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 ؟ Blackboard Collaborate Ultra ماهو 

 

. عبر اإلنترنت فصول افتراضية واجتماعات تفاعليةخالله إنشاء مكنك من تطبيق يهو 

مشاركة الملفات والفيديو أثناء التفاعل مع من خاللها يستطيع المدرسين والمعلمين 

، تم تصميمه بطريقة تناسب المتعلمين حيث يوفر تجربة تعليمية تشعر طالبهم

، بطريقة سهلة ومريحة وموثوقة بالنسبة المتعلمين وكأنهم في غرفة صفية حقيقية

 للمستخدمين، ليتمكنوا من ذلك في أي وقت وأي مكان.

 

  /Safari  اإلنترنتمتصفح  استخدام يفضلأفضل تجربة للحصول على 

Google Chrome. 

 

 رابط الفصول االفتراضية  ءإنشا

 

 المةع على الضغطب قم -1 : للمقررالقائمة الرئيسية  من
 صى يمين القائمة الرئيسية للمقررأق في

 (القائمة المنسدلة من)  "ارتباط األداة "اختيارقم ب -2
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 قم بكتابة اسم األداة  -1

 القائمة المنسدلة. من " Blackboard Collaborate Ultra اختر النوع " -2

 جعل الرابط متاح للمستخدمين.ا -3

 "إرسالاضغط على " -4

  إنشاء جلسة

 

 "الفصول االفتراضيةإلنشاء الجلسة قم بالدخول على رابط "-1

 "create sessionثم قم بالضغط على " -2
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 إعدادات الجلسة 

 

ذلك يساعد الطالب على العثور على الجلسة  نإلذا معنى للجلسة. اكتب اسمًا  -1

 .الصحيحة

اتصل بالرقم المدرج وأدخل رقم التعريف  .يمكنك استخدام ميزة الطلب الهاتفي -2

 مع مالحظة أن التكلفة تحتسب من الرصيد كمكالمة دولية. )PIN .(الشخصي المؤقت

إلزالة وصول الضيف، ويمكنك  الضيف وصول خانة اختيار أو إلغاء تحديد يمكنك -3   

إرسال نسخة من رابط الضيف للطالب أو الضيوف اآلخرين. كما يمكنك تحديد ما إذا كان 

 .الضيوف سينضمون كمشاركين أم معلقين أم منسقين بشكل افتراضي

 
 

بالصورة  احرص على تعيين تاريخ ووقت بداية الجلسة لتفعيل تسجيل الجلسة -1

 .ةحالصحي
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ن الجدد ية في وقت مبكر. مما يمنح المشاركاسمح للمشاركين باالنضمام إلى الجلس -2

وما يمكنهم القيام به وما ال يمكنهم القيام به. كما يمكنك أن  (الفصل)فرصة التعرف على 

 تنضم أنت نفسك إلى الجلسة في وقت مبكر للتدريب على استخدام األدوات.
 

حديد تاريخ ووقت بداية ونهاية الجلسة من اإلعدادات عند إنشاء يتعين عليك ت

 .ة التسجيالتقالجلسة حتى يظهر تسجيل الجلسة في منط

 

 :يمكنك  settingssession باستخدام

 تنزيل التسجيالتب للطالب السماح -1

 .تعيين ظهور رسائل المحادثة التي يتم نشرها أثناء الجلسة بدون أسماء في التسجيل -2

 عرض صورة ملف التعريف للمنسقين فقط. -3

" يمكن للمنسقين والمقدمين تشغيل  Participants canمن خالل تفعيل الخيارات في " -4

لوحات المعلومات  والرسم على مشاركة رسائل المحادثةو بهم والفيديو الخاصالصوت 

 والملفات

 .الدولي االتصال الهاتفيجلسة باستخدام الإلى  نضمامباالالسماح للمستخدمين  -5

 عند تحديد هذا اإلعداد، يمكن للمشاركين فقط إجراء محادثة خاصة مع المنسقين. -6
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عند تحديد هذا اإلعداد، يمكن أن يتابع المنسقون كل ما قيل في قنوات المحادثة  -7

 الخاصة.

 " لحفظ إعدادات الجلسة.Saveاضغط على " -8

 

 

 الجلسة بدء

 

 الجلسة  إلىالدخول  -1

 الدخول عن طريق االتصال الهاتفى -2

 الجلسة إعداداتتحرير  -3

 عرض التقارير الخاصة بالجلسة.  -4

 حذف الجلسة. -5

 نسخ رابط الجلسة لمشاركته مع الحضور. -6
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عليك منح إذن باستخدام الصوت والفيديو للمستعرض حتى  " يتعينjoin sessionبعد اختيار "

وسماعك. ال توجد تتمكن من المشاركة في الجلسة. ويعد هذا أمرا ضروريًا لتتم رؤيتك 

إعداد الصوت والفيديو في أي  ستطاعتكفباغير مستعد للقيام بذلك اآلن.  مشكلة إن كنت

 My Settingsوقت من أيقونة  
 

 :ستظهر لك الصورة التالية عند دخولك إلى الجلسة

 
مشاركة  -قائمة المشاركين  -يمكنك الوصول إلى: المحادثة  panel  Collaborateمن  -1

 المحتوى.
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 .يمكن للطالب رفع اليد إلجابة سؤال أو لجذب انتباه منسق آخر -2

 اضغط لتشغيل الفيديو الخاص بك. تظهر أيقونة الفيديو باللون األزرق لدى تفعيلها. -3

اضغط لتشغيل الصوت الخاص بك. تظهر أيقونة الميكروفون باللون األخضر لدى  -4

 تفعيلها.

 Away  يمكنك إظهار نفسك بعيدا. أشر إلى عالمة االختيار ذات اللون األخضر وحدد -5

 عند عودتك."I'm backعلى "تعيين اضغط 

مغادرة  -المساعدة  - الوصول إلى: معلومات عن الجلسة يمكنك session menu من -6

 .الجلسة

 

  Collaboratالعرض والتقديم في جلسة

 Chatالمحادثة استخدام  

 المحادثة قم بالتالي:ولبدأ  ينبغي أن تكون المحادثة مفعلة من قبل المنسق

 اضغط على قائمة Collaborate 

  اضغط على أيقونةchat  

  قم بكتابة رسالتك ثم اضغطEnter 
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 Blank المعلومات ةمشاركة لوح 

Whiteboard 

 Collaborate اضغط على قائمة  -1

  share content اضغط على أيقونة -2

 share Blank Whiteboardثم اختر  -3

 

لتدوين تعاون مع طالبك باستخدام لوح المعلومات. افتح لوح معلومات فارغ 

 المالحظات أو الرسم.
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حدد في إعدادات الجلسات إذا كان باستطاعة المستخدمين استخدام لوح المعلومات 

. انتقل    My Settingsواختر Collaborate panelواألدوات معك أثناء الجلسة. قم بفتح 

 session settings إلى  وحدد اختيارك.

 .المشتركة ولوح المعلومات وتمييزهااستخدم هذه األدوات لتحرير الملفات 

 الوصف األداة

استخدم السهم لتحديد أحد الكائنات الموجودة على لوح  حدد

 .المعلومات. ويمكنك بعد تحديده تغيير حجمه، ونقله، وحذفه

استخدم اليد لإلشارة إلى مناطق مختلفة من الشريحة الظاهرة  مؤشر

مكان تقوم باإلشارة إليه على الشاشة. يمكن للحاضرين رؤية أي 

 .على الشريحة

 .استخدم القلم للرسم باليد على الشريحة قلم رصاص

لرسم مستطيل، أو قطع ناقص، أو خط  األشكال استخدم رمز أشكال

 .مستقيم. االختيار يرجع لك

 ."T" اكتب نصًا على الشريحة باستخدام النص

 .كل شيء قمت به يُمكنك من استخدام الممحاة للتراجع عن مسح

عناصر تحكم 

 العرض

 

قم بعرض عناصر التحكم في التكبير/التصغير، والمالئمة، والحجم 

 .أو إخفائها

عناصر تحكم العرض 

المفتوحة

 

 تكبير، تصغير، االحتواء األفضل، الحجم الفعلي

 

 .قم بإيقاف مشاركة المحتوى إيقاف
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  screen /share application مشاركة تطبيق أو الشاشة 

يمكنك مشاركة تطبيق سطح مكتبك أو التطبيق البرمجي لتدريس أحد الموضوعات 

للطالب. عند قيامك بالتنقل في التطبيق 

 أو سطح المكتب، يتابعك طالبك تلقائيًا.

  Collaborate  اضغط على قائمة   -1

  share contentاضغط على أيقونة  -2

 share Blank Whiteboardثم اختر  -3

 

 

 

إذا كنت تقوم باستعمال خاصية مشاركة التطبيق ألول مرة، يرجى اتباع الخطوات التالية إلضافة ملف 

 إلى المتصفح    ”Desktop sharing “  مشاركة سطح المكتب

 

 اضغط على مشاركة التطبيق 

 " سيظهر لك رسالة بنافذة جديدة. اضغط على إضافة إلى متصفح كرومadd to Chrome " 

  إضافة "اضغط علىadd Extinction" 

 ظهر لك رسالة بنافذة جديدة توضح أنه تم إضافة الملف بنجاح"تس : 

 Desktop Sharing has been added to chrome" 

    اضغط علىX   إلغالق الرسالة 
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 بإمكانك اآلن استخدام مشاركة التطبيق 

 قم باختيار ما تريد مشاركته من تطبيقات سطح المكتب أو صفحات المتصفح 

   اضغط على Shareلبدء المشاركة 

 

 

 " إليقاف المشاركة، اضغط علىStop Sharing من أعلى اليسار " 

  Add file  إضافة الملفات

          عروض ، أوPDF ، أو ملفاتPNG، وJPEG، وGIF يمكنك رفع الصور بالتنسيقات

 (PowerPoint)  ميغا بايت أو أقل لجلستك 60بحجم  لتقديميةا.  
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  Share Filesاضغط على  .1

أو قم بسحب الملفات داخل    Add Filesاضغط على  .2

 المربع لتحميلهم

 طالبك.لمشاركة الملف مع  share Nowاضغط   .3

 

 : PointPowerمشاركة عروض 

 PowerPointمشاركة عروض للحصول على أفضل تجربة عند 

 ميغا بايت أو أقل.  60بحجم ن يكون أعلى  احرص

 Preview Slidesيتم فتح لوحة PowerPoint عروض عند مشاركة 

الشرائح  التي تعرض لك جميع الشرائح الخاصة بك. حدد أحد

 لبدء المشاركة. 
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 .وتمييزها power pointوعروض استخدم هذه األدوات لتحرير الملفات المشتركة 

 الوصف األداة

استخدم السهم لتحديد أحد الكائنات الموجودة على لوح  حدد

 .المعلومات. ويمكنك بعد تحديده تغيير حجمه، ونقله، وحذفه

 مؤشر
استخدم اليد لإلشارة إلى مناطق مختلفة من الشريحة الظاهرة 

على الشاشة. يمكن للحاضرين رؤية أي مكان تقوم باإلشارة إليه 

 .على الشريحة

 قلم رصاص
 .استخدم القلم للرسم باليد على الشريحة

لرسم مستطيل، أو قطع ناقص، أو خط  األشكال رمزاستخدم  أشكال

 .مستقيم. االختيار يرجع لك

 ."T" اكتب نصًا على الشريحة باستخدام النص

 .يُمكنك من استخدام الممحاة للتراجع عن كل شيء قمت به مسح

عناصر تحكم 

 العرض

 

قم بعرض عناصر التحكم في التكبير/التصغير، والمالئمة، والحجم 

 .إخفائهاأو 

عناصر تحكم العرض 

المفتوحة

 

 تكبير، تصغير، االحتواء األفضل، الحجم الفعلي

 

 .قم بإيقاف مشاركة المحتوى إيقاف
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   Polling  استخدام االستفتاء

يمكنك إنشاء االستفتاءات بين طالبك وذلك من خالل استخدام أسئلة االختيار من 

 متعدد وأسئلة: نعم وال

 استفتاءإنشاء 

  Collaborateافتح لوحة  -1

  Share Contentواختر  -2

 قم باختيار نوع االستفتاء الذي تريده -3

 

 

بمجرد بدء االستفتاء يمكنك عرض النتائج بشكل فوري 

من خالل أيقونة االستفتاء التي ستظهر في صفحة 

     view pollأيقونة خالل من  المشاركة
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 Timer استخدام المؤقت 

اضبط مؤقتًا واطلب من الحاضرين معرفة متى ستبدأ 

 أو مقدار الوقت المتبقي. 

  Collaborateافتح لوحة  -1

  Share Content واختر  -2 

 .وابدأ بتحديد الوقت   Timerاختر  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتنزيلها  الجلسةتسجيل 

احتياجهم إليها. توقف ثم ابدأ  إليها عندسجل جلساتك بحيث يمكن للطالب الوصول 

 من جديد متى أردت ذلك، وعندما

تنتهي، قم بإتاحة الجلسة في صفحة المقرر 

 الدراسي.

 تسجيل الجلسة -أ

أعلى  من Session Menuاضغط على  -1

   اليسار

  Start Recordingثم اضغط على  -2     

 ستظهر أيقونة كاميرا التسجيل مع نقطة حمراء بمجرد بدء التسجيل   
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  إيقاف التسجيل  -ب

من أعلى    Session Menuاضغط على   -1

 اليسار  

  Stop  Recordingثم اضغط على  -2
 

 

 الخروج من الجلسة -ج

  

من أعلى   Session Menu اضغط على 

 اليسار  

 Leave session  ثم اضغط على 

 

   للحصول على تسجيل الجلسة -4

ويمكن للمستخدمين عرض  MP4 بتنسيق.يتم حفظ الجلسات التي تم تسجيلها 

التسجيالت كلما أرادوا ذلك. فال توجد حدود لمرات العرض

 

 " في القائمة الرئيسية للمقرر الفصول االفتراضية "من صفحة -1

 من أعلى اليسار    Menuاضغط على  -2

 Recordings  ثم اختر  -3
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 Download اختر     optionRecordingمن قائمة 
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 أفضل الممارسات

 .ر األمور الخاصة بجلستك باستخدام هذه الخطوات السهلةحض

 أرسل إلى الحاضرين ما يتعين عليهم القيام به لحضور جلستك .قم بجدولة أحد االجتماعات.  

 تحقق من الصوت والفيديو ومشاركة التطبيق.  

  ارفع الملفات ورتِّب النوافذ. في المرة األولى التي تقوم فيها بمشاركة  .بتحضير المواد الخاصة بكقم

  ."شاشة التطبيق، قد يطلب منك المستعرض تثبيت ملحق "مشاركة سطح المكتب

 استخدم إعداداتك الشخصية وإعدادات الجلسة لتعيين طريقة تفاعلك مع  .حدد مشاركة الجمهور

 .اء الجلسةالحاضرين أثن

 مستعد ابدأ التدريس

 .إن مجرد عدم تواجدك بشكل فعلي في نفس الحجرة مع طالبك ال يعني أن تكون المحاضرة رتيبة

 اسمح للمشاركين باالنضمام إلى الجلسة في وقت مبكر. مما يمنح  .السماح بالحضور المبكر

ما ال يمكنهم القيام به. كما يمكنك أن المشاركون الجدد فرصة التعرف على الحجرة وما يمكنهم القيام به و

 .تنضم أنت نفسك إلى الجلسة في وقت مبكر للتدريب على استخدام األدوات

 ال تفترض أن يتعرف المشاركون لديك على صوتك. اذكر اسمك عند تحدثك في المرات  .تقديم نفسك

 .القليلة األولى. اسمح لهم بالتعرف عليك

 دعوة المتحدث الضيف أو تشجيع مشاركة المجموعة في مقررك  يمكنك .تقديم المتحدثين الضيوف

الدراسي عن طريق تشجيع أي مشارك ليكون مقدمًا أو منسقًا. يُسمح للمقدمين بمشاركة شاشاتهم 

، ولكن ال يمكنهم تعديل صالحيات المستخدمين اآلخرين بالطريقة التي  PowerPoint®ورفع صور أو ملفات

 .يمكن للمنسق القيام بها

 تنقل خالل العروض التقديمية لـ .قم بتمييز النقاط الرئيسية في عرضك التقديمي PowerPoint 

باستخدام األسهم المتاحة. واستخدم أدوات التعليقات التوضيحية الموجودة في لوح المعلومات أو في 

 .العروض التقديمية إلضافة نص، أو مؤشرات، أو أشكال مختلفة

 شّجع المشاركين على إلقاء األسئلة. فبينما يقوم المزيد من المشاركين  .تضمين أسئلة وإجابات

تلقائيًا بعرض اسم المتحدث على  Blackboard Collaborate الخاصة بـ Ultra بالتحدث، تقوم واجهة

 .الشاشة

 ال شيء ممكن أن يؤدي إلى تشتيت االنتباه مثل األصوات الخارجية  .كتم الصوت لديك عند عدم التحدث

 .وت الكتابة أو المحادثة الجانبيةكص

 إذا كنت تقوم بمشاركة الفيديو الخاص بك، فانظر نحو الكاميرا وليس نحو الجلسة. قد  .التواصل بصريًا

 .يبدو ذلك غريبًا ولكنه يساعد المشاركين على الشعور بأنهم جزء من الجلسة وليسوا معزولين عنها

 

 

 

 
 

 


