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صفحة  1من 16

 .1ما هو مودل وكيف يمكنني إستخدامه؟
مودل هو تطبيق ويب مجاني مفتوح المصدر إلدارة المقررات الدراسية ،المعروف أيضاً بنظام إدارة التعلم أو بيئة
التعُلم اإل ِفتراضية .أصبح مودل شائعاً جداً بين ِّ
المدرسين حول العالم كأداة لخلق مواقع إلكترونية تعليمية لطالّبهمُ .يستخدم
المعلِمين والطالّب في خ ِ
لق بيئة تعليمية إلكترونية فعالة.
مودل لمساعدة ّ

 .1.1من يمكُنه دخول مودل؟
ِ
خاصاً (إسم
كل مستخدم يملِ ُك ِحساباً
يمكن ل ّ
ّ
يدخل إلى مودل على
مستخدم وكلمة مرور) أن ُ
أن يكون متّ ِ
صالً بشبكة اإلنترنت .للحصول على
حساب ،عليك ملء النموذج الخاص بإنشاء
حساب مشترك جديد من خالل الضغط على رابط

إنشاء حساب جديد.

 .1.2كيف تد ُخ ُل إلى مودل؟
يمكنك الدخول عبر زيارة الموقع التاليhttps://bounian.com :

ِ
أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الصفحة الرئيسة واضغط على

للخروج من مودل ،إضغط على إسم المستخدم في الزاوية اليسرى في أعلى
الشاشة واختر خروج.
مالحظة :اللغة العربية هي اللغة اإلفتراضية لهذا

المفضلة وذلك
الموقع ،ولكن ،يمكنك إختيار لغتك ُ
بالضغط على قائمة اللغات من القائمة األساسية.
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.

 .1.3ماذا ترى عند دخولك مودل؟
تتم إعادة تحميل صفحة مودل وعرضها من خالل معلومات قابلة للتخصيص.
بعد الدخولّ ،
متنوعة:
أ -على يسار الشاشة سوف ترى كتلة ُ
التنقل .تحتوي هذه الكتلة على قائمة تُ ِّ
سهل الدخول إلى أقسام ّ
 صفحتي الرئيسة :تحتوي على روابط سريعة تتيح لك رؤية
ِ
ومشاركاتك في المنتديات والبلوقات
صفحتك الشخصية
والرسائل باإلضافة إلى إدارة ملّف ِاتك الشخصية.
 صفحات الموقع :وهي عبارة عن روابط الصفحات والموارد من
الصفحة الرئيسة.

ِ
عدد أسماء التصنيفات المتوّفرة
 تصنيف
المقررات الدر َّ
َّ
اسية :تُ ّ
والتي تحتوي بدورها الئحة المقررات
اسية التي تحتوي على الئحة بمقررِاتك.
مقرراتي الدر َّ
بعد التسجيل في أي من المقررات ،سوف تظهر ُكتلة َّ
اسية بالتنُقل بين كاّفة المقررات التي أنت
مقرراتي الدر َّ
تتيح لك ُكتلة َّ
مسجل فيها كطالب .لرؤية محتوى أي مقرر ،إضغط على إسمه.
متنوعة .تختلف
ب -كتلة اإلعدادات :تتيح لك هذه الكتلة تغيير إعدادات ّ
األقسام التي تظهر في كتلة اإلعدادات مع إختالف الصفحة التي
تراها.

في إعدادات المقرر الدراسي يمكنك إلغاء تسجيلك بالضغط على إلغاء
تسجيلي من المقرر
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الذاتية وتغيير كلمة المرور
 .2تخصيص ملف سيرتك
َّ
لتخصيص سيرتك الذاتية ،إذهب إلى الزاوية اليسرى في أعلى الشاشة ،إضغط على إسم
ثم على رابط حرر ملف سيرتك الذاتية.
المستخدم واختر نبذة
َّ
شخصيةّ ،
عندها سوف ترى خانات إلزامية مشار إليها بنجمة حمراء.

ِ
يتمكن المستخدمون اآلخرون (أساتذة ّ
تأكد من إدخال بريدك االلكتروني بشكل صحيح لكي ّ
وطالب) من مراسلتك مباشرةً
من داخل مودل.
بإمكانك إضافة وصف مختصر عنك في خانة الوصف.
عندما ِ
سيتمكن المستخدمون
تنتقل إلى أسفل الصفحة سوف تجد قسم صورة المستخدم .إذا ُقمت بتحميل صورِتك،
ّ
ِ
متعددة للتعريف عنك .لهذا السبب ،إختر صورة واضحة تُظهر وجهك
اآلخرون من رؤيتها كما أّنها ستُستخدم في أماكن ّ
عن ُقرب.
زر إختر ملف.
في هذا القسم ،إضغط على ّ
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إختر ملف

ثم إضغط على رفع ملف ) (Upload a fileعلى الجانب األيمن لتحميل الصورة من جهازك إلى الخادم )(Server

طى الحجم
أن حجم الملف ال يتخ ّ
المَلف .تأكد ّ
ثم على حمل هذا َ
بعدها إضغط على ( )Choose Fileوإختر صورتكّ ،
يتم تحميُله.
المذكور وإالّ فلن ّ

عند اإلنتهاء ،قم بالضغط على زر تحديث سيرتك الذاتية.
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ِ
صفحتك الشخصية ،إضغط على  CTRL+F5إلعادة تحديث الصفحة.
في حال عدم ظهور الصورة عند عودتك إلى
إذا أردت تغيير كلمة المرور الخاصة بك ،يمكنك ذلك بالضغط على رابط قم بتغيير

كلمة المرور.

كما يمكنك الوصول إلى خدمة الرسائل المتوّفرة داخل مودل إذا ضغطت على رابط
محادثة.

مقرراتِك الدراسيَّة؟
 .3ماذا ترى عند الضغط على أحد َّ
للدخول إلى مقرراتك ،إذهب إلى ُكتلة التنُقل وإضغط على قائمة مقرراتي الدراسية للحصول على الئحة بمقرراتك .ما إن
تضغط على إسم المقرر ،سوف ترى الئحة بالمواضيع المتوِّفرة في هذا المقرر باإلضافة إلى قسم المشتركين.
سوف تظهر لك صورة شبيهة بالصورة المعروضة أدناه:

 .1شريط التنقل

 .2مساحة محتوى المقرر

تشعبية تُدلـ ـك على موِق ِعك من المقرر أو الصفحة الرئيسية .يعيدك
 .1شريط التنُقل :تجد في هذه الخانة روابط ُ
الضغط على الصفحة الرئيسية دائماً إلى صفحة مودل الخاصة بك.
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 .2مساحة محتوى المقرر :تحتوي على الئحة بالمواضيع المتوّفرة،
خاصته.
وترتبط بكل موضوع كتلة المحتويات ّ

مقرر داخل مودل.
َّ .4
كيفية الدخول إلى َّ
يمكنك في أي وقت الدخول إلى أي مقرر من كتلة التنُقل بالضغط على
قائمة مقرراتي وإختيار إسم المقرر.
الدروس واإلختبارات ،كما يمكن للبعض منها أن
تحتوي المقررات على ّ
يحتوي على منتديات وواجبات.
يمكن رؤية رابط المشتركين تحت إسم المقرر .وعند الضغط عليه ،سوف ترى الئحة
بأسماء المعّلمين والطالّب المسجلين في هذا المقرر.

 .4.1كيف تبدأ بقراءة الدرس؟
للدرس أن يحتوي على فيديوهات (يكفي الضغط على الفيديو لمشاهدته) ،نصوص للقراءة ،ملّفات قابلة للتنزيل،
يمكن ّ
ِ
للنقاش.
مقاالت ومنتدى ّ
الدرس.
الدرس ،قم بتوسيع قائمة المواضيع واختر ّ
لبدء قراءة ّ
عند قيامك بذلك ،تظهر كتلة قائمة الدرس لتسهيل التنُقل داخل

الدرس.
ّ

إضغط على إستمر في أسفل الشاشة لإلنتقال إلى الصفحة التالية.
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 .4.2كيف تجيب على مقالة؟
كما ذكرنا سابقاً ،يمكن لبعض الدروس أن تحتوي على مقاالت .يتطّلب هذا النوع من األسئلة اجابات قصيرة من

ويقيمه.
مقطع أو اثنين ليراجعه األستاذ ّ

تتمكن من االنتقال الى الصفحة التالية؛ أدخل جوابك واضغط على قدم.
يتعين عليك أن تجيب على السؤال كي ّ
ّ

 .4.3كيف تسلم النشاط التعليمي؟
يتيح النشاط التعليمي للمعّلِمين أن يجمعوا عملك كطالب فضالً عن مراجعته
الكتيب ،سنكتفي بالتكلّم عن نشاط
وتقييمه ووضع العالمات عليه .وفي هذا ّ
ملف واحد.
تحميل ّ
لتسليم النشاط ،إتبع الخطوات اآلتية:
 إضغط على رابط تسليم تمارين الوحدة تحت قائمة المواضيع
 إضغط على أضف تسليم في صفحة تسليم
تمارين الوحدة

زر إختر ملف.
 إضغط على ّ
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إختر ملف

ثم إضغط على رفع ملف ) (Upload a fileعلى الجانب األيمن لتحميل الملف من جهازك إلى الخادم )(Server

المَلف.
ثم على حمل هذا َ
بعدها إضغط على ( )Choose Fileوإختر الملفّ ،
يتم تحميُله.
أن حجم الملف ال يتخ ّ
تأكد ّ
طى الحجم األقصى وإالّ فلن ّ

 عند اإلنتهاء ،قم بالضغط على زر إحفظ التغييرات (لحفظ الملف).

 في حل أردت تحرير الملف المرفوع يمكنك الضغط على حرر تسليمي
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 لتسليم التمرين عليك الضغط على زر تقديم مهمة

 .4.4كيف تشارك في المنتدى؟
ِّ
يمكن منتدى المناقشة المشاركين من التّواصل خطيا .ويتيح مودل للمعّلِمين بإنشاء منتديات للطالّب وتصميمها.
الدخول إلى مودل لرؤيتها.
كمشترك ،يمكنك تلّقي مشاركات المنتدى عبر البريد اإللكتروني أو عبر ّ
الدخول إلى المنتدى من قائمة المواضيع بالضغط على إسم مجموعة
يمكنك ّ

الحوار .للمشاركة في المنتدى ،إضغط على رابط رد في أسفل الجانب األيمن ثم
اكتب مشاركتك وإضغط على أضف المشاركة للمنتدى.
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للرد على الرسالة األصلَّية

الرد ،يسمح لك مودل بإجراء تغييرات عليه من خالل
الرد على الرسالة األصلية .وبعد إرسال ّ
يمكنك أيضاً ّ

الضغط على رابط حرر وذلك خالل ثالثين دقيقة من بدء عرضه.

رد بعد أن يجيب عليه المستخدمون اآلخرون .كذلك ،يمكنك تحميل ملّفات عبر
مالحظة :ال تستطيع إلغاء أي ّ
يتم
أن حجم الملف ال يتخ ّ
الضغط على زر أضف في قسم ملف مرفقّ ،
تأكد من ّ
ّ
طى الحجم األقصى وإالّ فلن ّ
تحميله.

 .4.5كيف تجيب على إختبار؟
من النشاطات األكثر شيوعاً التى عليك إنجازها داخل مقرر مودل الخاص بك
هو التقييم على شكل إختبار.

الضغط على اسمه من قائمة المواضيع.
يمكنك الدخول إلى اإلمتحان عبر
ّ

المستخدمة أال وهي أعلى عالمة يمكنك
سوف تُزود ببعض التعليمات حول اإلختبار وطريقة وضع العالمات ُ
الحصول عليها في كاّفة محاوالتك.
بأول محاولة لك في إجراء اإلختبار ،إضغط على زر
للبدء ّ
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فيتّم إدخالك إليه.

بإمكانك اإلنتقال إلى أي سؤال داخل اإلختبار عبر إستخدام التنُقل

السريع ) (QUIZ NAVIGATIONفي أعلى الجانب األيسر.
ّ

لحفظ إجابتك ورؤية األسئلة الالحقة (إن ِ
وجدت) ،إضغط على

الصفحة.
التالي في أسفل ّ

إضغط على رابط علم هذا السؤال الموجود بالقرب من السؤال لوضع عالمة مؤقتة عليه.

اضغط على رابط  ..إنهاء المحاولة في ُكتلة ) (QUIZ NAVIGATIONإلنهاء اإلمتحان أو زر  ..إنهاء المحاولة
في أسفل الصفحة.

ِ
محاولتك والذي يسمح لك بمراجعة األسئلة وتُ ِ
ظهر لك خانة
لخص عن
عند القيام بذلك ،سوف يظهر لك ُم ّ
الحالة ،حالة األسئلة التي لم تُ ِجب عليها أو التي وضعت عالمة عليها .اضغط على رقم السؤال للعودة الى
االمتحان.

عندما تضغط على ِزر سلم الجميع وانهي ،تظهر لك رسالة :أنت على وشك إغالق هذه المحاولة .بمجرد إغالقك

لهذه المحاولة لن تستطيع تعديل اجاباتك ،بامكانك عندها إختيار سلم الجميع وانهي أو إلغاء.
عند الضغط على سلم الجميع وانهي ،سوف ترى مراجع ًة لعملِك.
في كتلة ) ،(QUIZ NAVIGATIONتظهر اإلجابات الصحيحة
باألخضر واإلجابات الخاطئة باألحمر .كما تتطّلب بعض األسئلة
عالمة من المعلّم.
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عند الضغط على رابط ) (Finish reviewسوف ترى ملخصاً لمحاو ِ
التك السابقة.

وفي بعض الحاالت ،يمكنك اعادة االمتحان من خالل الضغط على زر إعادة اإلختبار.

 .5معرفة العالمات
لقد شاركت خالل الدرس ببعض األنشطة الخاضعة للتقييﻢ والتي توضع عليها عالمات.
الستخدام دفتر العالمات ،إت ِجه الى الجانب األيسر في ُكتلة مقرراتي الدراسية واضغط
على رابط درجات.
يتم تحميل كتاب العالمات ،سوف ترى تقرير المستخدم.
عندما ّ
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األنشطة التي ِ
يعرض دفتر العالمات كاّفة ِ
وضعت عليها عالمات (الدروس ،المقاالت ،مشاركات المنتدى واإلختبارات)

كل منها ،مدى العالمة ،النسبة ومالحظات األستاذ إن ُو ِجدت.
فضالً عن درجة الطالب في ّ
يمكنك في أي وقت الضغط على أي نشاط ِ
لفتحه وإكمالِه.
ِ
عالماتك بشكل شامل من خالل إختيار تقرير النظرة العامة.
كذلك تستطيع معاينة

 .6خدمة الرسائل عبر مودل؟
تود أن تراسله.
يقدم مودل خدمة المراسلة فُيتيح التواصل المباشر بين المعّلمين والطالّب :يكفي أن تختار المستخدم الذي ّ
ّ

يتم احالة
اذا كان متواجداً على مودل ،سوف تظهر أمامه نافذة تحمل رسالتك ،ويمكنه عندها ّ
الرد مباشرًة وإال فسوف ّ
الرسالة الى بريده االلكتروني.

 .6.1كيف تبعث الرسائل عبر مودل؟
كيفية إرسال الرسائل الى زمالئك بتفصيل أكبر:
تشرح لك الخطوات اآلتية ّ
المقرر الذي أنت
عندما تدخل مودل ،اضغط على رابط المشتركون في ّ
مسجل فيه.
ّ
 .1سوف ترى الشاشة التالية:
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ثم اضغط على رابط رسالة.
 .2اضغط على اسم المستخدم الذي تريد مراسلتهّ ،

 .3أدخل رسالتك واضغط على زر أرسل.

أكتب رسالتك هنا
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 .6.2كيف تق أر الرسائل التي تصلك من المستخدمين اآلخرين؟
الدخول الى حسابك ،يظهر أمامك إشعار بعدد الرسائل الجديدة .إضغط على ايقونة الرسائل لمعرفة المرسل،
عند ّ

ثم إضغط على اسم المرسل لقراءة الرسالة.
ّ

معينة في مودل ،ابحث في أسفل الصفحة عن رابط وثائق مودل لهذه
مالحظة :إذا أردت معرفة المزيد حول صفحة ّ

الصفحة .وعند الضغط عليه ،تفتح أمامك نافذة جديدة تنقلك الى مورد ضخم في .Moodle.org
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