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الدليل األول للمدرس – مقدمة في استخدام نظام التعليم االلكتروني  Moodleورفع الملفات التدريسية .
الخطوة األولى  :فتح موقع التعلم االلكتروني وذلك من خالل الضغط على اختصار E-learning Moodleمن قائمة الروابط السريعة في موقع الجامعة االلكتروني الرئيسي
او مباشرة بكتابة عنوان الموقع وهو  moodle.aaup.eduمن أي متصفح انترنت على أي جهاز حاسوب مكتبي او محمول او من خالل المستعرض على أي جهاز
جوال .
الخطوة الثانية :ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور للمدرس وهما نفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي تستخدم للبورتال او البريد االلكتروني والضغط على ايقونة login
,مالحظة ( - :اسم المستخدم بدون المقطع ) @aaup.edu
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1
ادخل عنوان موقع التعلم اإللكتروني في أي متصفح Moodle.aaup.edu

2
ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على ايقونة log in
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الخطوة الثالثة :عند الضغط على اسم المستخدم تظهر قائمة تحتوي على خدمات مثل رفع صورة المدرس والتحكم بكيفية ظهور المساق (أسابيع او مواضيع) والتحكم بالية
ارسال الرسائل من الطلبة مثال ان تصل رسالة الطالب او الزمالء المدرسين على البريد االلكتروني للمدرس او على تطبيق الموبايل الخاص بنظام التعليم اإللكتروني او على
كليهما.
الخطوة الرابعة :يمكن اختيار لغة النظام (عربي او انجليزي) كما هو موضح بالصورة المرفقة .
الخطة الخامسة :هنا تظهر المساقات الخاصة بالمدرس كما هي في نظام التسجيل والبورتال  .إلدارة أي مساق ورفع المواد التعليمية عليه يتم الضغط على اسم المساق

3
عند الضغط على اسم المستخدم تظهر قائمة تحتوي على خدمات رفع صورة المدرس والتحكم بكيفية ظهور
المساق والتحكم بالية ارسال الرسائل من الطلبة وغيرها .
4
من هنا يمكن اختيار لغة النظام (عربي او انجليزي )

5
هنا تظهر المساقات الخاصة بالمدرس كما هي في نظام التسجيل والبورتال  .إلدارة أي مساق ورفع المواد التعليمية عليه يرجى
الضغط على اسم المساق
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الخطوة السادسة :بعد الضغط على المساق يظهر تقسيم المساق الى صيغة أسابيع وعددها  , 16وفي القائمة على اليسار يمكن االطالع على المسجلين بالمساق participants
حيث يمكن مراسلتهم من قبل المدرس.
وعلى اليمين وعند الضغط على ايقونة العجلة تظهر قائمة من المهام التي يمكن اجراءاها على المساق مثل فتح المساق للتعديل  turn edition onليتم رفع المصادر والمواد
التعليمية عليه ومثل التحكم بميزات المساق االلكتروني من خالل الضغط على ايقونة  . Edit settingبعد ذلك يتم الضغط على Turn editing on

6
لفتح المساق للتعديل عليه ورفع المواد التعليمية

لرفع اعالن عام للطلبة المسجلين بالمساق

لالطالع على قائمة الطلبة المسجلين بالمساق والتواصل معهم
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الخطوة السابعة  :بعد الضغط على ايقونة  turn editing onيتحول المساق الى وضع التحرير ( التعديل ) ويمكن الضغط على رابط +Add activity or resources
بجانب األسبوع المنوي رفع المواد التدريسية  resourceاو النشاطات التدريسية  activityعليه  ,فتظهر قائمة تحتوي على عدة مصادر ونشاطات مثل رفع ملف File
من أي نوع مثل مايكروسوفت وورد او بوربوينت او اكسل او ملف فيديو او ملف صورة او ملف صوت  ,وممكن ان يتم أيضا اضافة رابط  URLيؤشر على موقع خارجي
على يوتيوب او فيسبوك او أي موقع اخر  ,كما يمكن إضافة وظيفة  Assignmentوامتحان قصير . Quiz

7
لفتح المساق للتعديل عليه ورفع المواد التعليمية
مثل ملفات او فيديوهات او وظائف وامتحانات
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الخطوة الثامنة يتم اختيار ملف  Fileوالضغط على ايقونة  , Addفتظهر صفحة تحميل الملف الذي يكون محفوظا أصال على جهاز الحاسوب الخاص بالمدرس او على
الموبايل اذا تم استخدام النظام من الموبايل  ,يجب ادخال اسم للملف في حقل  nameوربما وبشكل اختياري ادخال وصف للملف  , Descriptionثم يتم اختيار upload
 fileوالضغط على  Browseالختيار الملف المطلوب ثم الضغط على ايقونة  upload this fileفيتم رفع الملف على المساق في األسبوع الذي تم اختياره  ,ويستطيع
الطلبة المسجلون بالمساق الدخول الى النظام وتحميل الملف او الملفات .

8
الستعراض الملفات واختيار الملف المطلوب  ,ثم
الضغط على تحميل الملف .
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الخطوة التاسعة :بعد اختيار الملف ،يتم الضغط على ايقونة  Save and return to courseكما في الصورة المرفقة لحفظ الملف على النظام والعودة لصفحة المساق .
وبنفس الطريقة يمكن إضافة باقي أنواع الملفات.

9
لحفظ الملف والعودة لصفحة المساق
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الملف الذي تم تحميله
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تحميل وتعريف تطبيق الجوال الخاص بنظام التعلم االلكتروني
-

باإلضافة الى استخدام نظام التعلم اإللكتروني  Moodleمن مستعرضات االنترنت المختلفة على أجهزة الحاسوب بأنواعها المختلفة ،فقد تم
تخصيص تطبيق جوال للنظام  Mobile Applicationبنسختي نظام التشغيل  Androidو  ,IOSويمكن للطالب وعضو الهيئة التدريسية
تحميل التطبيق من خالل البحث على منصات  App Storeو  Google playعن اسم التطبيق  Moodleفيظهر التطبيق ذو اللون البرتقالي
 ,وبعد تحميله يتم الدخول عليه باسم المستخدم والرقم السري الخاص بالطالب او المدرس ويطلب فقط إضافة عنوان الموقع وهو
 moodle.aaup.eduللمرة االولى عند االستخدام .

