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

 .موافقتھا دون األشكال
 

2010. عجمان جامعة المعلومات، تكنولوجیا لمكتب محفوظة الطبع حقوق -2011  
 

 2020 مایو 19 ،االثنین: اإلصدار تاریخ
 

 1.0 النسخة
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 تسجیل الدخول .1
ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام   ولیسx.lastnameمستخدما

x.lastname@ajman.ac.ae.وكلمة المرور ( 

 بمجرد تسجیل الدخول، سترى جمیع اإلعالنات الشائعة في الصفحة الرئیسیة.

 . الوصول إلى المساقات2
"، كما موضح أدناه، وسترى قائمة مقرراتي الدراسیة" على اضغطالخاصة بك،  المساقات للوصول إلى

على  الضغطالفصل الدراسي الحالي. یمكنك  خالل Bannerالتي تم تعیینھا لك في نظام  المساقات

 .ترغب في العمل علیھ الذي المساق
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  Moodle میزات. 3
 :ساقاتككل مفي  أدناهیمكنك القیام باألنشطة المذكورة 

 نشر إعالن للطالب. .1

 تحمیل المواد التعلیمیة والمصادر التعلیمیة. .2

 إضافة موارد ككتب وملفات. .3

 انشاء مھمة. .4

 إنشاء اختبار. .5

 انشاء استبیان. .6

التواصل مع الطالب من خالل المحادثات أو عن طریق إرسال رسائل للطالب أو تلقي رسائل  .7

 منھم.

 أخرى. .8

عالن، أو اإل، إضافة نشاط مثل القسم(مواضیع)، یمكنك تعدیل اسم  أقسامإلى  المساقتنقسم صفحة 

 تحمیل الملفات، أو إنشاء مھمة أو اختبار.

 إضافة اإلعالنات 1.3
 التالیة:، اتبع الخطوات لمساق معینإلضافة إعالن 

 ، كما موضح أدناه:Announcements زر على اضغط، المساقداخل  -1

  كما موضح أدناه: ،موضوع جدید زر أضف على اضغط -2

 .ھذا القسملمھمات في اإلعالنات، وتحمیل الملفات، وإنشاء اإضافة شرح تم یس: مالحظة
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 أدخل الموضوع والرسالة وأي مرفقات (حسب الحاجة). -3

یمكنك إخطار الطالب باإلعالن من خالل بریدھم اإللكتروني بدون أي تأخیر، كما موضح أدناه.  -4

 .لزم األمر نإ اإلعالندقیقة إلرسالھ حتى تتمكن من التعدیل على  30وإال، فسیستغرق األمر 

، كما موضح أدناه. عرضاللزم األمر، باختیار تاریخ ووقت بدایة ونھایة  ناختر فترة العرض، إ -5

ً اإلعالن  فسیبقى ،ذلك بتفعیلمع مالحظة أنھ إذا لم تقم   .للطالب طوال الفصل الدراسي متاحا

 أسفل الصفحة لنشر اإلعالن. مع مالحظة أن سیتم إرسال أضف المشاركة للمنتدىعلى زر  اضغط -6

 .المساقاإلعالن إلى البرید اإللكتروني للطالب المسجلین في 

 الملفات تحمیل 2.3
تشغیل ثم على زر  أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بتشغیل التحریر عن طریق الضغط على  -1

 ، كما موضح أدناه:التحریر
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حدد أي نوع من الملفات واسحبھ إلى القسم الذي ترید تضمینھ فیھ. فیما یلي مثال لسحب ملف من  -2
 .1سطح المكتب إلى الموضوع 

 إنشاء المھمات 3.3
تشغیل ثم على زر  أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بتشغیل التحریر عن طریق الضغط على  -1

 ، كما موضح أدناه:التحریر

ً تحت موضوع محدد، قم بالضغط على زر  -2  ، كما موضح أدناه:أضف نشاطاً أو موردا
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 ، كما موضح أدناه:أضفعلى زر  واضغطكنوع نشاط  المھمةاختر  -3

 التي قد تكونفي اإلعدادات العامة حدد اسم المھمة والوصف، إذا لزم األمر، وقم بتحمیل أي ملفات  -4
 مفیدة للطالب في المھمة.
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 في قسم اإلتاحة، اضبط اإلعدادات كما یلي: -5

6 
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 ، اضبط اإلعدادات كما یلي:Submission Typeالـفي قسم  -6
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 ، اضبط اإلعدادات كما یلي:Submission Settingsالـفي قسم  -7

 .حفظ والعودة إلى المقررزر  اضغط علىبمجرد االنتھاء من جمیع اإلعدادات،  -8
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 میزات أخرى 3.4

 عرض جدولك الدراسي 1.4.3
 ، كما موضح أدناه:Moodleیمكنك عرض جدولك للفصل الدراسي الحالي من خالل 

 Collectionالوصول إلى قسم  2.4.3
ھو منطقة مخصصة لجمیع اإلرشادات المتعلقة بالخدمات اإللكترونیة  Moodleفي  Collectionقسم 

للجامعة، مشیراً إلى أن جمیع المستندات متوفرة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة. یمكنك الوصول إلى قسم 
Collection:كما ھو موضح أدناه ، 

 الدعم الفني معتواصل  3.4.3
 ، فیمكنك التواصل مع خدمة الدعم الفني من خالل Moodleاكل فنیة فيإذا كنت تواجھ أي مش
Moodle Support  كما موضح أدناه. ال تنس تقدیم جمیع التفاصیل لمشكلتك (أي تفاصیل المساق ،

ولقطات الشاشة وما إلى ذلك). مع مالحظة أن سیتواصل موظف من مكتب تكنولوجیا المعلومات معك 
 .اإللكتروني الخاص بالجامعةمن خالل عنوان البرید 
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