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Moodle  إنشاء بیئات تعلیمیة مخصصة جامعة عجمان ھي خدمة إلكترونیة تتیح ألعضاء ھیئة التدریس في
واالختبارات  في كل فصل دراسي، حیث یمكنھم تحمیل مواد المحاضرات وإنشاء أنواع مختلفة من المھام للمساقات

یوفر ھذا الكتیب إجراءات خطوة بخطوة لمیزة "النسح االحتیاطي واسترجاع المساقات"  والمیزات التفاعلیة األخرى.

 في ھذه الخدمة اإللكترونیة.
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 مكتب تكنولوجیا المعلومات
helpdesk@ajman.ac.ae   

لة 6500 7056500-06 أو تحوی  
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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب تكنولوجیا  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة بأي شكل من  المعلومات في جامعة عجمان، ً كلیا ولھذا یمنع منعا

   .دون موافقتھا األشكال
  

  2011-2010معة عجمان. محفوظة لمكتب تكنولوجیا المعلومات، جا حقوق الطبع
  2020فبرایر  20 ،الخمیس تاریخ اإلصدار: 

  
  2   النسخة
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 تسجیل الدخول .1
ً اسم المستخدم  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام   ولیسx.lastname(مثال: أدخل مستخدما

x.lastname@ajman.ac.aeوكلمة المرور (. 

 . النسخ االحتیاطي واسترجاع المساقات2
التي قمت بإنشائھا في الفصول ارد المساقات دراسي، ستحتاج إلى استعادة موفي بدایة كل فصل 

من الفصل الدراسي  للمساقاتللقیام بذلك، ستحتاج أوالً إلى إجراء النسخ االحتیاطي  الدراسیة السابقة.

 السابق ثم استعادتھا في الفصل الدراسي الحالي، باتباع الخطوات التالیة.
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 للمساقاتالنسخ االحتیاطي  1.2

إلى قسم الخط الزمني وتصنیف المقررات في الصفحة الرئیسیة، انتقل لألسفل للوصول  -1

  الدراسیة، كما موضح أدناه:

واختر المساق الذي  الماضيثم اضغط على زر تصنیف المقررات الدراسیة، اضغط على زر  -2

 تود إجراء النسخ االحتیاطي لھ، كما موضح أدناه:
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كما نسخة احتیاطیة، ، ثم اضغط على زر عالمة الترس، اضغط على المساقبعد الضغط على  -3

 موضح أدناه:

للقیام بالنسخ االحتیاطي. أو إذا كنت ترغب في تعدیل  اضغط على زر القفز إلى الخطوة النھائیة -4

، كما التالياألجزاء المختلفة لتضمینھا أو استبعادھا من النسخ االحتیاطي، قم بالضغط على زر 

 موضح أدناه:
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قبل القیام بالنسخ  التاليإذا أردت تعدیل األجزاء المختلفة من المساق من خالل الضغط على زر  -5

االحتیاطي (كما موضح أعاله)، فستظھر لك الصفحة الموضحة أدناه للسماح لك باختیار أو 

النسخ  تضمینھا فيإلغاء اختیار الموارد الخاصة بالمساق. بمجرد اختیار الموارد المراد 

. الشكالن أدناه تنفیذ النسح االحتیاطي، ثم اضغط على زر التالي، اضغط على زر االحتیاطي

 یوضحان الخطوات.
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 ، كما موضح أدناه:استمراضغط على زر  -6
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مالحظة: بمجرد االنتھاء من الخطوات المذكورة أعاله، ستظھر لك الصفحة الموضحة أدناه، یرجى 
 تجاھل ھذه الصفحة ألنھ ال یوجد شيء آخر مطلوب منك إلكمال النسخة االحتیاطیة
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 استرجاع المساقات 2.2

 ، كما موضح أدناه:صفحتي الرئیسیةاضغط على زر  -1

موارده، والمتاح  لمراد استرجاعاضغط على زر تصنیف المقررات الدراسیة، ثم اختر المساق ا -2

 تحت قسم الفصل الدراسي الحالي، كما موضح أدناه:

 



10 
 

كما موضح استرجاع، ، ثم اضغط على زر عالمة الترسبعد الضغط على المساق، اضغط على  -3

 أدناه:

في قسم "مساحة نسخة االحتیاط الخاصة بالمستخدم"، اختر المساق المراد استرجاع موارده من  -4

، كما موضح أدناه. مع مالحظة أن اسم الملف یعتمد على اسم استرجاعخالل الضغط على زر 

 المقرر والفصل الدراسي.

 ، كما موضح أدناه:استمرستظھر لك صفحة بجمیع التفاصیل. انتقل لألسفل واضغط على زر  -5
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النسح االحتیاطي في ھذا المقرر"، ثم  ، تأكد من اختیار "ادمجتحت قسم "استعادة لھذا المقرر" -6

 اضغط على زر استمر، كما موضح أدناه:

 ، كما موضح أدناه:التاليفي صفحة "استرجاع االعدادات"، اضغط على زر  -7

 مرة أخرى، كما موضح أدناه: التالياضغط على زر  -8
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 ، كما موضح أدناه:القیام بعملیة االسترجاعوأخیراً، اضغط على زر  -9

 .استمربمجرد انتھائك من االسترجاع، سیظھر لك االشعار الموضح أدناه. اضغط زر  -10

بعد استرجاع موارد المساق، قم بإخفاء وعرض الموارد وتغییر مواعید المھام  مالحظة:
 واالختبارات بحسب الحاجة.
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