
Blackboard Collaborate 

 ً  األسئلة األكثر شیوعا

 

 ھل یمكن حضور المحاضرة عبر الھواتف المتحركة الذكیة؟ -1

نعم، ممكن حضور المحاضرة من الھاتف المتحرك او األجھزة الذكیة، ولیس فقط من الحاسوب، علماً بأنھ ینصح 
  الجھاز.دقیقة من بدئھا للتأكد الختبار اتصال  15بالدخول للمحاضرة قبل 

 

في حال لم یحضر الطالب/ة المحاضرة في الوقت المحدد، وقام األستاذ بتسجیلھا، فرجع الطالب/ة للتسجیل  -2
 وشاھده، فھل تعد مشاھدة التسجیل حضورا للمحاضرة أم البد من الحضور الفعلي في زمن المحاضرة فقط؟

أن توجیھات وزارة  طالب/ة بفتح التسجیل أم ال، كماال یعتبر مشاھدة التسجیل حضوراً حیث ال یمكن معرفة إذا قام ال
 التعلیم العالي الواردة للجامعة والتي تم تعمیمھا تلزم الحضور للمحاضرة في وقتھا عن بعد.

 

 ھل یمكن للطالب/ة من خالل البرنامج تسجیل المحاضرة لالستماع لھا مرة أخرى؟ -3

ً بأنھ یمكن ال یحق للطالب/ة تسجیل المحاضرة وذلك حسب التحذیر ا لذي نشرتھ وزارة التعلیم العالي، علما
 المحاضر/األستاذ.

 

 ". كیف یمكنني حل ھذه المشكلة؟الجلسات طویلة جًدا لتكرارھا خالل انشاء الجلسة، ظھرت لي رسالة " -4

سبیل تأكد من تطابق تاریخ بدء الجلسة وتاریخ انتھائھا. على . لذلك، یجب تحدید تاریخ ووقت الجلسة األولى فقط
 أیًضا. 2020مارس  15، فیجب أن یكون تاریخ االنتھاء 2020مارس  15المثال: إذا كان تاریخ البدء ھو 

 

. یحضر Moodleیوجد لدي مساق برموز مختلفة، ویظھر أكثر من مرة على نظام التعلیم االلكتروني  -5
. كیف یمكنني المحاضر نفس المحاضرات في الحرم الجامعي في نفس الوقت ومع نفسا المساق الطالب لھذ

 ا المساق؟لمثل ھذ محاضرات الكترونیةإنشاء 

وقم بالضغط على زر  Moodle نظام التعلیم االلكترونيإذا كان لدیك مساق برموز مختلفة، قم بتسجیل الدخول ل
Collection المتواجد في القائمة العلیا، وقم بمشاھدة الفیدیو ،Create sessions for courses with different 

codes. 

 

 

 



 ال یظھر تقریر الحضور، فماذا أفعل؟ -6

دقیقة من نھایة المحاضرة. إذا تم تحدید وقت انتھاء المحاضرة في اإلعدادات  15سیكون تقریر الحضور متاًحا بعد 
صباًحا. مع مالحظة أنھ حتى وإن غادرت  11:45صباًحا، فسیكون التقریر متاًحا في الساعة  11:30على أنھ 

 صباًحا. 11:45صباًحا، سیظھر التقریر في الساعة  11:15المحاضرة الساعة 

 

 ال یظھر تسجیل المحاضرة، فماذا أفعل؟ -7

 سیستغرق التسجیل وقتًا للظھور في قسم التسجیالت، اعتماًدا على حجم الملف.

 

 خالل ساعات المكتب، كیف یمكنني القیام بذلك عن بعد؟ ة\أقوم بتدریس طالب -8

ً جمیع الیجب إنشاء  ، بغض النظر عن كیفیة تعلیمھم وعدد الطالب المسجلین من خالل محاضرات الكترونیا
Blackboard Collaborate. 

 

، ھل یمكنني السماح لھ باالنضمام كضیف من خالل تمكین "وصول Moodleالوصول إلى  ة\ال یمكن للطالب -9
 الضیف"؟

ن لدیھم اتصال باإلنترنت، ویجب على جمیع الطالب إذا كا Moodleجمیع الطالب من الوصول إلى ل یمكنال، 
 .Moodleمن خالل  المحاضرات االلكترونیةالوصول إلى 

 

". كیف المحتوىمن خالل خیار "مشاركة  Blackboard Collaborateعلى  الملفال یمكنني تحمیل   -10
 ؟یمكنني حل ھذه المشكلة

 .الشرحالمستند أثناء  رؤیةسیتمكن الطالب من افتح الملف على جھازك واستخدم خیار "مشاركة التطبیق". 

 

 والمیكروفون ال یعمل. كیف یمكنني حل ھذه المشكلة؟ Dellلدي جھاز كمبیوتر محمول من   -11

بخدمة ، یرجى االتصال تنحل مشكلتك" في نفس الوقت. إذا لم F4" وزر "Fnیمكنك حل ھذه المشكلة بالنقر على زر "
 .Helpdesk@ajman.ac.aeأو  7056500-06على  الدعم الفني

 

 الكامیرا الخاصة بي ال تعمل. كیف یمكنني حل ھذه المشكلة؟  -12

وتأكد من عدم حظر ، كامیرا، ثم على إعدادات الموقع، ثم اضغط على Google Chrome اعداداتاذھب إلى 
eu.bbcollab.com. 

 



 ؟Blackboard Collaborateكیف یمكنني إجراء اختبار للطالب في   -13

محاضرات االلكترونیة نظاًما أساسیًا لعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت یستخدم في ال Blackboard Collaborateیعد 
 فقط. Moodle نظام أو التعلم عن بُعد فقط، وبالتالي یتم إنشاء االختبارات من خالل

 

 ما المتصفح الذي یجب استخدامھ عند االنضمام للمحاضرات االلكترونیة؟  -14

 .Google Chrome ینصح باستخدام

 

 العملیة؟ للمحاضرات محاضرات الكترونیةما ھو اإلجراء لبدء   -15

ً یرجع األمر إلى عمید الكلیة إذا كانت الجلسات العملیة ستعقد   أم ال. الكترونیا

 

 

 

 

 

 

 


