دليل استخدام نظام بالك بورد لدراسة المقررات اإللكترونية
تعليمات مهمة :
 ميكن الدخول على نظام بالك بورد  :اسم املستخدم  :رقمك اجلامعي  ،كلمة املرور  :آخر ستة أرقام
من السجل املدين .
 الطالب مسؤول بالكامل عن دراسة املقرر  ،وعن كل ما يكتب بامسه يف صفحات النظام؟
 ميكنك الدراسة باستخدام أي جهاز متصل باألنرتنت ( حاسب  ،الب توب  ،أيباد  ،جوال ).
 تفتح احملاضرات اإللكرتونية يوم األحد من كل أسبوع الساعة  8صباحاً  ،وتغلق آلياً الساعة  7صباحاً
يوم األحد التايل.
 يلزم الدخول على النظام كل أسبوع يف أي وقت ومن أي مكان.
 يلزم الطالب استماع احملاضرات  ،ومشاهدة الفيديو  ،ومجيع األنشطة املوضحة يف كل وحدة .
 يقوم النظام ألياً بتسجيل دخول الطالب ومشاركاته .

 سيقوم أستاذ املقرر بوضع إعالنات  ،وأنشطة جيب متابعتها والتفاعل معها.
 عندما تواجهك مشكلة تواصل مع أستاذ املقرر  ،راسلنا على بريد عمادة التعلم اإللكرتوين
،elearning@bu.edu.sa
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إبدأ من هنا
من موقع الجامعة

www.Bu.edu.sa
العمادات
عمادة التعلم اإللكرتوين

من صفحة العمادة اضغط على
أيقونة نظام بالك بورد

لتغير اللغة إلى العربية
يف أعلى الشاشة يسار

للدخول إلى نظام بالك بورد
اسم املستخدم  :الرقم اجلامعي.
كلمة املرور  :آخر ستة أرقام من السجل املدين

ستجد اسم املقرر الذي أنت مكلف بدراسته
كما يف الصورة
اضغط عليه
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ستظهر لك صفحة المقرر (مهم)
للتعرف على املقرر
و طريقة دراسته اضغط على أبدأ هنا

لمطالعة ما يتضمنه األسبوع من مادة علمية
وأنشطة تعليمية

اضغط على حمتوى املقرر
الدراسي

سيظهر لك الوحدة األسبوعية اليت جيب دراستها
خالل املدة احملددة

سيظهر سهم صغري بالضغط عليه يوضح لك
كل احملتويات
والضغط عليه مرة أخرى ختتفي الشاشة

للدخول على المادة العلمية في أسفل

الصفحة إبدأ
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ستظهر لوحة التحكم وبوضع الفارة على كل شكل تظهر وظيفته

السهم يسار للتقدم  :اليمني للعودة
جيب عليك مساع احملاضرة  ،وقراءة احملتوى  ،ومشاهدة الفيديو والصور إذا كانت مضمنة يف كل وحدة.

للحصول على كتاب إلكتروني للمقرر
اذهب إلى
مصادر التعلم للطالب
مث كتاب مقرر
اضغط عليه

سيظهر لك الكتاب بصيغة ()PDF
بالضغط عليه ميكنك حتميل وحفظه على جهازك
أو طباعته
جيب اخلروج من النظام بعد االنتهاء ويتحمل الطالب مسؤولية ذلك  ،وما ينتج عن استخدام اسم املستخدم
اخلاص به.

للخروج من النظام
أعلى الصفحة ميني

مع حتيات  :عمادة التعلم اإللكرتوني
للمساعدة تواصل عرب بريد العمادة elearning@bu.edu.sa :
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