
 

 

  

اإلتصال دليل إعداد  

  في 

 نظام إدارة التعلم 

 )بالك بورد(

 



 

 

 نظام إدارة التعلم )بالك بورد( -الفصول اإلفتراضية  تصال فيإلاعداد إل يدل

 6من   2صفحة 

 

 

 :عداد الصوت والفيديوإات وطخ

 .يمكنكم الحصول عليه من هنا ، hromeCفح متصصدار من إخر آ ستخدامإينصح ى على تجربة استخدام مثللحصول ل

 

  ،إلى الجلسة نضماماإلبعد 

 قم بالموافقة على منحه  ،كما في الصورة التالية المايكرفونستخدام إذن بإلول مرة لك سيطلب منك المتصفح اأذا كانت هذه إ

 :ذن إلا

 

 

 

  بذلك للقيام مستعد غير كنت إن مشكلة توجد ال) الصوتوتجربة عداد إلك نافذة سيظهر  ،ذن للمتصفحإلالموافقة على منح ابعد 

 .(عدادإلقم فقط بالنقر على تجاوز ا ،إعداداتي من وقت أي في والفيديو الصوت عدادإ ستطاعتكإفب ،اآلن

  نجاح ارتباطه في حالة  ،قم بالتحدثمن القائمة ثم المناسب لك  المايكرفونار ـيـختإقم ب ،عدادإلافي  ستمرارإلباحالة الرغبة في

 :كما في الصورة التالية عند التحدث "نعم"وسيتفعل خيار بالجلسة سيظهر شريط بنفسجي 

 

 

https://www.google.com/intl/ar/chrome
https://www.google.com/intl/ar/chrome


 

 

 نظام إدارة التعلم )بالك بورد( -الفصول اإلفتراضية  تصال فيإلاعداد إل يدل

 6من   3صفحة 

 

 

 بالجهاز  المايكرفونعندها يجب عليك التحقق من توصيل  ،"نعم"يتفعل لك خيار  لن ،بالجلسة المايكرفونرتباط انجاح عدم ند ع

 .من القائمة الصحيح المايكرفوناسم و قم باختيار أ هاز الكمبيوتر بشكل صحيحبج الخاص بكم

 

 ميرا لديك وترغب وجود كاعند  ،(الكاميرا)بالفيديو عداد وهي خاصة إللى الصفحة الثانية من اإسيتم نقلك  "نعم"الضغط على د بع

 ختيارإقم بعند عدم وجود كاميرا  ،"نعم"ختيار الكاميرا من القائمة ثم اضغط على إب قم لً فض ،في الجلسة في بث محتوى مصور

  . Skip video test فحص الفيديو تجاوز

 

 

 

 :القادمسفل سيتم شرحها بالجدول يقونات باألأسيتجد  ،تم انضمامك بشكل رسمي للجلسةن آلا

 

 



 

 

 نظام إدارة التعلم )بالك بورد( -الفصول اإلفتراضية  تصال فيإلاعداد إل يدل

 6من   4صفحة 

 

 

 األيقونة األداة الوصف

بالضغط على وذلك  "عن الجلسة ًاديعب" حالتك راإظه نككمي

 ."ديبعك نتعيي" ر وقم باختيارخضألا ونللا اتذ رايتخالا
"اعدت مجددً "قم بالضغط على للجلسة الرغبة بالعودة عند و   

 الحالة

 

 

باللون  ىولألا يقونةاأل ،ص بكاالخ المايكرفونشغيل ت زر

يقونة الثانيةاأل ،تعني غير مفعل بيضسود واألاأل  
الخاص بك المايكرفونتعني تم تشغيل  األخضر باللون   

كنك التحدثموي   

 المايكرفون

 

لتشغيل الفيديو الخاص بك. تظهر أيقونة الفيديو اضغط  

األزرق لدى تفعيلها باللون  
 الفيديو

 

نتباهإلا بذجل وأ لاسؤ ةباإلج كدي عفر نككمي  رفع اليد 

 

 يمكنك الوصول إلى: Collborateمن قائمة 
 المحادثة 

 قائمة المشاركين 

 مشاركة المحتوى 

Collaborate قائمة 
 

 من قائمة الجلسة يمكنك الوصول إلى:
 معلومات عن الجلسة 

 المساعدة 
 مغادرة الجلسة 

 قائمة الجلسة
 

 

  



 

 

 نظام إدارة التعلم )بالك بورد( -الفصول اإلفتراضية  تصال فيإلاعداد إل يدل

 6من   5صفحة 

 

 :عداد الصوت والفيديوإحل مشاكل ات وطخ

 هذا ويعدوالفيديو  المايكرفونخدام ستإالسماح للمتصفح بيتعين عليك  ،و الصورةأبالصوت  المشاركة في الجلسةتتمكن من حتى  .1

 :لكذ نلتالية للتحقق متباع الخطوة اإقم ب ، وسماعك رؤيتك لتتم ضروريًا ًارأم

 كما بالصورة، ثم اختيار  بجوار رابط النظامالموجودة  يقونة القفلأالضغط على  يتمSite Settings: 

 

 

  من السماح تحقق"Allow"  حسب الصورة التالية (المايكرفون +الفيديو  +لصوت ا)ستخدام إبللمتصفح: 
 

 
 



 

 

 نظام إدارة التعلم )بالك بورد( -الفصول اإلفتراضية  تصال فيإلاعداد إل يدل

 6من   6صفحة 

 

  عادة التحميلإعبر الضغط على الزر  ث الصفحةتحديعادة إبقم "Reload" ح ضالذي سيظهر لك كما هو مو 

 :بالصورة التالية
 

 

 

 :اتباع الخطوات التاليةثناء تواجدك في الجلسة أيمكنك  ،دخولك للجلسة بداية عداد الصوت والفيديو عندإحال قمت بتجاوز ي ف .2

 على قائمةط لضغا Collaborate 

 اضغط على أيقونة إعداداتي 

 اضغط على إعداد الكاميرا والمايكروفون، من قائمة إعدادات الصوت والفيديو. 

 .قم باختيار المايكروفون وتأكد من عمله 

 .قم باختيار الكاميرا وتأكد من عملها 

 

  الكاملة لمشاركةا ءلبد والكاميرا الميكروفون رمزي على اضغط اإلعداد. إكمال بعد لديك الصوت وكتم إخفاؤك يتمس ،تلقائي بشكل

 االجتماع. في

 .لديكفي جهازك وذلك بتشغيل أي مقطع صوتي موجود  عمل الصوتمن كد أت ،الصوت في مشكلة  وجودحالة في  .3



 للدعم والمساعدة:

 :عبر الرابط التالين بالمستفيدي عن طريق نظام العناية دعم فني فتح طلب ملأن ،ع تطبيق كل ماسبقحالة استمرار المشكلة مفي 

https://itsupport.ksu.edu.sa، 4675557تصال الموحد مركز اإلبلتواصل باو أ. 

 قسام النسائيةلأل 0550409491والجوال  ،قسام الرجاليةلأل 0550153690جوال كما يمكنكم في الحاالت الطارئة التواصل على  

 

 

https://itsupport.ksu.edu.sa/

