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محتوى 
الدليل

الغرض 
من الدليل

الخطكات  على  الدليم  هذا  يمتكي 
متكامم  إلكتروني  مقرر  إلنــاــاء 

يخدا عضك هيئة التدريس�

من  لألستاذ  الكاملة  القدرة  إعطاء 
يمتاج  الـــذي  الــمــقــرر  إنــاــاء  أجــم 
ممتكاه  إلـــى  ــكل  ــكص ال الــطــالــب 
إلكترونيًا في أي مكان وزمان خرل 

الفصم الدراسي�
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يمكنك الكصكل إلى الدرو بكرد 
من خرل الرابط التالي:

nbu-test�blackboard�com

مرحعة: يمكن تغيير اللغة المستخدمة في النعاا بالنقر 
على اللغات المتاحة، انعر الصكرة السابقة�

وكلمة  المستخدا  اسم  كتابة  يتم 
المرور الخاصة بنعاا الدرو بكرد�

الوصول إلى 
البالك بورد
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فصل 1	  
تحديث البيانات 

الشخصية في 
نظام البالك بورد



تمديك الليانات الاخصية في نعاا الدرو بكرد

1415

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

اختر  	1 أدوات  قــائــمــة  مــن 
المعلكمات الاخصية 

تغيير اإلعدادات � 01�1
الشخصية

قم باختيار » تغيير اإلعدادات  	1
الاخصية«

قم باختيار »اللغة العربية«  	1
من تمديد حزمة اللغة�

ثم اضغط أيقكنة »إرسال« 	1



تمديك الليانات الاخصية في نعاا الدرو بكرد

1617

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

تغيير كلمة المرور� 01�2

الخاصة  	1 »األماكن  أيقكنة  من 
بي« في أعلى الصفمة�

قم باختيار تغيير كلمة المرور� 	1

ستعهر لك صفمة قم بإدخال كلمة  	1
المرور الاديدة ومن ثم إرسال�
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فصل 1	  
التعامل مع 

المقررات 
الدراسية



التعامم مت المقررات الدراسية
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 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

كيفية الوصول � 02�1
للمقررات الدراسية

قم  التدريلية  الـــدورات  قائمة  من 
باختيار المقرر الدراسي بالنقر عليه

الصفحة الرئيسية المكونات � 02�2
والبناء ألي مقرر تدريبي

للدورات  الرئيسية  الصفمة  تمتكي 
التدريلية على عدة أقساا:

يعرض  	1 ــار:  ــ اإلط مــحــتــوى 
أو  للمقرر  الرئيسية  الصفمة 

الممتكى المختار�

وضع التحرير: إذا كان وضت  	1
تاغيم  وضــت  في  التمرير 
تستطيت تمرير الصفمة ، أما 

تعهر  سكف  إيقاف  وضت  في  التمرير  كان  إذا 
الصفمة كما يراها الطالب�

العناصر  	1 كــافــة  لتغيير  الــصــفــحــة:  تخصيص 
المكجكدة بالصفمة الرئيسية�

لوحة التحكم: هي نقطة وصكل المدرس إلدارة  	1
وظائف المقرر الدراسي � وتمكن المستخدا من 

التمكم وإدارة المقرر الدراسي والمستخدمين�
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إنشاء منطقة محتوى جديدة � 02�2�1
    Content Area

الممتكى  مناطق  تمتكي  أن  يمكن 
عناصر  مــن  كليرة  مامكعة  على 
التقييمات  ذلك  في  بما  الممتكى 
التعليم  ــدات  ــ ووحـ والــكاجــدــات 
ــط  ــكســائ ــات ال ــف ــل الــنــمــطــيــة وم

المتعددة�

عنصر  	1 إنــاــاء  عــلــى  ــر  ــق ان
المكجكدة  الزائد«  »عرمة 
أدوات  ــة  ــم ــائ ق ــى  ــل ــأع ب
اختر  ثم  التدريلية  ــدورات  ال

إنااء منطقة ممتكى�

قم بكتابة االسم في مربت  	1
االسم ثم ضت عرمة »صح« 
في مربت متاح للمستخدمين 
ثم  للطرب،  ظاهرًا  لاعله 

اضغط تقديم�
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إنشاء رابط أداة � 02�2�2
 Link Tool

أي  في  األداة  رابط  إضافة  يمكن 
مكان في الدورة التدريلية مما يتيح 
منها   ، معينة  أدوات  إلى  الكصكل 
اإللكتروني  والــدــريــد  ــات  ــمــدون ال
وتقكيم الدورة التدريلية واإلعرنات ، 

باإلضافة إلى المزيد من األدوات�

اضغط على »عرمة الزائد«  	1
ثم اختر إنااء رابط األداة�

ضت اسم األداة في مربت االسم  	1
ضت  ،ثــم  األداة  نــكع  اختر  ثــم   ،
ــاح  ــت ــي مـــربـــت م ــ عـــرمـــة ف

للمستخدمين ثم اضغط تقديم�
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 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

إنشاء رابط المحاضرة  � 02�2�3
  Add Course Link

ــراض  هــي عــدــارة عــن رابـــط ألغ
الدورة التدريلية:

عرمة  	1 عــلــى«  اضــغــط 
ارتداط  اختر  ثم  الزائد«، 

الدورة التدريلية�

مربت  	1 فــي  ــم  اسـ ضــت 
استعرض  ــم  ث ــم،  ــ االس
لعرض ممتكيات المقرر ، 
الممتكى  ــار  ــي اخــت ــم  ث

المراد عمم ربط له�

الممتكى،  	1 اختيار  بعد 
ضــت عــرمــة فــي مربت 
للمستخدمين«،  »متاح 

ثم اضغط تقديم�
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إنشاء رابط خارجي ) ارتباط الويب( � 02�2�4
  External Link

الروابط  للمستخدا من خرل  يمكن 
الخارجية الكصكل إلى مكاد التعليم 

خارج الدرو بكرد�

اضغط على »عرمة الزائد«  	1
ثم اختر ارتداط الكيب

الرابط  	1 وعنكان  اسم  أدخم 
للمستخدمين  ،واجعله متاح 

ثم اضغط تقديم�
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فصل 1	  
لوحة 

اإلعالنات



لكحة اإلعرنات
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إنشاء إعالن � 03�1

اإلعرنات أداة سهلة جدًا ، إذ تتيح 
لعضك هيئة التدريس إضافة كم ما 
الــدراســي  المقرر  عــن  جديد  هــك 
وخطكات  وسريعة  سهلة  بطريقة 

اإلنااء كالتالي: 

الذهاب إلى رابط »رسائم  	1
اإلعرا  » المكجكدة في 
الـــدورات  أدوات  قائمة 
الــمــقــرر  أو  ــة  ــي ــل ــدري ــت ال
الـــدراســـي تــمــت لــكحــة 

التمكم والضغط عليه�

ستفتح صفمة جديدة فيها  	1
ــاــاء  »إن مسمى  رابـــط 
إعرن« )كما في الصكرة 
أدناه( اضغط عليه إلنااء 
إعرن جديد ،أما في حالة 
قم  ســابــق  إعـــرن  تمرير 
كما  الرمز  على  بالضغط 

في الصكرة أدناه�

ستفتح لنا صفمة جديدة وهي صفمة معلكمات  	1
اإلعرن في حالة اإلعرن الاديد �

نددأ بكتابة اسم اإلعرن في خانة المكضكع� 	1

نكتب نص اإلعرن في مربت النص� 	1



لكحة اإلعرنات
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تحرير اإلعالن� 03�2

متعددة  خيارات  بكرد  الدرو  يقدا 
هيئة  لعضك  ممكن   )options(
الماجة  حسب  استخدامها  التدريس 

وهي كالتالي:

اإلعرن  	1 مدة ظهكر  بالتمكم في  تسمح  المدة: 
للطالب فهم تريد هذا اإلعرن يعهر باكم دائم ، 
بتاريخ البد  بتاريخ فإذا كان خيارو مقيد  أو مقيد 
صح  عرمة  بكضت  وذلك  التاريخ  قيكد  تمديد  من 

على مربت التاريخ وكتابة التاريخ الممدد�

لك  	1 تسمح  اإللكتروني:  بالبريد  اإلعالن  إرسال 
بإرسال بريدًا إلكترونيًا إلى كافة المستخدمين بما 
فيه الذين اختاروا عدا استرا إعرمات اإلعرنات 

عن طريق الدريد اإللكتروني�

عنها:  	1 المعلن  بالمادة  اإلعــالن  ربط  كيفية 
الــدراســي  المقرر  رابــط  ــى  إل بــالــذهــاب  وذلــك 
ثم  به  اإلعــرن  ربط  المراد  المكقت  واستعراض 

الضغط على« إرسال«
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فصل 1	  
المحتويات 

وطرق تقسيم 
المقرر وإنشاء 

المجلدات 
والعناصر
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كيفية إنشاء المجلد � 04�1
داخل البالك بورد

المقصكد  	1 للملف  الذهاب 
مثًر   : فيه  المالد  إنــاــاء 
ــن هي   ــ أي الـــمـــمـــاضـــرات 

للمدرب�

سكف  	1 ومنه  اإلنااء  ممتكى  لكلمة  الذهاب 
تنسدل قائمة فيها مالد الممتكى نقكا بالضغط 

عليه� كما في الصكرة أدناه

جديدة  	1 صفمة  لنا  ستفتح 
معلكمات  صفمة  ــي  وه

بالممتكى للعنصر

خانة  	1 في  العنصر  اسم  كتابة 
المكضكع �

في  	1 الــمــكضــكع   نــص  كتابة 
تنسيق  ويمكن  النص  مربت 
من  والكثير  والــخــط  الــلــكن 
من  سهكلة  بكم  التنسيقات 
أعلى  في  المتاحة  األدوات 
مربت النص ،على سليم المثال 
إضافة  صــكرة،  إضافة  أيضًا: 

ملف صكت ����������������إلخ�
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على  	1 مــكجــكد  ملف  ــاد  إرفـ
ملفات  من  أو  الماسب  جهاز 
إلى  نفسها  التدريلية  الــدورة 

داخم العنصر، كالتالي:

هذا  	1 برؤية  للطالب  تسمح 
اختيار  مــن  والبـــد  العنصر 
اختيار  ــال  ح فــي  ــعــم«،  »ن
العنصر  يعهر  فلن  »ال«، 

للطالب�

»Content أ  ــراض  ــع ــت “اس عــلــى  بــالــضــغــط 
المرفقات«  »قسم  تمت   “»Collection

واختيار مكقت الملف المراد إرفاقه�
الخيارات المتاحة للعنصر� 04�2

يعني ب  المستعرض هذا  الملف من  اختيار  عند 
أنه تم اختيار الملف، اختر ملف الماسب اآللي�

أخيرًا نضغط على إرسال في أسفم الصفمة�ج 

هذا  	1 الطالب  فيها  فتح  التي  المرات  عدد  تتدت 
العنصر�

العنصر وذلك  	1 تاريخ لعرض هذا  بتمديد  تسمح لك 
على   « »صــح  عرمة  بكضت  سابقًا  ذكرنا  كما 

المربت وكتابة التاريخ في المربت  المخصص له�
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فصل 1	  
طريقة البناء 

وكيفية إنشاء 
الواجبات 



طريقة الدناء وكيفية إنااء الكاجدات 

4445

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

زر  	1 ــى  ــلـ عـ بـــالـــنـــقـــر  قــــم 
في  المكجكد  »الكاجدات« 

قائمة الممتكى�

كيفية إنشاء واجب للطالب � 05�1
في البالك بورد وكيفية 

استخدام الخيارات المتاحة 
وإرفاق ملف واجب

في صفمة الكاجب اكتب اسم الكاجب� 	1

اكتب اإلرشادات في صندود النص� 	1



طريقة الدناء وكيفية إنااء الكاجدات 

4647

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

حال  	 في  الــكاجــب،  ملفات  من 
،انقر  للرفت  جاهز  الملف  كــان 
»استعراض الملف المملي » ثم 
انقر  ثم  رفعه  المراد  الملف  اختر 

»إرفاد الملف«�

من تصنيف التقديرات أدخم درجة  	
الكاجب�

وقت  	 بتمديد  قــم  ــاحــة  اإلت مــن 
ظهكر واختفاء الكاجب�

لتسليم  	 المراد  التاريخ  حــدد  االستمقاد  تكاريخ  من 
الكاجب�

إما  	 الكاجب،  بتمديد مستلمي  »المستلمكن« قم  من 
كافة الطرب أو مامكعة منهم �

انقر على إرسال 	
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فصل 1	  
إنشاء 

االختبار 



إنااء االختدار 

5051

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

إنشاء اختبار � 06�1



إنااء االختدار 

5253
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كيفية إنشاء األسئلة� 06�2

في  	 ــال  إرسـ على  الضغط  بعد 
لنا  ستعهر  السابقة  الــخــطــكة 
ــة األســاســيــة  ــع ــرق صــفــمــة »ال
االختدار  رقعة  أو  لرختدارات« 

ومنها نستطيت إنااء األسئلة�

أحد األسئلة  سنختار 
)صواب أم خطأ(:

هذا النكع تككن إجابته ممددة 
بصح أو خطأ�

قائمة  	 سناد  سؤال«  »إنااء  قائمة  على  وبالضغط 
النكع  منها  ونختار  األسئلة  من  نكع   17 على  تمتكي 

المناسب المراد إضافته:



إنااء االختدار 

5455

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

تمرير  	 لنا صفمة  بعد ذلك ستعهر 
سؤال الصكاب / الخطأ 

بإدخال  	 الــســؤال  بإنااء  سنددأ 
النص في المربت العاهر أمامنا:

نختار طريقة عرض اإلجابة 
عمودية أو أفقية:

هذا النكع تككن إجابته ممددة بصح أو خطأ�

اإلجابة  مرحعات  ذلك  بعد  ندخم 
ستعهر  والتي  والخاطئة  الصميمة 
السؤال�  على  إجابته  بعد  للطالب 

ومن ثم اإلرسال�



إنااء االختدار 

5657

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

حتى اآلن االختدار غير متاح للطرب 
وإلتاحته نتدت الخطكات التالية:

نمدد أواًل القسم الذي نكد عرض  	
االختدار فيه�

نختار  	 الــمــمــتــكى  قــائــمــة  مـــن 
التقييمات ،ثم نختار اختدار�

بعد ذلك يتم اختيار االختدار الذي تم  	
إنااءه مسدقًا ،ثم نضغط إرسال� إتاحة ونشر � 06�3

االختبار للطالب



إنااء االختدار 

5859

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

بداخلها   	 مكجكد  شاشة  لنا  ستعهر 
خيارات االختدار ومنها يمكن تعديم 
االخــتــدــار كــاالســم وفتح  ــارات  ــي خ
االختدار في صفمة جديدة من تكفر 

االختدار نمدد الخيارات التالية:



إنااء االختدار 

6061

 دليم المستخدا لنعاا الدرو بكرد باامعة المدود الامالية

الــرابــط  	1 إتــاحــة  مــن  التأكد 
للطرب باختيار »نعم«�

في حال رغدتك في إضافة  	1
االختدار  لهذا  جديد  إعــرن 
نختار  اإلعرنات  لكحة  في 

»نعم«

مــــحــــاوالت مـــتـــعـــددة:  	1
أكثر  بالمم  للطالب  السماح 
االختيار  ويمكنك  مرة  من 
من  مــمــدود  غير  ــدد  ع بين 
ممدد  عــدد  أو  المماوالت 
حال  وفي  المماوالت�  من 
سيسمح  االخــتــيــار  عـــدا 
واحــدة  بمماولة  للطالب 

فقط�

أنه  	1 ياير  اإلكــمــال:  فــرض 
إكمال  الطالب  على  ياب 
ــي الــمــرة  ــار ف ــد ــم االخــت ح
فيها  ــدأ  بـ ــي  ــت ال األولــــى 
له  يــســمــح  وال  االخــتــدــار 
ــار  ــد ــت ــن االخ بـــالـــخـــروج مـ

وإكماله في وقت الحق�

التقييم  خيارات  نحدد  ذلك  بعد 
الذاتي:

في  	1 االختدار  هذا  تتضمن  
ــج مــركــز  ــائ ــت حـــســـابـــات ن
التقديرات� لرصد درجة اختدار 
مركز  نتائج  ضمن  الطرب 

التقديرات�

بهذا  	1 الخاصة  النتائج  إخفاء 
االختدار بالكامم عن المعلم 
ومركز التقديرات� هذا الخيار 
التعرف  فقط  للطالب  يتيح 
تتم  حيك  مــســتــكاه  على 
عن  االختدار  نتياة  إخــفــاء 

المعلم ومركز التقديرات�

االختبار  مالحظات 

وهنا يتم تمديد نكع التعليقات التي 
من  االنــتــهــاء  ــكر  ف للطالب  تعهر 

االختدار كالتالي:

التي  	 الدرجة  عرض  ليتم  الدرجة: 
حصم عليها الطالب�

تعيين المؤقت: تعيين الكقت المتكقت إلكمال  	1
أعلى  في  للطالب  الكقت  وسيعهر  االختدار 

الصفمة�

االختدار  	1 ظهكر  ووقت  تاريخ  تمدد  بعد:  العرض 
للطالب �

العرض حتى: تمدد تاريخ ووقت اختفاء االختدار � 	1

للطالب  ظاهر  االختبار  سيكون  التحديد  عدم  وعند 
باستمرار.

المرور: يمكنك تمديد كلمة مرور لدخكل  	1 كلمة 
االختدار بميك ال تتااوز 15 حرفًا �

اإلجابات المقدمة: ليتم عرض اإلجابات المقدمة من  	
الطالب�

إجابات صحيحة: ليتم عرض اإلجابات الصميمة والتي  	
لم يتم اإلجابة عليها بالاكم الصميح�

االختبار  تقديم  كيفية 

يتم هنا تمديد طريقة عرض االختدار للطالب:

الكل في وقت واحد: يتم عرض جميت األسئلة في  	
صفمة واحدة�

الكل في مرة واحدة: يتم عرض سؤال واحد كم مرة� 	

حفظ الرجوع: يستخدا هذا الخيار عند استخداا الخيار  	
السابق)الكم في مرة واحدة( حيك ال يسمح للطالب 
يفضم  وال  السابقة�  األسئلة  على  واإلجابة  بالرجكع 

استخدامه وذلك للتسهيم على الطالب�

الخيارات  	 أسئلة  ترتيب  يتم  لألسئلة:  عشوائي  ترتيب 
المتعددة باكم عاكائي للطرب حيك يختلف الترتيب 

بين الطرب�
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فصل 1	  
الرسائل والبريد 

اإللكتروني



الرسائم والدريد اإللكتروني

6465
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عن  	 عدارة  التدريلية  الدورة  رسائم 
وسيلة اتصال خاصة وآمنة تعتمد 
يتم  ــتـــي  الـ الـــنـــصـــكص  عــلــى 
استخدامها داخم دورة تدريلية أو 
التدريلية� على  الدورة  أعضاء  بين 
وبين  بينها  التاابه  من  الرغم 
الدريد اإللكتروني، فإنه ياب على 
المستخدمين تسايم الدخكل إلى 
ــدورة الــتــدريــلــيــة« لــقــراءة  ــ »الـ

»الرسائم« وإرسالها�

إلكتروني  بريد  إرسال  للمعلم  ُيمكن 
المعلمين  أو  المارفين  جميت  إلى 
أو  الــمــســاعــديــن  ــن  ــمــدرســي ال أو 
أو  ــرب  ــطـ الـ أو  ــات  ــكع ــم ــا ــم ال
المستخدمين الفرديين أو الممددين، 
من  إلكتروني  بريد  إرســـال  يتعذر 
 Blackboard Learn الدورة التدريلية
عضكًا  ليس  فرد  أي  إلى   Training

في الدورة التدريلية�

البريد اإللكتروني� 07�2الرسائل� 07�1

مقرر  	 أي  إلــى  الدخكل  بعد  الرسائم،  إلــى  للكصكل 
الــدورة  »أدوات  في  التمكم  لكحة  وتمت  تدريدي 
التدريلية« نضغط على »رسائم الدورة التدريلية« كما 

في الاكم التالي:

للكصكل إلى الدريد اإللكتروني، بعد الدخكل إلى أي مقرر 
ــدورة  ال »أدوات  فــي  التمكم  لكحة  وتمت  تدريدي 
التدريلية« نضغط على »إرسال بريد إلكتروني« كما في 

الاكم التالي:

ألي  	 رسالة  إلنااء  رسالة«  »إنااء  على  بالضغط  قم 
عضك من أعضاء المقرر التدريدي�
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فصل 1	  
لوحة 

النقاشات



لكحة النقاشات

6869
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على  إنااؤه  يتم  تدريدي  مقرر  كم 
باكم  سيمتكي  بكرد  الدرو  نعاا 

افتراضي على لكحة مناقاة�

هذه  المناقاة  لكحة  داخــم  في 
ما  إنااء  تستطيت  المنتديات،  تكجد 

تريد من المنتديات�

قم بالضغط على لكحة المناقاة 
والتي تممم اسم المقرر التدريدي 
الخاص بك باكم افتراضي )رقم 
السابق  الاكم  فــي  كما   )3
التالية  الــاــاشــة  معك  لتعهر 
المكجكدة  بالمنتديات  الخاصة 

وإنااء منتدى�

تتككن المنتديات من سرسم رسائم فردية يمكن تنعيمها 
لتنعيم  وذلك  منتديات  بإنااء  قم  معين�  مكضكع  حكل 

المناقاات داخم المقرر التدريدي الخاص بك�

الدخكل  بعد   ، االفتراضية  المناقاة  لكحة  إلى  للكصكل 
إلى أي مقرر تدريدي خاص بك وتمت لكحة التمكم في 
»لكحة  على  نضغط  الــتــدريــلــيــة«  ــدورة  ــ ال »أدوات 

المناقاات« كما في الاكم التالي:

منتدى«  »إنااء  على  بالضغط  قم  جديد  منتدى  إلنااء 
كما في الصكرة السابقة�

الااشة  في  كما  لك  سيعهر  منتدى  أي  إنااء  بعد 
السابقة، لفتح ، تمرير ، إدارة ، نسخ أو حذف أي منتدى قم 
في  كما  المنتدى  اسم  باانب  السهم  على  بالضغط 

الاكم السابق�
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عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

دليل المستخدم

Blackboard لنظام التعليم اإللكتروني

لطلبة جامعة الحدود الشمالية
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٢ الصفحة الرئيسية لنظام بالك بورد           

٢ الصفحة الرئيسية للشعبة التدريبية                

٣ االعالنات الخاصة بالشعبة التدريبية            

٤ المحتوى (المادة المتعلقة بالشعبة التدريبية)          
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٧ االختبارات               

٨ بدء اختبار                

٩ المنتديات ولوحة النقاش               

٩ إنشاء سلسلة رسائل جديدة أو المشاركة في سلسلة موجودة        

رسائل الشعبة التدريبية                        ١٠

التقديرات (الدرجات)                       ١١
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