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Moodle 1.6.2 
 
 

  :Moodleمقدمة عن . 1
 

Moodleيعتبر األنشطة التعليمية و ميكنة نظام حديث مفتوح المصدر ل هو: 
 ( CMS- course management system )أحدث أنظمة إدارة المقررات  •
 (LMS – learning management system)و أحد أنظمة إدارة التعليم  •
 system)  Learning and contentعليمية  و أحد أنظمة إدارة المحتويات الت •

management- (LCMS 
 

 مستخدم  حاليا Moodle, و هو ليس نظام إلدارة المقررات فقط بل يمكن تطوير انشطة تعليمية عليه أيضا 
من قبل آالف المؤسسات التربوية حول العالم اليجاد و انتاج مقررات اون الين على االنترنت و لدعم 

 ) وجه لالتعليم وجها ( قليدية ات التالمقرر
 

Moodle هو برنامج مفتوح المصدر  ( open source software ) و يوزع تحت رخصة GNU  
و توزيعه مجانا و هو متوفر على , تعديله , استعماله, ترآيبه , العامة و ذلك يعنى بانه يحق للكل تحميله 

 و يتضمن وحدات رالتطوي   و عموما هو سهل الترآيب و االستعمال بل و org.moodle/:/http  الشبكة 
 .الخ ...... مهام , اختبارات  , مجالت , مصادر , نشاط مثل المنتديات 

 
 Moodle يدعم لغة الـأى جهاز آمبيوتر بدون تعديل على يعمل PHP و هو متوفر بعشرات اللغات ومنها 

 العربية
 

 Moodle على اسس تربوية و االن يوجد مئات المطورين له حول العالم حيث يتميز Moodleلقد تم بناء 
 .بتحديثات مستمرة و سريعة

 
 Moodle 1.6.2وهنا سيتم الشرح على النسخة 

 
 

 :   فتح موقع الموودل 1.1
 

  من خالل اى متصفح مثل انترنت اآسبلورر  Moodleعموما يمكن تشغيل الموقع 
 التالي اآتب عنوان الموقع  الخاص بجامعة المنصورة  Moodleول إلى موقع و لكى تستطيع الدخ

moodle/eg.edu.mans.mansvu://http 
  :Moodle ـوالشكل التالى يوضح النافذة الرئيسية لل
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 :   اختيار اللغة1.2
 

 على ضغطو ذلك بال) لنوافذ و التعليماتلغة القوائم و اإلختيارات و ا( بها  يمكنك اختيار اللغة التى ترغب 
وعليك ان تعلم ان للمدرس الحق باختبار لغة ) انظر الصورة التالية( قائمة اللغات الموجودة اعلى يمين النافذة 
 . اجبارية للمقرر الذى يدرسه إن رغب

 

 
 
 

  : (Logging On )  الدخول الى الموقع 1.3
 

و لكن إلستعراض المقررات و , الصفحة االولى غالبا متاحة دون االضطرار الى إدخال اإلسم أو آلمة المرور 
 . الدروس و المشارآة بالنشاطات يلزمك آعضو التسجيل و الدخول الى الموقع

ل و آلمة و يوجد عنده حساب ان يدخل اسم الدخو )معلم او طالب , مدير ( و يمكن ألى مستخدم لنظام موودل 
 :  انظر المنطقة المظللة من الصورة التالية(User Name & Password)المرور 
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فى الزاوية العليا على اليمين و التى سوف تاخذك الى نافذة ) Login –دخول (  على ضغطاو يمكنك ال
 : الدخول التالية

 
 

 
 
 

 Create New Account –تراك جديد فعليك انشاء اش, ) غير مسجل فى الموقع  (  اذا لم تكن مشترآا
 :من النافذة السابقة حيث تاتى نافذة فيها 

 

 
 

حيث يأتيك بعد قليل  " Create New Account" إمأل الخيارات ثم الضغط على زر , ولعمل حساب جديد 
  .إيميل على بريدك الذى اخترته لتفعيل اشتراآك

 
 :مالحظات

 
أو أن التأآيد ال يتم , لطريقة و يسمح فقط بإدخالها يدويا بنفسه مدير الموقع قد يمنع التسجيل بهذه ا •

   .بل البد أن يوافق المدير على إشتراآك, تلقائيا 
 الحقا إلضافة بقية البيانات و بالدخولذلك و) ملف السيرة الذاتية ( بيانات ملف االشتراك يمكن اآمال  •

  .آذلك لتغيير آلمة السر أو أي بيانات اخرى
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ولكنه ال يستطيع معرفة آلمة السر , الخ ...... موقع يستطيع إلغاء إشتراآك و تغيير آلمة السر مدير ال •
 و بالتالى يمكنك اختيار آلمة السر التى تريدها دون تردد, التى وضعتها 

 
 –خروج ( االن بعد ادخال  االسم و آلمة المرور فانك ترى أن اسمك ظهر فى الزاوية العليا اليمنى بجانب 

Logout( 
 

 
 

 )Logout –خروج  ( ضغطإللغاء دخولك فى أى وقت يمكنك 
 
 

 :  مشترآى الموقع 1.4
 

 : لموقع موودل هم أنواع آما يلى خدمينالمست
 .وله صالحيات آاملة, ) من الممكن أن يكون أآثر من واحد  ( مدير الموقع •

 
 : و منهم المشترآين •

له صالحيات   الموقع يعينه مدرسا لمقررولكن مدير,  عادى تخدم المدرس هو مس:المدرس 
ثل اى  عادى مخدمو بالتالى فإن المدرس خارج المقررات التى يدرسها هو مست , التحرير
   .طالب

o  سب إلى مجموعة من المقررات و تكون حقوقه داخل المقرر حقوق ت عادى ينخدم مست:الطالب
إجابة على يات و الدردشة و شارآة فى المنتدالطالب من حيث الدخول الى المقرر و الم

 .و خارج مقرراته ليس له أى حقوق ,  اإلقتراعات و أداء اإلمتحانات و المهام 
 

 : و منهم غير المشترآين •
o  ضيف " يجب ان يدخل ك ,  غير مسجل فى الموقع خدم و هو مست:الضيف– Guest " من نافذة

درس للضيف بالتصفح و إال فال الدخول و يستطيع الضيف تصفح المقررات التى يسمح فيها الم
 .يستطيع

o  غير مسجل فى الموقع و لم يدخل آضيف و يسمح له فقط تصفح الصفحة  خدممست و هو :مجهول
 .االولى من الموقع 
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 .و الجزء التالي سيتم فيه شرح صالحيات مدير الموقع حيث ان له صالحيات آاملة 
 
 (Add category)إضافة فئة . 2
 

 اضافة المقرر اضافة الفئة الخاصة بالمقرر مثل اسم الكلية والقسم التى سوف يدرس به المقرريجب قبل 
 

 إلضافة الكلية
 

 Courses وبالضغط على Administration الذى يسمى كتلةوذلك من خالل ال 
 

 
 

 ثم الضغط على زر Computers and Informationثم اضافة اسم الكلية التى تريدها وليكن  
Add new category 

 

 
 

 (Top)نالحظ قد تم اضافة الكلية واصبحت فئة رئيسية  
 

 
 

 آخر وليكن اسم القسم التى  Category يمكننا اضافة Course categoriesومن خالل صفحة  
 Computer Scienceسوف يدرس به المقرر وليكن قسم 
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 بحيث يكون فئة Sub Categoryن يكون فقد تم اضافة القسم ولكن اصبح القسم فئة رئيسية ونريد أ 
 فرعية من الفئة الرئيسية وهى الكلية

 

 
 Computers and واختيار لتغييره الى فئة فرعية من الكلية وذلك بالضغط على الزر  

Information وهى اسم الكلية  
 

 
 

 لخطوات السابقة التى بها والضافة مزيد من األقسام نكرر األقساموبذلك قد تم اضافة الكلية وا 
 

 وذلك بالضغط على االختصار الخاص ودلنذهب الى الصفحة الرئيسية للمولرؤية الكلية والقسم  
 .بالصفحة الرئيسية 

 

 
 

 Course categoriesفنجد الكلية والقسم قد تم اضافتهما فى  
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 (Add  a new course)إضافة مقرر جديد . 3
 

  :إضافة المقرر 3.1     
 

 اضافة الكلية والقسم يبقى لنا اضافة المقرر داخل القسمبعد 
 

 اوال نقوم بالضغط على القسم 
 

 
 

 Add a new courseثم نقوم بالضغط على  
 

 
 

 ستظهر لنا الصفحة الخاصة ببيانات المقرر  
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ذى سيدرس فيه من خاللها نحدد الفئة التابع لها المقرر مثل تحديد الكلية والقسم ال:  Categoryالفئة  
 .المقرر

 
امال   م آ ه:  Full nameاالس ب في ة     يكت د تصفح قائم يظهر عن م س ذا االس امال وه رر آ م المق  اس

 .المقررات
 

حيث غالبا ما تستخدم الجامعات رمزين أو ثالثة . اسم مختصر للمقرر: Short name اسم قصيرا  
 , sc102:ومثال على ذلك(لمقرر متبوعين برقم وهذا االسم سيظهر في عمود التصفح أعلى يسار ا

TEC101 , الخ( 
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بعض الجامعات (هذا الحقل يوضع فيه رقم تسلسل للمقرر : ID number رقم بطاقة التعريف  
والموودل داخليا ال يستعمل هذا الحقل ولكنه مفيد في حالة أردنا التعامل مع أنظمة أخرى ) عندها ذلك

 .وعموما يمكن أن يترك فارغا 
 

فقرة معلومات أو أآثر بحيث تصف فيها ,  هنا تدخل وصف قصير لمقررك : Summary ملخص  
 All......آل المناهج الدراسية"مقررك لشخص ما يزور صفحة الموقع األولى عندما يختار 

courses  " تصنيف المناهج الدراسية  "آتلةمن  Courses " وآذلك يشاهد هذا الملخص داخل
 "Courses Summaryمنهج دراسي "مقررك في آتلة 

 
تنسيق  , Socialتنسيق اجتماعي : حيث يمكنك أن تتخير بين أآثر من شكل : Format تنسيق  

يالحظ أن . Weeklyأو تنسيق أسبوعي  , LAMSتنسيق  , Scormتنسيق  , Topicموضوعات  
السبوعى فالتنسيق ا. لكنهم منظمون بشكل مختلف جدًا , التنسيق األسبوعي والموضوعات متشابهين 

فنحن .منظم حسب تواريخ أما تنسيق الموضوعات فإنه يعبر عن نفس األسابيع لكن بدون قيد زمني 
 .نستعمل تنسيق الموضوعات والتنسيق األسبوعى أما بقية التنسيقات لسنا معنيين بها 

 
 فان بداية, إذا اخترت التنسيق األسبوعي : Course start date تاريخ بدء المنهج الدراسي  

 .وهذا الحقل ال قيمة له في تنسيق الموضوعات , أول أسبوع تكون من هذا التاريخ 
 

فهذا " No"اذا اخترنا . نحدد فيها هل المقرر متاح ام ال  : Course enrollableاتاحة المقرر  
 Date"واذا اخترنا . فهذا يعنى ان المقرر  متاح " Yes"واذا اخترنا . يعنى ان هذا المقرر غير متاح 

range " فالبد من تحديد بداية إتاحة المقرر ونهاية إتاحته للطالب. 
 

بالمقرر " مسجال"هنا يوضع المدة التي يسمح لها بالبقاء : Enrollment duration فترة تسجيل  
   عموما انصح باختيار. وبعد هذه المدة يشطب تسجيل الطالب من هذا المقرر, من تاريخ أول دخول 

 . يدويا الحقا حذفهمجلين بالمقرر ومن ثم يمكنك إلبقاء الطلبة مس "  Unlimitedبال حدود " 
 

أسابيع (من هنا تحدد عدد األقسام  : of weeks / topics Numberالمواضيع  /عدد األسابيع 
 . ويمكنك تغيير ذلك اآلن أو الحقا 10العدد االفتراضي . التي ستظهر في مقررك )أو وحدات 

 
 :هذا الحقل يحدد أسلوب عمل المجموعات: Group mode أسلوب المجموعات  

 
وعليه فكل طالب ومعلمي مقررك هم مجموعة واحدة آبيرة : No group ال توجد مجموعات  .1

 .والكل يرى الكل
منتسبى المجموعات ال يستطيعون رؤية بعضهم  : Separate groupمجموعات منفصلة  .2

 )الخ............تعييناتمثال ال يرون مشارآات المنتديات وال(البعض 
يمكن لمنتسبى المجموعات أن يروا أعمال بعضهم : Visible groups مجموعات ظاهرة  .3

 .البعض ولكن ال يمكنهم المشارآة بغير مجموعتهم 
 
فان المجموعات يمكن أن تضاف "  No"إذا اخترت : Force  )على أسلوب المجموعات(إجبار 

 أي نشاط سيكون به مجموعات حسب ما اخترت بشكل يعنى أن" Yes"إذا اخترت , لألنشطة 
 ." No"ننصح بالخيار  .اجبارى
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مقررك  بالكامل عن الطالب حيث لن " إخفاء"هذا الخيار يسمح لك بـ : Availability متاح  
والغالب إن المقصود من إخفاء المقرر هو انه غير . يظهرلهم في قائمة المقررات وآأنه غير موجود 

 .مكتمل مثال 
 

 غير تخدمينحيث يبعد مس, لدخول المقرر هو آلمة سر : Enrolment key  مفتاح التسجيل 
 له حساب على موقع الموودل مستخدمفان اى , إذا ترآت هذا الحقل فارغ  . عن مقررك وبينمرغ

فانه , إذا وضعت آلمة سر. سيكون قادر على التسجيل في مقررك ببساطة عن طريق الدخول إليه 
 .الموودل يسألهم مرة أخرىطالب فان ادخلوها بشكل صحيح فلن يعود يسأل ال

 . يمكنك تغيير المفتاح متى شئت ويمكن أن يكون أرقام أو أحرف أو مزيج منهماموماع
) من غير طالبك(بعد أن يكون طالبك قد سجلوا بالمقرر يمكنك تغيير مفتاح الدخول وإزالة الطلبة 

حيث لن ( الدخول من زمالئهم وبهذا لن يدخل المقرر غير طالبك الذين دخلوا ألنهم عرفوا مفتاح
 ).يسألوا عن المفتاح

 
الضيف هو شخص غير مسجل بموقع الموودل ويدخل للموقع : Guest access اتصال الضيف  

وعموما ,  من نافذة الدخول" Login as a guest الدخول بصفة ضيف " بعد أن يضغط على  زر 
ولكنهم ال يستطعون , )إذا سمحت لهم(صفح مقررك وقراءة المواد التي فيه الضيوف يمكنهم فقط ت

 .الخ ...المشارآة بالمنتديات وال المشارآة باالمتحانات وال رفع مواد
 

 :لية ،بخصوص دخول الضيوف لمقررك يمكن تحديد الخيارات التا, عموما
  . Do not allow guests inال يسمح بدخول الضيوف  .1
 ، وتعنى Allow guests without the key  الدخول للمقررف بدون مفتاحالسماح للضيو .2

السماح بدخول األشخاص الذين يسجلون دخول ضيف ،فأحيانا بعض المقررات تتاح للكل مثل 
 .الخ ... اجتماعية مقررات دينية أو

 .Allow guest who have the key  الدخول للمقررالسماح للضيوف الذين لديهم مفتاح .3
 
خفاء أجزاء من المقرر ، وهذا إ سابقا انه يمكن علمنا : Hidden sectionsمواضيع المخفية ال 

 :وهناك  خياران . عرض األقسام المخفية فى مقررك الى الطالب  يةالخيار يسمح لك بتحديد آيف
 

  Hidden sections are shown inاألجزاء المخيفة سيتم إظهارها في هيئة منطوية  .1
collapsed :عنى أن األجزاء المخفية ستظهر رمادية أي غير متاحة حيث يعرف الطالب أن ت

 .هذا القسم مخفي 
هذه تخفى  : Hidden sections are completely invisibleاألجزاء المخفية غير مرئية  .2

 .الجزء بالكامل عن أعين الطالب، وبالتالي وآأنها غير موجودة بالنسبة لهم 
 

يوجد منتدى لألخبار موجود بالمقررات، وهو : News items to show بنود إخباريه للعرض  
يمكن جعل آل طالبك يتلقون بريد إلكترونيا بكل .(مكان جيد لعرض األخبار والمالحظات لكل طالبك 

،  "منتدى األخبار"أو "  آخر األخبار "، هذا الحقل يحدد عدد المواد التي تظهر في آتلة )جديدر خب
فان " 0"ويمكن مراجعتها، وإذا وضعته " أخبار قديمة"د عن العدد واألقدم تتحول إلى واالخبارالتى تزي

 .آتله أخراألخبار لن تظهر على الصفحة الرئيسية لمقررك 
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يسمح الموودل بالكثير من النشاطات التي يمكن إعطائها : Show grades عرض الدرجات  
 المقرر يمكن أن ترى في صفحة الدرجات، باألساس، نتائج آل الدرجات ضمن. درجات أو تقييمات

في الصفحة الرئيسية لمقررك " "Gradesالبند درجات " إدارة الموقع "آتلةوهى متوفرة للطالب من 
 غير مهتم باستعمال الدرجات في مقرره أو انه فقط يريد إخفاء الدرجات عن الطالب، المدرسإذا . 

ل ال يمنع نشاطات فردية من استعمال أو وضع وهذا الحق. فانه يمكنه عمل ذلك من هذا الحقل
 .الدرجات، هو فقط يعطل عرض النتائج للطالب

 
تعنى أن الطالب يمكن أن يروا " Show activity reports" : Yesعرض تقارير النشاط  

الحظ بأن هذا يمكن أن يضع ضغط على الخادم ) إلخ .. , ماذا عملوا , وقت اتصالهم ( سجل نشاطهم  
لمعلم أن يرى سجل نشاط طالبه ل موما يمكنع. حة لقطاع آبير من الطلبةت هذه الميزة متاإذا آان

 .دائما، مهما آانت قيمة هذا الحقل 
 

لحجم  الحد االقصى ُيعرف هذا المكان: Maximum upload size الحجم األقصى للتحميل  
ير الموقع يمكن أن يضع حدا لملف الذي يمكن أن يرسل من قبل الطالب في هذا المقرر، علما أن مدا

 . ال يستطيع وضع قيمة اآبر من القيمة التي وضعها المديرالمدرسأقصى لكل مقررات الموودل و
 

 .الطلبة ضمن مقررك /والطالب/المدرسين)صفة(الحقول األربعة التالية تسمح لك بتعريف اسم  
 

 ، المدرسالمحاضر، المدرس ، : ، مثالYour word for teacherيشار إلى المدرس بكلمة  .1
  .الخ

المدرسون ، المحاضرون ، :، مثالYour word for teachersين بكلمة المدرسيشار إلى  .2
 .ون ، الخ المدرس

 .الطالب ، المشترك ، الدارس ، الخ : ، مثالYour word for studentيشار إلى الطالب بكلمة  .3
طالب ، المشارآون ، الدارسون ال: ، مثالYour word for studentsيشار إلى الطالب بكلمة  .4

 .، الخ 
 

 خدمات اللغات وإذا ما اختار المستعموما الموودل يسمح بعشر: Force language إجبار اللغة  
لكن لغة المحتويات ,  للغة المختارة يتم تغييرهالغة ما فان لغة المعلومات المعطاة، والقوائم والمساعدة 

 .تبقى آما وضعت وال يترجمها الموودل 
 

 :وأبسط وسيلة لتغيير اللغة تكون من أعلى يمين النافذة، واختيار اللغة يكون بعدة مستويات
 

 .يختار لغة الموقع وبالتالي لغة الصفحة األولى : المدير .1
يختارون اللغة التي  profile من ملف سيرتهم الذاتية ): ينالمدرسالطالب و (خدمالمست .2

الصفحة األولى ومقرراتهم تكون باللغة المختارة من عندما يفتحون الموقع فان بها يرغبون 
 .ِقبلهم 

ين لمقرره أن يتصفحوه المستخدم" إجبار "المدرسمن هذا الحقل يستطيع :  المقرردرسم .3
 للغة يتم تغييرهالمعطاة، والقوائم والمساعدة باللغة التي اختارها وبالتالي فان لغة المعلومات ا

 . في ملف سيرتهم الذاتيةالمستخدم/ رها الطالب المختارة وتهمل اللغة التي اختا
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عموما اختيار اإلجبار بلغة ما نافع جدا خصوصا إذا آان المقرر معد لتدريس اللغات، مثال مقرر اللغة 

 .الخ باللغة األسبانية... طالبه أن تكون القوائم والمساعدة المدرساألسبانية، يمكن أن ُيجبر
 
" Yes"وتعنى مقرر عادى ، " No"األصل هو : Meta courseهل هذا منهج دراسي معياري؟  

تعنى أن هذا المقرر قد يستعمل آمنطقة مشترآة تسمح لمشارآون من مقررات معينة بالتفاعل مع 
وعموما المشارآون . يمكن أن يستعمل لتجميع مقررات ذات عالقة  Metaمقرر  .بعضهم البعض

 . إدارة الموقع آتلة طريق منطقة إضافة الطالب ضمن بمثل هذا النوع من المقررات يضافون لها عن
 

 .لكي تحفظ اعدادات مقررك "  Save changes حفظ التغييرات " أخيرا إضغط على  زر
 

 :تخصيص المقرر لمدرس معين  3.2     
 

   .Teacherبعد عمل حفظ للمقرر أصبح المقرر اآلن بدون مدرس      
 

 
 

 Searchبحث عليه من خالل الضغط على يتم آتابة اسم المدرس ثم عمل  

 
فيظهر لنا قائمة بأسماء المدرسين الذى لديهم نفس االسم او متشابهين فيه ثم نختار المدرس وذلك  

  .Add teacherبالضغط على 
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 .فقد تم اضافة المدرس للمقرر 
 

 
 

 .لهمدرس تخصيص بذلك قد تم حفظ المقرر و 
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  :Moodleررات مكونات مق. 4
 

 : انظر الصورة التالية , تتكون نافذة المناهج أو المقررات من العناصر التالية 
 Navigation Barشريط التصفح  .1
 Turn Editing On / Offتشغيل او ايقاف التحرير  .2
 .Blocksالكتل  .3
  .Course Content Areaمنطقة المحتويات  .4
 
 

 

 
 

 
 
 

 Navigation Bar  شريط التصفح 4.1
 

و عموما الصفحة ,  إلى ذلك الجزء نتقل على أى جزء منه ليضغطو يمكن ال, يظهر لك أين تتواجد األن 
 :األولى للموودل ال يظهر فيها هذا الشريط 

 
 

 
 الى الصفحة ذهابو عليه يمكنك ال . )اسم  المقرر المختصر  ( Progيعنى ذلك انك متواجد على مقرر 

  .elc على الجزء طضغاالولى للموقع بال
 
 
 

 إيقاف التحرير/تشغيل شريط التصفح

 
ات
وي
حت
الم

ة 
طق
من

 

الكتل
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 Turn Editing On / Off  تشغيل أو إيقاف التحرير 4.2
 

و آذلك السماح بادارة الكتل الجانبية فى المقرر انشطة بمنطقة المحتوى يسمح الموودل بإضافة مصادر و 
( ذة الموجودة اعلى يمين الناف "  Turn Editing Onتشغيل التحرير "  على زر ضغطبعد ان ت, الخاص بك 
و ) ب عن الطال( تحجب , تزال , و هكذا و بكل بساطة يمكن للكتل أن تضاف ," ) ادارة الموقع"او من آتلة 

 ليالئم متطلباتك آما ك من أسفل الى أعلى و العكس آل ذل و العكس و آذلك تنقليسارتنقل من اليمين الى ال
و يمكن إيقاف التحرير , ر فى منطقة المحتوى تعديل و نقل األنشطة و المصاد, حجب , إزالة , يمكنك إضافة 

 "Turn Editing Offإيقاف التحرير  " بالضغط على زر 
 
 

الحظ الصور (وز التالية  زر التحرير يظهر فى العنوان الرأسى الرمضغطعند  :بخصوص الكتل  •
 )التالية

 

                  
 
 

 :  شرح الرموز 
 

 لطالب و يتحول رمز العين إلى رمز إظهار  أو إخفاء الكتلة عن ا:   
  و هذا شكلهBlocks –ازالة الكتلة علما انه يمكن اعادة اضافتها من صندوق أسفل النافذة اسمه آتل :    

 

 تحريك الكتلة السفل خطوة و احدة    : 

 تحريك الكتلة العلى خطوة و احدة :    
 .منطقة الكتل يسارتحريك الكتلة من منطقة الكتل يمين الى اسفل :  
 .تحريك الكتلة من منطقة الكتل يسار الى اسفل منطقة الكتل يمين:  
 
 :  التالىدث زر التحرير يحضغطعند : بخصوص المصادر و االنشطة  •
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 :الرموز شرح 

 
  .سوف يتم شرحها الحقاو  إلضافة مصادر يظهر زر تمرير باسم 

 
 .سوف يتم شرحها الحقا  انشطة متنوعة و ة  إلضافمرير باسم  يظهر زر ت

 
 : ر رموز بجانب المصادر و األنشطة مثل يظه

o  اظهار النشاط او المصدر عن الطلبة و يتحول من رمز العين الى رمز / الخفاء     
o  الزالة النشاط او المصدر . 
o لتحرير و تعديل النشاط او المصدر . 
o و المصدر خطوة الى اليمين  نقل النشاط ا. 
o  نقل و إرجاع النشاط أو المصدر خطوة إلى اليسار . 
o  عليه يعطيك ضغطعند ال:  نقل النشاط أو المصدر الى أى مكان أخر داخل منطقة المحتوى 

 على أى جزء منهم لكى ضغطموودل مربعات على جميع أجزاء منطقة المحتوى و بالتالى يمكن ال
 .ذا الجزءيقوم بنقله إلى ه

o  رموز تظهر بجانب النشاط و ال تظهر بجانب المصدر حيث  : 
   .مجموعات منفصلة  مجموعات ظاهرة  اى ال يوجد مجموعات  

 
 ) : أسابيع أو مواضيع ( بخصوص أقسام المقرر  •
 

 مخطط (هذه األقسام إما أن تكون أسابيع ) اقسام ( تقسم إلى مناطق منطقة المحتويات علمنا سابقا أن 
و عند تفعيل التحرير يظهر على جانب آل قسم الرموز , ) مخطط الموضوع( أو مواضيع ) أسبوعى 

 ) :الحظ الصورة التالية( التالية 
 

 
 
 

 :الشرح 
 

o  بحيث يظهر رمز جديد ,  إلخفاء بقية أقسام المقرر و يعنى إظهار هذا القسم فقط 
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o  بة و يتحول من رمز العين إلى رمز  إظهار النشاط او المصدر عن الطل/ إلخفاء   

o  تحريك القسم الى أعلى خطوة و احدة . 

o  تحريك القسم ألسفل خطوة واحدة . 

o عليه يظهرها و يعود الرمز إلى ضغطهذا الرمز يدل على أن بقية األقسام مخفية و ال  
o  ليق يظهر بجانب و ذلك لتحرير ملخص أو تع,  الموضوع / هذا الرمز يظهر بجانب رقم االسبوع

 .الرقم و تستطيع آتابة أى شئ أو إرفاق صور 
 
 :Blocks of a Course   آتل المقرر 4.3

 
الحظ ( هذا المقرر الجديد غالبا سيجده فارغا الي  المدرسو عندما يدخل , بعد أن يقوم المدير بإيجاد المقرر 

 ) .الصورة االخيرة 
 

 course content(ليسار و اليمين و أنشطة محتويات المقررهى صناديق موجودة على ا) block(و الكتل 
activities ( موجودة فى منتصف النافذة. 

 
أن تنقل من أعلى إلى أسفل أو العكس آما يمكن نقلها من منطقة الكتل , هذه الكتل يمكن أن تضاف أو تزال 

 .اليمنى إلى اليسرى أو العكس 
 

 تحريك الكتل – إزالة – و آذلك إضافة ر فى منطقة المحتويات د إضافة النشاطات و المصادرسو يمكن للم
  )Turn Editing On –زر التحرير ( على  ضغطفى منطقة الكتل على اليمين و اليسار بعد أن ب

 
علما أنه يوجد آتل (  لمقرر موودل Standard Blocksأهم الكتل القياسية على وى تالجدول التالى يح

 ) :آما أن آل نسخة أحدث لموودل تحوى آتل قياسية جديدة , Non Standard -اخرى غير قياسية  
 

 Blocks Name اسم الكتلة
People أشخاص .1
Activities أنشطة .2
Search Forums بحث المنتديات .3
Administration إدارة الموقع .4
Courses تصنيف المناهج الدراسية .5
Upcoming Events األحداث القادمة .6
Calendar تقويم .7
Recent  Activity األنشطة الحديثة .8
Course Summary ملخص منهج دراسى .9

Online Users المستخدمون المتواجدون .10
Messages رسائل .11
Section Links روابط القسم .12
Latest News أخر االخبار .13
HTML اتش تى إم ال .14
Quiz Result نتائج األختبار .15
Random Glossary Entry مدخل المسرد العشوائى .16
Remote  RSS Feeds مغذى األخبار البعيدة .17
Login دخول .18
Main Menu القائمة الرئيسية .19
Google Translator آتلة مترجم جوجل .20
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بالترتيب الموجود هنا و ليس آما هى مرتبة ,  القياسية Blocksسنقوم فى الصفحات التالية بشرح تلك الكتل 

فضال أنه ليس بالضرورة أن تتوفر لك ,  يستطيع أن يرتب آيفما شاء  أو المديرالمدرسألن , بمقرر موودل 
 .آل هذه الكتل ألن المدير قد يحجب بعضها و بالتالى عندما تريد إضافتها ال تجدها

 
 .آما سنذآر بعد ذلك أسماء الكتل غير القياسية إذا رغبت فى البحث عنها فى موقع موودل 

 :لى مقررك ستجد الكتل التالية على اليسار و بالترتيب نفسه  ألول مرة عدرسعند دخولك آم, وعليه 
 

o  أشخاص People 
o  أنشطة Activities  
o  بحث فى المنتدياتSearch Forums. 
o  إدارة الموقعAdministration 
o  تصنيف المناهج الدراسيةCourses. 

 
 :و ستجد الكتل التالية على اليمين و بالترتيب نفسه

o  أخر األخبارLatest News 
o  االحداث القادمةUpcoming Events 
o  األنشطة الحديثةRecent Activity 

 
 .يمكن نقل أو حذف أو إضافة أى آتل تريد . آما شرحنا سابقا , لكن ال عليك 

 
 

 :آيف نضيف آتلة 
 

تظهر فقط إذا , ) Blocksآتل ( اسمها . يوجد صندوق أو آتلة موجودة أسفل منطقة الكتل  من الجهة اليمنى  
 ! على زر تشغيل التحرير الذى شرحناه سابقا ضغطإذا ا.... لخاصية التحرير ) مفعال ( ال غت مشآن
 

بحيث أنك إذا أزلت آتلة ما من ,  قائمة ببقية الكتل الغير موجودة فى مقررك على وىتهذا الصندوق يح
ها من قائمة هذا الصندوق  مقررك فإن موودل يضعها فى هذه القائمة و إذا اضفتها الى مقررك فإن موودل يزيل

 :انظر لقائمة هذا الصندوق فى الصورة التالية 
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 نجد ان هناك أربع آتل تبقى دائما فى القائمة حتى لو اضفتها مرارا و السبب ان موودل يسمح :مالحظة 
 : بإضافة تلك الكتل مرارا و هذه الكتل هى 

 
HTML اتش تى إم ال 
Quiz Result نتائج األختبار

Random Glossary Entry مدخل المسرد العشوائى 
Remote RSS Feeds مغذى األخبار البعيدة

 
 

ومن ثم فإن موودل سيضيف تلك ,  منها على الكتلة المعينة ضغط على القائمة و اضغطا. األن إلضافة آتلة ما 
 ).ربعة السابقة فإنها تبقى إال إذا آانت من الكتل اال( الكتلة و سيزيل اسم الكتلة من قائمة الصندوق 
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 : Blocksالكتل . 5
 
 

  )Peopleأشخاص (   آتلة 5.1
 

 
 

( لمقرر با شترآيننا عليه يظهر جميع المضغطو إذا , ) Participantالمشترآين (هذه الكتلة تحتوى بند 
 :رراتانظر النافذة التالية التى تظهر معلمى و طالب أحد المق. المسجلين فيه ) معلمون و طالب 

 
 

 
 

 .من أعلى النافذة السابقة" More detailed " يمكن أن تكون القائمة أآثر تفصيال إذا إخترنا 
 
 

 )Activitiesأنشطة (آتلة 5.2 
 

( تحتوى هذه الكتلة على مجموعة  من األيقونات لكل أصناف األنشطة و المصادر المتوفرة فى مقررك 
تكون هذه القائمة , و عندما يكون المقرر جديد , ) الخ ......مهام , اختبارات ,دردشة , مذآرات , منتديات 

تقريبا فارغة و عند وضع أنشطة و مصادر فى منطقة المحتويات يقوم النظام بشكل أتوتوماتيكى بصنع قائمة 
 .لها ووضعها فى  هذه الكتلة 

 
صادر الموجودة  بالمقرر بحيث يجد ين للدخول للنشاطات و المالمدرستعتبر هذه الكتلة وسيلة سريعة للطلبة و 

 . آل النشاطات مجمعة تحت عنوان واحد المستخدم
 

 .هنا بعض أيقونات النشاطات فى أحد المقررات 
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 ) Search Forumsبحث المنتديات (   آتلة 5.3
 

دم  على بحث متقضغطيمكنك ال,  آلمات فى جميع منتديات مقررك /   البحث عن أى آلمةمستخدمتسمح لل
 .للتحكم بشكل أآبر بشروط البحث 

 

 
 

 
  ) Administrationادارة الموقع (    آتلة5.4

 
 :انظر القائمة التالية , هذه الكتل تعطيك اإلمكانية للتحكم بالمقرر 

 
 عمل البندAdministration رمز إدارة الموقع

 إضافة مثل( يسمح بالتغيرات على المقرر Turn Editing On  تشغيل التحرير .1
 )نشاطات و آتل 

 يسمح لك لتغيير إعدادات مقررSettings  اإلعدادات .2
حرر ملف سيرتك  .3

يسمح لك برؤية و تحرير سجلك و ارسال *Edit Profile  *الذاتية
 إلى منتدى و لرؤية تقارير النشاط

4. Teachers Teachers ذو المدرس( يدرج معلمى المقرر 
 )زالة معلمين الصالحيات يمكنه إضافة او إ

5. Students Students يظهر لك قائمة بكل الطالب و يمكنك أن
 .تسجل أو تشطب طالبا من هنا 

وإضافة , يسمح بإضافة أو إزالة مجموعات Groups  مجموعات  .6
 .و إزالة أعضاء مجموعات

 .يسمح لك يعمل نسخة احتياطية لمقرركBackup  نسخة احتياطية .7

يسمح لك بإعادة بيانات المقرر من نسخة Restore  استرجاع .8
 .احتياطية 

نشاطات او ( يسمح لك باستيراد بيانات Import  استيراد  .9
 من احد مقرراتك إلى أخرى ) مصادر

Reset  إعادة .10
يسمح بإلغاء بيانات المستخدمين من المقرر 

مع االبقاء على األنشطة وغيرها من 
 اإلعدادات

 تقرير تفصيلى عن نشاطات و حرآات يظهرReports تقارير .11
 .أى مشترك فى المقرر

Questions  أسئلة .12
يسمح للمدرس بعمل أسئله وعرضها 

والتعديل فيها وهذة األسئلة يمكن استخدامها 
 بعد ذلك فى االختبارات
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يسمح بتعريف مقاييس إلستخدامها داخل Scale  مقاييس .13
 .المقرر للتقييمات ووضع العالمات

تظهر درجات االختبارات و اإلمتحانات  Grades  درجات .14
 بمقررك لكل طالب مسجل فيه

عمل , رفع : يسمح لك بادارة ملفات المقرر Files  ملفات .15
 .مجلدات و حذف الخ

 يظهر لك دليل مساعدة مختصر لموودلHelp  مساعدة .16

 ررللدخول الى المنتدى الخاص بمعلمى المق Teacher Forum منتدى المدرس .17

 
 :شرح بنود هذه الكتلة بندا بندا فى الصفحات التالية بو سنقوم 

 
  :Turn editing on / offإيقاف التحرير /  تشغيل 5.4.1

 
 4.2 بند سبق شرحها فى ال

 
  :Settingاإلعدادات   5.4.2

 
  )بند إضافة مقرر  ( 13. فى البند تم شرحها من قبل

 
  :* Edit profile  حرر ملف سيرتك الذاتية 5.4.3      

 
 :هذا البند يعطيك إمكانية التحرير و التعامل مع القوائم التالية 

 .Profileنبذة  شخصية  -1
 .Edit profileحرر ملف سيرتك الذاتية  -2
 .Forum postsمشارآات المنتدى  -3
 .Blogsالمدونات  -4
ذا أما الطالب فأنهم يتعاملون مع ه, متاحة للمعلم :  Activity reportتقارير األنشطة  -5

 .) اإلعدادات3.4.2( من بند المدرسالموضوع فقط إذا سمح لهم 
 

 -: التفصيل لكل قائمة** 
 
 :يعطيك نبذة عما وضعت فى ملف سيرتك الذاتية و منها  : Profileنبذة شخصية  )1 (

 ."Descriptionوصف " يظهر ما وضعته فى : وصف لنفسك  
 .اسم المدينة و الدولة : Locationالموقع  
 . البريد اإللكترونى عنوان 
يث يدرج أسماء المقررات ح, فقط للمعلم : Coursesتصنيف المناهج الدراسية  

 . بها على موقع موودل درسالتى ي
 .أخر مرة دخلت على المقرر:  أخر اتصال 

 :  يوجد أسفل النافذة ثالث أزرار هى * 
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 السريمكنك من هنا تغيير آلمة : Change passwordزر تغيير آلمة السر 
يظهرهذا الزر فقط عند الدخول آطالب ومن خالله يمكن إلغاء : زر إلغاء تسجيل الطالب من المقرر 

 التسجيل من هذا المقرر
 ينقلك إلى معالج الرسائل الخاص بك : Messagesزر الرسائل 

 
 :لتعبئة أو تعديل بيانات سيرتك الذاتية و هى : حرر ملف سيرتك الذاتية )2(
 

Username  اسم المستخدم
 آلمة مرور جديدة

New password لالحتفاظ بكلمة المرور الحالية ال تدخل شيئا هنا       

 البنود التالية إجبارية** 
First name االسم األول
Surname االسم األخير

Email address عنوان البريد اإللكترونى
  خيارات 3امامك : عرض البريد 

ائه عن الكل أو إظهاره فقط إلى إخف,  إظهاره للكل -
 الزمالء بالموقع

Email display

لتعطيل أو تمكين استقبال : تم تفعيل البريد اإللكترونى 
Email activated بريد ألى من المشارآات و التعقيبات فى المنتديات

 Email format تنسيق البريد
بريد إلكترونى ملخص  آيف ستستقبل البريد األلى من 

Email digest type منتديات إذا سمحت بهال

 – Forum auto تسجيل ألى فى المنتدى
subscribe

Forum tracking متابعة المنتدى
When editing text عند تحرير النصوص

City/town  البلدة  /المدينة 
Country الدولة 

Time zone المنطقة الزمنية 
Preferred language اللغة المفضلة

Description الوصف

 البنود التالية اختيارية** 
New picture صورة شخصية جديدة 

Web page صفحة انترنت 

ICO رقم و تعريف Skypeو تعريف  AIM  ICQ No, Skype ID, 
AIM ID

MSN Yahoo ID & MSN ID و Yahooتعريف 
ID number ) فقط المدرسمن أجل : ( رقم بطاقة التعريف 

 &  Institution مؤسسة و قسم 
Department

Phones ) فقط المدرسمن أجل : ( هواتف 
Address ) فقط المدرسمن أجل : ( العنوان 

 
 " . تحديث سيرتك الذاتية"  على زر ضغطو من ثم ا
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 :تشمل , مشارآات المنتدى ) 3(
o  مشارآات بالمنتديات. 
o  بالمنتديات) تعقيباتك(مناقشات. 

 
 :مدونات ال) 4(

 ين امتالك صحيفة لنشر ما يريدونالمدرستتيح للطالب و
 
 :و تشمل , مح لهم من إعدادات المقررفقط للمعلم أو الطالب الذين ُس, تقارير األنشطة ) 5(

o تقرير مفصل 
o تقرير آامل 
o تقارير اليوم 
o آل ملفات التقارير 

 
 

 :Teachers معلمون 3.45.
 

 3.2     تم شرحها من قبل فى البند 
 

 :Students طالب 5.4.5
 

و ال , تضيف أو تسجل طالب فى مقررك و آذلك يمكنك أن تلغى تسجيل أى طالب من المقرر , من هنا 
 .ننسى ان الطالب  يجب ان يكونوا قد سجلوا سابقا بالموقع حتى يمكن إضافتهم للمقرر

 انه يمكن للطلبة الذين لهم علما, عموما هذه الطريقة هى الطريقة اليدوية إلضافة طالب إلى مقررك 
يجب ان يعرفوا مفتاح الدخول إذا ( حسابات على الموقع ان يسجلوا أنفسهم فى مقررك بمجرد الدخول فيه 

 ).وضعت مفتاح دخول لمقررك
 :النافذة تكون آالتالى 
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 : Groups مجموعات 5.4.6

 
Moodle  عنده أسلوب فعال إلدارة مجموعاتWorkgroupsحيث يمكن تحديد , طالب  صغيرة لل

 Groupأسلوب المجموعات : ( أسلوب عمل المجموعات و اإلجبار عليها من بندين سبق شرحهما 
mode ( أو ) إجبارForce ( من إعدادات المقرر 

 
 : Backup احتياطية  نسخة 5.4.7

 
ومات مقررك إذا يفضل ان تعمل نسخة احتياطية لمقررك بعد آل عملية تحديث آبيرة لكى ال تفقد آل معل

 .تعطل الخادم لسبب أو أخر 
 

ومن ثم يعطيك الجهاز نافذة تختار ماذا تريد ان ,  على هذا البند ضغطفقط ا,  سهل ية احتياطةعمل نسخ
حيث , ومن ثم استمر للعملية النهائية , ) يعنى نسخ آل شئ ( و انصحك بإبقاء الخيارات آما هى , تنسخ 

وهذا الملف يوضع عادة داخل مجلد  , بجانب الرمز  ) نسخة احتياطية( يعطيك النظام ملف مضغوط 
Backup ملفات الخاصة بمقررك ال موجود في منطقة 

 
 :Restor   استرجاع 5.4.8  

 
 .محتوى المقرر الى مقرر آخر  لنسخ أو سبب المقرر ألي معلومات فقد حالة في مطلوب االسترجاع

 
 :االسترجاع خطوات

 موجود فى منطقة  Backupسترجاع و من ثم سيدخل النظام تلقائيا فى داخل المجلد  على بند االضغطا
استرجاع " ضغطب االحتياطية، عليك الملفات من عددا ستجد بمقررك، و  الخاصة filesالملفات 

"Restoreالمعلومات التالية عن آل ملف  النظام يظهر  بجانب الملف الذى تريد  استرجاعه  حيث :
انظر الصورة ,  تاريخ ووقت نسخه احتياطيا و االجراء الذى تريده و منه االسترجاع  /حجم ال, االسم 
 :التالية 

 
 

 
 

 :Import   استيراد 5.4.9
 

إلى )  فيها درسالتى انت م( د مقرراتك األخرى أو األنشطة من أح المصادر آل أو بعض نسخ يمكن
 المقررين،  آال في المدرس يكون وهذه الميزة تشترط, المقرر الحالى 

" سية التى قمت بتدريسها المناهج الدرا"فيها قائمة  نافذة ، تظهر)دراسي منهج استيراد( بند ضغط بعد
 "استخدم هذا المنهج الدراسى "  زر ضغطتيار احدها آما هو ظاهر بالصورة ومن ثم خيمكنك ا
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يمكنك اختيار ما , ) الخ ....  اختبارات ,مهام(لألجزاء المرغوب بنسخها  تحديدات قائمة تظهر ذلك بعد
ثم يخبرك موودل بنجاح  ومن استمر ضغطالنسخ، ا تأآيد نافذة تظهر ثم ومن,  استمر ضغطتريد ومن ثم 
 نسخ األجزاء

 
 
 

  :Reset   إعادة 5.4.10
 

 .داتمن هنا تستطيع إلغاء بيانات المستخدمين من المقرر مع االبقاء على األنشطة وغيرها من اإلعدا
  الرجاء ان تكون حذر باختيار البنود التى تريد إلغائها ألن ما تختاره سوف يتم حذفة من المقرر نهائيا

 
 

  :Reports  تقارير 5.4.11
 

. موودل يستطيع ان يزودك بسجالت مفصلة عن نشاط الطالب العندما يقوم الطالب باستخدام مقررك فان 
او (ك نافذة بخيارات التقرير مثل اختيار  نوع النشاط والتواريخ  على خيار التقارير تظهر لضغطعندما ت
 وبعد تحديد االختيارات والضغط لعرض التقرير يظهر لك تقرير بما طلبت) آل االيام

 

 
 

 :Questions   أسئلة  5.4.12
 

تبارات يسمح للمدرس بعمل أسئله وعرضها والتعديل فيها وهذة األسئلة يمكن استخدامها بعد ذلك فى االخ
 Lessons  يستخدم فى ال  Exportاو من خالل عملية 
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 :Scale  مقاييس 5.4.13
 

مثل (آلمات  أساس على تقوم مقاييس تقييم بعمل لك تسمح األداة هذه ضمنا ولكن موجودة الرقمية المقاييس
 ألنشطةو هذه المقاييس ستستخدم الحقا فى تقييم ا) . الخ ...مقبول , " جيد جدا ", "  ممتاز" 
 

 :Grades  درجات 5.4.14
 

حيث يظهر قائمة اسماء الطلبة وامامهم درجاتهم باالمتحانات , يظهر درجات االمتحانات للمعلم أن يمكن 
 .ويمكن اخذ نسخة اآسل عن هذه الدرجات

 
  يظهر درجاته فقط ويمكن للمعلم منعه من ذلك من اعدادات المقرر أنللطالبيمكن 

 
 :Files ملفات 5.4.15

 
هذا البند يعيطك المجال إلدارة ملفات مقررك الموجودة على الخادم فى المنطقة الخاصة بمقررك وهذه 

 المنطقة ال يستطيع الطالب دخولها
 

 :Help  مساعدة 5.4.16
 

 مدرس ان  قمت بالدخول آالمدرسيظهر لك دليل مختصر الستخدام موودل من قبل 
 

 :Teacher Forum  منتدى المدرس 5.4.17
 

هذا المنتدى الستخدام معلمى المقرر فقط ويمكن ان يستعمل لمناقشة اى شىء وقد يكون مفيد خصوصا اذا 
 وعموما الطالب ال يرون هذا المنتدى, تعذرت االجتماعات وجها لوجه بين المدرسين 

 
 
 :  Courses تصنيف المناهج الدراسية  آتلة 5.5

 
 :المقررات آالتالي صنيفت أو الموقع بمقررات قائمة ظهرُت الكتلة هذه

 Course(سوف ترى قائمة بتصنيف أو فئات المقررات , فإذا دخلت الموقع بدون تسجيل  : للضيف •
Categories ( و تتضمن وصلتان: 

o دراسية   مناهج بحثSearch courses... 
o الدراسية  المناهج آلAll course... 
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وعدد مقررات الصنف بحيث يمكن ) الفئات( األصناف تظهر قائمة   ، حيث معين مقرر عن  للبحث وآالهما
 التالي الشكل القائمة، الحظ تحت فيظهر البحث شريط  الصنف و رؤية جميع المقررات التابعة له أماضغط
 -:مثال

 

 
 
و ليس ( سوف ترى قائمة مقرراتك ) معلما أو طالبا ( فإذا دخلت الموقع آمشترك  : للمشترك •

 أو المقررات المسجل فيها الطالب و المدرس فيها درسأى المقررات التى ي, ) الفئات األصناف أو 
  :رابطو تحتها ) My Coursesمناهجى الدراسية ( الحظ أن قائمة الكتلة يكون اسمها بهذه الحالة 

o الدراسية  المناهج آلAll Courses : أعاله الشكل تظهر. 
 

 



 29                                                                                                                 مرآز التعليم اإللكترونى–جامعة المنصورة 

 
 .إليه للدخول القائمة هذه من قررالم اسم ضغطي أن يمكن المدرس أو الطالب عموما،

 
 

 :Upcoming Eventsآتلة األحداث القادمة   5.6
 

حيث يمكن لمدير الموقع ان يضع , ) الخ... عطالت , مثال امتحانات ( هذه الكتلة تظهر األحداث القادمة 
من آتلة إضافة أحداث قادمة تتكون   وعموما.بمقرره خاصة أحداث  يضعالمدرسأحداث لكل المقررات أو ان 

وعلى آال يوجد وصلة للذهاب إلى آتلة التقويم أو وصلة تحتها للذهاب مباشرة إلى , ) Calendarتقويم ( 
 :التالية للصورة التقويم، انظر داخل حدث إضافة

 

 
 

 يتعلق ما ناآل وسنشرح الكتلة، هذه في هنا تلقائيا تظهر تقويم في آتلة المعرفة القادمة األحداث فان وعليه
 .تقويمبال
 

 :Calendar آتلة تقويم   5.7
 

التقويم يظهر لك االحداث التى تحدث فى المقرر حيث تضاف هذة االحداث من هذا التقويم وآذلك يمكن ان 
الخ حيث تظهر ...... للمهام والمنتديات واالمتحانات) نهائية(تضاف هذة االحداث عندما تضع تواريخ محددة 

 فى التقويم
 اخر وعليه ايام ملونه بالوان ملونه تدل على ريام الشهر الحالى ويمكن االنتقال الى شهوالتقويم  يحتوى على ا

 نوع الحدث
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 :Recent Activityآتلة االنشطة الحديثة   5.8
 
  والمعلومات.غيابك اثناء حدث ما لمتابعة جيدة طريقة لك، انها زيارة اخر منذ حدث ماذا لك تبين الكتلة هذه

الحالي  للنشاط آامل وصلة تقرير تضغط اذا مفصلة بطريقة الكتلة او هذه داخل ةبطريقة مختصر تعرض
Full report of recent activity 

 

 
 

 :Course Summaryآتلة ملخص منهج دراسى   5.9
 

 الموجودة ضمن اعدادات المقرر ويمكنك تعديل تلك summaryهذة الكتلة تظهر ما هو موجود فى ملخص 
 اليد فى حالة تفعيل التحرير حيث ينقلك الى اعدادات المقرر زر ضغطالمعلومات عن 

 
 :Online Users  ين المتواجدمينآتلة المستخد 5.10

 
آما سيظهر شكل مظروف بجانب آل مستخدم  , اجد بالمقررتويهذه الكتلة تظهر قائمة بأسماء و صور من 

   ال او عندما يدخل الى الموقع تظهر له حاMessage عليها الرسال  رسالة ضغطمتواجد تعطيك امكانية ال
  :انظر الصورة. ها و رؤية النافذة الجديدة الخاصة بالرسائل فهى سهلة ضغطو يمكنك ). ميليإرسالة و ليس ( 
 

 
 

 : Messagesآتلة رسائل  5.11
 

 وصلة رسائل الموجودة اسفل ضغطكنك رسلة اليك من بقية المشترآين ويمتظهر على هذة الكتلة الرسائل الم
من البحث عن االشخاص او عن الرسائل , لة لالنتقال الى معالج الرسائل الذى يمكنك من ارسال الرسائلالكت

 ويمكنك من وضع اعدادتك الخاصة بالرسائل
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 :Section Linksآتلة روابط القسم   5.12
 

 اذا من منطقة محتويات المقرر فمثال )موضوع او اسبوع ( قسم الي ذهابرقام تسمح بالأعبارة عن مجموعة 
 تمثل روابط يمكن من خاللها  10 الى 1 مواضيع سيكون فى هذة الكتلة ارقام من 10آان المقرر مقسم الى 

  الى اى موضوع منهمذهابال
 

 
 

 :Latest Newsآتلة أخر االخبار   5.13
 

 ى يوفرة موودل اعلى  والذNews forum   هذة الكتلة تظهر اخر االخبار التى اضيفت الى منتدى االخبار 
 اى فى المنطقة العليا من محتويات مقررك ويبقى دائما موجود حتى لو مسحته فان موودل 0سم قالمقرر فى ال

 يعيده
 

 :Htmlآتلة اتش تى ام ال   5.14
 

 .يمكن ان تضيف منها آما تريد و لست ملزما بواحدة فقط ) بخالف أغلب الكتل ( الحظ ان هذه الكتلة 
 إلظهار أى شىء ترغب فيه ضمن HTML وتنسيقات  wordات مثل هذة الكتلة تسمح لك باستخدام تنسيق

 الخ..... فالشات , نصوص ,  أصوات, مربع بدون عنوان أو بعنوان مثل عرض صور 
 

 : Quiz Resultsآتلة نتائج االختبار  5.15
 

 .يمكن ان تضيف منها آما تريد و لست ملزما بواحدة فقط ) بخالف أغلب الكتل ( الحظ ان هذه الكتلة 
 عبارة نفا, ذه الكتلة تعرض اعلى او اقل نتائج الختبار ما واذا لم تقم باعداد هذة الكتلة على اختبار ما ه
"There is an error right now with this block: you need to select which quiz it 

should display results from. " ستظهر فى الكتلة 
 

 :Random Glossary Entryآتلة المسرد العشوائى   5.16
 

 .يمكن ان تضيف منها آما تريد و لست ملزما بواحدة فقط ) بخالف أغلب الكتل ( الحظ ان هذه الكتلة 
يضاف ضمن منطقة ( و هو نشاط ) الخ .... مفهوم , اختصار , تعريف, مصطلح  ( Glossaryالمسرد 

وسوعة حيث يمكن الحقا البحث عن و يسمح بعمل قائمة من التعريفات على شكل قاموس أو م) المحتويات 
 مدخالته و تصفحها بعدة أشكال و آذلك يعمل عليها وصالت من بقية أجزاء المقررات

حكمة "  مثال تعريف أو Glossaryمسرد " أنشطة احد من العشوائية المدخالت احد بعرض تسمح الكتلة هذه
 الن عشوائية الصور، وقلنا بمقرر خزنةم صور مجموعة من عشوائية ة صور أو" مثال اليوم " أو " اليوم 
 . للصفحة  Refreshذلك المدخل يتغير مع آل دخول جديد للصفحة أو مع آل  عرض
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  :Remote RSS Feedsالبعيدة  األخبار آتلة مغذي 5.17
 

 .فقط بواحدة ملزما وليس تريد آما منها تضيف ان يمكن )بخالف أغلب الكتل(  الكتل هذه ان الحظ
  هى تقنية تسمح بنشر األخبار و محتويات من موقع خارجى ما فى موقع أخر و Rssتقنية  هي ما لكن

وعليه فموودل يقدم  . RSS Readerالبرنامج الذى يقوم بالنشر و النقل اسمه قارئ األخبار أو المحتويات 
 RSS أخبار وسيلة قارئ األخبار داخل المقررات موودل بحيث تضعها آيفما تشاء وبهذا تظهر محتويات و

 RSSعلما أنه يوجد األالف من المواقع التى تزود باألخبار عبر . فى مقررك دون أن تتصفح الموقع األصلى 
 .الخ .... أصوات , صور , مقاالت,  قد تكون أخبار RSSو المحتويات التى يمكن قراءتها من خالل قارئ 

 
 :Loginآتلة دخول   5.18

 
نشاء اشتراك إ يمكنك التسجيل او الدخول وايضا  االولى ومنهاوهى من اختصاص المدير وتوضع بالصفحة

 جديد

 
 

 :Main Menuآتلة القائمة الرئيسية  5.19
 

وهى من اختصاص المدير وتوضع بالصفحة االولى ايضا ويضع عليها المدير االنشطة والمصادر الضرورية 
 وآانها منطقة محتوى

 
 :Translator Google آتلة  5.20

 
 مه اى نص حيث تنقلك الى صفحة ادوات اللغه الموجوده على موقع جوجل هذة الكتلة تسمح بترج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33                                                                                                                 مرآز التعليم اإللكترونى–جامعة المنصورة 

 
 Non-Standard Blocks الكتل الغير قياسية

 
، علما انه يتوفر األن آتل غير قياسية Moodle 1.6.2الكتل السابقة هى آتل قياسية متوفرة  فى النسخة 

 .حدث من هذة النسخة ، ومن المفترض  أن تصبح قياسية بنسخ موودل األ
يمكنك البحث عنها فى موقع موودل و بإنزالها , هنا سنذآر اسماء الكتل الغير قياسية بحيث إذا رغبت 

“Download” و قراءة تعليمات تنزيلها و آيف تستخدم . 
 

• Attendance 
• Course menu 
• Courses navigation 
• Marking 
• Multiple search 
• Quick mail 
• Skype presence 
• Teacher plan search 
• Unanswered  discussions 
• Category Tree 
• Latest Activations  
• Personal Bookmarks 
• Reference 
• Search Glossaries 
• Search Moodle Docs block  
• Shared Files 
• Side Bar  
• Time Tracker 
• Title Hack 
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 Creating and Managing Contentإضافة وإدارة المحتويات . 6
 

 ادخال المحتوى الخاص بالمقررالبد من .. بعد االنتهاء من عمل مقرر جديد 
 

 اوال لفتح المقرر نقوم بالضغط على القسم 
 

 
 

 
  وذلك بالضغط على اسم المقررندخل على المقرر.. بعد الدخول على القسم  

 

 
 

 بعد الدخول على المقرر يظهر لنا منطقة المحتويات 
 

 
 

دارتها من حيث الحذف والتعديل واالضافة و إمصادر والنشاطات المختلفة وآذلك الضافة إيمكن  
 الواقع فى الزاويه العليا Turn editing onالخ ولكن بعد ان يتم الضغط على زر .... االعدادات 

 للنافذة
 

 
 

 يدل على ان هذا القسم به مقرر واحد فقط

 
 منطقة المحتويات



 35                                                                                                                 مرآز التعليم اإللكترونى–جامعة المنصورة 

  والتعديل فتصبح منطقة المحتويات قابلة لالضافة 
 

 
 

 .   Activities  واألنشطة  Resourcesت تشمل المصادر ن المحتوياأالواقع  
 

: يظهر رموز بجانب المصادر واألنشطة مثل  

 
 
o  :  إظهار النشاط أو المصدر عن الطلبة ويتحول رمز العين الى رمز/ إلخفاء. 

o  : إلزالة النشاط أو المصدر. 

o  :  لتحرير وتعديل النشاط أو المصدر. 
o  : ر خطوة لليمين نقل النشاط أو المصد. 
o  :  نقل وإرجاع النشاط أو المصدر خطوة لليسار. 

o  :  عند الضغط عليه : نقل النشاط او المصدر الى أى مكان آخر داخل منطقة المحتوى
يعطيك الموودل مربعات على جميع أجزاء منطقة محتوى وبالتالى يمكنك الضغط على اى 

 .جزء لكى يقوم بنقله لهذا الجزء 

o  :  تظهر بجانب النشاط وال تظهر بجانب المصدر حيث رموز: 

o  :  مجموعات منفصلة  :  ,ظاهرةمجموعات  : , مجموعاتأى ال يوجد. 
 

 Resources المصادر 6.1
 

 :تتكون المصادر من 
 

 Resources  موارد أو مصادر
Text page صفحة نصية
 Web page صفحة ويب

 Link to a file or web site ربط بملف أو موقع
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 Directory مجلد
 IMS IMS Content Packageحزمة محتوى اصدار 

 Label ملصقة
 

 :إضافة المصادر 
 

 Turn editing onنذآرك بالضغط على زر  
 

 قائمة  علىضغطالحيث انه عند , ) للمحتويات(آل ما ينطبق عليه وصف مصدرهنا نقوم باضافة  
 . بنود السابق ذآرهم 6 والمكونة من دربالمصا  تظهر قائمة Resourcesالمصادر 

 
 Compose a text page صفحة نصية إعداد6.1.1 

 
) . نص فقط(وال يكون فيها اى نوع من التنسيق أو الصور دراج صفحات نصية إلعداد وإوذلك  

 .والتنسيق المسموح فيها فقط فى الملخص 
 

  Add a resourceمرير   من زر الت Compose a text pageتتم ذلك من خالل اختيار  
 

 
 

 :حيث تظهر نافذة تتكون من 
 

وعند , المصدر حيث يظهر االسم فقط فى منطقة المحتويات هو عبارة عن اسم  :  Nameاالسم  
 .الضغط عليه يقوم الموودل بعرض محتويات هذا المصدر 

 
در حيث تسهل معرفة الطالب هل هذا المص, ملخص عن النص الرئيسى  : Summaryملخص  

 .علما بأن الملخص يمكن تنسيقه بالكامل , يساعده ويهمه ام ال
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ُيكتب هنا النص الكامل، طبعا بدون أي تنسيق ألنه ال يوجد محرر أصال  :  Full textالنص بالكامل 
 !) لهذا السبب سميت صفحة نصية(لهذا الجزء 

 
لكي يستطيع الطالب  ( Show: فيها ( Visible to students ) يوجد قائمة  أسفل يسار النافذة  

 ) . إذا أردت إخفائها عن الطالب  ( Hideأو ) رؤيتها 
 

 اختيار اذا آان المقرر سيعرض فى نفس الصفحة او فى صفحة Windowيمكنك من خالل النافذة  
 .جديدة 

 
 !انصح بإبقائها آما هي : بقية المواضيع  

 
 .عدادات هذا المصدرإ لحفظ " Save changesحفظ التغييرات  "يمكنك الضغط على زر 

 
 Compose a web pageاعداد صفحة ويب  6.1.2

 
وذلك إلعداد وإدراج صفحات تتضمن تنسيقات من أنواع وألوان وأحجام خطوط ما ، وإضافة أو  

 حيث تتضمن  Htmlأو بتنسيق  word الخ، سواء بتنسيق شبيه بـ .......إدراج صور ورموز
 . واألزرار وغيرهاتنسيقات أعمق مثل تحريك النص

 
،  Compose a web page قائمة المصادر واخترعلى  ضغطإلدراج وإعداد صفحة ويب، ا 

 :حيث تظهر نافذة شبيهة جدا بالصفحة النصية من حيث 
o االسمName .  
o  ملخصSummary. 
o  النص بالكاملFull text. 
o  انصح بإبقائها آما هي : بقية المواضيع! 

 
  مع مربع النص الكامل، ويعنى إمكانية تحريرهاالفرق فقط هو بوجود محرر 

 
 .عدادات هذا المصدرإلحفظ  " Save changesحفظ التغييرات " يمكنك الضغط على زر 

 
 : الموجود مع الموودل Htmlبعض المعلومات عن محرر نصوص  

 

 
 

 HTML  – Editor Html iconsرموز محرر نصوص
 

 العمل األشكال والرموز

 الخطالختيار نوع  

 الختبار حجم الخط 

 styleالختبار النمط  
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، مائل،  ر به مستقيم، تحته خطيم : الخط

 أسود عريض

 
مرتفع عن مستوى الكتابة،  : الخط

 منخفض عنها

 
،  ، محاذة لليمين تنسيق آامل : الفقرة
 ، لليسار متوسط

 
،  اتجاه آتابه النص من اليمين لليسار

 العكس

 ، إنقاصها سافة البادئةزيادة الم 

 ، ترقيم للفقرات تنقيط للفقرات 

 ، نسخ ، قص لصق 

 ، اختيار لون الخط اختيار لون الخلفية 

 ، إلغاء أخر عمل إعادة أخر عمل 

 عمل خط افقىو   عمل مرساة 

 
، ، إزالة رابط  عدم السماح بربط ألى

 إدراج رابط

 
،  ول، جد ، أوجه رموز خاصة : إدراج
 صورة

 البحث واالستبدال 

 تكبير نافذة المحرر 

 Htmlتبديل إلى نصوص  

 
 Link to a file or web siteربط بملف او موقع  6.1.3

 
 :هذا المصدر هو احد أمرين

 
 ، مثل ملفات  منطقة ملفات المقررهنا نربط هذا المصدر بملف موجود في :Link to file ربط بملف  

 يربط بملف المدرس، و الخ......... PowerPoint  ، شرائحPDF  ،  فيديو ، ، صورة صوت
ليسمح للطالب بمشاهدة وتنزيل هذه الملفات، وبدون ذلك الطالب ال يستطيعون الوصول ألي ملف من 

 .المقررملفات 
 

 . صدر بوصلة انترنت لموقع أو صفحة أخرىمهنا نربط ال :Link to web site ربط بموقع  
 

 :غط على هذا البند تظهر النافذة التالية والتى تعرض جزء منها عند الض
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 الضغط اسم ما تعطيه لهذا المصدر حيث يظهراإلسم فقط في منطقة المحتويات، وعند: Name االسم  
 . وإذا آانت صفحة انترنت فانه يفتحها تحميلهراددل بعرض الملف الممووال يقوم عليه

 

ف أو بصفحة اإلنترنت، حيث تسهل أن يعرف الطالب هل هذا تعريف بالمل: Summary ملخص  
  ضغطإذاويمكن مشاهدة الملخص  .المصدر يساعده ويهمه ام ال، علما انه يمكن تنسيق هذا الملخص

 .  التي سبق شرحهاActivitiesنشطة  األآتلة من "  Resourcesموارد  " بند  علىالطالب
 

ة حابحث عن صف "زر  أو ابحث عنها بالضغط على ترنتهنا تكتب وصلة اإلن: Location الموقع  
 . باألسفل، أو اآتب وصلة الوصول للملفه، الموجود"Search for a web page ويب 

 
 ولكن آيف نضع وصلة الملف المخزن على منطقة ملفات المقرر؟

 
الموجود " Choose or upload a fileاختر أو قم بتحميل ملف "  زر  إضغط على:الجواب 
 وذلك محمال ، قم بتحميله  رادالم ، وإذا لم يكن الملف  الملفاتومن ثم تظهر نافذة منطقة األسفل ،ب

 .  Upload a fileبالضغط على زر 
 

 
 

  ثم نحدد الملف ونضغط على Browseتحميله وذلك بالضغط على زر  رادالميتم تحديد مسار الملف  
 Upload this file ثم نضغط على زر Openزر 

 

 
 

 المجاورة للملف Chooseعلى قرر وذلك بالضغط بعد تحميل الملف يتم اختياره ليكون مصدر للم 
 .الذى تم تحميله 
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 .عداد المصدر إبهذا يكون اآتمل ,  تحميله وإدخال االسم والملخص رادد موقع الملف المبعد تحدي 
 

 .عدادات هذا المصدرإلحفظ  " Save changesحفظ التغييرات " يمكنك الضغط على زر 
 

 
 Display a directoryعرض مجلد  6.1.4
 

تمكنك من عرض ملفات ومجلدات تابعة لمجلد ما موجود على منطقة ملفات المقرر، لكي يتمكن  
الطالب من مشاهدة وتنزيل هذه الملفات، وبدون ذلك الطالب ال يستطيعون الوصول ألي ملف من 

 .ملفات المقرر
 

 آيفية إدراج مجلد ؟
 

ثم  ومن Add a resource من قائمة" Display a directory عرض المجلد إ " على ضغطا 
 : تظهر هذه النافذة

 

 
 

 اسم ما تعطيه لهذا المصدر حيث يظهر االسم فقط في منطقة المحتويات، وعند :Name االسم  
 . ) لفتح هذه الملفات أو تحميلها (موودل بعرض ملفات المجلد ال يقوم الضغط عليه

 
على سهل  يتعريف بالمجلد ومحتوياته وأي تعليق ترغب بوضعه، حيث:  Summaryملخص  

ويمكن  .هل هذا المصدر يساعده ويهمه ام ال، علما انه يمكن تنسيق هذا الملخص يعرف أنالطالب 
  Activities األنشطة آتلة من " Resourcesموارد  " بند  على الطالب ضغطمشاهدة الملخص إذا
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هنا تشاهد قائمة بكل المجلدات الموجودة على منطقة : Display a directory لمجلد اعرض ا 
والذي ال  )Main files Directoryمجلد الملفات الرئيسية (، بما فيها مجلد اسمه المقرر ملفات 

تقسم ملفاتك إلى المفروض أن (نصح باختياره ألنه يعرض آل ملفاتك وبالتالي تكون متاحة للطلبة أ
 . لعرضل مخصصمن هذا البند تختار المجلد ال عموما ، )داتمجل

 
لكي يستطيع الطالب  ( Show: فيها ( Visible to students ) يوجد قائمة  أسفل يسار النافذة  

 ) . إذا أردت إخفائها عن الطالب  ( Hideأو ) رؤيتها 
 

 .هذا المصدرلحفظ إعدادات  " Save changesحفظ التغييرات " يمكنك الضغط على زر 
 

 IMS ""  Add an IMS Content Package اضافة حزمة محتوى اصدار  6.1.5
 

 IMS حزمة محتوى من اصدارحيث تمكننا من اضافة  
 (Instructional management system)  وهو من المعايير العالمية لتأليف التعليم

 اإللكترونى
 

 : IMS  نظام االدارة التعليمي التحاد التعليم العالمي 
مواصفات  )org.imsglobal.www(  وموقعهم على االنترنت) IMS( االدارة التعليمي يطور نظام

 واستعماله، أنشطة التعلم التي تبثها شبكة االنترنت مثل تحديد موقع المحتوى التربوي مفتوحة لتسهيل
االنظمة االدارية  تعلم، وتوزيع نتائج أداء المتعلمين، واستبدال سجالت المتعلمين بينومتابعة تقدم الم

 .المختلفة
 

 
 

 : من نحيث تتكوبنافذة ربط بملف أو موقع وهى نافذة شبيهة  
o  االسمName 
o  ملخصSummary 
o  الموقعLocation 
 

 . لحفظ اعدادات هذا المصدر Save changes""يمكن الضغط على زر 
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  Insert a labelادراج ملصقة  6.1.6
 

 أنها ال ما تشاء بحيث تظهر مباشرة على المقرر ، أي... تمكنك من إدراج نصوص منسقة ،  صور 
 .لعرض محتوياتها الضغط على اسمها اسم مثل بقية المصادر التي يتمتحتاج إلى 

 
 .الخ......إنها طريقة جيدة للترحيب ، وضع إعالن آبير، تعليق واضح ، صورة ، تحذير 

 
، تظهر نافذة فيها فقط منطقة لتحريرها، ضع ما " Insert a label أدرج ملصقة " عند الضغط على  

 .تشاء

 
 

لكي يستطيع الطالب   (Show :فيها ( Visible to students ) يوجد قائمة  أسفل يسار النافذة  
 .  ) إذا أردت إخفائها عن الطالب(  Hideأو )  رؤيتها

 
 .لحفظ إعدادات هذا المصدر " Save changesحفظ التغييرات " غط على زر يمكنك الض
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Activities  النشاطات 6.2 
 

جديد فإن هذا المنهج يكون فارغا، ويمكن للمعلم إضافة النشاطات ) Course(علمنا أنه عندما يتم إدخال منهج 
 / التحريك / اإلزالة / ا من حيث اإلضافةوآذلك إدارته) المنطقة الوسطى(والمصادر فى منطقة المحتويات 

  Standard  واألنشطة القياسية Resourcesالخ، ومنطقة المحتويات تشمل المصادر ....اإلعداد
Activities للمنهج )Course) ( علما أنه يوجد أنشطة أخرى غير قياسيةNon-Standard آما أن آل ، 

وهذه النشاطات تختلف عن المصادر ). طة قياسية جديدةإصدار جديد من إصدارات الموودل يحتوى على أنش
 .بأنها متفاعلة وأحيانا تتطلب مشارآة الطالب

 
 الواقع فى أعلى يمين ] Turn editing on –تشغيل التحرير  [وإلضافة نشاط يجب أوال  أن ننقر زر 

 . النافذة
 

 ثم ننقر القائمة المنسدلة 
 -:  لكي تختار النشاط الذي ترغب بإضافته:يةحيث تظهر قائمة مشابهة للصورة التال

 

 
 

 .وفيما يلي سوف نقوم بشرح تلك النشاطات
 
 

Assignment  6.2.1  مهمة 
 

البه للقيام بها، ويقوم الطالب بإعداد اإلجابات  من طالمدرسالمهمة أو االمتحان المنزلي هو أي مهمة يطلبها 
 اسمها من القائمة اضغط علىوإلضافة مهمة، .  على الموودلورفعها) format(آملفات في أي صورة 

 :مهمة جديدة) وإعداد(السابقة، وعندها ستظهر نافذة إضافة 
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نطقة سم فقط فى مهو اسم ما تعطيه للمهمة حيث يظهر اال:  Assignment nameاسم المهمة  •
 . يقوم الموودل بفتح المهمةالضغط عليهالمحتويات للمنهج، وعند 

هو وصف للمهمة، حيث يعرف الطالب من خالله ما يلزم عمله، ويمكن :  Descriptionالوصف  •
 .تنسيق هذا الملخص ووضع الصور فيه

 لك قائمة لكي تختار منها هنا تختار المقياس الذي على أساسه ستقيم المهمة، ويظهر:  Gradeالدرجة  •
  يتمبمعنى أن المهمة لن"  ال توجد درجة "أو أن تختار ) 100 إلى 1من (المقياس والذي يكون رقما 

 . بأي درجةهاتقيم
 .تحدد هنا تاريخ ووقت اإلتاحة ليتمكن الطالب من فتح المهمة:  Available fromمتاح من  •
 .ووقت إغالق هذه المهمة أمام الطالبتحدد هنا تاريخ :  Due dateتاريخ االنتهاء  •
فإن الطالب لن " نعم"إذا اخترت :  Prevent late submissionsامنع تسليم المهمة المتأخرة  •

 .يستطيع رفع المهمة التي قام بها إذا تأخر عن الموعد
 : خيارات ضمن هذه القائمة3يوجد :  Assignment typeنوع المهمة  •
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o  تحميل ملف واحدUpload a single File  :ملفعلى هيئة  إجابتهم رسلونالطالب ي 
 .، والملف يكون من أي نوع  حيث يرفعونه من نفس نافذة المهمةواحد الكتروني

o  نشاط بدون اتصالOffline Activity  :ا هذا الخيار يعني أن المهمة ستعطى للطالب من هن
 مشروع مادي أو المدرس طلب ، وهذا الخيار مالئم في حالةدرسلكن التسليم سيكون باليد للم

 .الخ ... رسم يدوي
o  نص مباشرOnline Course  : الطالب يرون المطلوب على النافذة أمامهم ويقومون بالرد

 . نصا على نافذة متاحة أمامهم
 : المجموعات بهذا المنهج وهنا ثالثة خياراتيدحدسيتم تهنا :  Group modeأسلوب المجموعات  •

o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate groups. 
o  مجموعات ظاهرةVisible groups. 

لكي يستطيع الطالب رؤية (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).إذا أردت إخفائها عن الطالب(، إخفاء )المهمة
لنشاط واالنتقال إلآمال اإلعدادات بناء على لحفظ إعدادات هذا ا) ”Next“التالي ( على زر لضغطاآلن يمكنك ا

 . قبل قليلالتي اخترتها" Assignment typeنوع المهمة "
 :وبناء على ذلك سنشرح األنواع الثالثة للمهمة

 في هذه الحالة ستظهر النافذة التالية:  Upload a single fileتحميل ملف واحد -1

 
 
  قبلرفعه منبلملف المسموح لحجم ا قصى األدالح اريختيتم إ:  Maximum sizeحجم الملف  •

 .الطالب
الطالب يستطيع رفع ملف ما (وجد خياران، نعم ي:  Allow resubmittingالسماح بإعادة التسليم  •

 ). رفع ملف ما بعد أن سبق ورفعهإعادة الطالب ال يستطيع(، ال )حتى ولو تم رفعه من قبل
سيرسل (يوجد خياران، نعم : Email alerts to teachersبريد الكتروني تنبيهي للمعلمين  •

 ).لن يرسل أي إيميالت( بأي إضافة أو تعديل من الطالب، ال مدرسالموودل إيميل لكل 
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 .لحفظ اعدادات هذه المهمة وبعدها ستظهر النافذة التالية" Continueالتالي " على زر الضغط اآلن يمكنك 

 
 

) View submitted assignments( على الضغط لبة وذلك بومن هذه النافذة يمكنك رؤية إجابات الط
 ).Update this Assignment (على الضغط وإمكانية إعادة إعدادات هذه المهمة وذلك ب

 
  في هذه الحالة ستظهر النافذة التالية: Offline Activityنشاط بدون اتصال  -2
 

 
 

 .دادات هذه المهمة وبعدها ستظهر النافذة التاليةلحفظ اع" Continueالتالي " على زر الضغط اآلن يمكنك 
 

 
 

 ) View submitted assignments( على الضغط ومن هذه النافذة يمكنك رؤية إجابات الطلبة وذلك ب
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 في هذه الحالة ستظهر النافذة التالية: Online Textنص مباشر  -3
 

 
 
 اختيار نعم فى هذا الخيار، سيتمكن الطالب إذا تم: Allow resubmittingلسماح بإعادة التسليم ا •

من إعادة تسليم الواجبات التي تم تصحيحها ورصد درجاتها لتصحح مرة أخرى ووضع درجات جديدة 
 .اله

سيرسل (يوجد خياران، نعم : Email alerts to teachersبريد الكتروني تنبيهي للمعلمين  •
 ).لن يرسل أي إيميالت(الطالب، ال الموودل إيميل لكل معلم بأي إضافة أو تعديل من 

المشارآة األصلية ستنسخ إلى حقل (يوجد خياران، نعم : Comment inline  تعليق في نفس السطر •
، لتسهيل وضع المالحظات مباشرة باستخدام ألوان الدرجات  المالحظات الراجعة خالل عملية وضع

 ).تنسخالمشارآة األصلية لن (مثال أو لتعديل النص األصلي، ال 
 .لحفظ اعدادات هذه المهمة وبعدها ستظهر النافذة التالية" Continueالتالي " على زر الضغط اآلن يمكنك 

 

 
 

 ) View submitted assignments( على الضغط ومن هذه النافذة يمكنك رؤية إجابات الطلبة وذلك ب
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 : الطالب على المهمات) اجابات(آيفية إدارة مشارآات  
 اسم المهمة ويقرأ المطلوب ومن ثم  على الطالبضغطمن االجابات عبر الموقع، حيث يستلم نوعين  يالمدرس

 .المدرسفإنه يرفع ملف أو يجيب مباشرة حسب نوع الملف أو يسلم باليد ما طلبه 
 :دور الطالب

 Upload aتحميل ملف واحد "من نوع ) Assignmentِ( مهمه المدرسلنأخذ مثال توضيحي، عندما يضع 
single Assignment " وليكن اسم المهمه" Comparison between the two major 
operating systems " له النافذة التاليةتظهر  اسم المهمةعلى ضغطيوفعندما يدخل الطالب  : 

 

 
 

 :الشرح
 .الطالب يقرأ التعليمات والمطلوب عمله، ويظهر ذلك فى أول النافذة •
 . فى ملف مايقوم الطالب بوضع إجابته •
 . ، ثم ينقر على اسم الملف الذي يحوي االجاباتBrowseينقر الطلب زر  •
 : حيث تظهر له النافذة التالية". Upload this fileتحميل هذا الملف "ينقر الطالب زر  •
 

 
 

 .وبهذا ينتهى دور الطالب". Continueاستمر "ينقر الطالب زر  •
 

 :المدرسدور 
 : له النافذة التاليةتظهر  اسم المهمةعلى ضغطيو المدرسعندما يدخل 
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 :ونالحظ أنها نفس النافذة التى ظهرت للطالب بزيادة أمرين فى أعلى يمين النافذة وهما
 .لكي يعدل المهمة من جديد": Update this Assignmentطور هذه المهمة "زر  •
 عدد الطالب اللذين تشاهد":  View submitted assignmentsمعاينة المهام المستلمة"وصلة  •

تظهر " View submitted assignments"وعند نقر وصلة ). رفعوا الملف(شارآو بالمهمة 
 :النافذة التالية

 

 
 
 :، حيث)Course(هذه النافذة تظهر جميع طالب المنهج  •

 .العمود األول والثاني من جهة اليسار يشمل صورة واسم الطالب •
 .العمود الثالث لوضع الدرجة •
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 .د الرابع لكتابة تعليقك للطالب حيث يستطيع مشاهدة ذلك التعليقالعمو •
 هذا ضغط علىاريخ الرفع، ويمكن للمعلم أن يالعمود الخامس يظهر اسم الملف ونوعه وساعة وت •

 .الملف لمشاهدة مشارآة الطالب وبالتالي تقدير الدرجة وآتابة التعليق
شكل أآثر تفصيال، وهما يختلفان عن العمودين العمودين األخيرين أيضا لوضع التعليق والدرجة ب •

الثالث والرابع اللذين يسمحان بوضع التعليق والدرجة فقط إذا آان الخيار الموجود أسفل  النافذة 
وإال فإنهما يظهران ما يظهر فى العمودين األخيرين وال " Allow quick grading"فعاال وهو 

 .يسمحان بالتحرير السريع
 .، تحدد فيها آم طالب يعرض بالصفحة الواحدة"Submissions shown per page"زر  •

 .لحفظ إعدادات هذه المهمة" Save preferences" على الضغط اآلن يمكنك 
 

 Chat   محادثة 6.2.2 
 

، تمكنك من اإلتصال مع طالبك وأن يتصل الطالب مع )online( ردشة حية المحادثة أو الشات هى غرفة د
 المنتشرة عبر  chat room عن غرف الدردشةختلف ال تالموودلبعضهم البعض، وعموما محادثة 

بنفس قرر على الموودل ومتواجدين على الماإلنترنت، وغنى عن القول أنه يجب أن يكون المتحاورون داخلين 
ترط وجود المشارآين على  أيضا، والتى ال تشالموودل، والتى توجد ب)forums( المنتديات اللحظة، بخالف
 دقائق آما ال يخزن محادثة أقل من 5، عموما الموودل ال يخزن أي جلسة محادثة تقل عن فى نفس الوقت
تظهر نافذة ، وعندها س)Activities(، إنقر إسمها من قائمة األنشطة"محادثة"وإلضافة . متحاورين إثنين

 : هذه المحادثة) وإعداد(إضافة 
 

 



 51                                                                                                                 مرآز التعليم اإللكترونى–جامعة المنصورة 

اسم ما تعطيه لهذا النشاط حيث يظهر  : Name of this chat roomاسم غرفة المحادثة الحالية  •
 . يقوم الموودل بفتح المحادثةغرفة اسم العلى الضغطاإلسم فقط فى منطقة المحتويات، وعند 

محادثة والتعليمات، علما إنه يمكن تنسيق هذا وصف لطبيعة ال: Introduction Textنص المقدمة  •
 .الخ....النص ووضع صور 

هنا تضع وقت وتاريخ المحادثة القادمة، والمقصود أن :  Next chat time الموعد القادم للمحادثة •
 .يعرف الطالب ميعاد المحادثة القادمة، ولكنهم يستطيعون الدخول للمحادثة قبل هذا الميعاد

 :هنا يوجد أربع إحتماالت: Repeat sessions  جلسات مكررة •
o  ال تقم بنشر المحادثة فى أى وقتDon't publish any times : أى أن المحادثة مفتوحة

 .وال موعد محدد للقاء
o  قم بنشر الموعد المحدد فقط _ ال تكرارNO repeat : أى أن الموعد المنشور فقط هو

)Next chat time.( 
o  فى نفس الموعد آل يومAt the same time : أى أنها يوميا ولكن بالوقت المحدد فى

)Next chat time.( 
o  فى نفس الموعد أسبوعياAt the same time every week  : أى أن الموودل يزيد

 ).أسبوعي(، وينشره آموعد للمحادثة )Next chat time(أسبوع بشكل تلقائي على 
 هنا آم يوم سيخزن الموودل المحادثات تحدد: save past sessionsحفظ الجلسات السابقة ا •

 .ف تلقائياذسات وبالتالى الجلسات األقدم ستحوالجل
تحدد هل : Every one can view past sessionsيستطيع الجميع معاينة الجلسات السابقة  •

 فيستطيع مشاهدة أى جلسة مخزنة بغض المدرسالطالب يمكنهم مشاهدة الجلسات السابقة أم ال، أما 
 . عن هذا البندالنظر

هنا تحدد آيف تحدد المجموعات المتضمنة بهذا المنهج :  Group modeأسلوب المجموعات •
)Course (وهى ثالثة: 

o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 
o  مجموعات ظاهرة Visible groups. 

لكي يستطيع الطالب رؤية (ن عرض هذه القائمة تضم خيارا: Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).إذا أردت إخفائها عن الطالب(، إخفاء )المحادثة
 .لحفظ إعدادات هذه المحادثة" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 

 
 :وآيف تتم المشارآات  آيفية إدارة الجلسات 

 :لتالية وبها من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة اإضغط على اسمهالدخول المحادثة، 
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 .ويوجد باألسفل"   Introduction textنص المقدمة" •
 ". View past chat sessionsمعاينة جلسات المحادثة السابقة"وصلة  •
 ". Click here to enter the chat nowأضغط هنا للدخول الى المحادثة"وصلة  •

 
Choice  6.2.3 االختيار 

 
 سؤال اختيار من متعدد، حيث كل لك بطرح سؤال واحد على شاالختيار هو اقتراع أو استفتاء سريع، يسمح

 .، ويمكنهم اختيار متى يشاهدون نتيجة االقتراع)أي يصوتون(يقرأ الطالب السؤال ويختارون اإلجابة 
، وعندها ستظهر نافذة إضافة )Activities(من قائمة األنشطة  إضغط على اسمه، "اختيار"إلضافة نشاط 

 :االختيار) وإعداد(
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اسم ما تعطية لهذا النشاط حيث يظهر االسم فقط فى منطقة المحتويات، :  Choice textاسم اإلختيار •
 .يقوم الموودل بفتح اإلختيارالضغط عليه وعند 

تكتب سؤالك، علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع هنا  :  Choice textنص اإلختيار •
 .الخ...صور

فيها تكتب اإلجابات المحتملة، علما أنه يمكن أن تستخدم حتى ) Choice: 1,2,3 ...10(االختيارات  •
 . اختيارات، ويمكن ترك بعضها فارغا10

آين الذين يمكنهم يوجد بجانب آل اختيار بند محدد، وهذا يسمح لك بتحديد عدد المشار: Limitمحدد  •
 قائمة أسفل تلك بالضغط علىولتمكين أو تعطيل هذه المحددات عليك . أن يختاروا خيار معين

 Limit the number of responsesحدد عدد اإلجابات المسموح بها "الخيارات اسمها 
allowed " وفيها: 

o تمكينEnable  :ه يختارونقصى من عدد الطلبة الذينآل خيار ممكن أن نضع له حد أ .
 .يعنى أن ال أحد يمكن أن يختار هذا االختيار) 0(والصفر 

o  تعطيل Disabled :أي عدد من المشارآين يمكنهم إن يختاروا أي من االختيارات. 
 :Restrict answering to this time period   حدد اإلجابة حسب هذه الفترة الزمنية •

إلجابات من قبل الطلبة بحيث قبل وبعد هذا التاريخ ال يستطيع يمكنك هنا تحديد الفترة الزمنية المسموحة ل
 . الطالب االقتراع

 .المقصود طريقة عرض االختيارات تحت السؤال عموديا أو أفقيا: طريقة العرض •
 :تحدد هنا قضية نشر النتائج، وهى قائمة تضم أربع اختيارات:  Publish Resultsانشر النتائج •

o ال تنشر النتائج للطالبNever display the results . 
o اظهر النتائج للطالب بعد اإلجابةdisplay the result only after the ending 

time for all poll. 
o  اظهر النتائج للطالب بعد إغالق االختيارDisplay the result only after they've 

answered. 
o  دائما اظهر النتائج للطالبAlways display the results 

ظهار النتائج فى البند اهذا الخيار متاح إذا اخترت :  privacy of resultsنتائج الخصوصية •
وهذا . ، فإن هذا البند لن يكون متاح"ال تنشر النتائج للطالب"السابق، أما إذا اخترت الخيار األول 

 .البند يعطيك الخيار أن تنشر أسماء الطالب مع النتائج أو عدم عرض أسماء الطالب
هنا تسمح أو تمنع أن يغير الطالب جوابه  :  Allow choice to be update الخياربتعديلسمح ا •

 )طبعا ضمن المواعيد المحددة إذا وضعتها(
:  Show column for unanswered اظهر األسئلة  التى لم يتم اإلجابة عليها فى هيئة عمود •

 .ات أم الهنا تحدد هل تعرض عدد الطلبة الذين لم يجيبوا أي إجاب
هنا تحدد آيف تحدد المجموعات المتضمنة بهذا المنهج :  Group modeأسلوب المجموعات •

)Course (وهى ثالثة: 
o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 
o  مجموعات ظاهرة Visible groups. 
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لكي يستطيع الطالب  (هذه القائمة تضم خياران عرض: Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).إذا أردت إخفائه عن الطالب(، إخفاء )رؤية االختيار

 .لحفظ إعدادات هذا االختيار" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 
 

 :آيفية التعامل مع نشاط االختيار 
 :لدخول االختيار، انقر اسمه من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة التالية وبها

 
 
 .لسؤال باألعلىنص ا •
 ).للمعلم فقط(ل النشاط من جديد ي لتعد:"Update this choiceطور هذا اإلختيار " زر  •
أجابوا (تشاهد عدد الطالب الذين شارآوا بالنشاط " View responsesمعاينة اإلجابات "وصلة  •

 . عليها يظهر جدول باإلجابات حسب إعداداتكالضغط وعند ). على السؤال
 .الدائرة أمام اإلجابةعلى  الطالب يضغطت بحيث قائمة اإلجابا •

 

 Database  6.2.4 قواعد البيانات  

و البحث عن مجموعة من السجالت المدخلة عن أ, عرض ,  او الطالب من بناء المدرستمكن  
 وأ نصوص وأن تحتوى على صور أه المدخالت غير محدود بحيث ممكن تنسيق هذ. موضوع ما 

 .ات ويب أرقام أو عناوين صفح
 

 ضافة قاعدة بياناتإل
  Add an activity  من زر التمرير  Databaseتم ذلك من خالل اختيار ي 
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  :نا مننهذه الصفحة تمك
  Parameters الـوضع اسم لقاعدة البيانات و 
 تحديد تاريخ اتاحة قاعدة البيانات وتاريخ انتهاء اتاحتها 
 تعريف الحقول 
 تعريف األشكال 
 م ونتائج دخول البياناتعرض القوائ 

 "Save changes حفظ المتغيرات " بعد اآتمال البيانات نضغط على زر 
 تظهر لنا قاعدة البيانات
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  create a new field المجاور لـ Choose  نختار نوع الحقل من زر التمرير " Field "الضافة حقل  
 الخ.. سواء آان نص او صورة او 

 
ثم نضغط على زر .  فندخل بيانات الحقل مثل اسم الحقل ووصفه "Text"وع نص نفترض اختيار حقل من ن

Addالضافته لقاعدة البيانات  
 

 
 

 وبالتالى تم اضافة الحقل
 

 
 

 يمكننا إضافة مزيد من الحقول وذلك بتكرار الخطوات السابقة
 

  Templatesر زر يتم ذلك من اختيا,   للبيانات التى ستدخل فى هذا الحقل  Templateالختيار 
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  وندخل البيان Add entryيتم ذلك من اختيار زر , قل حالضافة بيانات داخل ال
 

 
 

نا حفظ البيان وادخال بيانات دولو أر . Save and viewنضغط على زر , حفظ البيان وعرضه لو أردنا 
 Save and add anotherأخرى نضغط على زر 

 

 لعرض البيانات
 

 View singleنضغط على زر لعرض بيان واحد  
 View listلعرض جميع البيانات نضغط على زر  

 

 
 

  Exercise  6.2.5 التمارين 
 

 المدرسهي أداة مهمة بسيطة لكن قوية حيث يطلب و. عبارة عن وحدة نشاط غير قياسية للمقرر 
 .من الطالب عمل جزء عملى 

ن الطالب يقيم نفسه أة بحيث يقديم تضوممكن أن يكون عبارة عن مقال أو تقرير او تجهيز لعر 
 برؤية التمرين ويتم مراجعته ويرسل مالحظاته المدرسفيقوم  , المدرسيتم ارسالها الى أن قبل 

 .للطالب 
 Add an activity  من زر التمرير  Exerciseاختيار يتم ذلك من خالل  
 يتم آتابة عنوان التمرين وتحديد الدرجات 
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 "Save changes حفظ المتغيرات " ضغط على زر بعد اآتمال البيانات ن
 

 ) المعايير التى على أساسها يقوم المدرس بتقييم الطالب( تظهر لنا صفحة نكتب فيها عناصر التقييم  
 ونحدد فيها مقياس التقييم

 

 
 
 

  لحفظ العناصرSave changesيتم الضغط على 
 

 إدارة التمارين 
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 ثالث مراحلتنقسم عملية إدارة التمارين إلى  
  .Set Up Exercise التمرين ءبد .1
  .Allow Student Assessments and Submissions  السماح للطالب للتقييم .2
  .Show Overall Grades and League Tableعرض الدرجات الكلية للطالب  .3

 
 Forum  6.2.6 المنتدى 

 
يشارك الطالب .  منتدى حواري شبيه بمنتديات حوارية آثيرة منتشرة عبر اإلنترنتهو عبارة عنالمنتدى 

، وبحيث يقوم مشترك ما بكتابة المقرر فى نفس الوقت داخلين فى هذه المنتديات بدون شرط وجودهم المدرسو
) Course(وآل مسجل بالمنهج . وضوع جديد للرد عليهموضوع ما فيقوم آخرون بالرد عليه أو يضعون م

 ). هذه الخاصيةالمدرسإال إذا عطل (ودخل على المنتدى، سيصله بريد إلكتروني بجميع المشارآات الجديدة 
، وعندها ستظهر نافذة )Activities( من قائمة األنشطة Forumإضغط على ، "منتدى"وإلضافة نشاط 

 : المنتدى) وإعداد(إضافة 
 

 
 
اسم ما تعطيه لهذا المنتدى حيث يظهر االسم فقط فى منطقة :   Forum Nameاسم المنتدى •

 . يقوم الموودل بفتحهالضغط عليهالمحتويات، وعند 
 : هنا تحددد طبيعة المنتدى، من ثالثة أنواع:  Forum Typeنوع المنتدى •

o منتدى نموذجي لالستخدام العامStandard forum for general use : 
 .، وبعدة ردود على نقاش واحد)مواضيع(هذا النوع يسمح بعدة نقاشات 

o نقاش واحد بسيطA Single Simple  Discussion  :نقاش واحد تفتح الردود على 
 ).موضوع واحد(
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o موضوع نقاش واحد رسلآل شخص ي Each person posts one discussion 
o  منتدى األسئلة واإلجاباتQ and A forum 

هنا تكتب موضوع النقاش والتعليمات، علما أنه يمكن : Forum Introductionتدى مقدمة المن •
 .الخ...تنسيق هذا النص ووضع صور 

هنا :  Can Student post to this forumإرسال مقالة إلى هذا المنتدىيستطيع الطالب هل  •
 :تحدد صالحيات الطالب من حيث المشارآة حيث

o  يسمح بالمناقشات والردودDiscussions and Replies are Allowed  فمن حق ،
 .الطالب وضع مقاله وآذلك الرد على غيره

o ال يسمح بالمناقشات ويسمح بالردود   No Discussion ,But Replies are 
Allowed : من حق الطالب الرد على غيره فقط. 

o  ال يسمح بالمناقشات وال يسمح بالردودNo Discussion, No Replies :قط الطالب ف
 . النقاشيستطيع أن يشاهد

إذا آان نعم، :  ?Force Everyone to be subscribedهل االشتراك إجباري على الجميع  •
فإن آل مشترآي المنهج سيستلمون بريد إلكتروني عن آل المشارآات الجديدة، وخالف ذلك فإن 

 .المشترآين لهم الخيار بالتسجيل أو ال
: ?Read tracking for this forumروءة فى هذا المنتدى هل ترغب فى متابعة المشارآة المق •

 .تختار من القائمة ما تريد
المشارآات عموما تسمح بأن : Maximum attachment Sizeالحد األقصى لحجم المرفقات  •

 .ملفات، وهنا تحدد الحد األقصى لحجم هذه المرفقات) ترفق(ترفع 
هل تقييم المشارآات مسموح، :  Allow Posts to be Ratedهل تصنيف المشارآات مسموح به؟ •

واذا سمحت بالتقييم فإنه ". استخدم التصنيف" المربع الموجود بجانب فإضغط علىفإن أردت السماح 
 :يمكنك تحديد خيارات

o المسموح لهم التقييم: المستخدمون. 
o لتحديد من يعاينون: معاينة. 
o الختيار المقياس المناسب للتقييم: درجة. 
o  تحدد مواعيد الفترة المسموحة  بالتقييم إذا : المقاالت المؤرخة فى هذا المدىاحصر تصنيف

 .رغبت
تحديد عدد المشارآات الذي عنده يتم إنذار الطالب : Post threshold for warningحد اإلنذار  •

 .بغلق خاصية إرسال المشارآات إذا تعداه فى فترة زمنية معينة
تحديد عدد المشارآات الذي عنده يتم غلق خاصية : Post threshold for blockingحد اإلغالق  •

 .إرسال المشارآات إذا تعداه خالل فترة زمنية معينة
 تحديد الفترة الزمنية :Time period for blockingالفترة الزمنية لغلق خاصية إرسال المشارآات  •

 .لغلق إرسال المشارآات 
د المجموعات المتضمنة بهذا المنهج هنا تحدد آيف تحد:  Group modeأسلوب المجموعات •

)Course (وهى ثالثة: 
o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 



 61                                                                                                                 مرآز التعليم اإللكترونى–جامعة المنصورة 

o  مجموعات ظاهرة Visible groups. 
لكي يستطيع الطالب رؤية (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •

 ).ائه عن الطالبإذا أردت إخف(، إخفاء )المنتدى
 .لحفظ إعدادات هذا المنتدى" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 

 
  آيفية التعامل مع المنتدى 

 : لدخول منتدى ما، انقر اسمه من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة التالية وبها
 

 
 
 .ألعلى امقدمة المنتدى ب •
 ).للمعلم فقط(تعديل المنتدى ل" Update this forumطور هذا المنتدى "زر  •
 .، حيث يسجل جميع المشترآين)للمعلم فقط" (الجميع يمكنه االختيار ليصبح مشترآا"وصلة  •
 .ميالت المشترآين بالمنتدىيتشاهد أسماء وإ" عرض المشترآين"وصلة  •
 .ليسجل المشترك نفسه بالمنتدى" اشتراك فى هذا المنتدى"وصلة  •
"  صالحيةلديك انإذا آ"  هناتضغط" Add a new topicأضف موضوع جديد للنقاش "زر  •

 .إلضافة موضوع جديد للنقاش
 لديك انإذا آ( لمشاهدتها أو إلضافة رد الضغط عليهايث يمكنك تظهر المناقشات بقائمة المنتدى بح •

 !).صالحية
 

 Glossary  6.2.7 المسرد 
 

آل مجال وله مصطلحاته وتعريفاته و اختصاراته، بحيث أن الكلمات تأخذ معاني جديدة ومختلفة ومحددة بين 
الموودل يقدم وسيلة مريحة للتعامل مع المسردات والمصطلحات الخاصة بكل منهج . تخصص وأخر

)Course( وغيره، وهذه الوسيلة هي المسرد ، بحيث تعرف أو تفصل أو حتى تشرح مع صور
"Glossary ."والمعرفة بالمسرد يمكن أن تصبح مقرروأآثر من ذلك فإن جميع المصطلحات الواردة بال 

 . تعطى الشرح الوارد لها بالمسردالضغط عليهابشكل آلي وصالت وبمجرد 
، وعندها )Activities( من قائمة األنشطة Glossary اضغط على، )Glossary(إلضافة نشاط مسرد 
 :مسرد) وإعداد(ستظهر نافذة إضافة 
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 :القسم األول
 يقوم الضغط عليهاسم ما تعطيه له حيث يظهر االسم فقط فى منطقة المحتويات، وعند :  Nameاالسم •

 .الموودل بفتحه
هنا تحدد وصف المسرد، علما انه يمكن تنسيق هذا النص ووضع الصور :  Descriptionالوصف •

 .الخ...
  Entries shown per pageدد المصطلحات المعروضة فى آل صفحة ع •
 للمدير فقط هذا المسرد العام يمكن:  Is this glossary global) مسرد شامل(هل هذا المسرد عام  •

تحويل الكلمات (وليس الحالي فقط ) Courses(ته تؤثر على آل المناهج إيجاده حيث أن مدخال
 ).في هذا المسرد إلى وصالتالواردة في أي منهج وموجودة 

 :هناك نوعان من المسردات يمكن للمعلم إيجادها: Glossary Typeنوع المسرد  •
o مسرد رئيسيGlossary type  : يمكن للمعلم أن يجد مسرد رئيسي واحد فقط، وللمعلم فقط

 .ل مدخالت المسردات الثانوية للمسرد الرئيسييالحق في إضافة مدخالته، ويمكن تحو
o انويمسرد ثSecondary Glossary  : يمكن للمعلم إيجاد عددا منها، ويمكن إعطاء

 .الطالب الحق باإلدخال والتعليق على المدخالت
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ينطبق هذا البند على : (Students can add entriesيستطيع الطالب إضافة مصطلحات  •
 .تحيث تسمح أو تمنع الطالب من إمكانية إضافة المدخال). المسردات الثانوية فقط

 .نعم أو ال:  Duplicated entries allowedتكرار مصطلحات مسموح  •
 .نعم أو ال  وهذا للطالب:  Allow comments on entriesالسماح للتعليقات على مصطلحات  •
 .نعم أو ال  وهذا للطالب:  Allow print viewالسماح بعرض طباعة  •
إذا آان نعم، فأينما ورد :  Automatically link glossaryربط مصطلحات المسرد آليا  •

 . يتحولالمصطلح في أي مكان بالمنهج فإن المصطلح يتحول إلى وصلة، وإال فال
إذا آان نعم، فإن جميع مدخالت الطالب يجب : Approved by default   الموافقة االفتراضيةةحال •

 . تعرضنفلوإال  قبل إمكانية عرضها ضمن المسرد، المدرسأن يوافق عليها 
 
 :قسم الثانيال

 : يمكن عرض المسرد بعدة أشكال وهىDisplay format :عرض التنسيق  •
o  مستمر بدون آاتبContinuous without author :  تظهر المصطلحات في صفحة

 ).مدخل المصطلح(آبيرة واحدة وترتب على أساس التاريخ وال يذآر اسم الكاتب 
o  موسوعة"دائرة معارف "Encyclopedia :لصور ويظهر اسم الكاتبحيث تظهر ا. 
o  قائمة مصطلحاتEntry List  : بدون تعريفها(تظهر قائمة المصطلحات بدون وصفها (

 ). بذلك المدرسإذا سمح (وتشاهد الوصف بنقر المصطلح 
o  أسئلة متكررةFAQ :تظهر لك Frequently Asked Question  حيث يظهر اسم ،

 .المصطلح آسؤال والوصف آجواب
o  آامل مع آاتبFull With Author  :  وفقط ) الموسوعة(تشبه دائرة المعارف ،

 ).مدخل المصطلح( اسم الكاتب  تظهر آوصالت ويظهر Attachmentsالمرفقات
o  آامل بدون آاتبFull without author :  تشبه القاموس، ولكن ال يظهر اسم الكاتب

 .ويظهر وقت وتاريخ اإلدخال). مدخل المصطلح(
o نمط قاموسي بسيطSimple Dictionary Style  : يعرضها المسرد على شكل قاموس

 تظهر آوصلة وال يظهر اسم الكاتب  (Attachments)بالترتيب األبجدي وأي مرفقات
 ).مدخل المصطلح(

إذا آان نعم يمكن للمستعلمين التصفح باختيار : Show Special Linkاعرض الربط الخاص  •
 يستطيع التصفح الخ ، وإال فال...$ ،#،@صة مثل الحرف األول للمصطلح حيث تظهر حروف خا

 .باختيار الحرف األول
 الحرف بالضغط علىين التصفح مستخدميمكن لل: Show Alphabetاعرض الحروف األبجدية   •

 . األول للمصطلح من القائمة األبجدية التي تظهر مع المسرد، وإال فال
ين عند المستخدمم، تسمح بظهور وصلة تمكن إذا آان نع:   show all  linksاعرض جميع الروابط  •

 . بعرض آل المصطلحات آاملةالضغط عليها
إذا آان نعم، تسمح للطالب بتحرير المصطلحات التي أدخلوها متى :  Edit alwaysتحرير دائم  •

 . أرادوا، إال إنهم ال يستطيعون تعديلها بعد إدخالها
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المقصود هل مسموح تقييم : Allow entries to be ratedهل يمكن تقييم المصطلحات  •
وإذا سمحت بالتقييم " . استخدم التصنيف"ب المدخالت، فإن أردت السماح فانقر المربع الموجود بجان

 :فإنه يمكنك تحديد الخيارات التالية
o المسموح لهم التقييم: المستخدمون . 
o الختيار المقياس المناسب للتقييم: درجة. 
o تحدد مواعيد الفترة المسموحة للتقييم : طاق هذه التواريخاحصر تصنيفات المصطلحات ضمن ن

 . إذا رغبت
لكي يستطيع الطالب (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •

 ).إذا أردت إخفائه عن الطالب(، إخفاء )رؤية المسرد
 ).Glossary(رد لحفظ إعدادات هذا المس" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 

 
 ):Glossary(آيفية التعامل مع نشاط المسرد  

 : من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة التالية وبهاإضغط على اسمهلدخول المسرد، 
 

 
 

 .الوصف بأعلى المسرد •
 ".للمعلم"لتعديل إعداداته من جديد " Update this glossaryطور هذا المنتدى "زر •
 .ث عن مصطلحللبح"  searchبحث"مربع  •
 .العرض باستخدام الحروف األبجدية، تصنيف، التاريخ أو المؤلف •
 .إدخال مصطلح جديد، استيراد مدخالت وتصدير مدخالت •
 .وصالت آثيرة حسب إعدادات المسرد •
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Journal  6.2.8 مذآرة 
 

ي  ذآرة ه جيع الط الم هورة لتش ة مش الل ان  البأداه تربوي ذاتي خ ر ال ى التفكي غالهمعل ذه   بعملش تعلم، وه ة ال ي
 .      آتابة أفكاره وشعوره حيال موضوع ما  الطالبالطلب منبت تقصد تشجيع التفكير وذلك األدوا

ذآرة  ر   ) Journal( والم ي دفت وودل ه ي الم ة  (ف ة، يومي خ...أو مجل الب أن   ) ال ن للط ث يمك ة حي إلكتروني
ذه األداة       تخدام ه م اس ن للمعل ث يمك عورهم، حي ارهم وش جلوا أفك المنهج     يس ر ب ى التفكي الب عل جيع الط  لتش

ذآرة   تخدام أدوات أخرى، وخصوصية الم ا باس ام به ن الصعب القي ة م ه بطريق ب (ومحتويات ا الطال ط يراه فق
 .وعدم محدودية المدة للرد، يعطيان الطالب فضاء آمن الستكشاف معرفة جديدة)  المدرسو

ذآرة        ... باألسبوع ،واحدة بالقسم      يضيف ما شاء من المذآرات، مثال واحدة       المدرسعموما،   ه م خ، والطالب ل ال
ا          المدرسواحدة لكل مذآرة موجودة، والمذآرة ال يراها سوى الطالب و          ديلها آم ا وتع ، حيث يحق للطالب آتابته

 .يشاء
، وعندها ستظهر )Activities(من قائمة األنشطة  Journalإضغط على ، )Journal(وإلضافة مذآرة 

 :مذآرة) دادوإع( نافذة إضافة 
 

 
 
د         :  Journal Nameاسم المذآرة  • ات، وعن ة المحتوي اسم ما تعطيه لها حيث يظهر االسم فقط في منطق

 . يقوم الموودل بفتح المذآرةالضغط عليه
ذآرة    • ه           :  Journal Questionسؤال الم ا أن ة، علم ذآرة المطلوب ا هي الم ا تكتب السؤال أو تحدد م هن

 .الخ...صور يمكن تنسيق هذا النص ووضع 
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اس     :  Gradeدرجة • ا القي ار منه هنا ستختار المقياس الذي على أساسه ستقيم المهمة، ويظهر لك قائمة تخت
ار             )100 حتى   1من  : (والذي يمكن أن يكون رقميا     ل لكي تخت ، ويعرض في قائمة المقاييس المعرفة من قب

"  د درجة ال يوج "لمنهج أو أن نختار الموجودة في إعدادات اScales مقياس سبق وعرفته من بند مقاييس 
 . بأي درجةمهاييتقيتم بمعنى أن المهمة لن 

ة  • ام المتاح وم  : Day availableاألي ن ي دء م ذآرة متاحة للطالب، ب ذه الم تكون ه وم س م ي ا آ دد هن تح
 .إنشاءها، أو أن تختار متاحة دائما يعنى دون تحديد أي أيام

ات   • لوب المجموع د : Group modeأس ا تح نهج    هن ذا الم منة به ات المتض دد المجموع ف تح د آي
)Course (وهى ثالثة : 

o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 
o  مجموعات ظاهرةVisible groups. 

لكي يستطيع الطالب رؤية (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).ا أردت إخفائه عن الطالبإذ(، إخفاء )االختيار

 .لحفظ إعدادات هذه المذآرة" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 
 

 :آيفية التعامل مع نشاط المذآرة 
 :لدخول المذآرة، انقر اسمها من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة التالية وبها

 

 
 

 .نص سؤال المذآرة باألعلى •
 ).للمعلم فقط( لتعديل المذآرة من جديد" Update this journalطور هذه المذآرة "زر  •
أجابوا على (تشاهد عدد الطالب الذين شارآوا بالنشاط  :  "معاينة مدخالت المذآرة"وصلة  •

 على هذه الوصلة يظهر جدول بأسماء الطالب ومذآرة آل واحد مع إمكانية الضغط وعند ) السؤال
 .تقييم المذآرة ووضع الدرجة

 يضغط عليهحيث ": Stat to edit my journal entry في تحرير مدخالت المذآرة البدأ"زر  •
 : الطالب فيفتح نافذة عادية يظهر فيها

o المذآرة باألعلىنص سؤال . 
o حيث يضع الطالب مشارآته ويمكن تعديلها دائما مادام الوقت متاحمحرر نصوص . 
o يفضل (نوع التنسيقHTML .( 
o  ن إجابة الطالبلتخزي" حفظ الخيارات"على زر. 
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  Lesson   درس  6.2.9 
 

هو عبارة عن مجوعة من الصفحات بحيث أن آل صفحة عادة تنتهى بسؤال وعدد من األجوبة  
تالية او صفحة سابقة أو نتقل الى صفحة لب للجواب سيحدد هل سياعتمادا على اختيار الطا. المحتملة 

 .سيظل فى نفس الصفحة 
 Add an activity من زر التمرير Lessonإلضافة درس يتم ذلك من خالل اختيار  

 

 
 

 .قى البيانات انقوم بكتابة اسم الدرس واختيار العدد األقصى لإلجابات وإآمال ب 
  "Save changesحفظ التغيرات " يتم الضغط على زر  
 :ظهر لنا نافذة بالمحتويات التالية ت 
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وذلك الستيراد أسئلة تكون عبارة عن ملفات موجود على  : Import questionsإستيراد أسئلة  
 بتحميله مبعد اختيار الملف ق. إلخ  ... xmlجهازك بحيث تكون بتنسيق معين مثل الصور وملفات 

  .Upload this fileوذلك بالضغط على زر 
 

 
 
 

وذلك إلستيراد ملفات بوربوينت تكون ضمن  : Import PowerPointراد ملفات بوربوينت إستي 
  .Lessonمحتوى 

 

 
 

وذلك إلضافة جدول عبارة عن مجموعة من  : Add a branch tableإضافة جدول متفرع  
  .صفحات األسئلةى تؤدى الى تالوصالت ال

 

 
 

د الضغط عليه يتم الذهاب الى صفحة السؤال الذى الذى عن" Description"يتم تحديد عنوان السؤال  
 . وذلك بإختيار عنوان صفحة السؤال "Jump"سُتحدد من خالل 
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 Save pageبعد االنتهاء من إعداد الجدول نضغط على زر 
 

وذلك إلضافة سؤال بحيث يتم إختيار نوع : Add a Question Page إضافة صفحة سؤال   
 .بة عنوانه ومحتوى السؤال السؤال المراد إنشائه وآتا

 

 
 
 

  Response"وُيكتب الرد عند اختيار هذه اإلجابة "   Answer "يتم آتابة اإلختيارات واإلجابات  
ويتم تحديد الصفحة التى سوف ينتقل اليها معتمدًا .  غير صحيحة أو سواء آانت اإلجابة صحيحة "

  ." Jump "على إجابة الطالب وذلك من 
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 Save pageتهاء من إعداد السؤال نضغط على زر بعد االن 
 .نا إضافة المزيد من األسئلة دنكرر الخطوات السابقة إذا أر 

 
 

 Survey  6.2.10  استبيان 
 

ى م          وى عل وودل يحت يم                االستبيان أمرا معروفا، والم د في تقي تبيانات تفي تبيانات، واالس جموعة جاهزة من االس
 .والتعليم عن بعد (online)  مواقف الطلبة حيال التفكير والتعليم وتفيد التعليم

، وعندها ستظهر نافذة إضافة )Activities( من قائمة األنشطة Surveyإضغط على وإلضافة استبيان، 
 :استبيان

 

 
 
اسم ما تعطيه له حيث يظهر االسم فقط في منطقة المحتويات، :  Survey nameاسم االستبيان  •

 .يقوم الموودل بفتح االستبيان الضغط عليهوعند 
 .  االستبيان هنا تحدد نوع:  Survey Typeنوع االستبيان  •
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هنا تحدد آيف تحدد المجموعات المتضمنة بهذا المنهج : Group modeأسلوب المجموعات  •
)Course (وهى ثالثة: 

o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 
o  مجموعات ظاهرةVisible groups. 

لكي يستطيع الطالب رؤية (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).إذا أردت إخفائه عن الطالب(، إخفاء )االستبيان

 .لحفظ إعدادات هذا االستبيان" يراتحفظ التغ" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 
 

 :آيفية التعامل مع نشاط االستبيان 
 :من منطقة المحتويات، تظهر لك النافذة التالية وبها إضغط على اسمهلدخول االستبيان، 

 

 
 

 .نص المقدمة من أعلى •
 .)للمعلم فقط(لتعديل هذا االستبيان من جديد " Update this surveyطور هذا االستبيان "زر  •
تشاهد عدد الطالب الذين ": survey response View معاينة ردود االستبيان "وصلة  •

 . هذه الوصلة يظهر جدول باإلجاباتالضغط على، وعند )أجابوا على األسئلة(شارآوا بالنشاط 
 .تظهر سلسلة  من أسئلة اإلجابة من متعدد •
 .بن من قبل الطاللحفظ إجابات االستبيا" اضغط هنا لالختيار ثم االستمرار"زر  •
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 Quiz  6.2.11 اختبار 
 

دا بكل                         ر تعقي االختبار المصمم جيدا ممكن أن يعطى معلومات مهمة حول أداء الطالب وهو أحد األجزاء األآث
ى مجمو     وى عل ه يحت وودل، ألن ار       نظام م اد اختب ارات واإلعدادات واألدوات، ويمكن إيج رة من االختي عه آبي

ر من مجموعات                    م آبي قواعد  ( مرن جدا، وإيجاد اختيارات بأنواع أسئلة مختلفة، واختيار أسئلة عشوائية من آ
ات مختل               ) األسئلة ين   ، ويمكن أن تكون األسئلة مرتبة بطريقة مختلفة بين الطالب لنفس االمتحان بل واإلجاب ة ب ف

وم الحاسوب بوضع                         ددة، حيث يق ارات المتع ادة اخذ االختب طالب نفس األسئلة، آما يمكن السماح للطالب إلع
 .وهذه الميزات تفتح عدد من اإلستراتجيات التي غالبا ليست عملية باختيار ورقى عادى . التقييم والدرجات

 
 : اختبارات الموودل لها مكونان رئيسيان

ئلة         وهو: جسم االختبار  • رة من    اختيرت من مجموعات        عبارة عن وعاء ألنواع مختلفة من األس آبي
ة التعامل مع                        م آيفي األسئلة، وهذا الجسم هو ما يراه الطالب عندما يفتحون االمتحان حيث يحدد له

 . االمتحان واألسئلة
 قواعد    اختيرت من    التىدة بجسم االمتحان من أي نوع ،و      وهى األسئلة الموجو   : مجموعات األسئلة  •

دويا أو عشوائيا،    )أسئلة سبق إعدادها ووضعها  (األسئلة   ، حيث يمكن أن تختار أسئلة هذا االمتحان ي
 . وتظهر بطريقة ثابتة أو بطريقة عشوائية

ان،  م امتح ى وإلضافة جس طة Quizإضغط عل ة أنش ن قائم ذة إضافة )Activities( م تظهر ناف دها س ، وعن
 :تاليةشاهد النافذة ال... امتحان جديد 
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د             : Nameاالسم   • ات، وعن ة المحتوي ه لالمتحان حيث يظهر االسم فقط في منطق ا تعطي اسم م
 . يقوم الموودل بفتحه الضغط عليه

م   : Introductionالمقدمة   • ة وآ هنا تحدد تعليمات االمتحان، مثال هل يحق للطالب إعادة اإلجاب
 .الخ..ر علما أنه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صو. الخ...مرة 

تح االمتحان    • تح          : Open The Quizف تمكن الطالب من ف اريخ ووقت اإلتاحة لي ا ت تحدد هن
 .االمتحان، والطالب ال يستطيعون فتح االمتحان قبل هذا الموعد

ن          : Close the quizإغالق االمتحان  • اريخ ووقت إغالق االمتحان، والطالب ل ا ت تحدد هن
 .موعديستطيعوا فتح االمتحان بعد هذا ال

ا           : Time Limitالوقت المحدد   • وا فيه ى الطالب أن ينه دقائق التي يجب عل دة بال ا الم تحدد هن
ظ       ان يحف إن االمتح دد ف ت المح ن الوق اء م د االنته ان، وعن تحهم لالمتح ة ف ن لحظ ان م االمتح

رت   ق، وإذا اخت ة ويغل ات الحالي د"اإلجاب ذى  " ال يوج ت ال ذ الوق تطيع أخ ب يس ى أن الطال فيعن
 . ديري

 .حدد العدد أو اترآه بال تحديد: الحد األقصى لعدد األسئلة في الصفحة الواحدة  •
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ب  • ئلةترتي وائيا األس ل  يهي تغ :  Shuffle Questions عش ئلة لك ب عرض األس ر ترتي ي
علما أن االمتحان هو نفسه للكل، وتساعد هذه الميزة   )  ح اإلمتحان فتفيها   مرة يتم أو لكل   (طالب  

 .ن الغشبمنع الطلبة م
 للطالب أن  لمسموح هذه تحدد عدد المرات ا : Attempts Allowedالمحاوالت المسموح بها  •

ا االمتحان، بحيث يمكنك أن تحدد              د         6 -1يأخذ فيه ه بال تحدي ا أن آل     .  محاوالت أو تترآ علم
 . أن يرى نتائجهاالمدرسمحاولة تسجل ويستطيع 

ابق     • ى س ى عل ة تبن دة    :  Each attempt builds on the lastها تآل محاول إذا سمحت بع
م،    ) البند السابق (محاوالت   ا نع ات          واخترت هن ابقة وتعليق ات الس إن اإلجاب  تظهر في     المدرس  ف

رة      الوإذا  . المحاولة الجديدة  د        . ، فاالمتحان يبدأ وآأنه أول م ان عدد المحاوالت بالبن ه إذا آ وعلي
 . ، فال قيمة لهذا البند1السابق 

ة   ) البند السابق(إذا سمحت بعدة محاوالت  :Grading Methodأسلوب التقييم  • فإن آل محاول
 :لديك خيارات) الذي قدمه الطالب عدة مرات(تسجل، واآلن لحساب درجة االمتحان 

o أعلى درجةHighest grade  :أعلى معدل من بين آل المحاوالت. 
o متوسط الدرجة Average Grade  :متوسط جميع معدالت المحاولة. 
o اولة األولى  المحFirst attempt  :معدل المحاولة األولى. 
o  المحاولة األخيرة: Last Attempt معدل المحاولة األخيرة . 

) إجابات(نعم فإنه يسمح للطالب بعمل عدة ردود آان إذا :  Adaptive Modeالنمط التكيفي  •
جابة الطالب لسؤال حتى ضمن نفس المحاولة باالختبار، لذا على سبيل المثال إذا قيمت إ

خصم من (على أي حال، فإن هناك عقوبة . آإجابة خاطئة سيسمح حاال بمحاولة ثانية
 .لكل محاولة إجابة خاطئة) الدرجات

إذا سمحت بالنمط التكيفي، فإن الطالب مسموح له  :  Apply Penaltyطبق العقوبات  •
 على اإلجابات الخاطئة  تطبق العقوباتبإعادة اإلجابة  بعد اإلجابة الخاطئة، هنا تحدد هل

 السؤال النهائية، آمية الخصم تحدد لكل سؤال عندما نضع أو نعدل درجةبمعنى تخصم من 
 . األسئلة ، إذا آان النمط التكيفي غير فعال، فال قيمة لهذا البند

هنا تحدد منازل الفاصلة العشرية التي تظهر للمعدل  :  Decimal Pointsالفاصلة العشرية  •
 .هلكل محلول

هنا تحدد هل يستطيع الطالب : Students May Reviewمن الممكن لطالب المراجعة  •
 .قة باالمتحان وتحدد متى يتم ذلكمراجعة محاوالتهم الساب

  هالنافذة اآلمن: Show quiz in a "secure" Window" هآمن"عرض االمتحان بنافذة  •
وذلك ) خ والغش أآثر صعوبةيجعل النس(تحاول توفير أمن أآثر بعض الشئ  لالختبارات 

 :        ومن هذه التقييدات . بتقييد بعض األشياء التي يقوم بها الطالب في متصفحاتهم
o يظهر االختبار في نافذة جديدة وآاملة. 
o بعض أعمال الماوس على النص ممنوعة . 
o بعض أوامر لوحة المفاتيح تمنع. 

ري، حيث يمكنك آتابة آلمة سر هذا بند اختيا: Require Passwordيتطلب آلمة مرور  •
 .هنا بحيث لن يدخل الطالب االمتحان إال بكتابة هذه الكلمة

هذا بند اختياري حيث يمكنك : Require Network Addressيتطلب عنوان للشبكة  •
 .منها بحيث أن الطالب ال يستطيع  دخول اإلمتحات إال IP Addressآتابة عناوين 
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هنا تحدد آيف تحدد المجموعات المتضمنة بهذا المنهج : Group modeأسلوب المجموعات  •
)Course (وهى ثالثة: 

o  ال توجد مجموعاتNo groups. 
o  مجموعات منفصلةSeparate group . 
o  مجموعات ظاهرةVisible groups. 

لكي يستطيع الطالب رؤية (هذه القائمة تضم خياران عرض : Visible to studentsمرئي للطالب  •
 ).إذا أردت إخفائه عن الطالب(اء ، إخف)االختيار

 .لحفظ إعدادات هذه االختبار" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط اآلن، يمكنك 
 
 

  SCORM/AICC  6.2.12  سكورم 
 

مح بوضع محتويات ل، وسكورم هو نظام معياري يس في موودScormيسمح هذا النشاط بتضمين درس 
 . لتسهيل نقلها وتبادلها بين برامج التعليم االلكتروني واحدة في حزمةاتعليمية مع

، وعندها ستظهر نافذة )Activities(من قائمة األنشطة  SCORM/AICC إضغط على ، وإلضافة سكورم
 :إضافة سكورم

 
 
الضغط شاط حيث يظهر االسم فقط في منطقة المحتويات، وعند اسم ما تعطيه لهذا الن: Nameاالسم  •

 .يقوم موودل بفتحهعليه 
 .وصف لحزمة سكورم: Summaryالملخص  •
يل أي من هنا نختار أو نحمل حزمة سكورم مثل تحم: Course packageحزمة المنهج الدراسي  •

 .ملف 
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تي تعرض في صفحة نتيجة نشاط حزمة سكورم وال: Grading Methodطريقة رصد الدرجات  •
 .الدرجات

العليا، المتوسطة أو (اخترت واحدة من الثالث األخيرة إذا : Maximum Gradeالدرجة القصوى  •
 100:0، فيمكنك هنا تحديد الدرجة التي تظهر بصفحة الدرجات من )اإلجمالية

 .نود اترآها آما هيببقية ال •
 .ات هذا النشاطلحفظ إعداد" حفظ التغييرات" على زر الضغط يمكنك اآلن 

 
 :الختيار أو لتحميل الحزمة 

 :افذة التالية لتظهر لك الن" اختيار أو تحديث الحزمة"اضغط على الزر 
 

 
 

 لتحميل الحزمة حيث تظهر لك النافذة التالية" Upload a file"انقر على الزر 
 

 
 

، ثم انقر على الوصلة "Upload this file"لتحديد مسار الحزمة، ثم اضغط على " Browse"اضغط على 
"Choose" اختيارهامالمجاورة للحزمة ليت . 

، حيث يظهر الهيكل العام للمقرر "Save changes"قم بحفظ البيانات الخاصة بالحزمة بالضغط على 
 :آالتالي
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 Workshop  6.2.13 ورشة عمل 
 

على األداء هي جزء مهم من البيئة التعليمية، والتقييم هو أحد أهم النشاطات في Feed Backالتغذية الراجعة 
 ال يستطيع معرفة ماذا يجري فى عقول الطالب، لذا يحتاج ألسلوب ما لمعرفة ما المدرسالتعليم، حيث أن 

 .فهموه وما لم يفهموه من المقرر
 نشاط ورشة العمل هو األداه األآثر تعقيدا بموودل، حيث أن الورش مصممة بحيث أن عمل الطالب ويعتبر

طار منظم، وتسمح ورش العمل للطالب بتقييم مهام إيمكن أن يقدم ويعرض للمراجعة من أي زميل له فى 
الطالب يتدربوا على  أمثلة على مهمات جيدة وسيئة وبالتالي المدرس، بحيث يرسل المدرستدريبية مرسلة من 

وإلعداد ورشة عمل يتطلب ثالث خطوات من العمليات، حيث عليك إضافة ورشة عمل للمقرر، . التقييم والنقد
ثم إيجاد دليل التقييم بحيث تستخدمه أنت وطالبك لتقييم المشارآات، وأخيرا إذا أردت أن يمارس الطالب 

 .المراجعة والنقد لمهمة تدريبية فإن عليك رفعها
حيث تظهر لك ) Activities( من قائمة األنشطة اضغط عليها، "Workshopورشة عمل "وإلضافة نشاط 
 :النافذة التالية
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 Wiki  6.2.14 ويكي 
 

wiki أو مجلة ملف معلومات ويب ( هو نشاط مشابه للمذآرةweb log or Journal(،    ماعدا انه يحق لكل
ى         ...يعلق يحرر، مشترك أن يساهم، وى يمكن أن يبن ذا المحت دير، ل ة الم اج لموافق ويكي ال يحت الخ، وعموما، ال

 صفحة ويكى هي صفحة ويب      أىبسرعة، والويكي هو مجموعة وثائق ويب مؤلفة تعاونيا، وبشكل أساسي، ف    
 أن يوجدها مع غيره، وان يضعها في المتصفح، بدون احتياج لمعرفة اإلتش تي إم       يمكن لكل مشترك في صفك    

 .إل
ق                              ه عن طري م آل مؤلف يمكن أن يضيف بسهولة صفحات أخرى ل والويكي يبدأ بصفحة أولى واحدة ومن ث

 . اآلنإلى إلى صفحة لم توجد) link(إيجاد وصلة 
وى آمجموعة          ا، وال يوجد             . إن الويكي هو طريقة سريعة إليجاد محت حيث ال يوجد شخص محرر مرآزي له

الي                              ا وبالت وى خاص به ك، المجموعة تحرر وتطور محت دال من ذل ل ب ائي، ب شخص مفرد له رقابة تحرير نه
 .فإنها تظهر وجهات نظر جماعية من عمل عديد من الناس على وثيقة

 
 :ر النافذة التالية اسمه من قائمة األنشطة، حيث تظهاضغط على، "wikiويكي "إلضافة نشاط 

 

 
 

اسم ما تعطيه لهذا النشاط حيث يظهر االسم فقط في منطقة المحتويات، وعند نقره يقوم : Nameاالسم  •
 .موودل بفتحه

ن الطالب أن  : summaryالملخص  • ل م اذا تأم ذا النشاط وم ثال تصف هدف ه ي، م وصف لنشاط ويك
ذا النشاط              علما انه يمكن تنسيق   . الخ.........يساهموا وتعليمات   هذا الملخص يسهل أن يعرف الطالب هل ه

د     ب بن ر الطال ص إذا نق اهدة الملخ ن مش ه يمك ا ان ه أم ال، علم ي "يهم طة  " wikiويك ة األنش ن آتل م
Activitiesالتي سبق شرحها . 

 .هناك ثالث أنواع للويكي، معلم، مجموعات، طالب:  Typeنوع  •
 : هناك ثالث اختيارات:  HTMLنمط  •
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o   ال يوجدNo HTML :  ن ذا ال ون ال     HTML مط يهمل آل تعليمات   ه إن المؤلف ه ف وعلي
 .آل التنسيقات تستعمل تنسيقات ويكي الخاصة بها فقط. يستطيعون استعمال سطر التنسيق

o     إتش تي إم إل آمنSafe HTML :      ود نمط يسمح الستعمال آ ذا ال وب  HTMLه  المكت
 .يدويا، وال يسمح باستعمال سطر التنسيق

o   م إل فقط    إتش تي إHTML Only :    هذا النمط  يسمح باالستعمال الكاملHTML القياسي 
ي   ات ويك تعمال تعليم مح باس يق وال يس طر التنس دد  . وس ك ج ت وطالب ت أن ه إذا آن وعلي
 .بخصوص الويكي، فهذا الخيار سيكون هو المفضل

ة     • ات الثنائي ات      :Allow Binary Filesاسمح للملف ا تحدد هل يسمح بالمرفق ات   مث ( هن ل الصور، ملف
خ ذا ال...). مضغوطة ال أن ه ى إذا   الحظ ب ات، وحت ى المرفق ط عل ق فق ان ينطب ار آ ذا الخي إن " ال"ه ف

 .  htmlالطالب ممكن أن يضعوا وصلة رابط لصور
ا آلمات محددة             ،عموما، خيارات الربط اآللي لويكي    ا       مستخدم  ويكي  يمكن أن يربط آلي ة في ويكي، وهن

ى آلمات         على االضغط يمكنك  تند إل ربط المس ذا ال ع ه ق، أن تمن ع المراف  وآمل   Camel Case  لمرب
ا        Thisآاس هي أي آلمة مفردة فيها عدة أحرف آبيرة مثل  ية، ومنعه  وهى أحد خصائص ويكي القياس

ن أن يخل ب ى وضع  يمك ا عل ا وإال فاترآه ك منعه ا يمكن د منه إذا آنت متأآ ه ف ويكي، وعلي ل بعض ال عم
 .السماح

ديرونها  البتحدد ماذا يستطيع الط: Student Admin Option ات إدارة الطالب خيار • ،   ألي ويكي ي
 :وهناك ثالثة خيارات).  خاص بهم  Wikis هم للطالب أن يكون عندالمدرسإذا سمح ( 

o   السماح بحذف الصفحاتallow remove pages :       ة دير بإزال ذا يسمح للطالب والم ه
 .ه الميزة يجب أن تستعمل بحذرصفحات متضمنة فى ويكي وهذ

o  السماح بتراجع عن التغييرات الضخمةAllow Revert Mass Changes : هذه تسمح
 .بإزالة التغيرات التي تمت من قبل مؤلف

o  السماح بوضع مؤشر صفحةAllow set page flages : مؤشرات الصفحات تحدد ما
إذا تم اختيار هذا ). إلخ... ..، محمية ، للقراءة فقط ، بيانات نص(هى صفحة الويكي 

 .ت للصفحةالمربع، فإن الطالب يمكن أن يضعوا مؤشرا
o السماح بتجريد الصفحات  Allow 'Strip pages' :  صفحاتStrip تنظف الويكي 

 .بإزالة النسخ القديمة من الصفحات واإلبقاء على األحدث
 :البنود التالية اختيارية  : Optionalاختياري  •

o  اسم الصفحةPage Name :  يمكنك آتابة اسم الصفحة األولى لويكي هنا، وإذا ترآتها
: خالية، فإن صفحة ويكي األولى ستكون هي اسم ويكي ما لم تختر صفحة فى البند التالى 

  .Choose an Initial Pageاختر الصفحة األولى 
o  اختر الصفحة األولىChoose an Initial Page : ي هذه تسمح لك بتحميل ملف نص

والذي سيكون هو محتوى الصفحة األولى لويكي، وإذا آان هناك عدة صفحات نصية 
بالمجلد الموجود بمنطقة ملفات المقرر، فإن آل الملفات النصية ُتكون محتويات ويكي، 

 .ولكن الصفحة المختارة هنا ستكون األولى
o    أسلوب المجموعاتGroup mode :       ا تحدد آيف تحدد المجموعات المتضمنة ذا  هن به

 :وهى ثالثة) Course(المنهج 
 .No groupsال توجد مجموعات  
 . Separate groupمجموعات منفصلة  
 .Visible groupsمجموعات ظاهرة  
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o  مرئي للطالبVisible to students :     اران عرض ة تضم خي لكي يستطيع   (هذه القائم
 ).إذا أردت إخفائه عن الطالب(، إخفاء )الطالب رؤية االختيار

 . لحفظ إعدادات هذا النشاط" حفظ التغيرات" عن الزر الضغط  يمكنك اآلن،
 

 : ِ Non-Standard Activities  الغير قياسيةاألنشطة
 
 غير أنشطة، علما انه يتوفر األن Moodle 1.6.2 قياسية متوفرة  فى النسخة أنشطة السابقة هى نشطةاأل

 .األحدث من هذة النسخة قياسية ، ومن المفترض  أن تصبح قياسية بنسخ موودل 
يمكنك البحث عنها فى موقع موودل و بإنزالها ,  الغير قياسية بحيث إذا رغبت نشطةهنا سنذآر اسماء األ

“Download” و قراءة تعليمات تنزيلها و آيف تستخدم . 
 

 : اسماء االنشطة الغير قياسية
• Book 
• Certificate 
• Dialogue 
• Echo-assignment (AKA Newassignment) 
• Feedback 
• Flashcard 
• Internalmail 
• Ipodcast 
• Mail 
• Netpuplish 
• Object 
• Portfolio 
• Presentation 
• Questionnaire 
• Return folder 
• Scheduler 
• Sideshow 
• Teacherplan 
• TUI 
• Webwork 
• Task 
 

 :يمكنك استعمال الوصالت التالية للوصول لتلك االنشطة 
 

http://download.moodle.org/modules/ 
 
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/moodle/contrib/ 
 
http://download.moodle.org/download.php/modules/directory_name.zip 

 


