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مصعب مٌعاري. أ: إعداد   

 

 

 

 مركز التعلم اإللكترونً

 جامعة النجاح الوطنٌة



 

 

المساق محتوٌات مع التفاعل تستطٌع لكً الالزمة البرمجٌات  

 

 

Firefox, Google Chrome متصفح إنترنت حدٌث كروم أو فٌرفوكس  - 1  

Microsoft Office 2007 برنامج أوفٌس - 2  

Adobe Acrobat Reader أكروبات رٌدر - 3  

  :البرامج هذه ومن الفٌدٌو أو الصوتٌة الملفات تشغل التً الملتمٌدٌا برامج- 4

      

Windows Media Player -   

Flash Player -   

Real Player - 

 

 

 ٌطلبها والتً المساق فً الموجودة الملفات حسب وذلك أخرى برامج الى تحتاج قد :مالحظة 

.س المساق مدر  

 

 

 

 

 

 

 



 

الخاص بجامعة النجاح الوطنٌة (موودل  )فتح موقع التعلم اإللكترونً . 1  

 

moodle.najah.edu قم بإدخال العنوان على أي متصفح وهو 

 

1انظر الشكل رقم   

 

 

 (1)الشكل رقم 

 

 

 



 

 إختٌار اللغة. 2

 

  :وهً لغات ثالث ٌوفر الوطنٌة النجاح جامعةب الخاص الموودل

 

 العربٌة- 1

 اإلنجلٌزٌة- 2

 الفرنسٌة- 3

 

 

 هو كماأعلى ٌمٌن الشاشة و فً الموجودة اللغات قائمة على بالضغط فٌها ترغب التً اللغة اختٌار تستطٌع

 (.2)الشكل رقم  فً موضح

 

 

 (2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 قم بإختٌار اللغة المناسبة 



 

 الدخول إلى الموقع. 3

 

لكن اذا أردت إستعراض المساقات الخاصة بك ٌجب علٌك . الصفحة الرئٌسٌة للموقع تكون متاحة للجمٌع 

وكل مدرس ٌملك حساب ٌستطٌع الدخول الى الموقع عن طرٌق إدخال اسم المستخدم . أن تملك حساباً 

وكذلك بإمكان كل مدرس التواصل مع مركز التعلم اإللكترونً الحرم الجامعً . وكلمة السر الخاصة به 

الحظ .   وذلك للحصول على إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به4232القدٌم على الرقم الداخلً 

  (3)الشكل رقم 

 

 

 (3)الشكل 

 

 

 

 

 قم بإدخال إسم المستخدم 

 وكلمة المرور الخاصة بك



 

 هعلً بالضغط قم  فً أعلى ٌمٌن الشاشة بك الخاص المالً الرقم لك ٌظهر الدخول زر على الضغط بعد

 مثل بك الخاصة المعلومات بإدخال وذلك (Edit profile)  بك الخاص الملف تعدٌل ختٌارإب قم وبعدها

(. 5)والشكل رقم  (4)انظر الشكل رقم ........... شخصٌة  صورة ، إٌمٌلك ، سمكا

 

 

 (4)الشكل 

 

 

 (5)الشكل رقم 

 

 

قم بالضغط على الرقم الجامعً 

 للوصول الى الملف الخاص بك

Edit profile قم بالضغط 

 لتعدٌل البٌانات الشخصٌة



 

وبعد . قم بإدخال اإلسم األول واسم العائلة والبرٌد اإللكترونً الخاص بك ثم قم بعدها بإدخال اسم المدٌنة

الموجودة فً أسفل الصفحة  Update Profileاإلنتهاء من إدخال المعلومات الخاصة بك قم بالضغط على 

. 

 

 

 (5)الشكل 

 

  .بها الخاصة البٌانات إدخال ٌجب حمراء بنجمة إلٌها المشار الحقول :مالحظة

 

 

بعد اإلنتهاء من إدخال المعلومات 

Update Profile إضغط على 



 

 

انظر الشكل . الرجوع إلى صفحة الملف الشخصً الخاص بك  سٌتم وحفظها البٌانات دخالإ عملٌة بعد

(6.) 

 

 (6)الشكل رقم 

 (7)انظر الشكل .  لتغٌر كلمة المرور الخاصة بك  change passwordقم بالضغط على 

 

 (7)الشكل رقم 

 

تظهر هنا لك أسماء المساقات 

 التً تدرسها بوساطة موودل

Change password إضغط على

 لتغٌر كلمة المرور 

 أدخل كلمة المرور الحالٌة

أدخل كلمة المرور الجدٌدة وقم 

 بإعادة كتابتها مرة أخرى

 لإلنهاء إضغط على

Save changes 



 

 الدخول إلى المساق. 4

 

قم بالضغط على الفئة الخاصة بكلٌتك ثم قم بعدها بالضغط على القسم الخاص بك بحٌث ٌكون المساق أو 

(. 9)والشكل رقم  (8)الحظ الشكل رقم . المساقات الخاصة بك موجودة داخلها 

 

(8)الشكل رقم   

 

(9)الشكل رقم   

إضغط على الفئة الخاصة : مثال 

بكلٌة اإلقتصاد ثم إختر القسم للدخول 

 إلى المساق الخاص بك

 



 

إعدادات المساق. 5  

 

بعد الدخول إلى المساق الخاص بك ٌظهر لك الشكل التالً ، ٌمكنك تعدٌل اإلعدادات الخاصة فً المساق 

والتً تراها مناسبة لك من خالل الضغط على تغٌٌر اإلعدادات وكذلك ٌمكنك البدء فً العمل داخل المساق 

(10)من خالل الضغط على زر تشغٌل التحرٌر ، الحظ الشكل رقم   

 

(10)الشكل رقم   

Edit Settings إذا أردت التعرف على إعدادات المساق قم بالضغط على تغٌٌر اإلعدادات 

 

(11)الشكل رقم    



 

 

والشكل رقم  (12)بعد الضغط على إعدادات المساق ٌتم نقلك إلى اإلعدادات التالٌة ، الحظ الشكل رقم 

(13. )  

 

(12)الشكل   

 

 

(13)الشكل رقم   



 

:بدء العمل داخل المساق . 6  

 

Turn editing on نبدأ العمل داخل المساق من خالل الضغط على تشغٌل التحرٌر 

وكذلك بعد تفعٌل تشغٌل التحرٌر نالحظ تغٌر شكل المساق بحٌث ٌظهر لك قائمتٌن،  (14)الحظ الشكل رقم 

(15)الحظ الشكل رقم . قائمة خاصة إلضافة المصادر وقائمة خاصة إلضافة األنشطة المختلفة   

 

 

 

(14)الشكل   

 قم بالضغط على تشغٌل التحرٌر

Turn Editing on 

 



 

 

(15)الشكل رقم   

 

Add a resource التعرف على المصادر . 7  

 

هنالك عدة أنواع من المصادر الموجودة داخل المساق سوف نقوم بالتعرف  (14)كما نالحظ فً الشكل 

.على كل مصدر وعلى كٌفٌة التعامل معه   

 

 

Insert a label إضافة ملصقة : أووًال   

 

ثم إتبع التعلمٌات  (15)عند الضغط على ادراج ملصقة ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم 

.الموجودة داخل الشكل  

بعد الضغط على السهم تظهر لك بعض 

المصادر، قم بالضغط على كل مصدر 

 للتعرف علٌه وعلى كٌفٌة التعامل معه 



 

 

(15)الشكل رقم   

 

 

 

 

 Add page إنشاء وإضافة صفحة نصٌة : ثانٌاًال   

 

ثم إتبع التعلٌمات  (16)عند الضغط على إنشاء صفحة نصٌة ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم 

.الموجودة داخل الشكل   

أدخل هنا النص المراد عرضه فً 

مثل . الصفحة الرئٌسٌة للمساق 

 المقدمة ، األهداف، خطة العمل

بعد اإلنتهاء من إدخال النص قم بالضغط 

 على حفظ والرجوع إلى المساق



 

 

(16)الشكل رقم   

 

 

 

Link to a file or web site إضافة رابط لملف أو لموقع إلكترونً : ثالثاًال   

 

( 17)عند الضغط على إضافة ملف أو رابط لموقع إلكترونً ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم 

 ثم إتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل 

 أدخل اإلسم هنا

 أدخل هنا ملخص عن الصفحة

أدخل هنا المحتوى المراد 

 عرضه فً الصفحة



 

 

(17)الشكل رقم   

 

 

 

Folder إضافة مجلد : رابعاًال   

 

ثم إتبع التعلٌمات  (18)عند الضغط على إضافة مجلد ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم 

 الموجودة داخل الشكل 

أدخل هنا إسم الملف أو إسم 

 الصفحة المراد إضافتها

أدخل هنا ملخص أو وصف عن الملف 

 أو عن عن الصفحة المراد إضافتها

 أدخل هنا رابط الصفحة

إضغط هنا إلضافة 

 ملف أو رابط



 

 

(18)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

Add an IMS Content Package  إضافة محتوى درس على شكل ملف مضغوط : خامساًال  

 

عند الضغط على إَضافة درس مضغوط مثال درس مطور سابقا على سكورم  ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، 

.ثم إتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (19)الحظ الشكل رقم   

 

 

 

 أدخل إسم المجلد هنا

أدخل هنا ملخص أو 

 وصف عن المجلد



 

 

 

(19)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدخل اإلسم هنا

 أدخل هنا الملخص أو الوصف

 اضغط هنا لرفع الملف المضغوط

IMS content package 



 

 

Add an activity 9 . التعرف على األنشطة  

 

 

(20)الشكل   

 

Assignments المهام -   

 

 Advanced uploading of files مهمة تحمٌل ملفات متقدم : أووًال   

     

Advanced Uploading of files عند الضغط على تحمٌل الملفات المتقدم 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (21) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   



 

 

(21)الشكل   

 

 

 

 

Online Text مهمة نص مباشر : ثانٌاًال   

 

Online Text عند الضغط على نص مباشر 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل  (22) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل إسم المهمة هنا

 أدخل هنا سؤال المهمة

قم بتحدٌد تارٌح بدء 

 وإنتهاء المهمة

 اختر منع التسلٌم المتأخر أو إسمح به

 قم بتحدٌد عالمة المهمة

 قم بتحدٌد حجم الملفات المرفقة



 

 

(22)الشكل   

 

 

 

Upload single file مهمة تحمٌل ملف واحد فقط : ثالثاًال   

 

Upload single file عند الضغط على تحمٌل ملف واحد فقط 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (23) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 

 أدخل إسم المهمة هنا

 أدخل هنا سؤال المهمة

قم بتحدٌد تارٌخ بدء 

 وإنتهاء المهمة

 اختر منع التسلٌم المتأخر أو اسمح به

 قم بتحدٌد عالمة المهمة

قم بالسماح للطالب بإعادة تسلٌم المهمة أو 

 عدمه وكذلك بإرسال برٌد تذكٌري للمعلمٌن 



 

 

(23)الشكل رقم   

 

 

 

 

Offline Text مهمة بدون إتصال : رابعاًال   

 

Offline Text عند الضغط على مهمة بدون إتصال 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (24) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل إسم المهمة هنا

 أدخل هنا سؤال المهمة

قم بتحدٌد تارٌخ بدء 

 وإنتهاء المهمة

 اختر منع التسلٌم المتأخر أو اسمح به

 قم بتحدٌد عالمة المهمة

قم بالسماح للطالب بإعادة تسلٌم المهمة أو 

 عدمه وكذلك بإرسال برٌد تذكٌري للمعلمٌن 

 قم بتحدٌد حجم الملف المرفق



 

 

(24)الشكل رقم   

 

 

Chat إضافة محادثة  -   

 

Chat عند الضغط على محادثة 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (25) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل إسم المهمة هنا

 أدخل هنا سؤال المهمة

قم بتحدٌد تارٌخ بدء 

 وإنتهاء المهمة

 اختر منع التسلٌم المتأخر أو اسمح به

 قم بتحدٌد عالمة المهمة



 

 

(25)الشكل رقم   

 

 

Choice إضافة إختٌار -   

 

Choice عند الضغط على إختٌار 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (26) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل إسم المحادثة هنا

 أدخل هنا ملخص أو وصف عن المحادثة



 

 

 

(26)الشكل رقم   

 

 

 

Database إضافة قاعدة بٌانات -   

 

Database  عند الضغط على قاعدة بٌانات 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (27) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل اإلسم هنا

 أدخل النص أو السؤال هنا

 تحدٌد أو عدم تحدٌد اإلجابات المسموح بها

قم بإدخال الخٌارات هنا وفً حال  قمت 

بإختٌار تحدٌد العدد المسموح بإختٌاره لهذا 

 الخٌار قم بإدخال العدد



 

 

(27)الشكل رقم   

 

 

Forum إضافة منتدى -   

 

Forum عند الضغط على منتدى 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (28) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

أدخل هنا مقدمة أو وصف 

 عن قاعدة البٌانات

 أدخل هنا اسم قاعدة البٌانات



 

 

(28)الشكل رقم   

 

 

wiki إضافة وٌكً -   

 

wiki ًعند الضغط على وٌك 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (29) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل إسم المنتدى هنا
 قم بتحدٌد نوع المنتدى

أدخل هنا موضوع المنتدى أو السؤال 

 الذي ترٌد طرحه فً المنتدى



 

 

(29)الشكل رقم   

 

 

 

Quiz إضافة امتحان -   

 

Quiz عند الضغط على إمتحان 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (31)والشكل  (30) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 أدخل اسم الوٌكً هنا

 أدخل الملخص والشرح هنا



 

 

(30)الشكل   

 

(31)الشكل   



 

 

 : لإلستفسارات واألسئلة 

 

 أو على أحد 4232 الحرم الجامعً القدٌم تلفون داخلً –ٌمكنك التواصل مع مركز التعلم اإللكترونً 

 :عناوٌن البرٌد اإللكترونً التالٌة 

 

- moodle@najah.edu 

- m.miari@najah.edu 

- elearning@najah.edu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا تعــــالـــى

 

 

 مصعب مٌعاري. أ

mailto:moodle@najah.edu
mailto:m.miari@najah.edu
mailto:elearning@najah.edu

