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شرح و استخدام منصة التعليم االلكتروني –
 E-learningللمدرس -رفع المادة التعليمية عليها

الجزء األول

Dr. Tariq Bishtawi

 .1الدخول الى موقع الكلية الرسمي http://auct.edu.jo :ثم الضغط على ايقونة
التعليم اإللكتروني في الصفحة الرئيسية.

 .2االنتقال مباشرة الى موقع التعليم االلكتروني ()http://elearning.auct.edu.jo/moodle
لتسجيل دخول المستخدم (مدرس او طالب) بالضغط على ايقونة .log in

 .3تسجيل الدخول للمستخدم بادخال االسم و كلمة المرور التي زودكم بها قسم
الحاسوب في الكلية ثم الضغط على الزر .Log in
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 .4الدخول الى الصفحة الرئيسية للمستخدم (المدرس) :هذه الصفحة تعرض لنا جميع
المساقات الدراسية الخاصة به التي قام بتدريسها او سيقوم بتدريسها في الفصل الحالي المدرجة
تحت اسمه ,وكذلك تعرض المخطط الزمني للمساقات والشعب ( , )Timelineكما يمكن للمدرس
تغيير اللغة الى العربية من خالل االيقونة  Englishأعلى الشاشه على اليمين حسب رغبة
المستخدم ,وتسمى هذه الصفحة ايضا "دفة القيادة  ,"Dashboard -كما هو موضح في الصورة
ادناه:

 .5البحث عن المساقات الدراسية في الموقع :للبحث عن اي مادة او مقرر على الموقع
نذهب على ايقونة "صفحة الموقع "Site home -ثم ندخل اسم المادة او المساق ونضغط على
الزر " اذهب –  "GOللبحث عن المادة المطلوبة .كما في الصورة ادناه:
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 .6تحرير الملف الشخصي للمستخدم :لتعديل المعلومات الشخصية للمدرس ,من القائمة
التي تقع تحت اسم المستخدم مباشرة نختار "نبذة شخصية –  "Profileو التي تنقلنا الى صفحة
البيانات الشخصية للمدرس.

 يمكن من خالل هذه الصفحة تعديل او اضافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدماو تحديث السيرة الذاتية ,مثل :االسم وكلمة المرور و البريد االلكتروني وتحميل
الصورة الشخصية وغيرها الكثير من البيانات ,وكذلك يمكننا من خاللها الحصول على
بعض تقارير المساقات التي تخصني او تقارير تخص الطلبه المسجلين في مساقاتي مثل:
درجات االمتحانات و الواجبات.
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 .7تحرير المقرر الدراسي :بعد اختيار المساق المطلوب من الصفحة الرئيسية (دفة القيادة
 )Dashboard-و هنا قد اخترنا على سبيل المثال ,مساق اساسيات الشبكات كما هو موضح ادناه:

بعد الدخول الى رابط المقرر يجب تشغيل التحرير للمقرر الدراسي حيث نضغط على
اعلى الصفحة على اليسار ,فتظهر قائمة االعدادات فنختار منها
زر االعدادات
اوال "تشغيل التحرير –  "Editing onكما في الصورة:
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 .8اضافة محتوى تعليمي :يتم اضافة ملفات المادة المقررة او رابط الملف على شكل
مواضيع ( )Topicsحيث انه بعد تشغيل التحرير يمكن تغيير اسم الموضوع او رقمه ثم اضافة
المحتوى بالضغط على الرابط "اضف نشاطا او موردا" Add an activity or resource -
ستظهرقائمة بأنواع النشاطات التي يمكن اضافتها الى الموضوع.

نختار احدى الخيارات في القائمة حسب المطلوب وليكن " ملف – "Fileثم نضغط " اضف-
 "Addكما في الصورة:

بعد ذلك نقوم بكتابة اسم الملف و
الوصف و من ثم ارفاقه تحت اسم
الموضوع المطلوب باختيار الملف من
موقعه على الجهاز او سحبه من مكانه
الى المكان المحدد اسفل الصفحة كما في
الصورة ادناه ,هذا ويمكننا اضافة اكثر
من ملف الى نفس الموضوع ,بشرط ان
ال يزيد حجم الملف عن  200ميجابايت.

Dr. Tariq Bishtawi

اخيرا يتم حفظ الملف او الملفات في الموضوع المحدد بالضغط على الزر "حفظ والعودة الى
المساق "Save and return to course -او "حفظ و معاينه"Save and display -
الموجوده اسفل الصفحة كما في الصورة:

فيظهر الملف داخل الموضوع المحدد بالشكل التالي:
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 .9تحرير محتوى الموضوع :يمكن تغيير محتوى الموضوع المحدد باضافة ملفات او
حذفها او تغيير اسم الموضوع ,و يتم ذلك من خالل الضغط على زر االعدادات في الزاوية
اليسرى اعلى الصفحة ثم اختيار "تغيير اإلعدادات –  "Edit settingsللرجوع الى الصفحة
السابقة كما في الصورة:

 .10اضافة رابط الكتروني :يمكن اضافة روابط الكترونيه لمقاطع فيديو او محاضرات
مسجله من مواق او تطبيقات مثل "التيمز" ,ويتم ذلك بالضغط اوال على الرابط "اضافة نشاط او
مورد "Add an activity or resource -تحت الموضوع المحدد ثم اختيار "رابط الكتروني –
 "URLمن الخيارات في القائمة التي تحتوي على عدة مصادر ونشاطات والضغط على الزر
اضافة ,كما في الشكل التالي:
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 بعد ذلك يتم تعبئة اسم الرابط  ,ثم الرابط االلكتروني من موقع خارجي ,يمكن كذلكاضافة وصف للرابط المطلوب أو تركه فارغا كما في الصورة.
 اخيرا يتم حفظ الرابط في الموضوع المحدد كما فعلنا في حفظ الملفات المرفقه بالضغطعلى الزر "حفظ والعودة الى المساق" او "حفظ و معاينه" الموجوده اسفل الصفحة:
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 .11التعديل السريع ألسماء المواضيع :بعد تفعيل وظيفة "تشغيل التحريرTurn -
 "editing onللصفحة يمكن تعديل اي عنوان موضوع نريد نعديله بمجرد الضغط على
العالمه

بجانب اي اسم موضوع او ملف او رابط كما في الصورة:

ثم نجري التعديل المناسب بكتابة االسم الجديد ,ثم نضغط على المفتاح  enterلحفظ
التغييرات كما في الصورة:
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شرح و استخدام منصة التعليم االلكتروني –
 E-learningللمدرس -انشاء االمتحانات
االلكترونية

الجزء الثاني

Dr. Tariq Bishtawi

 .1انشاء امتحان قصير :Quiz
بعد الدخول الى المقرر الدراسي المطلوب اضافة امتحان اليه ,يجب اوال تشغيل التحرير
كما تعلمنا في الجزء
" "Turn editing onبالضغط على زر االعدادات
االول ,ليظهر الرابط " اضافة نشاط او مورد " Add an activity or resource -اسفل
كل موضوع في الصفحة ,بعد الضغط عليه تظهر قائمة تحتوي على عدة مصادر
ونشاطات فنختار منها الخيار "اختبار  "Quiz-ثم نضغط على االيقونة "اضافة"Add -
الضافته  ,كما في الشكل التالي:

 يتم كتابة اسم االمتحان في الصفحة التي ظهرت ,ومالحظات للطالب في خانة "الوصف–  "Descriptionان وجدت ,كما يتم تحديد تاريخ ووقت بداية االمتحان تماما في خانه
"التوقيتات ,"Timing -ووقت انتهائه اي الوقت المتاح لتقديم االمتحان ,و مدة االمتحان
في خانة " الوقت المحدد –  ."Time limitكما يتم تحديد ماذا يحصل عند انتهاء وقت
االمتحان ,ويكون عادة انه يتم اغالق االمتحان وارسال اجابات الطالب وحفظها حتى لو لم
يكمل جميع االسئله "المحاوالت الجارية يتم تسليمها تلقائياautomatically -
 "submitted are attempt openكما في الصورة التالية:

Dr. Tariq Bishtawi

 نستكمل اعدادات االمتحان الضرورية مثل تحديد عالمة النجاح ,و تحديد عدد المحاوالتالمسموح للطالب اجراءاها لتسليم االمتحان فمثال يمكن السماح للطلب بمحاولتين لتسليم
اإلجابات "المحاوالت المسموح بها  "allowed attemptوعدد االسئلة التي تظهر في
كل صفحة "صفحة جديدة ,"New page-اما باقي االعدادات فتبقى كما هي تلقائيه ,اال
اذا توجب تغييرها لسبب ما.
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 اخيرا يتم حفظ اعدادات االختبار في الموضوع المحدد كما فعلنا في حفظ الملفات المرفقهبالضغط على الزر "حفظ والعودة الى المساق" او "حفظ و معاينه"save and display-
الموجوده اسفل الصفحة.

 اضافة اسئلة الى االمتحان:بعد حفظ االعدادات ,تظهر الصفحة التالية  ,ثم يتم الضغط على ايقونة "تحرير
االختبار  "Edit quizللبدء بإدخال األسئلة وتحديد طريقة االدخال وتحديد العالمات وتجهيز
االمتحان كما في الشكل:

 يتم اختيار اضافة سؤال جديد ,ويكون ذلك اما من بنك أسئلة "from question bank-مجهزمسبقا للشعبة  ,او إضافة "سؤال جديد مباشرة "New Question -من القائمة "اضافة,"Add -
يمكن للمدرس تفعيل خاصية "خلط االسئلة "Shuffle-من نفس الصفحة ,كما يمكن تحديد عالمة
االمتحان الكلية في الخانة "الدرجة القصوى "Maximum grade-كما في الشكل:
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 تظهر بعد ذلك قائمة بأنواع األسئلة الممكن اضافتها ,حيث يتم اختيار نوع السؤال (صح/خطأ,متعدد االختيارات ,سؤال مقالي  ,اجابة قصيرة ...الخ) والضغط على ايقونة "اضافة."Add-

 بعد اختيار النوع"صح/خطأ-
"True/False
من القائمة السابقة,
يتم تحديد اسم
السؤال و ادخال
نص السؤال
وعالمته ,ثم يتم
تحديد االجابة
الصحيحة وهي
اما "صح"True-
او "خطأ"False-
لهذا النوع من
األسئلة.

 اخيرا يتم حفظ السؤال بالصغط على ايقونة "حفظ التغييرات "Save changes -واالنتقال الىالسؤال التالي الستكمال اضافة األسئلة.
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 اما اذا اخترنا اضافة سؤال من النوع "متعدد االختيارات " Multiple choice-فيتم ايضاتحديد اسم السؤال و كتابة نص السؤال والعالمة في الخانات المخصصة لها ,ثم يتم ادخال
الخيارات للسؤال المدخل ,و تحديد االجابة النموذجية بوضع "العالمة"%100 = Grade -
عند الخيار الصحيح ,اما باقي الخيارات فتبقى العالمة "بال "None -كما يلي:

 وهكذا الى أن يتم اضافة جميع االسئلة المطلوبة.Dr. Tariq Bishtawi

 بعد اضافة االسئلة يمكن التحكم بعالمات االسئلة بتعديل عالمة السؤال المطلوب ,وكذلكتحديد العالمة الكلية لالختبارفي خانة "الدرجة القصوى –  "Maximum gradeثم
الضغط على االيقونة "حفظ ."Save -

 بعد االتتهاء من اعداد االمتحان وإدخال كافة األسئلة  ,يظهر اإلمتحان للطالب ضمن الموعدالمحدد و اليفتح إال عند بدء تاريخ فتح اإلمتحان حسب ما تم تحديده, ,وعندها يمكن للطالب البدء
بتقديم االمتحان بالضغط على ايقونة "محاولة االمتحان اآلن"
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Attempt quiz now-ثم على ايقونة "ابدأ المحاولة  "Start attemptكما في الصورة التالية:

إعداد :د .طارق البشتاوي
مسؤول قسم الحاسوب
ومنسق التعليم االلكتروني/
الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا
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