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   .دون موافقتھا بأي شكل من األشكال
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 كیفیة استخدام ھذا الكتیب .1
 یقرأ ھذا الكتیب؟من یجب أن  1.1

 Blackboardھذا الكتیب مخصص ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة عجمان والذین سیستخدمون برنامج 
Collaborate .للتعلیم عن بعد 

 الحصول على مساعدة 2.1

 الفیدیوھات التعلیمیة 1.2.1
، كما Moodle          Collectionیمكنك الوصول للفیدیوھات التعلیمیة من خالل نظام التعلیم االلكتروني 

 موضح أدناه:

 

 
 الحصول على الدعم من الكلیة 2.2.1

) المعتمدین في كلیتك. Power User( مستخدم المشرفإذا كنت بحاجة للمساعدة أو الدعم، یرجى التواصل مع ال

 الكلیة. یریة) من سكرتPower User( مستخدم المشرفعلى معلومات االتصال في الیمكنك الحصول 

 الحصول على الدعم الفني 3.2.1
أو  helpdesk@ajman.ac.aeبإمكانك الحصول على الدعم الفني من خالل التواصل مع خدمة الدعم الفني على 

 6500االتصال على تحویلة 

  

mailto:helpdesk@ajman.ac.ae
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 بدایة االستخدام .2
 Blackboard Collaborateأدوار المستخدمین في  1.2

 یوجد ثالث أدوار للمستخدمین:

یتمتع المنسقون بالتحكم الكامل : ھو منشئ المحاضرة االلكترونیة ومحاضر المساق. (Moderator)المنسق  -1

. یرى منسقاً خالل المحاضرة االلكترونیةمقدًما أو  مستخدمیمكنھم جعل أي في المحتوى الذي یتم مشاركتھ. 

، بما المحاضرة االلكترونیةضبط إعدادات  للمنسقینإشعارات رفع الید ویمكنھم خفض الید. یمكن  المنسقون

المحاضرة داخل أیًضا إنشاء أنشطة تفاعلیة  للمنسقینالقیام بھ. یمكن  للطلبةفي ذلك تحدید ما یمكن وما ال یمكن 

حتى  المنسق، وعرض تقریر الحضور، وما إلى ذلك. یمكن تعیین المحاضرة االلكترونیة، وتسجیل االلكترونیة

 .لزم األمر إن، المحاضرلمساعد 

دون منحھم امتیازات العروض التقدیمیة : تم تصمیم ھذا الدور للسماح للطلبة بتقدیم (Presenter)المقدم  -2

للمقدمین تحمیل المحتوى ومشاركتھ وتعدیلھ وإیقاف مشاركتھ. یمكنھم أیًضا رؤیة  المنسق الكاملة. یمكن

 .إشعارات رفع الید

: سینضم جمیع الطلبة للمحاضرات االلكترونیة كمشاركین. یمكن للمنسقین تحدید (Participant)المشارك  -3

 م على اللوح األبیض أو الملفات.إمكانیة المشاركین من مشاركة الصوت، والفیدیو، والمحادثة الكتابیة، والرس

 Blackboard Collaborateالوصول لبرنامج  2.2

، لذلك قم Moodleمن خالل النظام التعلیم االلكتروني  Blackboard Collaborateیمكنك الوصول لبرنامج 

 .المساق إلنشاء محاضرات االلكترونیةواختر  Moodleبتسجیل الدخول لـ

 لكترونیةالمحاضرات اال انشاء 3.2
المتواجد  Online Classبمجرد دخولك للمساق الذي تود انشاء محاضرات الكترونیة لھ، قم بالضغط على زر  -1

 ، كما موضح أدناه:Online Classتحت قسم 

 

https://mylms.ajman.ac.ae/login/index.php
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 ، كما موضح أدناه:انشاء جلسةاضغط على زر  -2

  بإدخال تفاصیل المحاضرة االلكترونیة كالتالي:قم  -3

 –اسم الجلسة: یجب أن یكون كالتالي: "اسم المحاضر  •

 أوقات المحاضرة".

 11:00 – 10:00مثال: د. خالد أحمد األحد الثالثاء، 

 صباحاً.

 :تفاصیل الحدثقسم 

تاریخ ووقت بدایة ونھایة المحاضرة االلكترونیة: ھذا  •

محاضرة الكترونیة فقط. مع الجزء مخصص ألول 

 اإلشارة إلى أن تاریخ البدء والنھایة یجب أن یكون ذاتھ.

 تكرار الجلسة: تأكد من الضغط على ھذا المربع، ثم: •

o  المحاضرة االلكترونیة.یام أاختر 

o  الختیار تاریخ آخر  تاریخ االنتھاءاضغط على

 محاضرة الكترونیة.

 :إعدادات الجلسةقسم 

 الفیدیو والرسم على اللوح للمشاركین.قم بتعطیل مشاركة  •

 في قسم المحادثة الخاصة: •

o  قم بالضغط على االختیار الثاني إذا أردت منع

الطلبة من التحدث مع بعض في المحادثات 

 الخاصة.

o االختیار الثاني إذا أرد مراقبة جمیع المحادثات الخاصة. قم بالضغط على 

 

 یرجى إبقاء جدول المحاضرات االلكترونیة كما ھو في جدولك الدراسي للمحاضرات داخل الحرم الجامعي.
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 انشاء المحاضرات االلكترونیة للمساقات التي تحتوي على أرقام مساقات متعددة 4.2

، ویتم تسجیلھا بأرقام مساقات متعددة، ویتم تدریسھا في ذات Moodleبعض المساقات تظھر عدة مرات في نظام 

 الوقت من قبل ذات المحاضر، قد تكون ھذه الحاالت بسبب إما:

a. ،المساق متوفر لطلبة من تخصصات مختلفة 

b.  قدیمة وحدیثة).أو أن المساق جزء من خطط دراسیة مختلفة لذات التخصص (خطط دراسیة 

سھ جزء من إحدى الحاالت المذكورة أعاله، یرجى اتباع الخطوات التالیة:  إذا كان المساق الذي تُدّرِ

 .2.2أنشئ محاضرة الكترونیة في إحدى المساقات المتكررة، كما موضح في قسم  -1

اجد، كما موضح ، تأكد من تمكین وصول الضیف، وانسخ الرابط المتوخالل انشاء المحاضرة االلكترونیة -2

 أدناه:

 قم بالدخول للمساق اآلخر، ثم قم بتشغیل التحریر، كما موضح أدناه: -3

  

س مساق مع أحد الحاالت المذكورة أدناهیرجى متابعة قراءة ھذا القسم فقط  . في خالف ذلك، إذا كنت تَُدّرِ
 .3یرجى المتابعة لقسم 
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 ، كما موضح أدناه:Online Classتحت قسم  أضف نشاطاً أو مورداً اضغط على زر  -4

 ، كما موضح أدناه:أضفثم اضغط على زر  رابط الكترونياختر  -5

أدخل اسم الرابط، بحیث یكون ذات اسم المحاضرة االلكترونیة المنشأة، وألصق رابط المحاضرة الذي تم  -6

 ، كما موضح أدناه:Blackboard Collaborateنسخھ من برنامج 

 .حفظ والعودة إلى المقرراضغط على زر  -7
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 قبل بدء المحاضرة االلكترونیة .3
 إرشادات 1.3

 من داخل الحرم الجامعي، احتیاطاً إذا كنت بحاجة للدعم التقني. ابدأ المحاضرة االلكترونیة -1

 دقیقة من وقت بدئھا للتأكد من جودة االنترنت، الصوت والفیدیو. 15انضم إلى المحاضرة االلكترونیة قبل  -2

 للحصول على جودة صوت أفضل، قم باستعمال سماعات الرأس. -3

 بالتالي:بمجرد انضمامك للمحاضرة االلكترونیة قم  -4

a. رفع الموارد التي سیتم مشاركتھا مع الطلبة خالل المحاضرةتجھیز وقم ب. 

b. .قم بكتم صوت جمیع الحضور لتقلیل الضوضاء خالل المحاضرة، وقم بإعالمھم بذلك 

c. .قم بتسجیل المحاضرة 

 إذا بإمكانھم سماعك.ابدأ المحاضرة االلكترونیة في الوقت المحدد، وابدأھا بكتابة رسالة ترحیبیة للطلبة واسألھم  -5

 تعرف على واجھة المستخدم 2.3

 قائمة الجلسات 1.2.3
 یمكنك، من خالل ھذه القائمة، بدء وإیقاف تسجیل المحاضرات، ویمكنك أیضاً مغادرة المحاضرة.

 اللوحة 2.2.3
 اعدادات المحاضرة.یمكنك ھنا التحدث كتابةً مع الجمیع. ویمكنك أیضاً عرض الحضور، مشاركة المحتوى، والتحكم في 

 متحكم الصوت والفیدیو 3.2.3
 قم بمشاركة الصوت في بدایة المحاضرة، وقم بمشاركة الفیدیو عند الحاجة فقط.

 خیار رقع الید 4.2.3
ھذا الخیار مخصص للمقدمین والمشاركین لطلب إذن لطرح األسئلة. وأنت كمنسق سیتم إشعارك في حال قیام أحد 

 لخیار.باستخدام ھذا ا الحضور
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 خالل المحاضرة االلكترونیة .4
 التحدث مع الحضور 1.4

. كما یمكنك التحدث مع المنسقون فقط من اللوحة المحادثةفي قسم  الكلیمكنك التحدث كتابةً مع الجمیع باستخدام زر 

 .المنسقونبالضغط على زر 

  

 أو أي إعالن، أو إلرسال الروابط. " إلرسال رسالة ترحیبیة،الكلقم باستخدام محادثة "نصیحة: 
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 التحكم في الحضور 2.4

 من اللوحة. الحضورسیظھر أسماء الحضور المتواجدین في قسم 

لألشخاص الحاضرین، كما موضح أدناه، عناصر التحكم  ضغط على زرلاللتحكم في اعدادات ودور أحد الحضور، قم ب

 القیام بالتالي:مع العلم أنھ یمكنك 

 إرسال رسالة خاصة ألحد الحضور. •

تعیین أحد الحضور كمنسق، في حال أنھ مساعد  •

المحاضر. تعرف أكثر على دور المحاضر في قسم 

1.2. 

تعیین أحد الحضور كمقدم، في حال أنھ ضروري  •

مشاركتھم المحتوى. تعرف أكثر على دور المقدم في 

 .1.2قسم 

قوم ھذا الشخص بكتابة تعیین أحد الحضور كمعلق، لی •

ً مع  كل ما یقال في المحاضرة ومشاركتھ فوریا

 الحضور.

 كتم/تفعیل صوت أحد الحضور. •

  إزالة أحد الحضور من المحاضرة. •

 

 مشاركة المحتوى 3.4

یمكنك مشاركة المحتوى خالل المحاضرة االلكترونیة باستخدام 

 خیارات متعددة:
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 مشاركة لوح معلومات فارغ 1.3.4
والكتابة علیھ باستخدام قلم ونص وأشكال وما إلى ذلك. سیكون ھذا مرئیًا للطالب  اللوحیتیح لك ھذا الخیار مشاركة 

 .في نفس الوقت

 مشاركة التطبیق/الشاشة 2.3.4
) أو عالمة تبویب متصفح. مع مالحظة أنھ یجب Wordیمكنك مشاركة شاشتك بالكامل أو تطبیق معین (مثال: مستند 

 .تطبیق وعالمة التبویب قبل بدء مشاركتھمافتح ال



12 
 

 مشاركة الملفات 3.3.4
 .للحضور مشاركتھا مع؛ ویمكنك التنقل والتعلیق علیھا أثناء PDFأو  PowerPointیمكنك تحمیل صورة أو ملفات 

  

 .إذا كان حجم الملف كبیر، قم بمشاركة الشاشة/التطبیق مع الحضور بدالً من رفع الملفنصیحة: 
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 االستفتاء 4.3.4
 المحاضرةمخصصة لألنشطة داخل ه األسئلة . مع مالحظة أن ھذأسئلة تفاعلیة للحضور إلنشاء االستفتاءیمكنك استخدام 

 إنشاء تقاریر عنھا.وال تعتبر اختباًرا وال یمكن 

 المؤقت 5.3.4
 محدد. إلكمال نشاطیمكنك استخدام المؤقت إلعطاء استراحة للحضور، أو لتعیین وقت محدد لھم 
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 مجموعات جانبیة 6.3.4
مكنك تقسیم الحاضرین إلى مجموعات متعددة، مما یتیح لھم الحصول على غرفتھم االفتراضیة الخاصة حیث یمكنھم ی

، یمكنك منسقإال أعضاء المجموعة. بصفتك  لھذا المحتوىال یمكن الوصول وومشاركة المحتوى والصوت  التحدث

 .باختیار المجموعة التي یریدون االنضمام إلیھا ویمكنك التنقل بین المجموعاتالسماح للحضور 

 

 تحكم في إعدادات المحاضرة 4.4

 كاإلشعارات وإمكانیة المشاركین من تفعیل الصوت والفیدیو وما إلى ذلك.بإمكانك التحكم في إعدادات المحاضرة 
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 مغادرة المحاضرة 5.4

 إیقاف التسجیل، إذا قمت بتشغیلھ في بدایة المحاضرة.عند انتھاء المحاضرة، ال تنس 

في  اإلعداداتباإلضافة لذلك، إذا كنت ستغادر المحاضرة بینما یوجد حضور آخرین في المحاضرة، قم بالضغط على 

 . القائمةمن  ةغادر المحاضروقم بتعطیل جمیع الخیارات للمشاركین، كما موضح أدناه، ثم  اللوحة
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 المحاضرة االلكترونیةبعد  .5
 عرض تسجیل المحاضرة 1.5

 Blackboardإذا قمت بتسجیل المحاضرة، یمكنك والحضور الوصول للتسجیالت من خالل الضغط على قائمة 
Collaborate:ثم التسجیالت، كما موضح أدناه ، 

 بإمكانك مشاھدة التسجیل، تحریر االسم، حذفھ ونسح الرابط، كما موضح أدناه:

  



17 
 

 عرض تقریر الحضور 2.5
، قم Blackboard Collaborateبعد المحاضرة، بإمكانك عرض تقریر الحضور من خالل الصفحة الرئیسیة لـ

 باختیار كل الجلسات السابقة، كما موضح أدناه:

 ، كما موضح أدناه:عرض التقاریراختر المحاضرة واضغط على 

 ، كما موضح أدناه:عرض التقریراضغط على 
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 ، الئحة بالحضور وتفاصیل زمن الدخول والخروج. بإمكانك تصدیر التقریر إلىسیظھر لك التقریر مدة المحاضرة

Microsoft Excel:كما موضح أدناه ، 

 

 Banner، ولذلك یجب علیك إدخال الحضور لنظام Bannerھذا التقریر لیس مدمج مع نظام مالحظة: 
 .بنفسك
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