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إنشاء استبيان في نظام البالك بورد

مقدمة:

الطالب أو االستطالع على اتجاهاتهم أو ميولهم وذلك من خالل جمع استجاباتهم حول فكرة أو موضوع 
معين ، حيث تستخدم أداة االستبيانات  لطرح أسئلة أو أفكار يتم  إتاحتها للطالب عبر نظام البالك بورد

وسنقوم بهذا الدليل المبسط بشرح خطوات إنشاء استبيان (أو استطالع) جديد ونشره للطالب. 

من قائمة إدارة المقررات الدراسية، أختر لوحة التحكم  وبعد ذلك أختر أدوات المقرر الدراسي
 ثم االختبارات واالستطالعات ومخازن االسئلة.

أوًال: إنشاء االستطالع:

من قائمة لوحة التحكم
اختر أدوات المقرر الدراسي

ثم اختر االختبارات واالستطالعات
ومخازن ا¨سئلة



اسم االستطالع ، وصف لالستطالع ، وإرشادات حول االستطالع 

من لوحة االستطالع الُم

اختر االستطالعات 
ثم اختر إنشاء استطالع

قم بإدخال معلومات االستطالع :

اختر إنشاء استطالعاختر االستطالعات

قم بإدخال ”اسم االستطالع“
وصف لالستطالع (اختياري)

إرشادات لالستطالع (اختياري)

ثم الضغط على
”إرسال“

قم بالضغط على
”إعدادات ا¨سئلة“



ُ

بـ" قياس رأي متدرج / مقياس لكرت ".

قم بإختيار ا·عدادات المناسبة
لالستطالع الذي تم إنشاؤه

بعد ا·نتهاء من ا·عدادات
قم بالضغط على زر

”إرسال“

من قائمة إنشاء سؤال اختر
 قياس رأي متدرج / مقياس “

لكرت”



ثم قم بتحديد خيارات االجابات من حيث عددها ونوع المقياس المدخل كما في المثال أدناه: :
6) ومقسمة إلى : أوافق بشدة، أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة ، غير ذلك.

 سؤال جديد من نفس النوع. 

قم بإدخال
نص السؤال

قم بضبط خيارات السؤال

قم بضبط خيارات ا·جابة على السؤال

عدد خيارات المقياس

·زالة ا·جابة

قم بالضغط على ” إرسال وإنشاء آخر “ ·رسال السؤال
وإنشاء سؤال جديد أو "إرسال" ·رسال السؤال

أدخل نص ا·جابة



يتم عرض االستطالعات في قائمة المحتوى الدراسي للمقرر.

من القائمة الرئيسية للمقرر كما في الشكل الموضح:
1 - اختر المحتوى الدراسي.

2 - ثم التقييمات
3 - ثم االستطالعات

والمطلوب إتاحته، ثم الضغط على زر "إرسال".
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قم بالضغط على زر
”إرسال“

قم بإختيار االستطالع
المطلوب

قم بإختيار ”إنشاء“
·نشاء استطالع جديد



قم بإدخال
اسم االستطالع

قم بإدخال وصف لهذا االستطالع

اختر ”نعم“ لجعل االستطالع متاحا

حدد خيار ما إذا يسمح للمستجيبين بتقديم
االستطالع مرة واحدة أو أكتر

حدد المدة الزمنية لعرض االستطالع
”من بعد تاريخ محدد وإلى تاريخ محدد “



حدد تاريخ استحقاق االستبيان

حدد نوع التعليقات التي سيتلقاها
المستجيبين عل االستطالع

حدد طريقة عرض االستطالع للمستجيبين

قم بالضغط على ”إرسال“ لنشر
واتاحة االستطالع للمستجيبين



حيُث أن نتائج االستطالعات تظهر في أعمدة خاصة في مركز التقديرات  فإننا نتوجه إلى مركز التقديرات 
الكامل ، كما في الشكل الموضح.

في مركز التقديرات الكامل.

حدد عمود االستطالع
من مركز التقديرات الكامل



من خالل القائمة المنسدلة لعمود االستطالع المطلوب اختر "إحصائيات المحاوالت" لعرض النتائج
 في صفحة مستقلة، أو قم بإختيار "تنزيل النتائج" من القائمة المنسدلة.

(.csv ) من نوع  Excel sheet يتم تحميل ملف نتائج االستبيان على شكل ملف

مالحظة : سيتم حجب أسماء الطالب وأرقامهم الجامعية في الملف وذلك للحفاظ على الخصوصية.

 حدد عمود االستطالع ، ثم من القائمة المنسدلة اختر:
”إحصائيات المحاوالت “ لتظهر نتائج االستطالع في صفحة جديدة

EXCEL أو ” تنزيل النتائج“ ليتم تنزيل في ملف 

اضغط على زر
”انقر لتنزيل النتائج“

قم بتحديد خيارات التنزيل لملف النتائج


