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المقدمة
هووورنامجوووبيقن ماتبوووسني اوووسنتيووويقناوووب مامناوووت نير ووو ني وووم ن وووا ب )(Network Driveنفوووسنز وووب ن
(Contentنفوووووووووسنجموووووووووب ن ووووووووو ن
بيووووووووورون قةوووووووووسنرنيجمبووووووووو ن ي ووووووووور )Collection
إل مرجووووس)، (Blackboard Learnن تووووكنتي وووو نهووووع ن ماتوووودنيس ووووبانهت وووو ن وووو مت نيوووو ن م ن
يز وووو نرن ي مووووب نيوووو نز ووووب ن بيوووورون قةووووس،نرنع وووو نابيوووو ق ني ر نيوووو ن يوووو ق ني وووو ن
،Windows Explorerن،Mac X Finderن،Microsoft Officeنرن،Web Interfaceن
ن إل مرجس)(Blackboard Driveنت ممن ر نرنتز ن ي نيي .
ي م نجمب ن
ن

كيفية تحميل نظام Blackboard Drive
 )1تسجيل الدخول إلى نظام التعلم اإللكتروني

نم ن()10نار ا ن قر ن ير

ن

 )2اختيار المادة العلمية أو الدورة التدريبية

نم ن()10نةم ن رم ن متات ن

 |2الصفحة

 )3انتقال لألسفل "إلدارة الدورة التدريبية/لوحة التحكم"

نم ن()10ن ر ن

ن

 )4توسيع "منطقة المحتوى"Content Collection/

نم ن()10ن ر ن

ن

 )5الضغط على رابط "محتوى المؤسسة"

نم ن()10ن ر ن

 |3الصفحة

ن

 )6الضغط على رابط ""BBDrive

نم ن()10نةم ني ر ن يؤيي ن

 )7اضغط على الرابط الذي يمثل نظام التشغيل لجهاز حاسوبك الشخصي،و من ثم سيبدأ التحميل

نم ن()10نةم ن BBDriveن

 )8اكتمل التحميل

نم ن()10نةم ن BBDriveن

 |4الصفحة

كيفية تثبيت نظام Blackboard Drive
 )1الضغط على رابط الملف الذي تم تحميله

نم ن()10نةم ن BBDriveن

 )2الضغط على أيقونة تشغيل في تبويب التحذير األمني

نم ن()01ن ارتون عتمنييب

 |5الصفحة

 )3اختيار اللغة في تبويب "ضبط اللغة"

نم ن()00ن ارتون امن غ ن

 )4اختيار التالي Next/في تبويب Setup Wizard

نم ن()00ن ارتون

ام

 )5الموافقة على شروط االستخدام في تبويب  ،Drive Setup Wizardو الضغط على التالي

نم ن()00ن ارتون

 |6الصفحة

ام

 )6اختيار التالي Next/في تبويب Destionation Folder

نم ن()00ن ارتون

ام

 )7اختيار تثبيت Install/في تبويب  ،Drive Setup Wizardو من ثم سيبدأ التثبيت

نم ن()00ن ارتون

 |7الصفحة

ام

نم ن()00ن ارتون

ام

 )8تمكين خاصية اإلضافات/الروابط للمتصفح كما في الشكل التالي

نم ن()00نقبةت ن مر ام

 |8الصفحة

 )9اختيار أنهاء ،Finish/و من ثم سيطلب منك إعادة تشغيل جهاز الحاسوب إلكمال عملية التثبيت،

نم ن()00ن ارتون

نم ن()00ن ارتون

ام

ام

 )11بعد إعادة التشغيل ،سيظهر لك أيقونة برنامج  Blackboard Driveعلى سطح المكتب و في
قائمة شريط المهام

ن
نم ن()01يمقن ي و

 |9الصفحة

كيفية تفعيل نظام Blackboard Drive
)1
)2
)3
)4
)5

تسجيل الدخول إلى نظام التعلم اإللكتروني ،كما في الشكل رقم11.
اختيار المادة العلمية أو الدورة التدريبية ،كما في الشكل رقم12.
االنتقال لألسفل "إلدارة الدورة التدريبية/لوحة التحكم" ،كما في الشكل رقم13.
توسيع "منطقة المحتوى ،"Content Collection/كما في الشكل رقم14.
يوجد خيارين في منطقة المحتوى( , )Content Collectionو هما " محتوى كافة المواد التدريبية
أو  ،" Math345هنا سيتم اختيار ""Math345
مالحظة هامة-:
 عند اختيارك محتوى كافة المواد التدريبية سيتم إنشاء مجلد يتضمن محتوى كافة المواد
التدريبية التي يتم تدريسه
 بخصوص مصطلح ” ،“Math000فهو معرف الدورة التدريبة أو ما يسمى Identifcation
) ،Name(IDفلكل مادة علمية أو تدريبية معرف أو  IDمختص بها .و عند اختيارك
" "Math345سيتم إنشاء مجلد يتضمن محتوى تلك المادة التدريبية فقط.
 يقصد بالمحتوى هنا الملفات و المجلدات التي تم رفعها في نظام بالكبورد ،و التي تظهر في "
منطقة المحتوى" Content Collection/

نم ن()00ن ر ن

 )6الضغط على رابط "إعداد مجلد ويب"

نم ن()00نةم نيجمب ن ي ر

 | 01ا ل ص ف ح ة

 )7نسخ الرابط المحدد في الشكل التالي

ن

نم ن()00نةم ن ي ق نيز نرتو

 )8الضغط على ايقونة تطبيق  Blackboard Driveالتي تظهر على سطح المكتب أو في قائمة شريط
المهام ،كما في الشكل رقم ()21

 )9ي تطلب منك الموافقة على الشروط و األحكام عند فتحك برنامج محرك النظام التعليمي ألول
مرة ،كما في الشكل التالي ،و بعد ذلك سيفتح البرنامج

نم ن()00نةم ن مرمنرن

 | 00ا ل ص ف ح ة

ب

 )01الضغط على عالمة " "+الظاهرة في تطبيق Blackboard Drive

نم ن()00ن ماتدناال ارم ن م تف

 | 02ا ل ص ف ح ة

 )00تعبئة االستمارة كما في الشكل التالي

ن
ن

نم ن()00ن الي يبم

 )12بعد االنتهاء من تعبئة االستمارة ،اضغط على OK

ن

ن
نم ن()00ن الي يبم

 | 03ا ل ص ف ح ة

ن
ن
 )13بعد الضغط على  ،OKستظهر لك النافذة الرئيسية لبرنامج  ،Blackboard Driveكما في الشكل
التالي

ن

ن
ن

ن
نم ن()00ن ماتدناال ارم ن م تف

 )13اضغط على أيقونة  ،Connectكما في الشكل رقم ( ،)28بعد ذلك سيتم تفعيل المادة التعليمية ،و
تخزينها في درايف  ،\:Fكما في الشكل التالي

ن

ن

ن
نم ن()00ن ماتدناال ارم ن م تف

مالحظة هامة  :باتباع الخطوات من رقم ( )8حتى رقم ( )13يمكنك تفعيل المزيد من
المواد العلمية أو التدريبية

ن

 | 04ا ل ص ف ح ة

كيفية فتح تطبيق Blackboard Drive
 )1الضغط على أيقونة "الكمبيوتر" على سطح المكتب

نم ن()01نيمقن ي و ن

 )2الضغط على درايف ”\“F:
يال م نهبي ن-:نن نتق فنيييىن م تفني نز ب ن بيرون ىنيقم،نرنع ن يونقةب صن ز ب

نم ن()00ن نافذة جهاز الكمبيوتر
ن

ن

 )3بعد الضغط على درايف ”\ ،“F:ستظهر لك الملفات و المجلدات المحفوظة في منطقة المحتوى Content /
 Collectionفي نظام التعلم اإللكتروني

نم ن()00ن نافذة جهاز الكمبيوتر
ن

 | 05ا ل ص ف ح ة

كيفية استخدام نظام Blackboard Drive
يمكن إدارة الملفات و المجلدات من خالل نافذة مستكشف ويندوز وذلك بالضغط على زر الفأرة األيمن ،و
من ثم اختيار احد اإلجراءات التالية -:
 )1إضافة الملفات و المجلدات الجديدة
 )2تعديل محتوى الملفات و المجلدات
 )3حذف الملفات و المجلدات
 )4ترتيب الملفات و المجلدات
 )5تحديث البيانات المخزنة مؤقتا
 )6تمكين خاصية االصدار للملفات
 )7نسخ رابط الملفات و المجلدات إلى الحافظة
 )8تأمين الملفات و المجلدات
 )9تمكين خاصية المرفق الذكي للملفات و المجلدات
يوجد هنا خيارين
 - : Linkيمكنك استخدام هذه الخاصية عند إرسال الملفات و المجلدات إلى األشخاص الذين

.i

لديهم حسابات في خوادم نظام التعلم اإللكتروني) ،(Blackboard Learn Serversيجب
عليك تعيين األذونات المناسبة على الملفات أو المجلدات بحيث يمكن للمتلقي الوصول إليها.
سيطلب من المتلقي لتسجيل الدخول إلى خوادم نظام التعلم اإللكتروني للوصول إلى الملفات أو
المجلدات.
 - : Passيمكنك استخدام هذه الخاصية عند إرسال الملفات و المجلدات إلى األشخاص الذين

.ii

لديهم أو ال يملكون حسابات في خوادم نظام التعلم اإللكتروني
) ،(Blackboard Learn Serversمن الخيارات المتاحة في مربع الحوار يمكنك تعيين
أذونات القراءة و الكتابة للملفات و المجلدات أو أذونات القراء فقط للملفات و المجلدات ،كما
يمكنك تعيين مدة األذونات.

كيفية إعادة تفعيل نظام Blackboard Drive
بعد إعادة تشغيل جهاز الحاسوب ،يمكن أن يختفي محرك نظام التعلم اإللكتروني ) (Blackboard Driveمن
نافذة مستكشف نظام ويندوز ،وإلعادة تفعيل النظام ،اتبع الخطوات التالية-:

)0

الضغط على ايقونة تطبيق  Blackboard Driveالتي تظهر على سطح المكتب أو في قائمة
شريط المهام ،كما في الشكل رقم ( ،)21و بعد ذلك سيفتح برنامج Blackboard Drive

 )2اضغط على أيقونة  ،Connectكما في الشكل رقم ( ،)28بعد ذلك سيتم إعادة تفعيل المادة
التعليمية ،و تخزينها في درايف  ،\:Fكما في الشكل رقم ()29

 | 06ا ل ص ف ح ة

