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لماشلا ريرقتلا



ةيمالسإلاانتمأبوعشتاعلطتاهبققحتتةيساسأةزيكرميلعتلا"
فراعملايفيراضحلايقرلاو،ةيمنتلاو،راهدزالاو،مدقتلاوحن
."لبقتسملاةدعو،ةمألالمأمهبابشلاو،ةعفانلامولعلاو

 نيفيرشلا نيمرحلا مداخ
هللا هظفح– زيزعلادبع نب ناملس كلملا

@EduTech_KSAUHS



ناملس نب دمحم ريمألا يكلملا ومسلا بحاص
هللا هظفح– عافدلا ريزو,ءارازولا سلجم سيئر بئان,دهعلا يلو

 امًاظن20 ىلإ30 لضفأ نمض نوكن نأ وه انحومط"
."كلذ قيقحتل ءيش لك كلمن ،ايًّميلعت
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 ةعماجلا سيئر يلاعم
 يوانقلا نسحملادبع نب ردنب روتكدلا

مداخ(هتاجرخموميلعتلاريوطتل؛اهتاهجومَعدو،اهزئاكرّززعيتلاةميكحلاانتدايققلطنُمنم
ومسلابحاص،نيمألاهدهعيلوو،دوعسلآزيزعلادبعنبناملسكلملا،نيفيرشلانيمرحلا
كلملاةعماجتقلطنا-هللاامهظفح-)دوعسلآزيزعلادبعنبناملسنبدمحمريمألايكلملا

ةينطورداوكبيحصلاعاطقلامعدل؛ديّشاحًرصاهفصوبةيحصلامولعللزيزعلادبعنبدوعس
صرحلةمجرتكلذو،ةدايقلاونطولاونيدلاةمدخيفنوكتلبرّدتتوملّعتت،ةيلاعةينهمتاذ
تاعاقيفرشابملاميلعتلاةيلمعليهستيفءدبلاذنمةينقتلااهتاردقزيزعتىلعةعماجلا
متأيفةيساسألاىنُبلاتناكثيح؛دعبُنعميلعتلابةيلمعلاتاذىلإًالوصو،اهتاررقموةعماجلا
نملقأيفدعُب نعاهترارقمسيردتلامكتسانمةعماجلاتعاطتساف،ةيزهاجلاودادعتسالا
.تاعماجلاىلإبالطلاروضحقيلعتبميلعتلاريزويلاعمرارقدعبةعاسنيرشعوعبرأ

هتاردقةيمنتو،ميلعتلالبسريوطتل–هللااهظفح–ةدايقلانمدودحمالمعدبّىلجتكلذنإ
سرحلاريزوومسنمرشابممعدبمث،ةجاحلاهيضتقتامورصعلاتابلطتمبكاويل؛هتاناكمإو
يلاعمصرحوةعباتمكلذكو،اهتابلاطواهبالطتاحومطقيقحتنمةعماجلانكميذلاينطولا
.ىغتبملاقيقحتوفورظلاىلعبلّغتلايفتمهاسةيجذومنًاططخلعّفيذلاميلعتلاريزو

،اًيميلعت،مويدعبامويىمانتيحٌرص،ةيحصلامولعللزيزعلادبعنبدوعسكلملاةعماجنإف،اذل
جيرختو،عمتجملاّيقرىلإ-هتوقوهللالوحب–دوقييذلارمألا،اًيرادإو،اًينهمو،اًيثحبو،اًيملعو
.يّحصنمأوةّوقرصانعءاطعملانطولانيدايميفقلطنتل،تاصصختلاةفاكيفةينطورداوك

ّيحص نمأل رمتسم معد
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 ريرقتلا ةمدقم

يفًةبكاوماهتاناكمإواهتاردقريوطتىلإرضاحلااهتقوىتحاهسيسأتذنمةعماجلاتعس
،يميلعتلاءادألاةيقرتيفمهاستلاهعيوطتىلإًةفداه،تايجمربلاوتاينقتلاثدحأكلذ
اًقيرفلكشتل؛ةدعاولاتاءافكلاباطقتسايفتعرشثيح؛ةيماسلاةيملعلاةلاسرلاو
نعميلعتلاىلإيديلقتلاميلعتلانمةعرسبميلعتلالّوحينأهتراهملكبعاطتسااًينهم
كلذنإلب؛اهتابلاطوةعماجلابالطليميداكألاليصحتلاةريسمىلعرثؤينأنود،دعُب

تاجردلاىلعأدصحنمثالثلاةيعماجلاندملايفةعماجلابالطنيكمتيفدعاس
اذهيفضرعننأاندعسُي،هيلعو.مهاغتبمومهاضرهتاذتقولايفاققحم،بسنلاو
ةديدعتاءارجإنمذختاامو،دعبُ نعميلعتلاماظنبةصاخلاتاءاصحإلالّصفملاريرقتلا

تارابتخالاو،مييقتلاو،ةيساردلاصصحلاميدقتلةينورتكلإلابيلاسألااهيفتقّبط



تاءاصحإو ماقرأ
ةعماجلاب ينورتكلإل ميلعتلا

ريرقتلا رواحم

ملعتلا ةرادإ ماظن سيياقم

معدلا تابلط

ملعتلل ةينقتلا تاصنملا

تارودلل ةمدختسملا تاصنملا

ةيبيردتلا تارودلا
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فادهألاو تايجيتارتسالا

لولحلاو تايدحتلا

تدقع يتلا تارابتخالا

ةيميلعتلا تاهويديفلا



:فادهألاو تايجيتارتسإلا

 رهش نم رشع عبارلا يف نينثالا موي دعب نع ميلعتلا ةطخ ليعفتب ةعماجلا تماق
 ةيلمعلا رارمتساو معدل٢٠٢٠ سرام نم عساتلا قفاوملاو ـه١٤٤١ ماع نم بجر
 ةطخلا تلمش ثيح )ءاسحإلا ،ةدج ،ضايرلا( ةثالثلا اهعورف ةفاك يف ةيميلعتلا
 نيذلا سيردتلا ةئيهءاضعأ ددع غلب ثيح نمازتم ريغلاو نمازتملا ميلعتلا
 يف اومظتنا ةبلاطو بلاط٩,٢٢٩ و وضع١,٥٠٩دعب نع سيردتلاب نوموقي
ملعتلل ةينقت تاصنم٤ مادختساب دعب نع مهتارضاحم
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Zoom Blackboard MicrosoftTeams WebxMeetings

ميلعتلل ةينقت تاصنم عبرأ
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 ةيضارتفالا لوصفلا تاصنمو دروب كالبلا ملعتلا ةرادا تاصنم لالخ نمو•
Blackboard Collaborate Ultra يلاتلابموقيل سيردتلا ةئيه وضع نكمت يتلا: 

 تاعاق ءاشنا
ةيضارتفا

ددع عم ذاتسألا عمجت
بالطلا نم دودحم ال

 ميدقت
 ةيلعافت ةرشابم تارضاحم

بالطلل
 )دودحم ال تقو(

تارضاحملا ليجست
 ظفح نكمي
 تارضاحملا

بالطلل

ىوتحملا عفر
 غيص ةدعب يميلعتلا

ةلوهس لكبو

بالطلا ةعباتم
 بالطلا روضحل ريراقت
ةرضاحملا لخاد مهلعافتو
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 ةيحصلا جهانملا تاجرخم مييقتو ميلست يف ةيميلعتلا نوؤشلا ةدامعب ًةلثمم ةعماجلا تصرحو
:ةيلاتلا فادهألا نمضي امب دعب نع

ةدام لكل ةيميلعتلا تاجرخملا ىلع ظافحلا نمضي امب و ةينورتكلإلا لئادبلاب جهانملا مييقتو ميلست•

ةدام لكل نمازتم ريغلاو نمازتملا ميلعتلا مادختساب بلاطلا عم روضحلاو لعافتلا رصنع ىلع ظافحلا•

بلاطلا ىدل يفرعملا سدكتلا بنجتل جهانملل نزاوتملا ميلستلا ىلع ديكأتلا•

جهانملل ةيساردلا مهططخ ءانب ليهستل بالطلا عم ةثيثحلا ةعباتملا•

دعب نع ملعتلل عيرسلا لاقتنالل سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلل فثكملا معدلا ريفوت•



ةعماجلاب ينورتكلإلا ميلعتلا تاءاصحاو ماقرأ

تارضاحملا عومجم
تاعاسلاب

ةيضارتفالا لوصفلا سيياقم

{11036894718589
½l

38361
عبارلا رهشلاثلاثلا رهشلايناثلا رهشلالوألا رهشلا

90% 10%63% 37%50% 50%6% 94%

163,791
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تارضاحملا ددع عومجم
15,794

روضحلا ددع عومجم
4,095,959
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11,309,069317,2684,797,007

عبارلاثلاثلايناثلا

179,256

154,629

173,009

77,203
رهشلا

لوألا

لوخدلا ليجست

ملعتلا ةرادإ ماظن رشؤم

 تاحول ددع@تامييقتلا ددع
شاقنلا

 تافلملا عومجم
ةضرعتسملا

292,049116,819 175,229
ءاسحألاةدجضايرلا

11,647
 نيمدختسملا عومجم

ماظنلل

Blackboard

 بالطلل مدقت يتلا تابجاولاو تارابتخالا ينعت يميداكألا حلطصملاب تامييقتلا*



ةعاس نيرشعو عبرأ ىلع معدلا تاونق تابلط

165

 رهشلامعدلل يلامجإلا ددعلا
ثلاثلا

 رهشلا
لوألا

 رهشلا
يناثلا

 رهشلا
عبارلا

ةبلطلا

تايلكلا

ةبلطلا

تايلكلا

ةبلطلا

تايلكلا

ةبلطلا

تايلكلا

1218
984

598
547

75
28

690
548

360425405841
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1884



13 – 31 Dec 2020

ضايرلا
284

هدج
149

ءاسحالا
100

تارابتخالا ددــــع

497

تاــــــــبلاطلا ددعبالـــــــطلا ددع

26,91419,777

 تاراــــــــبتخالا عوـــــــن

بالطلا
تابلاطلا

تدقع يتلا تارابتخالا

ينورتكلا-يهفش-يروضح
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ثلاثلا عوبسألا يناثلا عوبسألا لوألا عوبسألا

8021
6712

5044

11629

8372
6913



Zoom Blackboard MicrosoftTeams WebxMeetings

Microsoft TeamsYoutubeCalls TwitterWhatsupSMS

اهجئاتن

ويديف
14,65512 1060

 مت سيردت ةئيه وضع
ةبيردت

ميلعتلل ةينقت تاصنم عبرأ مادختسا

بيردتلاو معدلل تاونق تس

ةدهاشم

5027
يداشرإ فلمةيبيردت ةرود
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 نيبردتملا ددع
577

Blackboard Learn Collaborate

 نيبردتملا ددع
12

Blackboard Management for super admins

E-Learning and Online Teaching 

 نيبردتملا ددع
471

ةيبيردتلا تارودلا
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190 3,761 1,278 103
طشن مدختسم تضرع يتلا تارضاحملا ةباجملا كنبلا ةلئسأ ةضورعملا تالاقملا

ةلماش ويديف ةبتكم مدقتم ةلئسأ كنب دعابتملا يكذلا راركتلا

تارودلل ةمدختسملا تاصنملا
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3,424

تارودلل ةمدختسملا تاصنملا

 نيمدختسملانيلجسملاددع
نيطشنلا

1,900
تارودلا ددع
ةلمتكملا

450

لاجملا بسح نيديفتسملا ددع

ةيحصلا مولعلا

ةيعامتجا مولع

تاغل ةسارد

95بساحلا مولع
54 لامعالا

تامولعملا ةينقت 179
101

92
80
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How To Create Blackboard 
Collaborate Session For Faculty

Blackboard Collaborate 
Session training

How To Login to Learn

How To Create Content

Discussion Board

How To Use SafeAssign
Manage Grade Center Columns

How To Customize 
Grading Interface

How To Use TurnitIn

تاهويديفلا
ةيميلعتلا
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تاهويديفلا
ةيميلعتلا

Rubric

Work Offline With Grade Data

Building a Test in Blackboard 
Full Training

Instructions for electronic tests in 
Blackboard for students

How To Take an 
Online Test

How to Create a Virtual Class in 
Microsoft Teams

How to Join MicrosoftTeams
for Students

How to Invite Your 
Students to 

MicrosoftTeams Class

How to upload your files in 
Blackboard via OneDive
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:دعب نع ملعتلا ةزئاج
ةيعونلا ةدوجلاو ريوطتلل ةعماجلا ةلاكو تقلطُأ يوانقلا ردنب روتكدلا ةعماجلا سيئر يلاعم ةياعر تحت

ةئيب قلخل تاردابملا مهأ نم ربتعت يتلاو دعب نع ملعتلا ةزئاج ةيميلعتلا تاينقتلا ةرادإ عم ةكارشلابو

.يميلعتلا يمقرلا لوحتلا عيرستو ةيحصلا مولعلل زيزعلادبع نب دوعس كلملا ةعماج يبوسنمل ةيزيفحت



لولحلا تايدحتلا

ةبوتكمو ةيئرم تاداشرإ عم بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيضارتفا لمع شرو ذيفنت

بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم نيمدختسملل ةيفيرعت تاهويديفو يداشرإ ليلد ريفوت

لكاشملا لحو تاراسفتسالا ةباجإل ينفلا معدلا رفوت

 يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةءافك نم ققحتلا
دعب نع ملعتلا تاصنم مادختسا

 دروب كالب ملعتلا ماظن دوزم تاقاط عفر

لكشب ةيلخادلا تالاصتالا ةكبشل ضيرعلا قاطنلا ىدم عيسوت

دعب نع ميلعتلا ةيلمع ليهستل تايلكلل ةيفاضإ ةعيرس تالاصتا تاكارتشا ريفوت

 ةعماجللتالاصتالا ةكبشل ةيتحتلا ةينبلا ةمءاوم ىدم
دعب نع ميلعتلا معدل

 ماظن ىلع تارابتخالا عم لماعتلل ةبسانملا ةربخلا بالطلا باسكإل رمتسملا مييقتلا يف دعب نع ةريصقلا تارابتخالا ليعفت•
Blackboard ملعتلا ةرادإ

.اهاوتحم ةدايز يف جردتلاو ةريصقلا تارابتخالا ةبرجتل رمتسملا نيسحتلاو مييقتلا•

.اينقت ةنكمم ةروص لضفأب تارابتخالا عم لماعتلا نع بالطلا داشرإل يئرمو بوتكم ليلد عيزوت•

.يفاك لكشب ينقتلا معدلا ريفوتو ةكبشلا ىلع طغضلا بنجتل ًايزكرم جمانرب لكل ةيئاهنلا تارابتخالا ةلودج•

 لالخ بالطلا عم لصاوتلا لهسي ىتح جمانربلا ويرادإو بالطلا عيمج يوحت ةعفد لكل ةينورتكلإ لصاوت تاعومجم ءاشنإ•
.نكمم تقو عرسأب ةينقتلا لكاشملا عم لماعتلل تارابتخالا ةرتف

 تارابتخالا ءاشنإل تاسرامملا لضفأل سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو نم دمتعم يداشرإ ليلد عيزوت•
.دروب كالبلا يف

.حيحصتلاو دادعإلاو ءاشنإلا نم تارابتخالا بناوج عيمج ةيطغتلBlackboard ملعتلا ةرادإ ماظن لمع قيرف عم لمع ةشرو دقع•

 سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا ةربخ ىدم نم ققحتلا
 ةرادإ ماظن لالخ نم رابتخالا ةيلآ عم لماعتلا يف
Blackboard ــب ميلعتلا

ميلعتلا ةرازو لبق نم تاعماجلل ةنلعملا تايلآلا عم ةقفاوتم دعب نع ميوقتلاو سيردتلل ةسوردم تاسايس عضو

مهتايلك لبق نم مهتاراسفتسا عم بواجتلاو دعب نع ميوقتلاو ميلعتلا يتيلمع صخي اميف تادجتسم يأب بالطلا عم لصاوتلا
 تارارقلا ضعب ىلع بالطلا ىوكشو ضارتعا ةيلامتحإ
مهحلاصم عم قفاوتت مل نإ ةذختملا
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لولحلاو تايدحتلا


