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ون E-Learningالتعليم اإللكتر

وإيصالليميالتعالمحتوىتقديمفيالتعليميةالعمليةتدعمالتفاعليةالوسائلمنوسيلة
المتعددةوالوسائطواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياباستخدامللمتعلموالمفاهيمالمهارات

.المستوىعاليةتعليميةخدمةتوفيربهدف

المتعلمين يحتاج إلى ضرورة وجود عملية التفاعل المباشر بين: م اإللكتروني المتزامنيالتعل
والمعلم في نفس الوقت ويمكن أن يتم من خالل الفصول االفتراضية

إلى المعلومات يتميّز هذا النوع من التعليم بإمكانية الرجوع: م اإللكتروني الغير متزامنيالتعل
المتاحةفي أي وقت يحتاجها فيه، كما يمكن التفاعل مع األستاذ عن طريق أدوات المناقشات

لمحاضراتهو التعلم الذي تتضمن وسائله مزيجاً من اإللقاء المباشر في قاعة ا: م المدمجيالتعل
.والتواصل من خالل منصات ادارة التعليم االلكترونيوالتعلم الذاتي
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Moodleنظام مودل 

يالتعليمادارةنظام•  
ون  Learningااللكتر

Management Systems (LMS)مفتوح
ةالعمليإدارةعىلالمعلمي  ييساعديالمصدر
يةتلبوكذلكويرس،بسهولةالتعليمية
يالمتعلمي  يمتطلبات  

عراضواستالحصولف 
ةاألنشطوممارسةالدراسيةمقرراتهجميع

يالمختلفة  
هممستوارفعمنتمكنهمالتر

ي يوالمهارةالتحصيىل   
 
.دراستهمف

مندوجيماسمارتنوتطويرفكرةهومودل•
ث،كورتنجامعة الياغرببت  .أستر

Moodle

ادارة المحتوى

الواجبات

االختبارات

الدرجات

االستبيانات

المنتديات



loginكيفية الدخول 

https://lms.azhareng.comالدخول من خالل الرابط •

تظهر صفحة الدخال معلومات الدخول•

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إليك•

إذا كان الدخول للمرة األولى، سيطلب منك النظام تغيير كلمة المرور•
(حدوتذكرها دائما وال تتداولها مع أ)أدخل كلمة المرور القديمة ثم ادخل كلمة المرور الجديدة مرتين •

https://lms.azhareng.com/


تغيير كلمة المرور

حرف من الحروف 1أحرف، منها على األقل 8يجب أن تحوي كلمة المرور على األقل •
% * @ # الصغيرة، وحرف من الحروف الكبيرة، وحرف من العالمات الخاصة مثل 

.باالضافة إلى وجود رقم على األقل

•



تغيير اللغة

هولةبسالمستخدمواجهةلغةتغييريمكنك•
ارواختياللغةلتغييرالموضحةالعالمةمن•

.المناسبةاللغة

تغيير اللغة



تغيير المعلومات الشخصية

منالعديدىإلباالضافةشخصيةصورةاضافة–االلكترونيالبريد–االسمتصحيحيمكن•
الشخصيالملفتحريراختيارعندستراهاالمعلومات

انتكاذا)اليمينوأعلى(بالعربيةالمستخدمواجهةكانتاذا)الشاشةيساراعلىالموجودالرمزمن•
التاليةبالشريحةموضحهوكما(باالنجليزيةالمستخدمواجهة

profileالشخصيالملفنختارثم•



تغيير المعلومات الشخصية



تحرير الملف الشخصي
Editالشخصيالملفتحريرنختار• Profile،كلمةتغييراالختياراتهذهخاللمنأيضايمكنكما

المفضلةواللغةالمرور



التعامل مع المقرر الدراسي

تغيير اعدادات المقرر ومنها ادراج صورة رمزية للمقرر•



تحرير إعدادات المقرر الدراسي

ما يمكن عمل أية تعديالت مناسبة أو كتابة وصف للمقرر الدراسي، ك•
يمكن ادراج صورة كرمز للمقرر

بعد عمل التعديالت يمكنك النقر فوق حفظ ومعاينة•



تنظيم قائمة المقرر

يجب أوال النقر فوق•
"تشغيل التحرير"

Turn Editing on



تنظيم قائمة المقرر

لم لتعديل عنوان الموضوع، انقر فوق الق•
بجوار العنوان المراد تعديله



اضافة ملف للمقرر الدراسي

تشغيل "يجب أوال النقر فوق •
Turn Editing on" التحرير

"أضف نشاطاً أو مورداً "اختار •



اضافة ملف للمقرر الدراسي

من تبويب الكل، اختار ملف•

فييكونحتىبنجمةتمييزهيمكنك•
ألشياءل"بنجمةتمييز"األولالتبويب
ً األكثر استخداما



اضافة ملف للمقرر الدراسي

اكتب عنوان للملف: في خانة االسم•

اختيارياً اكتب:في خانة الوصف•
وصف للملف 

لملف قم برفع الملف باختيار ايقونة ا•
من واتبع االرشادات لترفع الملف أو

خالل السحب واالفالت

و بعد االنتهاء اختار حفظ ومعاينة أ•
حفظ وعودة إلى المقرر الدراسي



اضافة الواجبات

تشغيل "يجب أوال النقر فوق •
Turn Editing on" التحرير

"  أضف نشاطاً أو مورداً "اختار •



اضافة الواجبات

بمن تبويب النشاطات، اختار الواج•

فييكونحتىبنجمةتمييزهيمكنك•
ألشياءل"بنجمةتمييز"األولالتبويب
ً األكثر استخداما



اضافة الواجبات

باكتب العنوان المناس: في خانة اسم التكليف1.

كليف اختيارياً اكتب وصف للت:في خانة الوصف2.

عواتبالملفايقونةباختيارالملفبرفعقم3.
السحبخاللمنأوالملفلترفعاالرشادات
واالفالت



اضافة الواجبات

باكتب العنوان المناس: في خانة اسم التكليف1.

كليف اختيارياً اكتب وصف للت:في خانة الوصف2.

عواتبالملفايقونةباختيارالملفبرفعقم3.
السحبخاللمنأوالملفلترفعاالرشادات
واالفالت



اضافة الواجبات
:يمكن عمل اعدادات التوقيتات المناسبة وفي حال اختيار تمكين. 4

ددلن يتمكن الطالب من التسليم قبل الوقت المح: اسمح بالتسليم ابتداء من

"متأخر"يمكن التسليم بعده ولن سيتم كتابة مالحظة : تاريخ االستحقاق

لن يتمكن الطالب من التسليم بعد هذا التاريخ: موعد التسليم النهائي

اشعار لعضو هيئة التدريس بعمل التقييم الالزم: ذكرني بالتقييم في



اضافة الواجبات

رفع يمكن اختيار التسليم من خالل نص أو. 5
ملف

فوعة يتم تحديد أقصى عدد من الملفات المر. 6
من الطالب

لتحديد أقصى حجم للمف. 7

المقبولةيمكن اختيارياً تحديد أنواع الملفات. 8

باختيارالمناسبةالدرجةوضعيمكن.9
العالمة

تراضياالفالوضععلىالقوائمبقيةتركيمكن
حفظأوومعاينةحفظاختاراالنتهاءوبعد

الدراسيالمقررإلىوعودة



تصحيح الواجبات

تصحيحهالمرادالواجباختار•

بالصورةموضحهوكماالشاشةتظهر•

العالمةأوالتسليماتكلمعاينةاختار•

الطالبمحاولةتظهر"العالمة"اختيارعند•
للتقييمجاهزة

العالمةاعطاءمعالتقديمملفرؤيةيتم•

ظهراثماحفظأوالتغييراتحفظاختارثم•
الطالبجميعواجباتلتصحيحالتالي


