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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

  لم االلكترونيالتعّ  دليل استخدام منّصة

 " Moodle"  (مودل)

 المحتويات فهرس

 ( 2)  مقدمة

 ( 3)  الدخول الى منصة التعلم االلكتروني

 ( 5) إعداد الملف الشخصي لمدرس المساق

 (5) المساق الدراسيالتحكم بإعدادات 

 (8) التعامل مع أقسام المساق الدراسي

 (10) إضافة محتوى المساق الدراسي

 (11) ضافة المصادرإأوالً: 

 (17) ضافة األنشطة إثانياً: 

 ( 22) منّصة التعّلم االلكتروني علىاستخدام دفتر الدرجات  

 (24)  منّصة التعّلم االلكتروني على  إنشاء المجموعات 

 ( 25) استخدام المراســـالت عبر منّصة التعّلم االلكتروني

 (27)  استخدام المنتديات عبر منّصة التعّلم االلكتروني

 (29)  الخروج من منّصة التعّلم اإللكتروني
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

  لم االلكترونيالتعّ  دليل استخدام منّصة

 " Moodle"  (مودل)

 مقدمة 

على   بالتعرف  الراغبين  للمدرسين  البداية  نقطة  الدليل  هذا  من يمثّل  واالستفادة  االلكتروني  التعلم  منصة 

 االمكانات المتعددة التي توفرها لهم في سبيل جعل ادارة عملية التعلم االلكتروني أكثر مرونة وسهولة. 

بيئة تعليمية الكترونية تفاعلية بين    -التسمية  كما يتضح من    -بدايةً، يمكن اعتبار منصة التعلم االلكتروني  

والطالب  المدرس  المدرس  يستطيع  إل ،  التعليمية  توظيفها  المواد  وعرض  التي ل  الالزمةعداد  لمساقات 

  وتقييم   وعرض الواجبات واالختبارات   مع الطلبةالمستمر والمباشر  التواصل  من خاللها    همكنيو  يدرسها،

توفر هذه المنصة  في المقابل،  بشكل الكتروني.    األخرى  الطلبة اضافة الى إجراء العديد من المهام التدريسية

للطالب بيئة الكترونية تفاعلية يستطيع من خاللها استعراض المساقات الدراسية الخاصة به واالطالع على  

قنوات التواصل   ساعد في ابقاءونيا، كما تالمواد واالنشطة والواجبات المختلفة والتقدم لالختبارات الكتر

 .من خالل اعدادات المراسالت والمنتديات التي توفرها  مفتوحة مع المدرس بشكل دائم

العملية   أهداف  لتحقيق  الالزمة  األساسية  العناصر  من  واسعة  بمجموعة  االلكتروني  التعلم  منصة  تمتاز 

 : التعليمية، ومن أبرزها 

التعليمي  عرض  لتستخدم  ات:  لفالم .1 الدراسية  المحتوى  الملفات  للمساقات  تشمل  متنوعة  بأشكال 

أنواع الملفات    أكثريديوهات من وتعتبر الف ،والمرئية وغيرها من أنواع الملفات النصية والصوتية  

 استخداما عبر منصة التعّلم االلكتروني. 

موضوعات الدروس وفتح باب الحوار بين المدرس والطالب من جهة  لمناقشةتستخدم المنتديات:   .2

 وبين الطالب وزمالئه من جهة ثانية. 

 بين المدرس والطالب.تستخدم لدعم التواصل المباشر لمراسالت: ا .3

تستخدم لنشر المعلومات واإلعالنات المتعلقة بالمساق مثل مواعيد االختبارات وتسليم  اإلعالنات:  .4

 الواجبات. 

 موضوع معين. لبة ومعرفة تفضيالتهم حول رأي الطألخذ ستخدم ت:  ات االستطالع .5

التقييم السليم  شكل  البااللكترونية واجرائها  ختبارات  تستخدم إلعداد االاالختبارات:   .6 الذي يضمن 

 لطلبة المساق.
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

من  لتخزين  تستخدم  سئلة:  األك  وبن  .7 كبيرة  بيانااألسئلة  أعداد  قاعدة  تكوين  من بهدف  متنوعة  ت 

األسئلة المتعلقة بالمساق والتي يمكن الرجوع اليها واالختيار منها عند اجراء االختبارات مما يوفر 

 . الكثير من الوقت والجهد 

تستخدم إلعداد وعرض الواجبات الخاصة بالمساق بشكل يسهل على الطلبة الوصول  الواجبات:   .8

 اليه.

 الدخول الى منصة التعلم االلكتروني 

صفحة الخاصة بك اتبع الخطوات اللدخول الى  عن طريق االنترنت وامنصة التعلم االلكتروني  للوصول الى  

 التالية: 

جوجل   متصفح، ولنأخذ (Internet browsers)حات اإلنترنت المتوفرة على جهازك ل أحد متصفّ . شغّ 1

  وهذا رمز األيقونة الخاصة به   مثال العلى سبيل    (Google Chrome)كروم   .

 

الظاهر   (Address bar)في شريط العنوان  (https://elearning.ju.edu.jo) منصة. أدخل عنوان ال2

من لوحة المفاتيح ليتم االنتقال الى صفحة    (Enter)أعلى الصفحة الرئيسة للمتصفح واضغط مفتاح اإلدخال  

 . لجامعة األردنيةل لم اإللكترونيالتعّ الخاصة بمنصة دخول ال

 

التعَلم اإللكتروني مباشرة من خالل الموقع اإللكتروني  منصة  الحظ أنه يمكنك الوصول الى صفحة دخول  

بالضغط على رابط التبويب    (E- learning)  التعَلم اإللكتروني  للجامعة األردنية، وذلك  الموجود أسفل 

 في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة.  ظاهرال (Useful Links)روابط مفيدة 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 

 

 

 

 

 

 

المستخدم  .  3 )اسم  األردنية  بالجامعة  الخاص  اإللكتروني  معلومات حسابك  بإدخال  و  Usernameقَم   )

لتتمكن من    (Log in)( في الخانات المَخصصة لذلك، ثم اضغط زر الدخول  Password)رمز المرور  

 لم اإللكتروني للجامعة األردنية. التعّ  منصةالدخول الى الصفحة الخاصة بك في 

 

الرئيسة   الصفحة  بك  تحتوي  كاعلى معلومات  الخاصة  المستخدمة   سموعناصر مهمة  واللغة  المستخدم، 

، كما تحتوي على  كاللغة العربية مثال  المفضلة  لغتكنقر عليها واختيار  والتي يمكن تغييرها عن طريق ال

 .المرفقة الصورة يظهر بالدراسية الخاصة بك كما  ساقات المإضافة الى عرض أيقونة الرسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

  
ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 إعداد الملف الشخصي لمدرس المساق 

يعتبر ملفك الشخصي هو الواجهة التي تعكس صورتك لدى مستخدمي منصة التعلم االلكتروني اآلخرين  

من زمالء وطلبة ويمكنك استخدامها بفعالية للتعريف بنفسك واضافة بعض المعلومات التي تضفي نوعا  

فتستطيع التعبير عن  من الثقة وااللفة معهم رغم بعد المسافات وعدم امكانية اللقاء المباشر وجها لوجه،  

بعض االهتمامات الخاصة بك أو توجيه عبارات ترحيبه معينة أو اقتباس بعض النصوص التحفيزية لبعض  

 المشاهير واألعالم، كما يمكنك اضافة صورة مناسبة أو فيديو تعريفي. 

االلكتروني،لل التعلم  منصة  على  الشخصي  ملفك  الى صفحة  اضغط   وصول 

سفل والموجود في الزاوية العلوية يمين الشاشة، واختر  رمز السهم المتَجه لأل

 ( من القائمة المنسدلة. Profile) الملف الشخصيخيار 

بعد االنتقال الى صفحة ملفك الشخصي، اضغط الزر عدّل الملف الشخصي 

(Edit profile)    الموجود تحت التبويب تفاصيل المستخدم(User details)  

،  (Description)  وصفتحت الوقم بكتابة المعلومات التي ترغب بعرضها  

ضافة صورة أو فيديو قصير للتعريف بنفسك أو غير ذلك مما تراه إ  كنمكما يك

 مناسباً.

 التحكم بإعدادات المساق الدراسي 

يتم اضافة المساقات الدراسية التي تدّرسها الى حسابك على منصة التعلم االلكتروني تلقائيا وفق المعلومات  

نظا من  بالحذف  الواردة  المساقات  على  التعديل  تستطيع  وال  األردنية  الجامعة  في  والتسجيل  القبول  م 

ة الموجودة الدراسي  ات م بإعدادات المساقحكّ يمكنك الت  مابينواالضافة لعدم توفر هذه الصالحيات للمدرسين،  

 الخطوات التالية:  على الصفحة الرئيسة لحسابك على المنصة والتعديل عليها باتباع

أو التعديل عليها من خالل   هبعد الدخول للصفحة الرئيسة قم باختيار المساق المطلوب تحديد إعدادات .1

 .  اسم المساقالضغط على 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

اإلعدادات   )تحرير  الصفحة  Edit 2واختر  يمين  أعلى  الموجودة  اإلعدادات  أيقونة  اضغط   .

settings ) إلعدادات لتظهر صفحة ا ةلمنسدلاقائمة المن. 

 

 

 

 

 

 

الصفحة التي تحتوي العديد من العناصر المهمة يمكنك التحكم بإعدادات المساق وتعديلها من خالل هذه  

 ومن أبرزها: 

كما هو معتمد  لمساق  الكامل ل  سميمكن من خاللها االطالع على اال(:  General)   معلومات عامة .1

يمكنلدى   والتسجيل وال  القبول  التعديل عليهتغيير  كوحدة  أو  االسم  ،  ه  لك  يظهر  المختصر كما 

وتاريخ   تاريخ بدء التدريس الفعلي  يظهر. إضافة الى ذلك،  أيضاال يمكنك التعديل عليه  وللمساق  

تاريخ بدء  ساق ويمكن ترك تاريخ االنتهاء دون تحديد لكن ال بد من تحديد  لمااالنتهاء من تدريس  

 هنا. التدريس الفعلي
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

مثل اسم المدرس  األساسية للمساق  معلومات  : يمكن من خالله عرض ال(Descriptionالوصف ) .2

  طبيعة   المحاضرة، كما يمكن إضافة صورة تعبر عنوزمان    الساعات المكتبية ومكان مواعيد  و

 .ساقالم

المناسبة لتوزيع الدروس ضمن طريقة  من خالله اختيار ال  يتم :( Course formatتنسيق المادة ) .3

 األنظمة التالية: من  حد المساق ويمكن اتباع وا

الحاجة  ستخدم  وي  :(Weekly format)  سابيعاألنظام   • المساق لتقسيم  عند  دروس 

بدال من المواضيع بحيث يتم تغطية درس أو مجموعة    األسابيعمجموعة من  وتوزيعها على  

التدريس أو تحديد تاريخ البدء   وانتهاء  تحديد تاريخ بدءوهنا ال بد من   ،دروس كل أسبوع

  التدريس حساب تاريخ انتهاء  لالنتهاء من المساق ليتم  الالزمة  دد األسابيع  فقط مع تحديد ع

تاريخ االنتهاء اذ ال يتم تغيير   من المساق  األسابيع  أحد حذف  تلقائيا. من المهم االنتباه عند 

 . تلقائيا في هذه الحالة، ويفّضل تركه بدون تحديد 

دروس المساق وتوزيعها  لتقسيم    حاجةعند ال  ستخدم: ي(Topics format)  المواضيعنظام   •

مواضيع بدال من األسابيع بحيث يتم تغطية درس أو مجموعة دروس  المجموعة من على 

المواضيع المقررة مع و  التدريس  تحديد تاريخ بدءوهنا ال بد من    ،ضمن موضوع معين

 دون تحديد. امكانية ترك تاريخ االنتهاء

محتوى   عرض لعند الحاجة  ستخدم  : ي ( Single activity formatد )مفرنظام النشاط ال •

 أو نشاط معين.   ختبارواحد فقط مثل ادراسي 

االجتماعي • الحاجة  ستخدم  ي (Social format): النظام  النقاش عند  منتديات  لتوظيف 

 تعامل مع المساق ونشاطاته المختلفة. رئيسي للكأسلوب 

بعض   خفاءيمكن من خاللها التحكم بعملية إظهار أو إ  :( Hidden Sectionsاألجزاء المخفية ) .4

إخفاء نشاط أو اختبار معين عن الطلبة واظهاره عند الحاجة، ويكون اإلخفاء  مثل  محتويات المساق  

على شكل مطوية  كامال بحيث ال يعلم الطالب بوجوده أصال، أو يكون جزئيا بحيث يظهر للطالب  

 .رمادية اللون وتكون غير مفعّلة

عرض  ة  طريقب   يمكن من خاللها التحكم  :( Course Layout)  المساق  صفحةأو تصميم  تخطيط   .5

صفحة واحدة أو   بحيث يتم عرضها في  على الصفحة الخاصة بالمساقمحتويات المساق وتوزيعها  

التشعبية التي شكل قائمة من الروابط    قسام علىهذه األ  ، وتظهرمنفصلةصفحة    في كل قسم  عرض  

 عليها. ضغطعن طريق المباشرة  والتنقل بينها يتم تصفحها
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

وتعديل    للصفحة: يمكن من خاللها التحكم بالمظهر العام  ( Appearanceالصفحة )ِ  شكلمظهر أو   .6

 : بعض اإلعدادات مثل

و:  (Force language)  اللغةاختيار   • المساق  لغة  تغيير  من خاللها  لغة ال اختيار  يمكن 

الطلبة  جميع  لدى  اللغة  بهذه  المستخدم  واجهة  تظهر  بحيث  محتوياته  لعرض  المناسبة 

التي اختاروها لعرض صفحاتهم الخاصة بهم    اللغةالنظر عن    المسجلين في المساق بغض 

 على منّصة التعلّم االلكتروني.

تحديد عدد   يمكن من خاللها: ( Number of announcements) اإلعالنات تحديد عدد  •

الستخدامها نكتفي  في حال عدم الحاجة  وإعالنات المنتدى التي تظهر في قسم اإلعالنات، 

 . المخّصصة " في الخانةصفر"ضع بو

اظهار   يمكن من خاللها:  (Show gradebook to students)  الدرجات   دفتراظهار   •

 رابط لتمكين الطلبة من الوصول لدرجاتهم واالطالع عليها.

تمكين الطلبة من  يمكن من خاللها:  (Show activity reports) نشطةتقارير األ اظهار  •

  بشكل تلقائي غير مفعّلة    تكونالمساق، واالطالع على تقارير األنشطة الخاصة بهم ضمن  

 . لتخفيف العبء على السيرفرات 

لحجم الملفات   األقصىالحد    تقييد  : يمكن من خاللها( Maximum upload size)  جمالحتحديد   .7

 المساق. الخاصة بصفحة الالتي يمكن تحميلها على 

بالشكل    Save)ضغط زر حفظ ومعاينة  المطلوب، ابعد االنتهاء من التعديل على إعدادات المساق 

and display)  وتثبيت التغييرات على منّصة التعلّم االلكتروني لحفظ اإلعدادات . 

 دراسي المساق التعامل مع أقسام ال

االلكتروني بمرونة التعامل مع أقسام المساقات الدراسية بحيث تمكنّك من إجراء عمليات  لم  التعّ تمتاز منصة  

والحذف األ  االضافة  نقل  خالل  من  والتنظيم  المساق   قساموالتعديل  داخل  آخر  الى  مكان  من  المرغوبة 

 بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي. 

من التعامل مع    لتتمكنااللكتروني ولم  التعّ منصة  بعد الوصول الى صفحة المساق الدراسي المطلوب على  

، تأكد من تفعيل خاصيّة التحرير من خالل الضغط  أقسام المساق الدراسي باإلضافة والحذف والتعديل والنقل
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

التحرير   )تشغيل  األمر  على أيقونة اإلعدادات الموجودة أعلى يمين الصفحة  Turnواختيار 

editing on ) ةلمنسدلاقائمة المن. 

 :(Edit section) صفحة المساق الدراسيتعديل قسم موجود على . 1

للتمّكن من   (Edit) تحريرمن قائمة  (Edit Section)تحرير قسم  اختر

وطريقة    القيام الملفات  أماكن  أو  القسم  اسم  كتغيير  المطلوب  بالتعديل 

قلم  الالحظ شكل  ال عند الحاجة.  حذف القسم كاماضافة الى امكانية    ترتيبها

ساق ليشير الى إمكانية تعديل  من أقسام الم بمحاذاة   قسم الظاهر  كل  اسم 

   .عليهبمجرد الضغط اسم األسبوع أو الموضوع  

الدراسي  حذف.  2 المساق  صفحة  على  موجود   Delete)  قسم 

section): 

اختر  ،  حذف أحد اقسام المساق وكل ما يحتويه من مصادر وأنشطةل 

فتظهر لك   (Edit) تحريرمن قائمة    (Delete topic)حذف موضوع  

 رسالة للتأكد من رغبتك الفعلية بحذف القسم كامال من المساق الدراسي.

 :( Add section)  قسم جديد على صفحة المساق الدراسي . اضافة 3

 Add( أو إضافة مواضيع ) Add weeksعلى الرابط إضافة اسابيع )  اضغطإلضافة قسم جديد،  .  4 

topics إذا كنت تستخدم نظام المواضيع لتقسيم محتوى المساق وتوزيعها  صفحة المساق أسفل( الموجود .

فيمكنك   الدراسي  الفصل  قسم جديد على  الضغط  إضافة  )   من خالل  الرابط إضافة مواضيع   Addعلى 

topics المراد اضافتها األقسام  تحديد عدد  ثم  تأما   .والضغط على زر اإلضافة  (،  نظام  إذا كنت  ستخدم 

(، ثم تحديد Add weeks)  أسابيععلى الرابط إضافة  من خالل الضغط إضافة قسم جديد األسابيع فيمكنك 

 الرابطمثالً: إلضافة خمسة أقسام جديدة استخدم    .والضغط على زر اإلضافة  المراد اضافتها  سابيععدد األ

Add topics. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 :( Move section) الدراسينقل قسم موجود على صفحة المساق . 4

يمكنك استخدام ،  نقل أحد اقسام المساق الدراسي أو أحد العناصر الموجودة فيه الى مكان آخر داخل المساقل

واالفالت   السحب  أيقونة  (drag and dropطريقة  على  افالت  دون  مستمر  بشكل  الضغط  ( من خالل 

نقله   المراد  العنصر  أو  القسم  اسم  بجانب  في والموجودة  وافالته  تواجده  سحبه من موقع  المشبك 

أو عن طريق الضغط بزر الفأرة على العنصر المراد نقله فتظهر قائمة بجميع األقسام الجديد   الموقع 

 اق لتختار القسم أو العنصر المناسب. والعناصر الموجودة على صفحة المس

 

 دراسي المساق محتوى الإضافة 

االلكتروني من اضافة محتوى تعليمي متنوع من  لم  التعّ تمكنّك منصة  

الصفحة   على  الموجودة  الدراسية  المساقات  ألحد  وأنشطة  مصادر 

الخاصة بك، وتشمل المصادر واألنشطة المتاحة مجموعة متنوعة من  

لتفاعل بين الطلبة والمساق الدراسي كالكتب ل  التعليمية ووسائلالمواد  

ويتم   وغيرها،  االختبارات  والواجبات  نشاط  إضافة  والملفات 

(Activity)  أو( مصدرResource) الخطوات التالية:  باتباع 

بال1 الخاصة  الصفحة  الى  أدخل  المحتوى  .  اضافة  المراد  مساق 

 في الصفحة الرئيسة.  اسم المساق من خالل الضغط على  التعليمي له

الصفحة  2 يمين  أعلى  الموجودة  اإلعدادات  أيقونة  اضغط   .

 لتفعيل خاصيّة التحرير. ةلمنسدلاقائمة  المن ( Turn editing onواختر )تشغيل التحرير 

 Add anأضف نشاطاً أو مورداً  )الرابط للمساق، اختر القسم المناسب ثم اضغط  الصفحة الرئيسة. من 3

Activity or Resource )  .لتظهر قائمة باألنشطة والمصادر المتاحة 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

من  4 متنوعة  مجموعة  اضافة  امكانية  الحظ   .

والواجبات  والملفات  كالكتب  والمصادر  األنشطة 

أو   النشاط  اختر  وغيرها.  القصيرة  واالختبارات 

المصدر الذي تودّ اضافته الى المساق من القائمة ثم  

 الظاهر أسفل الصفحة.   (Add)اضغط زر االضافة 

لك التوضيحية  األمثلة  من  مجموعة  يلي  يفية  فيما 

 اضافة بعض األنشطة والمصادر األكثر استخداماً: 

 

 اضافة المصادر  أوالً:

 :( Book. اضافة كتاب )1

المصادر  Book  كتاب )اختر   قائمة  تظهر صفحه    .(Add)واضغط زر االضافة    (Resources)( من 

ادخال    (Adding a new book)جديدة   خاللها  من  الكتاب تستطيع  ووصف Name)  اسم    ه (، 

(Description)   تحت التبويب عام(General) وترقيمها    تنسيق الفصولطريقة  تحديد  ، و(Chapter 

formatting)  رقاموالتي تتضمن األ   (Numbers)    نقاطالأو  (Bullets).    تحديد نمط التنقل  كما يمكنك

(،  Text) على شكل كتابة   من خالل الضغط على العناصر مباشرة وتكون هذه العناصر نصية  بين الفصول

شكل  و  أ على  شكل  أو    ،(Image) صورةمرئية  على  محتويات مفهرسة   Toc: Table of)  جدول 

content) . 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 Save andزر حفظ واظهار )ضغط  ا ،كل فصل من فصول الكتاب خاصة بتتمكن من اضافة محتويات ل

display  )  جديد فصل  اضافة  صفحة  تفتح  الفصل    (Add new chapter)وعندما  عنوان  بإدخال  قم 

 .ومحتوياته في الخانات المخّصصة لذلك

الرمز  ضغط  ( وا Save and display)  واظهار حفظ  زراضغط  

 Table of)  محتويات الجدول  مربع    داخلظاهر  ال  )+(

contents)  .إلضافة فصل جديد ثم حفظه بنفس الطريقة 

 :(File)  ملف. اضافة 2

 تظهر صفحه جديدة  . (Add)واضغط زر االضافة  (Resources)( من قائمة المصادر File)ملف اختر 

جديد  ملف  اضافة  ادخال    (Adding a new file)  بعنوان  من خاللها  (،  Name)الملف  اسم  تستطيع 

التبويب عام   (Description)   هووصف اضافته المطلوب  ملف  التحميل  ، كما تستطيع  (General)تحت 

خالل سحب  من    ((drag and drop  المساق عن طريق السحب واالفالت ضمن  على القسم الذي تريده  

وافالته في المربع المقابل الختيار  جهازك الشخصي  الملف مع استمرار الضغط عليه من موقع تواجده على  

تيار الملف المراد  أو عن طريق استعراض الملفات الموجودة على جهازك واخ  (Select files)  ات الملف

 تحميله على صفحة المساق. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 

 . (Save and display) واظهار حفظ زربعد االنتهاء من عملية اضافة الملف، اضغط 

 :( Folder) مجلد. اضافة 3

تظهر صفحه    .(Add)واضغط زر االضافة    (Resources)( من قائمة المصادر  Folder)مجلّد  اختر  

جديد   جديدة مجلد  اضافة  ادخال    (Adding a new folder)  بعنوان  خاللها  من  المجلد اسم  تستطيع 

(Nameووصف عام   (Description)   ه(،  التبويب  الملف،  (General)تحت  الختيار  المقابل   ات المربع 

(Select files)    الموجودة على جهازك واختيار المجلدات  الملفات   أو المجلد أو عن طريق استعراض 

 ه على صفحة المساق.تحميل طلوب الم المراد اظهارها داخل المجلد
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

والمجلدات الفرعية للمجلد من خالل وضع    الملفات   اظهار  كيمكنالحظ أنه 

(، كما  Show subfolders expanded)الخيار    بجانب   اشارة الصح  

اضافة  يمكن ب زر  ك  للطلبة  علىيسمح  المجلد  الخاصة    تنزيل  أجهزتهم 

(Show download folder button .) 

اضغط   المجلد،  اضافة  من عملية  االنتهاء   Save)  واظهار حفظ   زربعد 

and display)    الشكل في  كما  للطلبة  ومحتوياته  الجديد  المجلد  فيظهر 

 المقابل. 

 :( Label) ملصق. اضافة 4

تظهر صفحه   .(Add)واضغط زر االضافة    (Resources)( من قائمة المصادر  Label  ملصق)اختر  

ادخال    (Adding a new label)  جديد   ملصق بعنوان اضافة    جديدة العنوان  تستطيع من خاللها  نص 

(Label text كما ،) صورة أو فيديو.  دراجإله استخدامشريط أدوات يمكنك تالحظ وجود 

  ( Availability) يمكنك التحكم بإظهار محتوى العنوان أو ابقائه مخفيا عن الطالب من خالل الخاصية  

 (.Common module settings)الموجودة تحت تبويب اإلعدادات 

 . (Save and display) واظهار حفظ زربعد االنتهاء من عملية اضافة العنوان، اضغط 

 :(Page)  صفحة. اضافة 5

تظهر صفحه    .(Add)واضغط زر االضافة    (Resources)( من قائمة المصادر  Page)صفحة  اختر  

جديدة  جديدة اضافة صفحة  من خاللها    (Adding a new page)  بعنوان  من  تستطيع  إضافة صفحة 

هذه  تفتح  وعند الضغط على الرابط    على شكل رابط على الصفحة الرئيسة للمساق،  للطلبة  المعلومات تظهر
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

متنوعة تشمل   صفحةال تعليمية  الصفحة من مواد  بوضعه على  المدرس  قام  الذي  المحتوى  ويتم عرض 

 النصوص والصور والفيديو والصوت والروابط التشعبية وغيرها. 

للصفحة   عنوان  وضع  ووصفName)تستطيع  عام   ( Description)  محتوياتها  (،  التبويب  تحت 

(General)  الصفحة لمحتوى  المقابل  المربع  في  المحتوى  اضافة  تستطيع  كما   ،(Page content)  

 .(HTML)باستخدام محرر 

 

 

بإظهار   التحكم   Display page)والوصف    (Display page name)  الصفحةاسم  يمكنك 

description)    الصفحة  تعديل  آخر  وتاريخ هذه  أو    (Display last modified date)على  ابقاء 

مقابل كل واحدة من الخيارات المرغوبة    المعلومات مخفية عن الطلبة من خالل عدم وضع اشارة الصح  

 (. Appearance)والموجودة تحت تبويب المظهر 

 . (Save and display) واظهار حفظ زربعد االنتهاء من عملية اضافة الصفحة، اضغط 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 :(URL)  تشعبي اط الكترونيتبرا. اضافة 6

  . (Add)واضغط زر االضافة    (Resources)( من قائمة المصادر  URL  ارتباط الكتروني تشعبي)اختر  

تستطيع من   (Adding a new URL)  جديد   ارتباط الكتروني تشعبيبعنوان اضافة    تظهر صفحه جديدة

وعند   على شكل رابط على الصفحة الرئيسة للمساق،  للطلبة  المعلومات تظهرإضافة صفحة من  خاللها  

ويتم عرض المحتوى الذي قام المدرس بوضعه على الصفحة من    صفحةهذه التفتح  الضغط على الرابط  

 مواد تعليمية متنوعة تشمل النصوص والصور والفيديو والصوت والروابط التشعبية وغيرها. 

الوصول اليها مباشرة من   لبةلطموجودة على شبكة االنترنت لكي يستطيع ارونيه  صفحة الكترابط ل إلضافة  

ولنأخذ   الدراسي،  المساق  االصفحة  موقع  المثال   ة اإللكتروني  ختبارات عنوان  سبيل  على 

(lmsystem.ju.edu.jo): 

تحت التبويب عام   (Description)   محتوياتها  (، ووصفName)تستطيع وضع عنوان أو اسم للصفحة  

(General)  كما تستطيع اضافة عنوان الرابط االلكتروني التشعبي في الخانة ،(External URL)    من

من  خالل   نسخه  أو  )كتابته  العنوان  الظاهر  Address barشريط  ل(  العلوي  الجزء  الموقع في    صفحة 

 المطلوب.

الرئيسة    الصفحة  االلكتروني التشعبي علىالحظ أنه يمكنك التحكم بإظهار الوصف الذي كتبته عن الرابط  

  (Display description on course page)مقابل الخيار  للمساق من وضع أو اخفاء اشارة الصح 

 .الموجود أسفل خانة الوصف 

 . (Save and display) واظهار حفظ زربعد االنتهاء من عملية اضافة الرابط، اضغط 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 اضافة األنشطة اً:ثاني

بعد االطالع على األمثلة السابقة وإضافة مجموعة متنوعة من المصادر، فيما يلي مجموعة من األمثلة التي  

توضح كيفية اضافة بعض األنشطة األكثر استخداماً الى منّصة التعلّم االلكتروني كالواجبات واالختبارات 

 االلكترونية القصيرة: 

 :(Assignment)   الكتروني واجب. اضافة 1

بال1 الخاصة  الصفحة  الى  أدخل  الواجب .  اضافة  المراد  مساق 

له على    االلكتروني  الضغط  خالل  الصفحة  اسم  من  في  المساق 

 الرئيسة.  

الصفحة 2 يمين  أعلى  الموجودة  اإلعدادات  أيقونة  . اضغط 

التحرير   )تشغيل   ةلمنسدلاقائمة  المن  (  Turn editing onواختر 

 لتفعيل خاصيّة التحرير. 

الرابط للمساق، اختر القسم المناسب ثم اضغط    الصفحة الرئيسة. من  3

مورداً  ) أو  نشاطاً    ( Add an Activity or Resourceأضف 

 (. Activitiesلتظهر قائمة بالمصادر المتاحة ضمن التبويب )أنشطة  

. الحظ امكانية اضافة مجموعة متنوعة من األنشطة التفاعلية للطلبة مع المساق كالواجبات واالختبارات 4

)واجب  والدروس والمنتديات وغيرها. اختر النشاط الذي تودّ اضافته الى المساق من قائمة األنشطة المتاحة  

Assignment واضغط زر االضافة )(Add)   .الظاهر أسفل الصفحة 

أقسام    (Adding a new assignment)تظهر صفحه جديدة  .  5 اسم  وضع  من  تمكنك  وتتضمن عدة 

كما يمكنك  ،(General) تحت التبويب عام    (Description)   هووصف  (Assignment name)للواجب  

للمساق بوضع الرئيسة  العبارة    اشارة الصح    اظهار الوصف على الصفحة  في مربع االختيار مقابل 

(Display description on course page) . 

القيام برفع بعض الملفات المتعلقة بالواجب كمجموعة من األسئلة أو األمثلة المساعدة على حل    كيمكن.  6

وتظهر هذه الملفات كرابط أسفل الوصف    (،Additional filesية ) اإلضافملفات  الواجب من خالل خانة ال

 على صفحة المساق الدراسي.
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

. قم بتحديد بقية اإلعدادات المطلوبة للواجب الذي تود عرضه للطلبة من خالل اختيار الخصائص المناسبة  7

 والموجودة تحت األقسام والتبويبات الفرعية األخرى مثل: 

تاريخ اظهار الواجب للطلبة واتاحته لهم اضافة الى  ب   للتحكمتستخدم    (:Availability)  اإلتاحة •

 .وتقييده بموعد محدد النهائي  تحديد تاريخ التسليم 

-  (Due date)  ذا يم بعد هالتسل  ةب لمدرس المساق، ويستطيع الط: موعد التسليم المحدد من قبل

   .التسليم تأخرة على دالل باللون األحمر  عرضه حيث يتممتاحا  الواجب التاريخ طالما ال زال 

-  (Cut-off date)  :  وال يستطيع  المحدد من قبل مدرس المساق   استالم الواجبات وقف  موعد ،

   .نهائيا  بعد هذا التاريخ الواجب تسليم  ةلبالط

إما  من قبل الطلبة    الواجب   للتحكم بطريقة تسليم: تستخدم  (Submission types)نواع التسليم  أ •

أو كملف  ك المنصة  يتم تحد نص  يتم رفعه من خالل  بالمكان المخصص. كما  العدد  يتم كتابته  يد 

 األقصى للكلمات التي يسمح بكتابتها والملفات الممكن رفعها والتحكم بحجمها ونوعها.

التعليقات والتغذية الراجعة   ت لتحكم بإعدادال: تستخدم  (Feedback)  أو التغذية الراجعة  التعليقات  •

 على الواجب المعروض. 

تستخدم  (Submission)التسليم   • بإعدادال:  استخدام   ت لتحكم  ويفضل  المعروض  الواجب  تسليم 

 االعدادات االفتراضية. 

تستخدم  (Groups)المجموعات   • الى  ل:  الطلبة  تقسيم  حالة  في  المجموعات  بإعدادات  لتحكم 

 مجموعات تشترك معا في حل الواجب وتسليمه. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

تستخدم  (Notifications)االشعارات   • للطل:  ارسالها  يتم  التي  االشعارات  بإعدادات  لبة لتحكم 

 بخصوص الواجب المعروض.

الحد األعلى للدرجة تحديد  للواجب و  ةلتحكم بوضع الدرجة المالئمل: تستخدم  (Grade)الدرجة   •

 .نقطة" الهو " درجات علما بأن النوع االفتراضي للها نوع

لتحكم بإظهار الواجب أو اخفائه ل: تستخدم  (Common module settings)اإلعدادات العامة   •

 الحاجة.حسب 

للتحكم بوصول الطلبة الى الواجب ووضع قيود  (Restrict access)تقييد االستخدام   • : تستخدم 

 . نشاط معيناالنتهاء من  أو  ةدرجالللواجب مثل  همدخولمعينة يتم التحقق منها قبل 

  ( Save and display)  واظهار حفظ  زراضغط    بعد االنتهاء من اختيار االعدادات المناسبة للواجب،.  8

الواجب  ومعاينة  اإلعدادات  كاسم  فت  لحفظ  تحديدها  تم  التي  الواجب  معلومات  على  تحتوي  ظهر صفحه 

الذين قاموا بتسليم الواجب وعدد الواجبات بين أعداد الطلبة  الواجب وتاريخه والوقت المتبقي للتسليم، كما ت 

 ها. د درجاتيتحد يتم  التي لم 

 :(Quiz) الكتروني قصيراختبار . اضافة 2

بال1 الخاصة  الصفحة  الى  أدخل  اال.  اضافة  المراد    ختبار مساق 

من خالل الضغط على الرابط الخاص بالمساق    له  قصيرااللكتروني ال

 في الصفحة الرئيسة. 

الصفحة 2 يمين  أعلى  الموجودة  اإلعدادات  أيقونة  اضغط   .

التحرير   )تشغيل   ةلمنسدلاقائمة  المن  (  Turn editing onواختر 

 لتفعيل خاصيّة التحرير. 

الرابط للمساق، اختر القسم المناسب ثم اضغط    الصفحة الرئيسة. من  3

مورداً  ) أو  نشاطاً    ( Add an Activity or Resourceأضف 

 (. Activitiesلتظهر قائمة باألنشطة المتاحة ضمن التبويب )أنشطة  

. الحظ امكانية اضافة مجموعة متنوعة من األنشطة التفاعلية للطلبة مع المساق كالواجبات واالختبارات 4

)اختبار  والدروس والمنتديات وغيرها. اختر النشاط الذي تودّ اضافته الى المساق من قائمة األنشطة المتاحة  

 الظاهر أسفل الصفحة.  (Add)( واضغط زر االضافة Quizقصير 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

أقسام    (Adding a new quiz)ظهر صفحه جديدة  ت.  5 لالختبار  اسم  وضع  من  تمكنك  وتتضمن عدة 

(Name)   هووصف  (Description)    عام التبويب  على   ،(General)تحت  الوصف  اظهار  يمكنك  كما 

الصح   اشارة  بوضع  للمساق  الرئيسة  العبارة    الصفحة  مقابل  االختيار  مربع   Display) في 

description on course page) . 

الخصائص  7 اختيار  خالل  من  للطلبة  عرضه  تود  الذي  لالختبار  المطلوبة  اإلعدادات  بقية  بتحديد  قم   .

 المناسبة والموجودة تحت األقسام والتبويبات الفرعية األخرى مثل: 

ايته ونهايته والمدة وقت بد تحديد  كالختبار  الزمني لتوقيت  الللتحكم بتستخدم    (:Timing)  التوقيت  •

 openاختيار حفظ العالمة بشكل تلقائي عند انتهاء االختبار )  المتاحة إلنهائه، كما يمكنالزمنية  

attempts are submitted automatically). 

 Grade) لنجاحكتحديد الدرجة المطلوبة ل  للتحكم بدرجات االختبار : تستخدم  (Grades)  الدرجات  •

to pass)  لبةللط  ة المسموح، وعدد محاوالت تقديم االختبار  (Attempts allowed)  ، كما يجب

 الدرجةأو  على  األالدرجة    فيتم اعتماد المعتمدة عند السماح للطالب بأكثر من محاولة  الدرجة  تحديد  

 . درجات لجميع المحاوالت معدل البأخذ او  األولى أو األخيرة حسب الترتيب الزمني للمحاوالت 

الصفحة  • األسئلة    للتحكمتستخدم    (:Layout)   تصميم  عرض  وطريقة  االختبار  صفحة  بشكل 

في كل    سؤال واحد فقطيفضل عرض  تحديد عدد األسئلة في كل صفحة، ووتوزيعها حيث يمكن  

) يمكن  ، كما  صفحة األسئلة  بين  التنقل  واحد  اما  (  Navigation methodتحديد طريقة  باتجاه 

(Sequential)  النتقال للسؤال التالي مع عدم السماح بالعودة له يتطلب االجابة على السؤال قبل ا

 بحيث تتوفر امكانية العودة للسؤال السابق.  (Free) أو باتجاهينمرة أخرى 

لتحكم بسلوك االسئلة وطريقة ترتيب االجابات ل: تستخدم  (Question behaviour)  سلوك األسئلة •

تفعيل بيمكن تغيير ترتيب اإلجابات داخل السؤال الواحد    المعروضة للطلبة ليتم االختيار منها حيث 

 . (Shuffle within question)الخيار 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

المراجعة   • تستخدم  (Review options)خيارات  بل:  المعلومات  بعض  عرض  طريقة  لتحكم 

التي حصلوا    درجاتهم أو    الصحيحة   جابات او اال   م على األسئلةمثل اجاباتهللطلبة    االختبارالمتعلقة ب

 :يمكن تحديدها كما يليوعليها  

o االختبار    أثناء(During the attempt)ا ألغراض  استخدامها  يمكن  على  لتدريب  : 

اإلجابة  االجابة ثم رؤية  بحيث يستطيع الطالب  االختبارات وتقديم االختبارات التجريبية  

 .الصحيحة

o ان يمكن استخدامها (Immediately after the attempt)االختبار مباشرة    تهاءبعد   :

النهائية ختبارات  في االنتيجة االختبار بعد نهايته مباشرة وفي العادة ال تستخدم  عرض  ل

 .عن الطلبة  مخفيةالنتيجة ى تبق ل

o   االختبار  اغالقبعد  (After the quiz is closed)  يمكن استخدامها لتحديد الخيارات :

   عند الوصول الى التاريخ المحدد إلغالق االختبار.

o  ً : يمكن  ( Later, while the quiz is still open)   الحقاً طالما ال زال االختبار مفتوحا

ينته بمعنى أنه ال زال مفتوحا  لم    ختبار ختبار ولكن وقت االلبة االلطعندما ينهي ااستخدامها  

 .ولم يغلق بعد 

تستخدم  (Appearance)المظهر   • بإعدادات  ل:  ولتحكم  العام  ومظهرها  الصفحة  من    يمكنشكل 

أو تحديد طريقة عرض أرقام درجات   االختبارصفحة  اظهار صورة المستخدم على    اختيارخاللها  

 .على سبيل المثال المنازل العشرية عدد خانات  تحديد  االختبار للطلبة من خالل

عادة  تستخدم  الطلبة لالختبار و : تستخدم للتحكم بوصول  (Restrict access)  التقدم لالختبارتقييد   •

وليس لجميع فقط  من الطلبة  مجموعة معينة  عندما يتم اجراء االختبار ل  ةالتكميليفي االختبارات  

طلبة المساق الدراسي أو عندما يتم تخصيص االختبار لشعبة واحدة أو أكثر من الشعب المسجلة 

 في المساق وليس لجميع الشعب.

وضع بعض القيود  ل: تستخدم  (Extra restrictions on attempts)قيود اضافية على المحاوالت   •

تقديم االختبار كطلب ادخال اسم المستخدم ورمز المرور للتمكن من الدخول لصفحة االضافية عند  

قبل  التقدم لالختبار مرة أخرى  للطلبة  السماح  يتم  بحيث ال  مدة زمنية معينة  تحديد  أو  االختبار 

 انقضائها. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

ة أو لتقديم تغذية راجع: تستخدم  (Overall feedback)  التغذية الراجعة أو التعليقات االجمالية •

تعليق مرتبط بنتيجة االختبار التي حصل عليها الطالب ويوظف فيها المدرس بعض أساليب التعزيز  

 يفضل ان تحتوي نوعا من التشجيع والتحفيز. 

المناسبة  .  8 االعدادات  اختيار  من  االنتهاء  القصيرلبعد  االلكتروني   واظهار  حفظ  زراضغط    ،الختبار 

(Save and display)    ختبار  ظهر صفحه تحتوي على معلومات اال ختبار فتاإلعدادات ومعاينة االلحفظ

 ودرجته الكلية. االختبار ووقته كاسم في صفحة االعدادات التي تم تحديدها 

على الضغط  خالل  من  لالختبار  االسئلة  بإضافة  البدء  يمين   بإمكانك  أعلى  الموجودة  اإلعدادات  أيقونة 

ثم اختيار المناسب من   ةلمنسدلاقائمة  المن    (Edit quiz)يار أمر تحرير االختبار  واخت  الصفحة  

الحظ وجود أنواع متعددة من األسئلة الممكن اضافتها لالختبار حيث تحتوي منصة  الخيارات الموجودة.  

لة كأسئلة االجابات القصيرة واالختيار من متعدد والتوصيل  التعلم االلكتروني خمسة عشر نوعا من األسئ

 والصح والخطأ والسحب واالفالت وغيرها. 

 منّصة التعّلم االلكتروني   لىاستخدام دفتر الدرجات ع

المساق لم اإللكترونيالتعّ   توفر منَصة  الطلب  لمدرس    ملف اكسل   فيوتخزينها    ةإمكانية مشاهدة عالمات 

 كما يلي:  الدرجات دفتر باستخدام 

من القائمة الرئيسية    (Grade bookاختر دفتر الدرجات )  .1

 الخاصة بالمساق. 

الخاصة بالمساق، واألنشطة    يتم استعراض كل االختبارات  .2

أو التعامل   الذي تريد مشاهدة عالماته  أو النشاط  اختر االختبار

 .معها
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

( من قائمة إعدادات االختبار ثم  Resultsاختيار االمر نتائج )من خالل . يمكنك الوصول لنفس الصفحة 3

 . يظهر بالصورة أدناه كما (Grades) اختيار درجات 

 

بمعنى أنه    سم الطالب، بريده االلكتروني، حالة االختباراعلى شكل جدول يحتوي    لبةالط  درجات . تظهر  3

 الصورة أدناه.كما يظهر ب لدرجة كل سؤال باإلضافةودرجته،   قد انتهى أو ال زال مستمرا

  ( من قائمة تنزيل الملف Microsoft Excelالملف اكسل )  عاختر نوعلى الجهاز،  درجات  . لحفظ ال4

(Download table dada as )  تحميل    ثم اضغط الزر(Download)    ليتم حفظ الملف على جهازك

 الشخصي.
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 منّصة التعّلم االلكتروني   لىعمجموعات ال إنشاء 

للمدرس امكانية تقسيم الطلبة الى مجموعات ليسهل التعامل معهم عند اتخاذ  لم اإللكترونيالتعّ  توفر منَصة

ة الذين تغيبوا بللعدد معين من الط  تكميلي  اختبار بعض االجراءات المتعلقة بالمساق الدراسي مثل إجراء  

 داخل   (Group)  إضافة مجموعةبالمدرس  يقوم  ، فعن حضور االختبار في موعده المقرر لعذر مقبول

كما تم وضيحه    ختبارخصائص اال والموجودة ضمن    (Restrict access)  تقييد الدخول لالختبار خاصية

 سابقا. 

 :اتبع الخطوات التاليةبة من الطل  (Group)إلنشاء مجموعة 

اختر1 المساق  more)أكثر    .  إعدادات  قائمة  من  صفحة  ل(  )  إدارةتفتح   Courseالمساق 

administration) ين القسم مستخدمضغط على . قم بال (Users ثم )ات ختر مجموعا (Groupsكما )   هو

 موضح بالصورة أدناه. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

، ةواسماء الطلبة داخل كل مجموع  بالمساق  الموجودةجديدة تحتوي على المجموعات    صفحةتظهر  .  2

عليها ثم    الضغطمن خالل  من قائمة المجموعات    على اي مجموعة تقوم باختيارهالبة  طالضافة  ويمكنك إ

أو حذف مستخدمين    على زر  الضغط إ(Add / Remove users)اضافة  يمكنك  نشاء مجموعة  ، كما 

 ، انظر الصورة أدناه. الطلبة اليهاجديدة واضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 عبر منّصة التعّلم االلكتروني  تســـالمراالاستخدام 

للمدرس امكانية التواصل المستمر مع الطلبة من خالل خاصية المراسلة   لم اإللكترونيالتعّ   توفر منَصة

للطيستطيع  بحيث   اشعارات  ارسال  أو  المدرس  موضوع  بخصوص  بالمساق    معينه  ة مسأللبة  تتعلق 

الممكن  ،  الدراسي المثال  فمن  سبيل  بإعلى  المدرس  يقوم  لأن  اشعار  التمارين  بحل    طلبته رسال  بعض 

ى صفحة المساق الدراسي الموجودة على المنّصة. ومن جهة أخرى يستطيع الطلبة  والواجبات بعد رفعها عل

التواصل الدائم مع المدرس وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة من خالل حسابهم الخاص بالمساق على  

 .لم اإللكترونيالتعّ  منَصة

بالرسائل أيقونة خاصة  وجود  الصفحة  الحظ  تظهر على 

المرفقة. الحظ أيضا الرقم الصورة  في    للمساق كما  الرئيسة

الرسائل 1) أيقونة  فوق  الحمراء  الدائرة  داخل  الظاهر   )

تي وردت للمدرس الرسائل الجديدة الوالذي يعبر عن عدد  

 .الستعراض الرسائل وقراءتها ة الرسائلعلى أيقون  انقرلكنه لم يقرأها بعد. 
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

ا يمكنك االرسال لطالب واحد أو مجموعة محددة من  يمكنك توجيه الرسائل لجميع الطلبة دفعة واحدة كم

 الطلبة حسب الحاجة.

الى جميع الطلبة المسجلين    رسال رسالة جديدةإل 

الدراسي   المساق  خالل  في  لم  التعّ   منَصة من 

المشاركين   اإللكتروني  صفحة  الى    اذهب 

(participants  ،)  الخيار  Select)واضغط 

all)    توجيه أردت  إذا  أما  الجميع،  الختيار 

الرسالة الى واحد أو أكثر من الطلبة وليس الكل 

الضغط على  الطلبة من خالل  اختيار  فبإمكانك 

 المقابل لكل واحد منهم. مربع االختيار 

لهم،   الرسالة  المطلوب توجيه  الطلبة  تحديد  بعد 

إضافة / إرسال  قم بالضغط على واختيار األمر  

( القائمة   (add/send messageرسالة  من 

في المكان المخصص اكتب الرسالة  ثم  المنسدلة،  

 (. Sendاضغط على زر ارسال )و

خالل  من  مباشرة  الرسائل  توجيه  ايضا  يمكنك 

الضغط على أيقونة الرسائل الموجودة في الجانب  

من   واختيار  للصفحة  العلوي  الجزء  من  األيمن 

أو   الطلبة  من  المساق ترغب  في  المشاركين 

على   والضغط  الرسالة  نص  كتابة  ثم  الدراسي، 

 . Send)زر االرسال )

لحذف رسالة أو مجموعة من الرسائل الواردة، 

الضغط   من خالل  المطلوبة  الرسائل  باختيار  قم 

ثم   منها  كٍل  مقابل  الصح  اشارة  وظهور  عليها 

الجزء   في  الظاهر  المحذوفات  اضغط رمز سلة 

 حة. السفلي من الصف
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ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

 عبر منّصة التعّلم االلكتروني  المنتدياتاستخدام 

التواصل الفعّال مع من خاللها    مدرس المساقبيئة الكترونية تفاعلية يستطيع   لم اإللكترونيالتعّ   توفر منَصة

واكتساب   عنها  والدفاع  نظرهم  وجهات  عن  التعبير  على  وتشجيعهم  آرائهم  على  التعرف  بهدف  الطلبة 

، ويتم ذلك بطرح والتعرف على زمالئهم في المساق وتبادل وجهات النظر معهممهارات الحوار البناء  

باب   وفتح  للنقاش  الدراسي  بالمساق  المتعلقة  المواضيع  من  المنتديات مجموعة  عبر  حولها  الحوار 

(Forums).  

 كما يلي:  لم اإللكترونيالتعّ  تتنوع أشكال المنتديات التي توفرها منَصة

النقاش  ال • ب(Single simple discussionِ)  بسيطالمفرد  المساق  يقوم مدرس   مسألة أو طرح  : 

الموضوع بإبداء رأيه أو تعليقه  فقط ويقوم كل طالب لديه رأي أو تعليق حول قضية واحدة للنقاش 

 مع عدم امكانية طرح موضوع أو مسألة جديدة فيكون مجرد نقاش بسيط وسريع. 

بتخصيص (Standard forum for general use)  العاماالعتيادي  منتدى  ال • المدرس  يقوم   :

ن  أطالب  واالستفسارات العامة من قبل الطلبة بحيث يستطيع أي  ألسئلة  ا  لطرح  ستخدممساحة ت

 .كما يستطيع أي طالب االجابة أو التعليق قضية للنقاشسؤاال أو يضيف 

: يقوم المدرس (Each person post one discussion)النقاش المبني على مشاركة واحدة فقط   •

أو تعليق  رأي  بإعطاء  كل طالب  بالمقابل يسمح لللنقاش و فقط  طرح قضية واحدة  أو أحد الطلبة ب

  .واحد فقط

لمنتدى  ال • والجواب المخّصص   Q and A)  لسؤال 

forum): سؤال  ب المدرس    يقوم بالمساق طرح  متعلق 

وحتى   من الطلبة،الواردة  الردود  الذي يدرسه ويستقبل  

يتمكن الطالب من االطالع على اجابات زمالئه ال بد له 

  من االجابة عن السؤال أوالً. 

  منَصة ى  إلضافة منتدى ألحد المساقات الدراسية التي تدرسها عل 

 اتبع الخطوات التالية:  لم اإللكترونيالتعّ 

الخاصة 1 الصفحة  بدخول  قم  للمنصة،  الرئيسة  الصفحة  من   .

 بالمساق الدراسي الذي ترغب اضافة منتدى النقاش له. 



 

28 

 

  
ون    لتكنولوجيا المعلومات - إعداد فريق التعلم االلكتر

 كلية الملك عبد هللا الثان 

تأكد من تفعيل خاصيّة التحرير من خالل الضغط على أيقونة اإلعدادات الموجودة أعلى يمين الصفحة  .  2

 . ةلمنسدلاقائمة المن ( Turn editing onواختيار األمر )تشغيل التحرير 

له من  3 المنتدى  بإضافة  الذي ترغب  القسم  اختر  الرئيسة.  ثم اضغط    الصفحة  الدراسي  الرابط للمساق 

لتظهر قائمة باألنشطة المتاحة   ( أسفل القسمAdd an Activity or Resourceاً أو مورداً أضف نشاط)

 (. Activitiesضمن التبويب )أنشطة  

 الظاهر أسفل الصفحة.    (Add)من قائمة األنشطة المتاحة واضغط زر االضافة    ( Forum). اختر منتدى  4

  ( Name)للمنتدى  اسم  تستطيع من خاللها وضع    (Adding a new forum)تظهر صفحه جديدة  .  5

 كما يمكنك اختيار نوع المنتدى المناسب. (Description)  هووصف

. قم بتحديد عدد المرفقات التي يسمح للطالب بإضافتها على المنتدى من ملفات نصية ومرئية وغيرها،  6

 كما يمكنك وضع حد أقصى لعدد الكلمات المسموح به لكل مشاركة.

االشتراك  قم  .  7 قائمة  المنتدى من خالل  في  بالمشاركة  للطلبة  السماح  أو  المنع  امكانية  والتعقب  بتحديد 

(Subscription and Traction :وذلك باختيار المناسب من الخيارات التالية ) 

أن   ة، في حالالمشاركة في المنتدىمن    : تستخدم لمنع الطلبة(Disabled)االشتراك غير الفعّال   •

 التدريسية على سبيل المثال. ألعضاء الهيئة مخصص المنتدى 

 أن  ة، في حالالمشاركة في المنتدى   على  لبة الطجبار  إل: تستخدم  (Forced)االشتراك اإلجباري   •

تستخدم   وقد  اختيارية  وليست  اجبارية  المطروح  الموضوع  أو  السؤال  على  التعليق  أو  االجابة 

   ألغراض التقييم مثالً.

ترك قرار المشاركة في المنتدى بيد الطلبة، فتكون  ل: تستخدم  (Optional)راك االختياري  االشت •

مشاركتهم في المنتدى اختيارية وليست اجبارية، ويمكن استخدامها عند تخصيص عدة مواضيع  

 للنقاش حسب اهتمامات كل مجموعة من الطلبة على سبيل المثال.
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 كلية الملك عبد هللا الثان 

التلقائي   • تستخدم  (Auto)االشتراك  تلقائي  لبةالطيل  تسج ل :  بشكل  المنتدى  الغاء  ،  في  امكانية  مع 

 الطالب لهذا االشتراك الحقا إذا رغب في ذلك. 

أو موضوع معين من خالل تفعيل    مسألةقفال المنتدى لفترة من الزمن أو انهاء النقاش في  . الحظ امكانية إ8

 . (Discussion locking) اقفال المناقشةخاصية 

تفعيل 9 المنتدى من خالل  بناء على مشاركاتهم ونقاشاتهم في  للطلبة  امكانية تخصيص درجات  . الحظ 

 )صورة توضيحية(  .(Grade) خاصية 

 لم اإللكتروني ة التعّ الخروج من منصّ 

، اضغط رمز السهم المتَجه لألسفل والموجود في التعَلم اإللكتروني للجامعة األردنية   منَصة  من  لخروجل

  ( من القائمة المنسدلة. Log out) خروج خيار الالزاوية العلوية يمين الشاشة، واختر 

 

 


