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إعداد  :أ .مصعب مٌعاري

مركز التعلم اإللكترونً
جامعة النجاح الوطنٌة

البرمجٌات االزمة لكً تستطٌع التفاعل مع محتوٌات المساق

 -1متصفح إنترنت حدٌث كروم أو فٌروفكس Firefox, Google Chrome
 -2برنامج أوفٌس Microsoft Office 2007
 -3أكروبات رٌدر Adobe Acrobat Reader
 -4برامج الملتمٌدٌا التً تشغل الملفات الصوتٌة أو الفٌدٌو ومن هذه البرامج :

 Windows Media Player Flash PlayerReal Player -

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

 .1فتح موقع التعلم اإللكترونً ( موودل ) الخاص فً جامعة النجاح الوطنٌة
قم بإدخال العنوان على أي متصفح وهو moodle.najah.edu

انظر الشكل رفم 1

الشكل رقم ()1

 .2إختٌار اللغة
الموودل الخاص فً جامعة النجاح الوطنٌة ٌوفر ثالث لغات وهً :

 -1العربٌة
 -2اإلنجلٌزٌة
 -3الفرنسٌة

تستطٌع اختٌار اللغة التً ترغب فٌها بالضغط على قائمة اللغات الموجودة فً أعلى ٌمٌن الشاشة
وكما هو موضح فً الشكل رقم (.)2

قم بإختٌار اللغة المناسبة

الشكل رقم ()2

 .3الدخول إلى الموقع
الصفحة الرئٌسٌة للموقع تكون متاحة للجمٌع  .لكن اذا أردت استعراض المساقات الخاصة بك
ٌجب علٌك أن تملك حساب  .وكل طالب ٌستطٌع الدخول إلى الموقع عن طرٌق إدخال الرقم
الجامعً الخاص به إلسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به  .الحظ الشكل (.)3

قم بإدخال إسم المستخدم
وكلمة المرور الخاصة بك

الشكل ()3

بعد الضغط على زر الدخول ٌظهر لك الرقم الجامعً الخاص بك فً أعلى ٌمٌن الشاشة قم
بالضغط علٌة وبعدها قم باختٌار تعدٌل الملف الخاص بك وذلك إلدخال المعلومات الخاصة بك مثل
إسمك  ،إٌمٌلك  ،صورة شخصٌة  ...........أنظر الشكل رقم ( )4والشكل رقم (.)5

قم بالضغط على الرقم الجامعً
للوصول الى الملف الخاص بك

الشكل ()4

قم بالضغط Edit profile
لتعدٌل البٌانات الشخصٌة
الشكل رقم ()5

مالحظة :الحقول المشار إلٌها بنجمة حمراء ٌجب إدخال البٌانات الخاصة بها .
قم بإدخال اإلسم األول واسم العائلة والبرٌد اإللكترونً الخاص بك ثم قم بعدها بإدخال اسم
المدٌنة .وبعد اإلنتهاء من إدخال المعلومات الخاصة بك قم بالضغط على Update Profile
الموجودة فً أسفل الصفحة .

بعد اإلنتهاء من إدخال المعلومات
إضغط على Update Profile

الشكل ()5

بعد عملٌة ادخال البٌانات وحفظها سٌتم الرجوع إلى صفحة الملف الشخصً الخاص بك  .أنظر
الشكل (.)6

تظهر هنا لك أسماء المساقات
التً تدرسها بوساطة موودل

إضغط على Change password
لتغٌر كلمة المرور
الشكل رقم ()6

قم بالضغط على  change passwordلتغٌر كلمة المرور الخاصة بك  .أنظر الشكل ()7

أدخل كلمة المرور الحالٌة
أدخل كلمة المرور الجدٌدة وقم
بإعادة كتابتها مرة أخرى

لإلنهاء إضغط على
الشكل رقم ()7

Save changes

 .4مكونات ومحتوٌات المساق
هً مجموعة من النشاطات والمصادر التعلٌمٌة موجودة فً العمود األوسط  ،بجٌث ٌستطٌع
مدرس المساق إضافة أو حذف أو إخفاء أو تحرٌك أي من هذه الموارد واألنشطة  .بحٌث تقدم
هذه األنشطة والمصادر التعلٌمٌة بطرٌقة سهلة وواضحة الى الطالب فً منطقة المحتوٌات ،حٌث
تقسم هذه المنطقة الى أقسام حسب عدد معٌن من أسابٌع أو عد معٌن من المواضٌع  .أنظر
الشكل (.)8

الشكل ()8

كذلك ٌمكنك الدخول ألي نشاط او أي مادة تعلٌمٌة وذلك بالضغط على اسمه فً منطقة
المحتوٌات .الحظ الشكل (. )8

الشكل رقم ()8

محتوٌات المساق (المصادر التعلٌمٌة تتكون من) :

 صفحة نصٌة تتكون من نص فقط صفحة وٌب ملف او موقع :رابط لملف معٌن أو موقع معٌن على اانترنت ملصق  : Labelعرض نصوص  ،صور وتظهر مباشر فً المساق درس -نشاطات معٌنة مثل إختبار ،مهمة ،منتدى ،وٌكً ،استبٌان ،ورشة عمل محادثة Chat

لو أردنا فتح ملف  Rubric 3.1نضغط علٌه ,أما لو أردنا تحمٌله نضع مؤشر الماوس علٌه ثم
نضغط على الزر األٌمن للماوس ثم نختار  Save target asبعدها تقوم باإلجابة على اإلختبارات
والمهام والمشاركة فً المنتدٌات أو أي نشاط اخر ٌطلبه مدرس المساق منك .

أنواع المهام:

المهمة :مهمة ٌطلبها المدرس من طال به للقٌام بها ( ٌستطٌع المدرس تحدٌد الفترة الزمنٌة التً
تكون بها المهمة متاحة للطلبة )
 .1تحمٌل ملف واحد ( )Upload a Single fileبحٌث يحمل الطالب عمله بملف واحدٌ ،رفع
الطالب هذه الملف من نفس نافذة المهمة بحٌث ٌراعً حجم الملف بحٌث ٌتحكم مدرس المساق
بالحجم المناسب للملف المراد تحمٌله .
 .2نص مباشر ( )online Textالطالب ٌفتح المهمة وٌرى المطلوب أمامه وٌبدأ بالرد مباشرة
عن طرٌق نافذة متاحة أمامه  ،وذلك عن طرٌق الضغط على أضف تسلٌم .
 .3نشاط بدون اتصال (ٌ )Offline Activityعنً أن المهمة ستعطى للطلبة من هنا لكن التسلٌم
لن ٌكون عن طرق المودل وانما تسلم بالٌد للمدرس.

مالحظة هامة ٌ :جب مراعاة التارٌخ والوقت لتسلٌم المهام المطلوبة منك  ،بحٌث أنه ٌوجد لكل
مهمة تارٌخ محدد وٌتم إغالقها بعد هذا التارٌخ وال ٌسمح للطالب فً التسلٌم .

نص السؤال
الحظ تارٌخ بدء
وانتهاء المهمة
قم باإلجابة على المهمة من
خالل الضغط على تحمٌل ملف

الشكل ()9

قم بتحمٌل الملف من هنا ثم
قم بعدها بالضغط على حفظ
التغٌرات للتسلٌم

الشكل ()10

نص السؤال

الحظ تارٌخ بدء
وانتهاء المهمة
قم بإلجابة على المهمة من
خالل الضغط على أضف تسلٌم
الشكل رقم ()11

بعد الضغط على أضف تسلٌم
تظهر لك التافذة التالٌة قم
بكتابة إجابتك ثم قم بعدها
بالضغط على حفظ التغٌرات
لتسلٌم المهمة .

الشكل رقم ()12

المنتدى (: )Forum

منتدى حواري عبر المودل بحٌث ٌتحاور المعلم والطالب مع بعضهم البعض بإستخدام هذه المنتدٌات دون
شرط وجودهم فً المنتدى بنفس اللحظة ,بحٌث ٌتم طرح موضوع معٌن من قبل أحد الطلبة أو من المدرس
واألخرون ٌردون على هذه المواضٌع.

قم بالضغط على إضافة
موضوع جدٌد للنقاش
لمناقشة أي موضوع أو أي
استفسار ترغب به

الشكل رقم ()13

المشاكل :

فً حال وجود مشكلة أو أي إستفسارات أخرى بإمكانك التواصل مع مدٌر الموقع

تـم بحـمد هللا تعالــــى

أ .مصعب مٌعاري

