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محتوى الدليل
يحتوي هذا الدليل عىل األسئلة الشائعة بني الطالب يف نظام بيئة التعلّم االفرتاضية املتكاملة و اجاباتها التي تخدم الطالب يف تجاوز بعض العوائق التي
قد تصادفه يف استخدام النظام.

الغرض من الدليل
ميكّن الطالب من حل املشكالت التي قد تصادفه أثناء التعامل مع البيئة التعليمية االفرتاضية يف أي وقت من غري الرجوع اىل موظفي الدعم الفني أو
مدرس املادة يف بعض األحيان.
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أسئلة نظام البيئة التعليمية االفرتاضية املتكاملة Blackboard
س ( :)1ما هو نظام بيئة التعلم االفرتاضية؟
هــو الربنامــج الــذي تســتخدمه الجامعــة إليصــال املقــرر اإللكــروين إليــك .ميكــن للمعلــم رفــع املحتــوى( محــارضات ،واجبــات ،إختبــارات )للطــاب،
إدارة الدرجــات ،التفاعــل مــع الطــاب ،وغريهــا مــن الوظائــف املتعلقــة باملقــرر .كــا ميكــن للطالــب الوصــول للمقــرر مــن أي مــكان يتوفــر فيــه
الوصــول لإلنرتنــت.
س ( :)2كيف يتم تسجيل الطالب يف نظام بيئة التعلم االفرتاضية؟
يتم تسجيل جميع الطالب تلقائيا من خالل نظام الطالب الخاص بنا.
س ( :)3كيف ميكنني الوصول إىل نظام بيئة التعلم اإلفرتاضية؟
ميكنكم الدخول عىل نظام بيئة التعلم اإلفرتاضية الخاص بجامعة الدمام من خالل الرابط املبارش  . http://vle.uod.edu.sa/أو من خالل املوقع
الرسمي لجامعة الدمام بإختيار الدراسة بالجامعة ثم من روابط رسيعة ثم قم بإختيار بوابة التعلم عن بعد .قم بإدخال الرقم الجامعي يف خانة إسم
املستخدم كلمة املرور املع ّينة من قبلكم يف خانة كلمة املرور.
س ( :)4كيف ميكنني الوصول إىل دليل املستخدم للطالب الخاص بنظام بيئة التعلّم االفرتاضية؟
ميكنكم تحميل دليل املستخدم قبل الدخول عىل النظام من خالل صفحة الدخول عىل النظام  http://vle.uod.edu.sa/بالنقر عىل رابط دليل الطالب
للبالك بورد  .كام تجدون جميع أدلة اإلستخدام يف تبويب املصادر اإللكرتونية عند الدخول عىل النظام.
س ( :)5كيف ميكنني التحقق من الربيد اإللكرتوين الخاص يب؟
ســيتم انشــاء حســاب لــكل طالــب عــى الربيــد اإللكــروين لجامعــة الدمــام .و ســوف تســتخدم هــذا الربيــد للحصــول عــى تعليــات البــدء يف مقــررك
الــدرايس ومراســلة أســاتذتك مــن خاللــة .للذهــاب إىل بريــدك اإللكــروين قــم بزيــارة الرابــط التــايل https://admit.uod.edu.sa/ثــم قــم باختيــار
الربيــد اإللكــروين مــن قامئــة الخدمــات الطالبيــة و قــم بإدخــال اســم املســتخدم وكلمــة املــرور الــذي تــم تزويــدك بهــا مــن قبــل الجامعــة.
س ( :)6قمت بإمتام عملية التسجيل ولكن مل أمتكن من الدخول عىل نظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية .ما الذي ينبغي عيل عملة؟
الدخــول عــى نظــام بيئــة التعلــم اإلفرتاضيــة يتطلــب خطــوات أخــرى باإلضافــة إىل إمتــام عمليــة تســجيل .عــى الطالــب التأكــد مــن أن الربيــد
اإللكــروين الجامعــي مف ّعــل حيــث يتــم تعطيــل الربيــد اإللكــروين الجامعــي للطالــب نتيجــة لقلــة إســتخدامة.
للتأكد من حالة الربيد اإللكرتوين الخاص بكم ميكنكم التواصل مع الدعم الفني الخاص بعامدة اإلتصاالت و تقنية املعلومات هاتف| 0133331111 :
الربيد اإللكرتوين ، helpdesk@uod.edu.sa :كام يجب أن يكون الطالب مس َجل يف نظام سجالت الطالب  PeopleSoftمن خالل الدخول عىل http://
 sis.uod.edu.sa:8000/psp/hcs9prd/?cmd=login&languageCd=ARAوالذي ميكن الدخول علية أيضا من املوقع الرسمي لجامعة الدمام.
س ( :)7مااملقصود بالربنامج املساعد أو  plug-in؟
الـــ  plug-inهــو برنامــج أو تطبيــق صغــر يســاعد املتصفــح عــى قـراءة بعــض امللفــات كملفــات الصــوت ،الفيديــو ،و ملفــات الـــ  .PDFعــادة مايتــم
تنبيــة املســتخدم بتحميــل برنامــج مســاعد معــن لفتــح امللــف إذا مل يكــن هــذا الربنامــج متوفــر عــى جهــازك يف حــال كان البنامــج موجــود عــى
جهــازك ســوف يتــم فتــح امللــف تلقائيـاً.
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س ( :)8ما هي املتطلبات التقنية الواجب توفرها إلستخدام نظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية؟
1.1ننصح بشدة باستخدام برامج مايكروسوفت املكتبية(  Microsoft Officeللعروض التقدميية  PowerPointو ملعالجة النصوص
)Wordو إذا مل تكن موجودة عىل جهازك ميكنك تحميلها من الرابط التايل:
http://www.microsoft.com/download/en/default.aspx
2.2بعض مستندات املقرر تكون بصيغة ) (PDFلذلك سوف تكون بحاجة اىل برنامج  Adobe Acrobat Readerحتى تتمكن من
فتحها .قم بالنقر عىل الرابط التايل واتباع الخطوات الالزمة.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
3.3للتعامل مع برامج صيغ الفيديو والصوت والحركة واملوسيقى ،يجب تحميل الربامج التالية:
•Adobe Flash Player:
•
http://get.adobe.com/flashplayer/
•Windows Media Player:
•
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/windows-media-player
•Real Player:
•
http://www.real.com/
http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/
مع األخذ بعني اإلعتبار أن كل عضو هيئة تدريس قد تتطلب ملفات املقرر الخاص به بعض الربامج اإلضافية.
س ( :)9ما هو «الجافا» وكيف ميكنني الحصول علية؟
الجافا هو برنامج يسمح بتشغيل برامج معينة داخل صفحات الويب ،ميكنك تحميل الجافا من هنا
http://www.java.com/en/download/index.jsp
س ( :)10ما هو املتصفح املويص به عند إستخدام أدوات بيئة التعلّم اإلفرتاضية؟
يجد العديد من املستخدمني بأن متصفح  Mozilla Firefoxيعمل عىل نحو جيد مع نظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية .ميكنك تحميلة مجانا عىل
جهازك بزيارتك لهذا الرابط http://mozilla.com/firefox.
س ( :)11ماهي إعدادات متصفح اإلنرتنت التي ينبغي ضبطها للوصول لنظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية؟
اإلعدادات املطلوبة إلستخدام نظام البيئة التعليمية االفرتاضية هي:
	•قبول ملفات تعريف االرتباطAccept all cookies.
	•ضبط مستوى االمان عىل متوسطSecurity Level set to Medium
	•متكني.Enable JavaScript
يف متصفح  ، Mozilla Firefoxميكنك إعادة تعيني اإلعدادات عن طريق النقر عىل أدوات يف رشيط القوائم أعىل املتصفح .ثم قم بالنقر عىل خيارات
وقم بضبط الخصائص تحت تبويب املحتوى و الخصوصية .ويف حال استخدام برنامج الفصول اإلفرتاضية تأكد من تحميل برنامج الجافا ومتكينه.
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س ( :)12ما هي انواع امللفات التي ميكن تحميلها عىل البالك بورد؟
ميكنــك تقريبـاً تحميــل أي نــوع مــن امللفــات عــى البــاك بــورد مبــا يف ذلــك ملفــات الـــ  Word, PowerPoint, html, PDFوملفــات الصــوت والفيديــو
.س ( :)13هــل هنالــك قواعــد تســمية يجــب ان تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد تســمية ملفــات الواجبــات؟
أســاء امللفــات يجــب أن ال تحتــوي عــى أي مــن الرمــوز الخاصــة والتــي تشــتمل عىل(ليــس عــى ســبيل الحــر)  # $ & % ! { } [ ] ( ) /أمــا أســاء
التســمية املقبولــة تشــمل األحــرف اإلنجليزيــة الكبــرة والصغــرة  ،الرشطــات ( -و _ ) فقــط كــا يجــب أن يكــون عــدد حــروف االســم أقــل مــن 72
حــرف إن تجــاوزت عــدد األحــرف املســموح بــه ســوف يقبلــه البــاك بــورد لكنــك ســتظهر أخطــاء عنــد محاولــة تحميلهــا.
س ( :)14تظهر يل رسالة الخطأ التالية ” “HTTP 404 errorعندما يقوم مستخدمني اخرين بفتح امللفات التي قمت بإرسالها من خالل نظام بيئة
التعلّم اإلفرتاضية .ماذا يعني ذلك؟
غالبـاً يكــون ذلــك بســبب إســتخدام رمــوز غــر مقبولــة لتســمية ملفــات الواجبــات ،لوحــة املناقشــات ،واملجموعــات ،قــم بتغيــر إســم امللــف (بإتبــاع
قواعــد التســمية املذكــورة يف الســؤال الســابق ) ثــم قــم بإعــادة إرســالة.
س ( :)16أين ميكنني اإلطالع عىل درجايت ونتائجي الدراسية؟
عــادة ميكنــك اإلطــاع عــى درجاتــك مــن خــال مركــز التقديـرات والــذي يوجــد بشــكل إفـرايض يف قامئــة املقــرر .ولكــن ذلــك ليــس بالــرورة فطريقــة
عــرض الدرجــات ترجــع ملــدرس املقــرر حســب مايـراه مناســباً.
مالحظــة :أ) قــد يحجــب بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مركــز التقديـرات عــن الطلبــة ،أو يقــوم البعــض بإعــادة تســميته ووضعــه يف قامئــة املقــرر
لســهولة الوصول.
ب) عالمة املربع األخرض مع عالمةالتعجب البيضاء التي تظهر يف عمود الدرجة تبني أنه مل يتم بعد تصحيح التقييم.
ج) ألي سؤال يتعلق بالدرجات قم بالتواصل مع أستاذ املقرر.
س ( :)17ال أستطيع فتح ملف قمت بتحميله من نظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية ؟
إذا مل يتــم فتــح امللــف تلقائيـاً (عــى ســبيل املثــال :املتصفــح اليعمــل بشــكل صحيــح مــع أحــد الربامــج املســاعدة  plug-inأو أحــد عــارض امللفــات
 ،viewerأو مل يتــم تحميــل الربنامــج املطلــوب لفتــح امللــف) ،قــم بحفظــه عــى ســطح املكتــب ومحاولــة فتحــة بأحــد الربامــج املوجــودة عــى
جهــازك لــي تقــوم بفتــح امللفــات مــن نفــس النــوع بإســتخدام نفــس الربنامــج يف املـرات القادمــة .إذا مل يتــم عــرض خيــار حفــظ ” “Saveقــم
بالنقــر بالــزر األميــن عــى رابــط امللــف ثــم قــم بإختيــار حفــظ امللــف بإســم ” “Save Link Asأو” . “Save Target Asاملســتندات التــي مــن
النــوع  docx, .pptx, .xlsxواملنشــأة بإســتخدام برامــج األوفيــس املكتبيــة ذات األصــدار  2007أو  2010ال ميكــن فتحهــا بإســتخدام إصــدارات أقــدم
2003مثـاً .لذلــك عليــك تحميــل إصــدار أحــدث مــن برامــج أوفيــس املكتبيــة إذا إســتمرت املشــكلة قــم بالتواصــل مــع أســتاذ املقــرر إلعــادة
تحميــل امللــف بإســتخدام إصــدار أقــدم.
مالحظــة :عنــد إســتخدامك إلصــدار أوفيــس الحديــث  2007أو  2010ينصــح بحفــظ املســتندات التــي تعتــزم برفعهــا أو إرســالها مــن خــال نظــام
بيئــة التعلّــم اإلفرتاضيــة بإصــدار أقــدم كـــ  Word 97-2003 Documentأو ) Rich Text Format (RTFحتــى يتمكــن الجميــع مــن فتحهــا
بســهولة.
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س ( :)18كم مرة خالل األسبوع يجب عيل الدخول إىل مقرر نظام البيئة التعليمية االفرتاضية؟
تتفــاوت متطلبــات املشــاركة تبعـاً للمعلــم .بشــكل عــام يجــب عليــك الدخــول اىل البــاك بــورد  3مـرات يف األســبوع عــى األقــل لتفقــد رســائل اإلعــام
و العمــل عــى واجبــات املقــرر.
س ( :)19ملاذا يوىص بتسجيل الخروج من النظام بدالً من اإلكتفاء بإغالق املتصفح؟
إذا مل تقــم بإســتخدام خيــار تســجيل الخــروج  Logoutملغــادرة النظــام وكنــت تســتخدم كمبيوتــر مشــرك فإنــه مــن املمكــن ألي شــخص اخــر يســتخدم
نفــس املتصفــح الدخــول عــى حســابك عــى نظــام بيئــة التعلــم اإلفرتاضيــة وإســتعراض معلومــات تخصــك .إســتخدم دامئ ـاً خيــار تســجيل الخــروج
 Logoutللخــروج النهــايئ مــن النظــام.
س ( :)20من أين ميكنني الحصول عىل املساعدة؟
قنوات الدعم الفني الخاص بنظام بيئة التعلّم اإلفرتاضية:
الدعم الفني املبارش :والذي ميكنكم الدخول علية من بوابة التعلم عن بعد بالنقر عىل االتصال والدعم الفني املبارش ثم إختيار الدعم الفنّيv )b.
الربيد اإللكرتوين  el.support@uod.edu.sa :للحصول عىل إجابات مفيدة يرجى تزويد الدعم الفني بأكرب قدر من املعلومات:
1.1ماهو رمز املقرر؟
2.2ماهو اإلجراء الذي كنت تحاول القيام به عند ظهور املشكلة؟
3.3ماهي رسالة الخطأ التي تظهر لكم؟
4.4هل تظهر املشكلة يف جميع املقررات؟
5.5ماهي الخطوات املتبعة للحل قبل التواصل مع الدعم الفني؟
6.6ماهو نظام التشغيل املستخدم؟( مثال)Windows XP, Vista, Mac OS
7.7ماهو املتصفح املستخدم وماهو إصداره؟
8.8ماهو نوع اإلتصال الخاص بكم)(NCAT Network [LAN or Wireless], Cable, DSL, dial-up
9.9هل هنالك برنامج حامية  firewallمستخدم؟ (نعم يف حال دخولك النظام من مكان عمللك(.
1010الهاتف :الرقم املوحد 013-333-1313 :
1111أستاذ املقرر :لألسئلة املتعلقة باإلختبارات و متديد فرتة تسليم الواجبات أو أي إستفسارات أكادميية أخرى.
 1212أدلة املستخدمني و ملفات الدعم :املتوفرة من خالل األدلة واالرشادات يف أيقونة الدورات التدريبية عند الدخول عىل بوابة
التعليم عن بعد.
1313الكلية :ألي إستفسارات تتعلق باإلنسحاب والتأجيل وغريها من األمور الجامعية.
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س ( :)21من أين ميكنني اإلستفادة من الخدمات اإللكرتونية الخاصة بطلبة التعلم عن بعد (خدمات القبول اإللكرتوين | تحديث البيانات الشخصية |
اإلتصال والدعم الفني املبارش | الدورات التدريبية | خدمات القبول والتسجيل | اإلختبارات | الخطة الزمية و الدراسية | اإلتصال بأعضاء هيئة التدريس
| خدمات مالية | الخدمات الطالبية) ؟
من خالل بوابة التعلم عن بعد  https://admit.uod.edu.sa/والتي ميكنكم اختيار الخدمات املطلوبة من القامئة يف الصفحة الرئيسية.
س ( :)22كيف ميكنني تغيري كلمة املرور؟
مــن خــال بوابــة التعلــم عــن بعــد والتــي ميكنكــم الوصــول إليهــا مــن خــال قامئــة تحديــث البيانــات الشــخصية يف الصفحــة الرئيســية ثــم النقــر عــى
تغيــر كلمــة املــرور.

أسئلة الفصول االفرتاضية Blackboard Collaborate
س ( :)23ما هو نظام الفصول االفرتاضية ؟
نظام الفصول االفرتاضية يتيح التواصل املتزامن (املبارش) و غري املتزامن مع الطالب كام يتيح امكانية حفظ الدروس املتزامنة للرجوع اليها الحقا ،فهو
النظام الذي يتيح للمحارض إعطاء املحارضة للطالب عن بعد يف أي وقت و يف أي مكان يستطيع الطالب التفاعل و املشاركة مع املحارض بشكل كامل.
توجية )1 :يجب متابعة لوحة اعالنات املقرر الدرايس باستمرار للتعرف عىل اوقات جلسات الفصول االفرتاضية.
 )2يجب ان يكون برنامج الجافا ُ ،Javaمح ّمل عىل جهازك الخاص كرشط اسايس لعمل برنامج الفصول االفرتاضية.
 )3يف حالــة عــدم وجــود الجافــا عــى جهــازك ميكــن تحميلهــا مــن موقــع http://www.java.comثــم الضغــط عــى Free Java Download
ثــم اكــال عمليــة تحميــل الجافــا عــى جهــازك.
س ( :)24ما هي التجهيزات الالزمة الستخدام برنامج الفصول االفرتاضية  Collaborate؟
نظام تشغيل مدعوم من برنامج الفصول االفرتاضيةCollaborate:
•)Windows XP (32 bit), Vista (32 or 64 bit) or Windows 7 (32 bit
•
إصدار جافا مدعوم من برنامج الفصول االفرتاضيةCollaborate:
•

•  Sun Java 1.5.0_17 or Sun Java 1.6.0_12واإلصدارات األحدث.

متصفح انرتنت مدعوم من برنامج الفصول االفرتاضيةCollaborate:
•

•Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, or Firefox 3.5

باإلضافة إىل:
امليكروفون ومكرب الصوت أو السامعات.
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س ( :)25الصوت متقطع ،به تشويش أو صدى أثناء املحارضة.

هذا يحدث بسبب ترقية برنامج الجافا من إصدار قديم إىل إصدار أحدث
تلقائيا .والحل هو أن تقوم بتنظيف مخزون الجافا  Java cacheبالجهاز ،وذلك بإتباع التايل:
1.1قم بالذهاب إىل قامئة إبدا ثم النقر عىل لوحة التحكم.

2.2انقر عىل الربامج ،ثم قم بالنقر عىل أيقونة الجافا.

مالحظة:

▪إذا كنت تستخدم ويندوز 7،قم باستعراض الربامج من لوحة التحكم بالنقر عىل قامئة الفئة وإختيار إما رموز كبرية أو رموز
صغرية.

9

 .1إذا كنت تستخدم ويندوز فيستا/إكس يب ولوحة التحكم عىل العرض التقليدي قم بالنقر عىل ايقونة الجافا.

 .2أو ميكنك الوصول إىل لوحة تحكم الجافا عن طريق النقر بالزر األمين عىل أيقونة الجافا( إن وجدت )يف رشيط املهام بجانب الساعة  ،ثم النقر عىل
فتح لوحة التحكم.

 .3قم بالنقر عىل تبويب عام،و يف قسم ملفات اإلنرتنت املؤقتة قم بالنقر عىل إعدادات.
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 .4قم بضبط مساحة القرص عىل  100ميجا بايت .ثم انقر عىل مسح امللفات.

 .5يف نافذة مسح امللفات املؤقتة،قم بتحديد كافة مربعات االختيار ،ثم قم بالنقر عىل موافق.
 .6قم بالنقر عىل موافق إلغالق نافذة مسح امللفات املؤقتة.
.8قم بالنقر عىل موافق إلغالق نافذة لوحة تحكم الجافا.
س ( :)26يتم قطع اتصايل بالجلسة باستمرار.
قد يكون لديك برنامج حامية مينعك من االتصال بالخادم  serverمبارشة .يحدث ذلك غالبا عند اإلتصال باإلنرتنت من مكان عملك.
كيف ميكنني معرفة توافق اصدار الجافا الذي يعمل لدي؟
قم بزيارة صفحة دعم برنامج الفصول االفرتاضية والذي سوف يتحقق ويعرض اصدار الجافا الذي يعمل لديك.
http://support.blackboardcollaborate.com/ics/support/default.asp?deptID=8336&questionID=1473&task=knowledge
 .حيث ستظهر لك عالمة صح أخرض يف حال التوافق.
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س ( :)27برنامج الفصول االفرتاضية اصبح ال يعمل بعد أن قمت بتحميل تحديث الجافا .مالذي يجب عيل عملة؟
قــم بحــذف جميــع اصــدارات الجافــا القدميــة وذلــك مــن خــال لوحــة التحكــم >الربامــج وامليـزات >إزالــة تثبيــت الربنامــج أو تغيــرة قبــل تحميلــك
إلصــدار جديــد.
س ( :)28ما الذي ميكنني عمله عند تعطل امليكروفون الخاص يب؟
ميكنك اعادة متكينة باتباع الخطوات التالية:

1.

1اذهب اىل قامئة ابدأ واخرت لوحة التحكم.

2.

2قم بالنقر عىل األجهزة و الصوت.

3.

3قم بالنقر عىل الصوت.
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4.

4يف مربــع حــوار الصــوت ،انقــر عــى تبويــب تســجيل ثــم قــم بتحديــد جهــاز امليكروفــون وانقــر عــى زر خصائــص

.
5.

5مالحظــة :تظهــر إشــارة صــح خـراء بجانــب الجهــاز االفـرايض لتغيــر ذلــك قــم بالنقــر عــى جهــاز التســجيل الــذي تريــد ان
يكــون عــى الوضــع االفـرايض ثــم قــم بالنقــر عــى زر تعيــن كافـرايض املوجــود بأســفل النافــذة.

6.

6قم باختيار استخدام هذا الجهاز(متكني)من قامئة استخدام الجهاز ثم قم بالنقر عىل موافق.

7.

7قم بالنقر عىل موافق لحفظ االعداد واغالق نافذة الصوت.
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س ( :)29كيف أستخدم ميكروفون  USBيف جلسة عمل الفصل االفرتايض ؟
قد يجد العديد من مستخدمي ميكروفون  USBأنه ال يعمل مبارشة يف جلسة الفصل اإلفرتايض وميكن حل هذه املشكلة بتوصيل ميكروفون  USBأو
سامعة الرأس قبل الدخول عىل جلسة الفصل االفرتايض.
وهذا يعني أنه إذا قمت بتوصيل ميكروفون  USBأو سامعة الرأس أثناء الجلسة فلن يتم كشف مصادر الصوت .وستعمل جلسة الفصل اإلفرتايض
باإلعدادات التي كان عليها جهاز الحاسب عند بدء الجلسة.
لتغيري امليكروفون اىل ميكروفون  USBأثناء الجلسة قم بإغالق الجلسة ثم قم بتوصيل الجهاز و أعد تشغيل جلسة الفصل اإلفرتايض مع التأكد من
تحديد إعدادات الصوت الصحيحة كام سبق ذكرها يف السؤال السابق.
س ( :)30الزال هنالك تقطع يف الصوت؟
قد يكون ذلك بسبب ضغط عىل الشبكة أو تأخر يف االتصال سواء من جانبك أو من جانب أستاذ املقرر .وهنالك مؤرشات تدل عىل الجانب املتسبب
يف التأخري.
 .1إذا كان هناك طالب أو اثنني لديهم تأخر بالصوت فهذا دليل قوي عىل أن املشكلة من جانب الطالب.
 .2إذا كان جميع الطالب لديهم تأخر يف الصوت فهذا يعني أن املشكلة من جانب األستاذ.
 .3إذا كان جميع الطالب لديهم تأخر بالصوت وتأخر بالسبورة البيضاء ويتعرض مجموعة كبرية من الطالب للفصل املستمر عن جلسة الفصل
االفرتايض ،فهذا دليل قوي عىل أن املشكلة من جانبنا حيث يوجد الخادم.
 .4إذا كان التأخر يجعل االستامع للجلسة املبارشة صعبا ًجدا ًبالنسبة لك فسوف تجد الحقا( غالبا ًبعد ساعتني )تسجيال للجلسة.
س ( :)31يقوم الربنامج بفصيل باستمرار عند تسجيل الدخول عىل جلسة الفصل االفرتايض.
عنــد إعادتــك بطريقــة تلقائيــة إىل صفحــة التســجيل يف كل مــرة تحــاول فيهــا الدخــول عــى جلســة الفصــل االف ـرايض فإنــه عليــك متكــن ملفــات
االرتبــاط  cookiesمــن خــال املتصفــح الخــاص بــك .وذلــك باتبــاع التــايل:
يف متصفــح إنرتنــت إكســبلورر :يتعــن عليــك تحديــد خيــارات اإلنرتنــت  Internet Optionsمــن قامئــة األدوات  .Toolsيف خانــة اإلعــدادات مــن تبويــب
الخصوصيــة قــم بتحريــك أداة ضبــط املســتوى عــى أي مســتوى ادىن مــن الــذي تظهــر فيــه عبــارة  .Block All Cookiesثــم قــم بالنقــر عــى موافــق.
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