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ـ .1  Moodleتسجیل الدخول ل
ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام  ولیس x.lastnameمستخدما

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

 Turnitinإنشاء مھمة . 2
 :قم باختیار المساق من الصفحة الرئیسیة، كما موضح أدناه -1
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تشغیل ثم على زر  أیقونة اإلعداداتداخل المساق، قم بتشغیل التحریر عن طریق الضغط على  -2
 ، كما موضح أدناه:التحریر

ً  أضفتحت موضوع محدد، قم بالضغط على زر  -3  موضح أدناه: ، كمانشاطاً أو موردا
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 ، كما موضح أدناه:أضفزر اضغط على كنوع نشاط و Turnitin 2 مھمة اختر -4

 
 

  

من حیث المیزات والخصائص حیث یمكنك  Turnitin 2 یختلف نوع مھمة عن مھمةمالحظة: 
وغیرھا من المیزات. ومن أجل  Turnitin 2الحصول على میزة نسبة االقتباس من خالل مھمة 

 تغییر نوع المھمة، سیتعین علیك حذف النشاط وإضافة نشاط آخر.
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  كما موضح أدناه: ،قم بتعیین االعدادات العامة -5
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كنقطة وأدخل الدرجة القصوى التي ترغب في تعیینھا لھذه  الدرجة، احتفظ بنوع الدرجةفي قسم  -6
 كما موضح أدناه: ،المھمة

 كما موضح أدناه: ، قم بتعیین االعدادات1في قسم جزء المھمة  -7
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 في قسم خیارات تقاریر األصالة، قم بالتالي: -8

قم بتغییر "السماح باإلرساالت بعد تاریخ االستحقاق" لـ"نعم"، إن كنت ترغب في السماح  1.8
 للطالب بإرسال المھمات بعد موعد االستحقاق، كما موضح أدناه:

 في حقل تقریر سرعة التكوین: 2.8

سیكون لدى الطالب فرصة واحدة إلرسال المھمة حیث ال یُسمح بتقدیم أكثر من الخیار األول:  •
 مھمة.

الخیار الثاني: لدى الطالب ثالث فرص إلعادة إرسال المھمة وسیتم إنشاء تقریر عن نسبة  •
 ساعة من التقدیم الثالث. 24االقتباس بعد 

 .غیر موصى بھ ویجب تجاھلھالخیار الثالث:  •

" و المخزونةفحص مقابل مستندات الطلبة " و "حفظ مستندات الطلبة"خیارات یجب ترك  3.8
 :، كما موضح أدناهكما ھماإلنترنت"  مقابل"التحقق 

مرسلة ألنھ لن یتم حذفھا من قاعدة بیانات  Turnitinبحذف أي ورقة  للمحاضرینال یُسمح مالحظة: 
Turnitin  وإذا أعاد الطالب إرسال المھمة، فسیتم مقارنتھا بالورقة المحذوفة وستؤدي إلى نسبة

 أعلى. اقتباس
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، فاحتفظ بـ "التحقق من االلكترونیةإذا كنت ترید مقارنة مھمة الطالب بالمجالت والمنشورات  4.8
  نعم" كما موضح أدناه:" كـ"الدوریات والمنشورات المجالت،

أخرى، فقم الكترونیة تعیین الطالب بمواد أثناء مقارنة  المراجع استثناءإذا كنت ترغب في  5.8
  :" إلى "نعم"، كما موضح أدناهالمراجع استثناءبتغییر "

الكترونیة أثناء مقارنة مھمة الطالب بمواد  استثناء نصوص االقتباساتإذا كنت ترغب في  6.8
  " إلى "نعم"، كما موضح أدناه:استثناء نصوص االقتباساتأخرى، فقم بتغییر " 

عني "استبعاد التطابقات الصغیرة" أنھ یمكنك استبعاد أجزاء صغیرة من نفس المورد في مھمة ی 7.8
٪ فقط، كما موضح 2-1. یوصى بالسماح بنسبة ىاألخر ةاإللكترونی الطالب أثناء مقارنتھا بالمواد

  أدناه:

٪ من نفس 19في المائة لیتم استبعادھا، فعندھا إذا قام الطالب بنسخ  20إذا قمت بإدخال  مثال:
ذلك ولن یقوم بوضع عالمة علیھ. لذلك، من األفضل  Turnitinالمورد في مھمتھ، فسوف یتجاھل 

٪. مع مالحظة أن ھذه ھي النسبة المئویة المسموح بھا من كل مصدر ولیست النسبة 2-1إدخال 
 اإلجمالیة المسموح بھا من جمیع المصادر. المئویة

 إذا كنت ترغب في تقیید الوصول للمھمة، یرجى الرجوع إلى دلیل تقیید الوصول. -9

 اضغط على زر الحفظ.بمجرد االنتھاء من جمیع الخطوات المذكورة أعاله،  -10
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 (rubric)عیار القیاسي الم وتوصیل إضافة. 3
یمكن استخدام المعیار القیاسي لتقییم عمل الطالب بناًء على معاییر ومقاییس محددة. یمكنك إضافة 

 اتخیارفي قسم  معالج المعیار القیاسي عن طریق الوصول إلى Turnitinالمعیار القیاسي لمھمة 
 أثناء إنشاء المھمة، كما موضح أدناه: عالمات الدرجات

 المعیار القیاسي:ھناك طرق متعددة إلضافة 

 أنشئ معیار قیاسي 1.3
 إلنشاء معیار قیاسي یرجى اتباع الخطوات التالیة:

 قم بالضغط على معالج المعیار القیاسي، كما تم التوضیح أعاله. -1

 ، كما موضح أدناه:زر اإلنشاءثم على  أیقونة الخیاراتقم بالضغط على  -2
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 قم بتعدیل المعیار القیاسي كالتالي: -3
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 معیار قیاسي استیراد 2.3
 ”xlsx.“أو  ”xls.“أو  ”rbc.“بھیئة الستیراد المعیار القیاسي من جھازك، تأكد من أن الملف متواجد 

 ثم اتبع الخطوات التالیة:

 قم بالضغط على معالج المعیار القیاسي، كما تم التوضیح مسبقاً. -1

 ، كما موضح أدناه:استیرادثم اضغط على زر  التصدیر\االستیراداضغط على زر  -2

نموذج  تحمیلبالضغط على زر النموذج  تحمیلإذا لم یكن لدیك ملف في متناول یدك، یمكنك  -3
، حسب الحاجة، ثم احفظھا Microsoft Excelباستخدام  التفاصیل، كما موضح أدناه. امأل للمثال

 ".xlsx" أو ".xls" أو ".rbcبتنسیق ".

، كما موضح أدناه، أو عن طریق سحب اختر الملفاتبالضغط على زر حدد الملف من جھازك  -4
 الملف وإسقاطھ في المساحة البیضاء.
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3.3  ً  تعدیل معیار قیاسي تمت إضافتھ مسبقا
 المضافة مسبقًا باتباع الخطوات التالیة: المعاییر القیاسیةیمكنك العثور على قائمة 

 قم بالضغط على معالج المعیار القیاسي، كما تم التوضیح مسبقاً. -1

ثم ستتمكن من عرض قائمة المعاییر القیاسیة التي تم إنشاؤھا  أیقونة الخیاراتقم بالضغط على  -2
 مسبقاً في نھایة القائمة، كما موضح:

 
 

 

 

 

 

  

یمكنك تعدیل المعیار القیاسي فقط إذا لم یكن مالحظة: 
تكرار مرفقًا بمھمة. إذا لم تتمكن من تعدیلھ، فاضغط على زر 

 من لقائمة الخیارات ثم قم بتعدیلھ وحفظھ. ھذا المعیار
 

 یرجى قراءة القوانین التالیة الستیراد المعیار القیاسي:مالحظة: 
 یجب أن یكون المعیار في جدول البیانات نفس الموازین كما في الصف األول.•
 یكون المعیار في ذو نفس المعیار في الحقل األول.یجب أن •
 یمكن احتواء وصف المعیار.•
 رمز أو أقل. 13عنوان المعیار یجب أن یتكون من •
 قیمة. 20المعیار في الصفحة ال یمكن أن یحتوي على أكثر من •
 صف معیاري. 50المعیار في الصفحة ال یمكن أن یحتوي على أكثر من •
نموذج \م التسجیل للمعیار، یرجى إضافتھ باستخدام إدارة الموضوعإذا كنت ترغب في استخدا•

 بعد التورید.
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 توصیل معیار قیاسي 4.3
من القائمة المنسدلة في قسم باختیار المعیار القیاسي  Turnitinوصیل لمعیار القیاسي بمھمة تیمكنك 

  خیارات عالمات الدرجات، كما موضح أدناه:

 عرض تقریر االقتباس وتقدیم التغذیة الراجعة. 4
 Feedback Studioلـ، تحتاج إلى الوصول لعرض تقریر االقتباس ولتقدیم التغذیة الراجعة للطالب

 باتباع الخطوات التالیة: 

 .Moodleداخل المساق في  Turnitinعلى مھمة قم بالضغط  -1

 ستالحظ نسبة االقتباس في نفس الصف.ة، كما موضح أدناه. \اختر مھمة الطالب -2
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كما موضح أدناه، مع مالحظة أنھ سیتم توفیر مزید من التفاصیل  Feedback Studioیتم عرض 
 في األقسام الفرعیة التالیة.
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 إضافة مالحظاتك (التغذیة الراجعة) 1.4
ة. یوجد عدة طرق \متوفرة للطالبفي ھذا القسم كیفیة إضافة مالحظاتك، مع العلم أنھا ستكون ستتعلم 

 إلضافة المالحظات (التغذیة الراجعة):

 QuickMarksإضافة الـ 1.1.4

یتیح لك ھذا الخیار إنشاء مكتبة من المالحظات التي قد تكون قابلة للتطبیق، في مناسبات متعددة، على 
 المتعددة. المھماتالعدید من الطالب، عبر 

 وإضافتھا لمكتبتك QuickMarksإنشاء الـ 1.1.1.4

 :لمكتبتك QuickMarksیوجد طریقتین إلضافة الـ

 (من اللوحة الجانبیة)، كما موضح أدناه: QuickMarksأضفھا من إدارة  -1
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  بإضافة عنوان ومجموعة خاصة بھ، كما موضح أدناه: QuickMarkأضف تعلیق وحولھ إلى  -2
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 على الصفحة QuickMarkإضافة  2.1.1.4

 إلى جزء من النص أو إلى المھمة كاملة: QuicMarksیمكنك إضافة الـ

ونة قأیللمھمة كاملة، قم بالضغط على الصفحة واختر  QuickMarksإلضافة الـ -1
 ، كما موضح أدناه:من أداة وضع العالمات QuickMarksالـ

 QuickMarksالـ ونةقأیلجزء من النص، قم بتحدید النص، ثم اختر  QuickMarksإلضافة الـ -2
  ، كما موضح أدناه:من أداة وضع العالمات

 من ھذا المكان، كما موضح أدناه: QuickMarkیمكنك إضافة تعلیق أو حذف الـ
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 من اللوحة الجانبیة QuickMarkإضافة  3.1.1.4

ً إضافة الـ من اللوحة الجانبیة حیث یمكنك البحث من خالل جمیع  QuickMarksیمكنك أیضا
 المتوفرة في حسابك. للقیام بذلك قم باتباع الخطوات التالیة: QuickMarksالـ

، كما QuickMarksأیقونة الـمن اللوحة الجانبیة بالضغط على  QuickMarksقم بفتح الـ -1
 موضح أدناه:

سیتم عرض المجموعة الحالیة في اللوحة الجانبیة، كما موضح أدناه. یمكنك استخدام مربع البحث  -2
  محدد. QuickMark للعثور على

الذي ترغب في استخدامھ، قم بسحبھ وإسقاطھ على الجزء ذي  QuickMarkبمجرد العثور على  -3
 .المھمةالصلة من 
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 ملخص التغذیة الراجعةإضافة  2.1.4

 موجزة تنطبق على المھمة بالكامل باتباع الخطوات التالیة:تغذیة راجعة  یمكنك إضافة

في شریط التنقل،  الرمز الخاص بھاالموجزة عن طریق تحدید للتغذیة الراجعة افتح اللوحة الجانبیة  -1
 كما موضح أدناه:

 دقائق، أو كتابتھا كنص، كما موضح أدناه: 3یمكنك تسجیل مالحظاتك كصوت، بحد أقصى  -2
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 درجة بناًء على المعیار القیاسيإضافة  2.1.4

ا إلى المعاییر  المرسلة لمھمة، یمكنك تقدیر المھمةبا وصلھغیر قیاسي تم إذا كان لدیك معیار  استنادً
 والمقاییس الخاصة بالمعیار باتباع الخطوات التالیة:

في شریط التنقل، كما  الرمز الخاص بھعن طریق تحدید للمعیار القیاسي افتح اللوحة الجانبیة  -1
 موضح أدناه:

 الحاجة وكما موضح أدناه: اضبط مقاییس كل معیار حسب -2
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، كما موضح الدرجة، لعكس ذلك في تطبیق على الدرجة اضغط على زربمجرد االنتھاء من القیاس،  -3
 أدناه:

 

  

ً یمكنك مالحظة:   .إدخال أو تعدیل الدرجة یدویا
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 عرض تفاصیل التشابھ 2.4
وتقسیمھا إلى المصادر، وستتعلم أیضاً كیفیة ستتعلم في ھذا القسم كیفیة عرض نسبة االقتباس بشكل عام 

ضبط عوامل التصفیة واإلعدادات التي قد تؤثر على نسبة االقتباس، مع مالحظة أن توفر نسبة االقتباس 
 للطالب تعتمد على إعدادات المھمة.

 عرض نسبة االقتباس بشكل عام 1.2.4

في شریط التنقل، كما  لرمز الخاص بھااعن طریق تحدید لنسبة االقتباس افتح اللوحة الجانبیة  -1
 موضح أدناه:

 انقر على مصدر معین لعرض النص المحدد في المھمة المأخوذة منھ، كما موضح أدناه: -2
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 عرض جمیع المصادر 2.2.4

 باتباع الخطوات التالیة: االقتباسنسبة  أدت إلىیمكنك عرض جمیع المصادر التي 

في شریط التنقل، كما  الرمز الخاص بھاعن طریق تحدید لجمیع المصادر افتح اللوحة الجانبیة  -1
 موضح أدناه:

على مصدر معین لعرض النص المحدد في المھمة المأخوذة منھ، كما موضح أدناه. یمكنك  اضغط -2
 .معینالمختلفة المرتبطة بھا، إذا كانت متوفرة؛ ویمكنك استبعاد مصدر  صفحات الویبحتى عرض 
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 ضبط عوامل التصفیة واإلعدادات 3.2.4

 یمكنك ضبط عوامل التصفیة واإلعدادات التي أدت إلى نسبة االقتباس باتباع الخطوات التالیة:

في شریط  الرمز الخاص بھاعن طریق تحدید عوامل التصفیة واإلعدادات لافتح اللوحة الجانبیة  -1
 التنقل، كما موضح أدناه:

یمكنك ضبط اإلعدادات كاستبعاد االقتباسات، وقائمة المراجع، الخ، كما موضح أدناه، ثم الضغط  -2
 .التغییرات تطبیقعلى زر 

 .ولكنھا لیست بالضرورةقد تتغیر نسبة االقتباس بعد ضبط عوامل التصفیة واإلعدادات، مالحظة: 
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 عرض المصادر المستبعدة 4.2.4

بتحدید  للمصادر المستبعدةیمكنك عرض المصادر المستبعدة واستعادتھا من خالل فتح اللوحة الجانبیة 
في شریط التنقل، كما موضح أدناه، ثم تحدید المصادر التي ترغب في استعادتھا (أو  الرمز الخاص بھا

  استعادة جمیع المصادر).
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 تنزیل الملف والتقریر 3.4
 ما یلي: بتنزیلوالذي یسمح لك  ،موضح أدناهال، تنزیلفي اللوحة الجانبیة، یوجد زر 

یتضمن المھمة، مع تعلیقاتك، وتقریر األصالة،  PDFملف  تنزیل العرض الحالي: ستتمكن من تنزیل -1
 .والمعیار القیاسي، GradeMarkوالمصادر األولیة، وتقریر 

والمعرف  االرسالوتفاصیل الملف وتاریخ معد االرسال ھذا  PDFالـیتضمن ملف  إیصال رقمي: -2
 وما إلى ذلك.

 .Moodle مھمة ھذا ھو الملف األصلي الذي قام الطالب بتحمیلھ في ملف المرسل األصلي: -3

 رسالعرض معلومات اإل 4.4
: معّرف بعرض، الموضح أدناه، والذي یسمح لك معلومات اإلرسالفي اللوحة الجانبیة، یوجد زر 

 ، وتفاصیل أخرى.الملف وحجم وامتدد، وعدد الكلمات والصفحات، واسم اإلرسال ، وتاریخاإلرسال
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 تحمیل تقریر درجات الطالب. 5
 یمكنك تحمیل تقریر درجات الطالب باتباع الخطوات التالیة:

 .Moodleداخل المساق في  Turnitinقم بالضغط على مھمة  -1

 إلجراء ما یلي: ابحث عن عمود التصدیر، Part 1في قسم  -2
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