلاحخىي؟

بعض عىاصش خشيطت الخعلم جهىن مخاخت في وقذ الخق، ظخصبذ مخاخت لو في الىقذ اإلادذد للعىصش، لما يمنىو الخىاصل مع 

اإلاباؼش: الشقم  اإلاقشس علىلنترووي في خاى خذور أ  مؽامل خالى اظخعشا  عىاصش فشيق الذعم الفني في عمادة الخعلم ؤلا

 bs@pnu.edu.sa-dedlعبر البريذ:  أو    4222101110

 

 مىعد اإلاحاضسة فقط؟ في أدزس محخىي مقسزي ؤلالكترووي هل -11

  مهان وصمان خيث أن مدخىي اإلاقشس ظيهىن مخاح خعب الخطت الضمىيت أإلادخىياث اإلاقشس ؤلالنترووي في  يمنىو الىصىى 

ساث ماالخخبا صش مدذدة بفترة صمىيت الظخعشاضهاشس ولو خشيت الخياس بمىعذ دساظت مدخىي اإلاقشس )إال في خالت وجىد عىاللمق

 (.القصيرة و الفصىى الافتراضيت

 

 ؟في الجدول  هل هى بىفس مىعد اإلاحاضسة للمقسز، كيف أسجل حضىزي -11

 مً خالى الخالي: وي غير مشجبط بمىعذ اإلاداضشة في جذولو، يمنىو حسجيل خضىسك ؤلالنتروؤلالنترووي إلاقشس ا

 .أداء الخقييم الزاحي لهافت الذسوط 

 .)خضىس الفصل الافتراض ي اإلاباؼش )إن وجذ 

  في مىخذياث الىقاػالفعالت  اإلاؽاسلت. 

 

 

mailto:dedl-bs@pnu.edu.sa
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 ؟حتى أجمكن من دزاست اإلاقسز ؤلالكترووي ما هى البرهامج الري من الضسوزي جحميله -12

 جبىيب )معلىماث اإلاقشس( زم )إسؼاداث اإلاقشس( زم )اإلاخطلباث الخقىيت(. ًممافت اإلاخطلباث الخقىيت الاطالع على يمنىو 

 

 يف ًخم جقييمي داخل اإلاقسز ؤلالكترووي؟ك -13

 خقييماث(.جذوى )ال :)معلىماث اإلاقشس(  ً خالىمالخقييماث  الاطالع على مافتو منىي

 

 اإلاادة؟ ةكيف هسسلها ألسخاذ، و أًن جكىن الىاجباث والاخخبازاث القصيرة  -14

 قط بىىعين:فهيت، جىجذ اخخباساث قصيرة ال جىجذ واجباث في اإلاقشساث العامت ؤلالنترو

اظخنماله هام وضشوس  لدسجيل خضىسك  ، إال أن( بذون دسجت )اخخباس قصير لغش  الخقييم الزاحي وهى  جقييم ذاحي: -2

 .)خاسطت الخعلم( مً خالىوهى مخاح في مل دسط ؤلالنترووي لهزا ألاظبىع، 

 في جذوى )الخقييماث( في جبىيب )معلىماث اإلاقشس(،  وهى اخخباس مقذس بذسجاث، ومدذد  اخخباز قصير: -1

 ويخصف بالخالي:

 .عذد اإلاداوالث واخذة فقط 

  واخًذا جلى آلاخش.مىفصلت ظئلت مل ظؤاى في صفدت يخم عش  ألا 

 .عذم إمهاهيت الشجىع للعؤاى العابق 

  دقيقت فقط. ٥١مذة الاخخباس 

  بالجذوى الضمني للمقشس وال يمنً أدائه بعذ رلو الخاسيخله جخم إجاخخه في اليىم اإلادذد. 

 )يمنً الىصىى له في وقذ الاخخباس اإلادذد مً جبىيب )الاخخباساث. 

 

 يف ًمكىني اسخكمال الاخخباز؟في حال اهقطاع الكهسباء أو شبكت الاهترهذ أثىاء جأدًت الاخخبازاث في الىظام، ك -15

في خاى خذور خلل فني وقذ الاخخباس، عىذ خل اإلاؽهلت يمنىو الذخىى لشابط الاخخباس مً جذيذ ويمنىو اظخنماى الاخخباس مً 

آخش ظؤاى خذزذ عىذه اإلاؽهلت. في خاى جم خل اإلاؽهلت ومان وقذ الاخخباس قذ اهقض ى يمنىو الخىاصل مع أظخارة اإلاقشس 

 و واجخار ؤلاجشاء الالصم خيث يظهش عىذ الاظخارة مداولت الطالبت وآخش ظؤاى جم ؤلاجابت عليه.رل إليضاح

 

 ما هي طسيقت اإلاشازكت في اإلاىخدًاث؟- -16

للمقشساث  ؤلاسؼاد  الذليل مً خالى الىقش على مىضىع الىقاػ، زم اإلاؽاسلت مً خالى )الشد( أو )الشد باقخباط(، ويخضمً

 العامت ؤلالنتروهيت وصًفا مصىًسا عً طشيقت اإلاؽاسلت.

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/E-learning/Documents/Ecourses/Guide-1.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/E-learning/Documents/Ecourses/Guide-1.pdf
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http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/E-learning/Documents/Ecourses/Guide-1.pdf
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 الفصىل الافتراضيت  ثاهيا:

 

 الجىال؟ ن طسيقعالفصىل الافتراضيت )اإلاحاضسة اإلاباشسة( الدخىل إلى  ًمكىني يفك -17

(، زم الىقش على مخصفذ الىيب في الجىاى، زم الذخىى للمقشس، زم )الذسوط عبر ت الذخىى إلاىقع الجامعرلو مً خالى يمنىو 

 جطبيخيث ظعىىان الذسط، 
ً
ق مؽغل خظهش لو )خاسطت الخعلم( وجخضمً سابط )الفصل الافتراض ي( بالىقش عليه يفخذ لو جلقائيا

 على الجىاى. ( والز  يجب جثبيخه معبًقاBlackboard Collaborateالفصىى الافتراضيت )

 

 كيف ًمكىني الخعسف على مىاعيد الفصىل الافتراضيت؟- -18

 افتراضيً 
ً
فعيخم اليىم و العاعت (  )ا مباؼًشا مدذدة في )الجذوى الضمني( للمقشس، أما الخىقيذ الفعليألاظابيع التي جخضمً فصال

 )أخباس اإلاقشس(. ً خالىمؤلاعالن عىه 

 

 ما هي طسيقت اإلاشازكت في الفصىل الافتراضيت؟ -19

أظخارة اإلاقشس، لو (، وفق الصالخياث التي جمىدها Poll( أو الخصىيذ )Talk( أو الخدذر )Chatمً خالى اإلاؽاسلت في اإلادادزت )

 .الخفاعل في جلعاث الفصىى الافتراضيتللمقشساث العامت ؤلالنتروهيت وصًفا مصىًسا عً طشيقت  ؤلاسؼاد  الذليل ويخضمً

 

 هفس وقذ اإلاحاضسة اإلاحددة في الجدول؟ جكىن فيالافتراض ي واإلاشازكت في اإلاىخدي هل الدخىل في الفصل  -21

 .الذخىى للفصل الافتراض ي يهىن في هفغ الخىقيذ اإلادذد في )أخباس اإلاقشس ( و)خاسطت الخعلم( 

 أما اإلاؽاسلت في اإلاىخذياث فهي مفخىخت في أ  وقذ. 

 

 ؟اغيابًحدسب ذلك ثىاء الفصىل الافتراضيت هل أالاهترهذ   في حالت اهقطاع- -21

يخضح ألظخارة اإلاقشس الطالباث اللىاحي يعاهين مً ضعف الاجصاى، وعىذ اهقطاع الاهترهذ يمنىو الذخىى مشة أخشي، وفي خاى 

 جو ووضحي لها ظبب خشوجو مً الفصل الافتراض ي.ظخارأمع  ىمي بالخىاصلقحعزس رلو 

  

 

 

 

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/E-learning/Documents/Ecourses/Guide-1.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/E-learning/Documents/Ecourses/Guide-1.pdf
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كيف ًمكىني  و  ما هي البياهاث اإلاطلىبت هىاعىد الدخىل إلى جطبيق الفصىل الافتراضيت جظهس لي الشاشت الخاليت ،   -22

 ؟ الدخىل إلى الفصل الافتراض ي

 
 

 
ً
 Blackboard، هىصح بالذخىى للمقشس مً خالى )مخصفذ الىيب( في الجىاى، مع جثبيذ الخطبيق )ال يخم الذخىى للخطبيق مباؼشة

Collaborate ) .فتراض ي( مً )خاسطت الخعلم( للذسطعىذ الىقش على سابط )الفصل الا  يللفصل الافتراض  جلقائيا هقلو خيث ظيخم 

 في الىقذ اإلاعلً عىه مً خالى أظخارجو عبر ) أخباس اإلاقشس ( .فقط ، والز  ظيهىن مخاخا 
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 ؤلالكترووي الدعم الفني لىظام إدازة الخعلم  ثالثا:

 

 إدازة الخعلم ؤلالكترووي؟ ما هى هظام -23

هى هظام يعخخذم إلداسة العمليت الخعليميت في أ  ميؽأة حعليميت، إر يقىم أظخار اإلاقشس بئجاخت مدخىي اإلاقشس ومخابعت أداء 

 الطالباث، ومشاقبت لفاءة العمليت الخعليميت مً خالى إوؽاء الاخخباساث والىاجباث وغيرها مً أدواث الخقييم.

 ( من خازج الجامعت؟Blackboardي الىصىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي )هل ًمكىن -24

 وعم يمنىو الىصىى إلى )هظام إداسة الخعلم( في أ  مهان جخىفش فيه خذمت الاهترهذ.

 (؟Blackboardكيف ًمكىني الىصىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي ) -25

 " عً طشيق الىقش مباؼشة على الشابط الخالي:Blackboard"يمنىو الىصىى إلى )هظام إداسة الخعلم( 

https://lms.pnu.edu.sa 

 أو عً طشيق:

   :الزهاب إلى مىقع الجامعت مً خالى الشابطhttp://www.pnu.edu.sa 

 يقىهت )هظام إداسة الخعلم(ومً زم الىقش على أ 

  

 (؟Blackboardما هى اإلاخصفح الري ًىصح باسخخدامه للدخىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي ) -26

 .Firefoxأو  Google Chromeمخصفذ هى اإلاخصفذ الز  يىصح باظخخذامه لخىافقه مع الىظام 

 

 (؟Blackboardكترووي )كيف ًمكىني حسجيل الدخىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلال -27

 ومً زم اجباع 
ُ
يمنىو حسجيل الذخىى إلى )هظام إداسة الخعلم ؤلالنترووي( بعذ جألذك مً جفعيل البريذ الجامعي الخاص بو أوال

 آلاحي:

 )اظم اإلاعخخذم: الجضء ألاوى مً البريذ الجامعي )سقمو الجامعي فقط 

 جامعيملمت اإلاشوس:  ملمت اإلاشوس الخاصت بالبريذ ال 

 

 

 

https://lms.pnu.edu.sa/
https://lms.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/
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 ماذا أفعل عىد وسيان كلمت اإلاسوز الخاصت بي؟ -28

 يمنىو اظخعادة ملمت مشوس البريذ ؤلالنترووي الخاص بو عً طشيق الىقش مباؼشة على الشابط الخالي:

https://ws.pnu.edu.sa/Adupdate/homead.aspx 

 يق:أو عً طش 

 لزهاب إلى مىقع الجامعيا http://www.pnu.edu.sa 

 لىقش على أيقىهت " إداسة البريذ الجامعي"ا 

  :في خاى اظخمشاس مؽهلت بشيذك الجامعي قىمي بمشاظلت البريذ الخاليucc@pnu.edu.sa 

  

   به؟أواجه مشكلت في الدخىل إلى هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي زغم جأكدي من بسيدي ؤلالكترووي وكلمت اإلاسوز الخاصت  -29

 dedl-bs@pnu.edu.saيشجى الخىاصل مع فشيق دعم الىظام بعمادة الخعلم ؤلالنترووي عبر البريذ: 

  4222101110مل الشظميت: أو الاجصاى عبر الهاجف اإلاباؼش خالى ظاعاث الع

ت؟ -31  ما الطسيقت لخغيير لغت الىظام من اللغت العسبيت إلى ؤلاهجليًز

 عً طشيق اجباع الخطىاث الخاليت:

 قىمي بفخذ مىطقت الخىقل العامت اإلاىجىدة بجاهب اظمو أعلى الصفدت 

  اإلاعلىماث الشخصيت. الىقش علىمً القائمت اإلايعذلت 

 ر ؤلاعذاداث الشخصيتالىقش على حغيي 

 .مً القائمت اخخياس خضمت لغت اإلاعخخذم اإلافضلت ومً زم الىقش على صس إسظاى 

 أًن أجد مقسزاحي الدزاسيت؟   -31

مً مىقع الجامعت، اهقش  على )هظام إداسة الخعلم( زم سجلي الذخىى ببياهاث بشيذك الجامعي، بعذ الذخىى للىظام  يمنىو 

 ذساظيت مً جبىيب )الصفدت الشئيعيت( أو الىقش على جبىيب )مقشساحي(.الىصىى إلى مقشساجو ال

 

 

 

 

 

 

 

https://ws.pnu.edu.sa/Adupdate/homead.aspx
https://ws.pnu.edu.sa/Adupdate/homead.aspx
http://www.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/
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 (؟Blackboardإلااذا ال جظهس اإلاىاد الخاصت بي في هظام إدازة الخعلم ؤلالكترووي ) -31

 مً وجىد اإلاىاد الذساظيت في الحعاب الخاص بو على الىظام ألاماديمي " الباهش "
ً
 يشجى الخألذ أوال

 دها قىمي بالخىاصل مع اإلاعؤوالث عً القبىى والدسجيل في مليخو.في خاى عذم وجى • 

 dedl-bs@pnu.edu.saفي خاى جألذك مً وجىدها على خعابو ألاماديمي يشجى مشاظلت فشيق دعم الىظام عبر البريذ: • 

 وجضويذها باإلاعلىماث الخاليت لىخمنً مً خل اإلاؽهلت:

 اظم الطالبت 

 الشقم الجامعي 

 قشس الذساس ي والشقم اإلاشجعي للمقشس اظم اإلا 

 إلااذا جظهس لدي صفحت اإلاقسز الدزاس ي فازغت؟   -31

 يشجى الخىاصل مع أظخار اإلاقشس للخألذ مً إجاخت مدخىي اإلاقشس ألهه مً اإلامنً وضع قيىد على ظهىس اإلادخىي.

م قذسجو على مؽاهذة اإلادخىي، يشجى في خاى جألذك مً وجىد اإلادخىي الذساس ي بعذ جألذك مً أظخار اإلاقشس واظخمشاس عذ

 dedl-bs@pnu.edu.saأو الخىاصل عبر البريذ:    4222101110الخىاصل مع فشيق الذعم على الشقم اإلاباؼش: 

 ما اإلاخطلباث الخقىيت للدخىل إلى الفصىل الافتراضيت؟ -33

  باإلهترهذجىفش اجصاى ظشيع وزابذ 

 جثبيذ إصذاس مدذر مً بشهامج Java 

  جثبيذ مؽغل الفصىى الافتراضيتBlackboard Collaborate Launcher 

 .وجىد ظماعاث ومينشفىن للخدذر أزىاء الجلعت 

 .)ومافت هزه اإلاخطلباث مىجىدة في )إسؼاداث اإلاقشس( ضمً جبىيب )معلىماث اإلاقشس 

 

 هل ًمكىني الخحقق من عمل الجلست قبل بدئها؟ -34

 دقيقت، والخدقق مً إعذاداث الؽبنت والصىث. ٥١الذخىى للجلعت قبل بذأها بـ وعم يمنىو 

مً قائمت اإلاقشس جىجهي إلى مىطقت الىاجباث في قائمت اإلاقشس، )البذ مً الشجىع إلى أظخار اإلاقشس للخألذ مً اإلاهان الصحيذ 

 والدعميت الصحيدت للىاجب( ومً زم اخخياس الىاجب اإلاطلىب.

 


