مركز التعلم االلكتروني
كتيب ارشادات عمل ملف مادة محوسب

جامعة البترا
مركز التعلم اإللكتروني
كتيب ارشادات عمل ملف مادة محوسب

إشراف
د .نهى الخليلي
إعداد
م .عز الدين مطر
م .محمد الشيخ حسن
م .أحمد الشتيات

 -1الدخول الى نظام الموودل
 -1باستخدام الرابط  lms.uop.edu.joعلى متصفح االنترنت.
 -2يجب تسجيل الدخول بالضغط على )1( login

1

عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الجامعة ()2

2
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 -3انت اآلن داخل النظام بحيث يظهر اسم المستخدم في أعلى البانر
كما يظهر في ()3

3

4
2

 -4قم باختيار المقرر من قائمة  My Coursesالذي تريد عمل ملف مادة له ()4
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انت اآلن داخل المقرر التعليمي
الشكل العام للمادة سيظهر كما في الشكل التالي:

للقيام بتعديل النموذج المبين في الشكل أعاله فانك تحتاج الى المتطلبات التالية الكترونيا:
الرقم المتطلبات
1
2
3
4

صورة شخصية للمدرس
ملخص المادة)(Syllabus
Power Point
فيديوهات خاصة تعليمية

5

روابط لفيديوهات تعليمية على اليوتيوب

6
7
8
9

المصطلحات المستخدمة في المادة ()Glossary
كتاب المادة ( )PDFأو رابط لموقع الكتاب
واجبات
تمارين و أسئلة و مشاريع على المادة

10

روابط ذات عالقة بالمادة

11

أي ملفات أو روابط أخرى ذات عالقة بالمادة ترغب بإضافتها على ملف المادة
جدول رقم1 :

|P age 3

قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر ""TURN EDITING ON

و الموجود في أعلى صفحة المادة من جهة اليمين
هذا متطلب أساسي للقيام باضافة محتويات الجدول رقم ( )1أعاله
و بعد النقر على الزر ستظهر األدوات المشار اليها بالمستطيل في الشكل أدناه

A
األدوات تتضمن ما يلي:
 .Aتغيير المكان
 .Bقائمة األحداث و تتضكن مايلي:
 .Cاعدادات
 .Dاظهار/اخفاء
 .Eصالحيات
 .Fحذف

B
C
D
E
F
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 -2تعديل معلومات منسق المادة
قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

لتعديل معلومات المدرس قم بالنقر على االعدادات ()1
Configure Instructor block

1

ستظهر لك هذه الشاشة
قم بتعديل المعلومات الموجودة
في ( )2و من ثم النقر على الصورة ()3
Right Click
ومن ثم الضغط على ()4
Insert/Edit Image

4

2
3

ستظهر لك هذه الشاشة
قم بالنقر على ")5( "Find or upload image
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5

7

ستظهر لك هذه الشاشة
قم بالنقر على ()6
ثم النقر على ( )7الختيار الصورة
ومن ثم ( )8لتحميل الصورة

6

8

ثم ننقر على  )9(Appearanceلنقوم بتحديد األبعاد و لتكن  120في الخانة األولى ( )10ومن ثم النقر على
)11(Insert

9

10

11

ستظهر لك هذه الرسالة
قم بالنقر على )12( OK

12
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انزل الى أسفل الصفحة وانقر على زر )13( Save Changes

13

و بعد اتمام الخطوات أعاله ستظهر لك
معلوماتك الشخصية كما في الشكل التالي:
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 -3اضافة وصف للمادة)(Course Description
قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

• انقر على ايقونة االعدادات الموجودة كما في الشكل ()1
• ادخل الوصف الذي تريد للمادة في ()2

2

1

• ثم اضغط على زر )3( Save changes

3
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 -4اضافة ملخص المادة)(Syllabus
قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

• الضافة ال  Course Syllabusاضغط على )1( Add an Activate or Resource

1

و من ثم اختر  )2( Fileمن  RESOURCEالضافة ملف و من ثم )3( Add

2

3
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4

5

6

• ومن ثم ادخل ال  )4( Nameو )5( Description
• ونقوم بأختيار  )6( Addلتحديد الملف
• نقوم باختيار  )7( Upload a fileثم نقوم باختيار الملف وذلك عن طريق )8( Choice File
نقوم بتحميل الملف  )9( Upload This Fileوسيتم تحميل الملف

8
7

9
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• وبعد ذلك انزل الى أسفل الصفحة وانقر على زر )10(Save and return to course
10

مالحظــــــــــــة
اذا كنت تستخدم متصفح  Google Chromeفان اضافة ملف تتم بسهولة عن طريق تفعيل تحرير المقرر
عن طريق النقر على زر ""Turn editing on
ومن ثم عمل  Drag Dropللملف المراد تحميله

في المثال ادناه :
تم رفع ملفين لل  Syllabusبصيغة  docو صيغة PDF
و قد تم اخفاء الملف ذو الصيغة  Docعن طريق الدخول على  Editومن ثم النقر على اشارة العين المبينة
بالشكل ادناه.
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 -5اضافة رابط ()Hyperlink
قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

مثال ( :)1ربط ال  )1( Syllabusمع كلمة ال )2( Syllabus
مثال ( :)2ربط ال كتاب المادة االلكتروني مع صورة الكتاب أو رابط موقع الكتاب

3
2

1
http://www.amazon.com/Profess

مثال ( :)1ربط ال  )1( Syllabusمع كلمة ال )2( Syllabus
نضغط زر الفأرة اليمين ( )Right Clickعلى  )1( Syllabusو نختار Copy link adress
ثم نضغط على اعدادات المكان الذي نرغب بوضع الرابط به ()3

نضغط على الكلمة
المراد وضع الرابط
عليها ()4
ثم ننقر على
)5(Insert/edit link
نعمل لصق ( )Ctrl + Vللعنوان في خانة
)6( Link URL

6

وبعد ذلك انزل الى أسفل الصفحة
وانقر على زر )7( Save Changes
7
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مثال ( :)2ربط ال كتاب المادة االلكتروني مع  Text Bookأو رابط موقع الكتاب
الذهاب الى الموقع االلكتروني للكتاب و نسخ الرابط ()8

نعمل لصق ( )Ctrl + Vللعنوان في خانة  Link URLكما في ()6
وبعد ذلك انزل الى أسفل الصفحة وانقر على زر  Save Changesكما في ()7
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8

 -6اضافة روابط لفيديوهات تعليمية على اليوتيوب
اختار الفيديو المراد
اضافته من موقع اليوتيوب
ثم اختار )1( Share
ثم )2( Embed
قم بنسخ العنوان
المشار اليه ب ()3

1

3

2

قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

قم بالنقر على
Add an activity or recourse
في المكان الذي ترغب بوضع الفيديو به ()4
4

اختار  )5( Labelثم اضغط على زر )6( Add

6
5
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انقر على > <
كما في ()7

الصق ()Ctrl + V
العنوان الذي نسخته
من موقع اليوتيوب
في محرر ال )8(HTML

8

و من ثم انقر على
زر )9(Update

9

انقر على زر
)10( Save and return to course

10
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 -7اضافة قاموس مصطلحات ()Glossary
• قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

الخطوة  :1تحديد موقع الموضوع أو القسم األسبوعية حيث سيتم إضافة الصفحة ()1
الخطوة  :2في الجزء السفلي االيمن من القسم ،انقر فوق إضافة نشاط أو الموارد( + Add an activity or
 .)resourceسيفتح صفحة آخرى ()2

2
1
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الخطوة  :3اختر من القائمة  (3) Glossaryكما في الشكل وسيتم عرض الوصف على اليمين ومن ثم انقر اضافة
()4( )Add

3

4

الخطوة  :4في حقل االسم ( ، )5( )Nameأدخل العنوان وفي حقل الوصف (  ،)6( )Descriptionكتابة
تعليمات أو معلومات أساسية لطالبك في هذا الحقل ومن ثم اختر ( )7( )Glossary typeمن نوع ( Main
 )glossaryومن ثم او من نوع (. )Secondary glossary

5

6

7

الخطوة  :5ومن ثم قم بالتخزين ( )8باسفل الصفحة.
8
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إضافة بند في قاموس المصطلحات ()Add a Glossary Entry
الخطوة  :1انقر فوق إضافة إدخال جديد

( )1( )Add a new entry

1

الخطوة :2
• اكتب الكلمة أو العبارة التي تريد تعريفها في مجال مفهوم ( )2( )Conceptوإضافة تعريف المفهوم
في مجال تعريف (, )3( )Definition
• إذا كان هناك مرادفات تريد إدراجها قم بإضافتها إلى منطقة النص ())4( )Keyword (s
• إلضافة مرفق مثل صورة أو مقال ،في منطقة المرفق ،اسحب وإسقط ملف (أو الملفات) من جهاز
الكمبيوتر الخاص بك على السهم األزرق الكبير(( )5أو انقر فوق إضافة الستخدام القط ملف لتصفح
وتحميل لملف (.)6
• ومن ثم انقر حفظ التغيرات ()7( )Save changes

مالحظــــــــــــة
قم بتكرار هذة الخطوات حتى تنتهي من جمع التعاريف الخاصة بالمنهج
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2

3

4

6

5

7
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الشكل النهائي لقاموس المصطلحات:

| P a g e 20

 -8اضافة كتاب ()Book
• قم بتفعيل تحرير المقرر عن طريق النقر على زر " TURN EDITING
"ON

الخطوة  :1تحديد موقع الموضوع أو القسم األسبوعية حيث سيتم إضافة الصفحة ()1
الخطوة  :2في الجزء السفلي االيمن من القسم ،انقر فوق إضافة نشاط أو الموارد( + Add an activity or
 .)resourceسيفتح صفحة آخرى ()2

2

1

الخطوة  :3اختر من القائمة  (3) Bookكما في الشكل ادناة وسيتم عرض الوصف على اليمين ومن ثم انقر
اضافة ()4( )Add

3

4
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الخطوة  :4في حقل االسم ( ، )5( )Nameأدخل العنوان وفي حقل الوصف (  ،)6( )Descriptionكتابة
تعليمات أو معلومات أساسية لطالبك في هذا الحقل .

5

الخطوة  :5بامكانك تحديد كيفية اظهار الكتاب ( )Bookللطالب من  Appearanceحسب ما تراة مناسبا َ
للعرض كما هو ظاهر بالشكل ادناة.

الخطوة  :5ومن ثم قم بالتخزين ( )6باسفل الصفحة.
6

بعد التخزين يظهر الشكل ادناة ومن ثم قم بالضغت على اسم الكتاب ( )Training
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بعد الضغط على اسم الكتاب (  )Trainingيظهر الشكل ادناة :
في خانة ( )1عنوان الفصل (  )Chapter titleقم باضافة االسم المناسب لة
وفي خانة ( )2عنوان الفصل الفرعي (  )Subchapterقم باضافة االسم المناسب لة
وفي خانة المحتوي ( )Content ( )3هنا تستطيع اضامة نص  ,صور ,فيديوهات و روابط خارجية

1
2

3

وبعد االنهاء بامكانك اضافة الميزيد ومن ثم قم بالتخزين

بعد التخزين يظهر الشكل التالي
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 تفعيل الحضور والغياب-8
I.

Attendance Setting:
1) Login into Moodle LMS
2) Select desired course
3) From the course home page, click on Attendance link from the Attendance block as the figure below

4) Add Course Session
• Select Add Session tab
• fill the session information
• Then click ADD button

 لقد مت تثبيت التواريخ:مالحظة

يف النظام حبيث ال يستطيع

.املستخدم تغيريها

:كل ما عليك هو حتديد
) وقت المحاضرة1
9:30-8 :مثال
) األيام2
ر, ن:مثال
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II.

Taking Attendance:
From the course home page you can take the attendance from the Attendance block by click on Take
attendance link as the figure below

•
•

Select Session tab
You can take the attendance by click on the green circle

•

The following page will be displayed

as the figure below

Note: You can press a letter on
the top to select all.
 ابمكانك الضغط على احلرف الختيار الكل:مالحظة

•

Fill the attendance and then click Save attendance
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 -8اضافة  /الغاء طالب )(Enroll Users
الضافة أو الغاء طالب
عليك الذهاب الى Administration block
و من ثم الى  Usersو ثم الضغط على Enrolled users

ستظهر لك هذه شاشة المشاركين ( )Participantو التي يكون لك Teacher Role
و للطالب Student Role

حذف طالب

اضافة طالب جديد

عند الضغط على أيقونة الحذف ,ستظهر لك رسالة تأكيد
قم بالضغط على
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لتأكيد الحذف

الموضح أعاله

الضافة طالب جديد قم بالضغط على زر
ستظهر لك هذه شاشة

2
1

3

قم بادخال رقم الطالب في خانة البحث ( )1و من ثم الضغط على معلومات الطالب في نفس الخانة
ستظهر معلومات الطالب في الخانة  )1( Selected userالمشار اليها ب ()2
ثم قم بالضغط على
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المشار اليها ب ()3

Import – Backup and Restore -10
import
اختيار املادة من املواد اخلاصه ابملدرس

تفعيل التحرير داخل املادة
اختار  importمن قائمة  course administrationالضافة حمتوايت مادة قدميه بدل
إعادة اضافتها على املادة اجلديده وتكرار التنسيق
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اختار املادة املراد إضافة احملتوايت منها وع االغلب تكون مادة قدميه لفصل أو سنه سابقه
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حتديد ما تريد اضافته من املادة

اختار حمتوايت املادة حسب خطة املادة اذا مت تعديل عليها او اختيار كل امللفات اذا مل يتم
التعديل عليها

ملخص ما مت اختياره
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أتكيد ال import
Backup
اختيار املادة من املواد اخلاصه ابملدرس

تفعيل التحرير داخل املادة

| P a g e 31

اختار  Backupمن قائمة  course administrationالخذ نسخه من املادة
لالحتفاظ هبا لوقت الحق او الضافتها على برانمج اخر مثل blackboard

حتديد حمتوايت ال backup
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احملتوايت

تغيري اسم النسخه
backup-moodle2-course-4500-602104_4-20161106-0955-nu.

النسخه جاهزه
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أتكيد ال Backup

إبمكانك حتميل نسخه منها  Downloadأو اعاده حتميلها على النظام مباشره ابلضغط
على restore

Restore
اختيار املادة من املواد اخلاصه ابملدرس
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تفعيل التحرير داخل املادة
 Restoreمن ملف خارجي او من ملفات خاصه ابملستخدم خمزنه على النظام

معلومات عن املادة
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اختار املادة املراد االسرتجاع عليها
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اخليارات الرئيسية لالسرتجاع تكون اما اضافه على املادة مع االحتفاظ ابمللفات القدمية او الغاء
القدمي واستبداله مبلفات املادة اجلديدة ،خيارات االسرتجاع تعتمد على ما مت اختياره يف عملية ال
backup

حتديد اسم املادة ومعلوماهتا ابإلضافة اىل اختيار امللفات

أتكيد ال Restore
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