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 االلكترونيالتعلم مفهوم 

الكترونية تكنولوجيا أساليب استخدامه من اسمه االلكتروني التعلم يستمد 

 الكاسيت، وأشرطة الرقمية، المتنوعة المضغوطة واألقراص االنترنت، :مثل

 ،PDA الشخصي الرقمي والمساعد الخلوية، والهواتف الفيديو، وأشرطة

 الوسائط يوظف الذي التعلم من نوع وهو .الشخصية االلكترونية والمفكرات

 وصورة صوت من المتعددة ووسائطه وشبكاته، حاسب من اإللكترونية

 المعلمين بين االتصال في اإلنترنت وبوابات ،الكترونية ومكتبات ورسومات

 المؤسسة في أم بعد عن أكان سواء التعليمية والمؤسسة الطلبة وبين ،والطلبة

 فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم المعلومة تصل بحيث التعليمية؛

 إلكترونية، ومناقشات ،إلكتروني بريد من المقررات هذه في الطلبة يطبقه بما

  هو االلكتروني التعلم في الناجحة والتطبيقات .إلكترونية وأدوات وبرمجيات

 ويهتم الدافعية، إثارة على يعمل الذي بعد عن أو اإلنترنت طريق عن التعلم

   .ومتطور متنوع وكذلك وموثوق، دقيق المحتوى يكون بأن

 



 اإللكترونيأنواع التعلم 

 :هناك عدة أنواع من التعلم االلكتروني تتمثل ب

 (Synchronous E-Lerarning) :المتزامن اإللكتروني التعلم :أوال•

 في والمعلم المتعلمين وجود ضرورة إلى يحتاج الذي وهوالتعلم 

 يتبادالن كأن ،بينهم المباشر التفاعل عملية تتوافر حتى الوقت نفس

 خالل من الدروس تلقي أو Chatting المحادثة خالل من الحوار

 بأن ،التعلم من النوع هذا إيجابيات ومن .االفتراضية الفصول

 المتزامنة  المباشرة الراجعة التغذية على الحصول يستطيع الطالب

 .الدروس في يتم ما على المعلم من



 االلكتروني المتزامنالتعلم أشكال أو أدوات 

 والتفاعل االتصال توفير إلى تهدف التي بأنواعها، المؤتمرات•

 وبعضهم المتعلمين بين أو واألقران المتعلم بين المتزامن

 :المؤتمرات ومنها البعض،

 . والرسوم بالصور المزودة السمعية•

 .بالنظام الخاصة الفيديو مؤتمرات أو الفيديو،•

 .الواحد المجال في األشخاص متعددة•

 الواحد الموضوع في العروض أو الوسائل متعددة•

 .النقاش مجموعات•

 في المحادثة وتسمى فردين، بين الشخصي الحوار أو المحادثة•

 .اإلنترنت شبكة على المحادثة المتزامنة أو الحقيقي الوقت



 أنواع التعلم اإللكتروني
 :هناك عدة أنواع من التعلم االلكتروني تتمثل ب

 (Asynchronous E-Lerarning)المتزامن غير اإللكتروني التعلم :ثانيا•

 وقت نفس في والمتعلم المعلم وجود ضرورة عدم في ويتمثل :

 والتفاعل ،التعليمي المحتوى مع التفاعل يستطيع فالمتعلم ،التعلم

 يستفسر المعلم إلى رسالة يرسل كأن االلكتروني البريد خالل من

 ومن ،الحق وقت في المعلم عليه يجيب ثم ما شئ عن فيها

 له المناسب والمكان الوقت حسب يتعلم المتعلم أن إيجابياته

 .الحاجة عند إليها والرجوع المادة دراسة إعادة ويستطيع



 االلكتروني الغير متزامنالتعلم أشكال أو أدوات 

  chatغرف الدردشة •

 المنتديات•

  E-mailالبريد االلكتروني •

 لوحات النشرات•

 الرسائل الفورية والتطبيقات•

 صفحات الويب الساكنة•

 صفحات الويب التفاعلية•

 (االفادة أو المساعدة)قوائم الخدمة•



 ادارة مفهوم انظمة التعلم االلكتروني 

منصة توفر االلكتروني التعلم ادارة انظمة ان (Portal) 

 التعلم مضمون ايصال خاللها من يتم التي التحتية البنية

 التي البرمجية األدوات من مجموعة توفر وهي .وإدارته

 وادارة اإلنترنت عبر التعلم  بادارة متعلقة متنوعة مهام تؤدي

  على تعتمد برمجية عن عبارة التعلم إدارة نظام ان .االداء

 المسارات، وتحديد واالدارة، النشر، بمهام وتقوم ،اإلنترنت

 .التعلم ادارة أنظمة من العديد وهنالك .التقارير وكتابة



 نظام ادارة التعلم 
(LMS )learning management system 

 برنامج عن عبارة انه Software في للمساعدة صمم 

 وجميع ،المستمر والتعلم التدريب وتقييم ومتابعة إدارة

 حل يعتبر فهو لذا  .التعليمية المؤسسات في التعلم نشاطات

  في التعلم أوجه جميع وإدارة والتدريب للتخطيط استراتيجي

 أو،online الحي البث ذلك في بما ؛التعليمية المؤسسة

 المقررات أو ،virtual classroom االفتراضية القاعات

 التعليمية النشاطات يجعل وهذا .المدرسين قبل من ةالموجه

 نظام وفق تعمل بعضها عن ومعزولة منفصلة كانت التي

   .التعليم مستوى رفع في يسهم مترابط



وسوف نتكلم عن النظام المستخدم في جامعة البلقاء التطبيقية وهو 

  Moodleنظام مودل

 Learningاإللكتروني التعلم إلدارة نظام هو  Moodle نظام

Management Systems (LMS)، المصدر مفتوح برنامج وهوOpen 

Source software  صفحة إدراج مثل مصادرمتنوعة إدراج للمعلم يتيح 

 أو File بملف وربط Lable وملصق IMS ويب وصفحة Page نصية

 المحادثات، مثل متنوعة أنشطة وكذلك URL موقع أو folder مجلد

 الخ... ومهام وقاموس  واستبيانات واختبارات



 المتطلبات السابقة الستخدام موقع التعلم االلكتروني 

يفترض أن يكون لدينا: 

معرفة بأساسيات التعامل مع الحاسب الشخصي. 

بكيفية العمل على نظام النوافذ  إلمام.   

مهارة استخدام لوحة المفاتيح. 

مهارة استخدام الفارة. 

 



 افتح على موقع الجامعة، ثم اضغط على الخدمات اإللكترونية



 التعلم اإللكتروني  في قائمة خدمات الطلبةتظهرلك هذه الصفحة، اضغط على 

 



 اإللكترونيالتعلم اضغط على نظام الكلية التي تعمل بها، تظهرلك 

 



وعلى أسفل الصفحة  يسار للكلية، وأعلى اإللكتروني التعلم تظهر صفحة 

 على واحدة منهااضغط   دخولالصفحة توجد كلمة  

 



وكلمة المرور التي أسم المستخدم هذه الصفحة تدخل كلمة 

 رقمتستخدمها في ادخال العالمات أول 



لمواد االصفحة الالحقة اضغط على كلمة مقررتي الدراسية لتظهر لك في 

 .التي تُدرسها



 .اختار مادة من المواد التي تريد ادخال المواد التعليمية لها



 .اضغط على كلمة تشغيل التحرير



 نشاطاضف  مستطيل  أضف مصدر أو يظهر في الشاشة 



 عند الضغط على السهم الموجود في مستطيل اضف مصدر تظهر لك عدة خيارات

 الخ  كتاب ملف ملصق مجلد   صفحة

 الدراسيةلتحميل الخطة ملف  اضغط على: مثال 



 :تعبئة البيانات مثل*ويجب يظهرالملف 

 لمقررالمفاهيمالدراسية الخطة : في أول مستطيل بحجم صغير تضع الجملة التالية

 مقرر المفاهيمفي المستطيل الثاني تضع وصف 

 +الملف أو المربع الصغير الذي به عالمة تضغط على السهم األزرق الكبير لتحميل ثم *  

1 

2 



 يظهر مستطيل 

على كلمة اضغط  2في ثاني خانة اكتب اسم الملف الذي تريد تحميله  ثم   1

choose file 

 ينقلك الى ملفات الموجودة في أقراص الكمبيوتر

1 

2 



تعبئة بعد التأكد من تقوم باختيار الملف ثم تضغط على كلمة حمل هذا الملف وذلك 

 خانة اسم الملف



 لك ثالث خيارات تحميله، وتظهر تم الذي يظهر الملف 

 الغاء عملية التحميلالمقرر، حفظ ومعاينة، او حفظ والعودة إلى 

 العودة إلى المقرر ليظهر لك الملف على صفحة المقرراختار 





 :خياراتاضغط على السهم بجانب كلمة حرر للملف الذي حملته  تظهر عدة 

الملف لليمين او اليسار على الوصف،  تحريك تغير االعدادات مثل تغير االسم او 

 الشاشة،نسخ منه على نفس عمل  رؤيته،بحيث ال يستطيع الطلبة إخفاء  الشاشة،

 الملفالتحرير، حذف تغير األدور خاصة اذا كان معلم اخر ليس لديه صالحية 



 معلومات أخرى عن  اضف مصدر 

 

 عرضها ليتم اإلنترنت شبكة على صفحة عرض يتم – الصفحة•

 .المقرر شاشة في وتحريرها

 في ترغب قد التعليمية، المواد من الكثير بتحميل قمت إذا - مجلد•

 بأكمله المجلد التعليمية المواد عرض يمكنك ثم .الدالئل في تنظيمها

 .فردية ملفات إنشاء من بدال

 صفحة على مباشرة والصورأ النص إضافة يمكن – ملصق•

 المقرر صفحة على كبيره مساحة يحجز ألنه فيه ينصح وال المقرر،

 آخر، شكل في التعليمية المواد تحميل في ترغب كنت إذا - ملف•

 .اليها لبةالط وصول سهولة وتوفير موودل على حفظها يمكنك



 أخرى عن  اضف مصدر تابع معلومات 

 

 وفقا واحدة ككتلة مضغوط محتوى - IMS المحتوى حزمة•

 التعبئة لمواصفات وفقا إنشاؤها تم التي للحزم تسمح IMS لمضمون

 التي الهيئة هو IMS .المقرر في للظهور IMS المحتوى والتغليف

 التعلم المواد ذلك في بما مختلفة، ألشياء الفنية المعايير يحدد تساعد

 .اإللكتروني

•URL - خارج أخرى لمواقع روابط إنشاء بسهولة أيضا يمكنك 

 .بك الخاص موودل

   .مستطيل على الضغط عند القائمة هذه لك تظهر•



 معلومات أخرى عن  اضف نشاط

 
 التعلم تجربة لتقييم مسبقا أعدت باستطالعات لبةالط تزويد :Survey استبيان•

 .بهم الخاصة اإللكتروني

•SCROM: التقييم من لبةالط تمكن التي بذاتها تعليمي محتوى حزم تحميل  

 .اإللكتروني التعلم برامج بين وتبادلها نقلها تسهيلو .الذاتي

 .لبةلطل تصويت إجراء إعداد :Choice الختيارا•

 التي المواضيع مناقشة في للمشاركة لبةلطل المنتديات إعداد :Forum المنتدى•

 .لبةالط أو المعلم قبل من تطرح

 ما يرى الذي من المعلم ويقرر لبةلطل الويكي إعداد المذكره، يشبه :Wikiويكي•

 .تعديله أن يمكن الذي وما

 إنشائها تم التي األسئلة باستخدام تلقائيا تصحح االختبارات إعداد :Quizاختبار•

 .موودل في األسئلة بنك باستخدام

 .الذاتي تقييم ووضع الدروس إعداد :Lesson الدرس•

 



 إضافة في للمساهمة لبةلطل بيانات قاعدة إنشاء :Database بيانات قاعدة•

 .للمادة معلومات

 .لبةلطل دردشة غرفة إعداد :Chat الدردشة•

  يسهم أن يمكن التي المعاجم إعداد :Glossary (المصطلحات قاموس) مسرد•

 .فيه لبةالط

 .(الوجبات) األعمال بعض تسليم لبةالط من الطلب :Assignments المهام•

 العديد مع الزمالء قبل من التقييم فيه يتم  النشاط :Workshop عمل ورشة•

 أعمالهم وتكون ( on line) االنترنت عبر عملهم لبةالط يقدم .الخيارات من

 العمل :للطالب الدرجات من نوعان هناك .ومرفقات نصوص عن عبارة

 .اآلخرين الزمالء عمل عن وتقدير طالب بكل الخاصة

 

 أخرى عن  اضف نشاطتابع معلومات 

 



 اعدادات المقرر الدراسي

اآلن يمكنك اإلنتقال إلى يسار الشاشة سوف 

تالحظ في القائمة تغيير اعدادات المقرر 

 الدراسي 



 :وتظهر لك الشاشة، يمكنك القيام ببعض التعديالت او ابقاءها كما هي



 المقرر الدراسياعدادات تابع 

 الكلية اسم :الصنف•

 العربية اللغة إلى تغيره ويمكنك المقرر، اسم تكتب :الكامل االسم•

 خاصة رموز جامعة كل وتستخدم للمقرر مختصر اسم :قصير اسم•

 .المقرر يسار أعلى أو التصفح عمود ويظهرفي

 .للمقرر تسلسلي رقم :التعريف بطاقة رقم•

 .أسطر بضعة من المقرر وصف :ملخص•



 فيه ويقصد :تنسيق•

 وتجد دراسية، أسابيع إلى الدراسي المقرر تنظيم :وعيبأس تنسيق•

 بداية تاريخ ولها والمصادر، للنشاطات مناطق إلى مقسم انه

 .المقرر بداية تحديد مع األول األسبوع ويبدأ زمنية، لفترة ونهاية

   .فيها تدرس الي الفترات عن مختلف كان اذا تغيره ويمكنك

 .منتدى عن عبارة المقرر يكون :اجتماعي تنسيق•

 الى المقرر محتوى تقسيم يتم فيه :موضوعات تنسيق•

  المستمر أو المفتوح للتسجيل) النظام  في ويستخدم .موضوعات

 .(الخطى الذاتي التعلم -

 

 اعدادات المقرر الدراسي



 األسبوعي، التنسيق اختيار ويمكنك :الدراسي المقرر بدء تاريخ•

 .الدراسي المقرر بدء لوقت تاريخ بتحديد قم

 او  للمشاركة للمسجلين  الفترةالزمنية تحديد :التسجيل فترة•

 .الدراسي المقرر في التسجيل في االنتظام

 حدد أسبوعي، تنسيق أو موضوع إما اخترت إذا :األسابيع عدد•

  الدراسية الدورة في تتكون سوف أسابيع أو المواضيع عدد

 .(الدراسي الفصل)

 اعدادات المقرر الدراسي



  :المجموعات اسلوب•

 .واحدة مجموعة ونيمثل المسجلين لبةالط كل يعد :مجموعات توجد ال•

 بينما معا، يتفاعلون مجموعة كل أعضاء :منفصلة مجموعات•

 المجموعات يروا أو يشاركون ال األخرى المجموعات في األعضاء

 األخرى

 .معا التفاعل المجموعات أعضاء يستطيع :ظاهرة مجموعات•

 يكون نشاط كل فان نعم اخترت اذا (المجموعات أسلوب على) إجبار•

 عند مفيد هذا للنشاط، الفردي العمل ويتجاهل المجموعة على اجباري

 .تماما المنفصلة المجموعات من لعدد دورة إعداد

 المقرر الدراسياعدادات تابع 



 اعداد اكتمال عدم سببب لبةالط عن المقرر إخفاء لك يسمح :متاح•

 .األنشطة

 للمقرر للدخول السر كلمة :التسجيل مفتاح•

 .الموقع مسجل غير الشخص هو والزائر :الزوار دخول•

 .المقرر في التسجيل تكاليف وهو الخاصة، للمؤسسات وهذا :القيمة•

 سير حسب عرضها ثم المقرر من أجزاء إخفاء :المختفية األقسام•

 .المقرر مادة عرض

 لبةالط لجميع اإلخطارات لنشر جيد مكان انه :للعرض إخبارية بنود•

 .األخبار منتدى أو األخبار أحدث كتلة وعرض

 المقرر الدراسياعدادات تابع 



 درجات لها النشاطات من الكثير مودل يعرض :الدرجات عرض•

 (الموقع إدارة) كتلة في تظهر والتي الطالب، عليها حصلي والتي

 .لبةالط عن إخفاءها المعلم ويمكن طلبةلل ومتوفرة "درجات"

 سجل مشاهدة من لبةالط يمكن نعم اختيار :التقارير عرض•

 .منشاطه

 تحميله المراد للملف حجم اقصى تحديد :للتحميل األقصى الحجم•

 .لبةالط لبق من

 

 المقرر الدراسياعدادات تابع 



 يختار المعلم ولكن له، المناسبة اللغة المستعمل يختار :اللغة اجبار•

 في خاصة لبةالط على اجبارية تكون لذلك فيها يدرس التي اللغة

 .اللغات مقررات حالة

 مواد مع للتفاعل يدخل لمن تكتب مالحظات أو ترحيبة كلمة•

 صالحية بدون معلم معلم، دراسي، مقرر منشيء ، مدير )المقرر

 .(..موثق مستخدم الضيف، الطالب، التحرير،

 المقرر الدراسياعدادات تابع 



اآلن يمكنك االنتقال 

إلى يمين الشاشة 

واضغط على كلمة 

صفحتي الرئيسية 

(My Home) 

 



 إعدادات 

ADMINISTRATION 

 
تظهر لك شاشة مقرراتك كلها انزل 

إلى اسفل الشاشة تظهر لك إعدادات 

((ADMINISTRATION ،

حسابي إعدادات  كلمةاضغط على 

 :خياراتتظهر 

 حرر ملف سيرتك الشخصية•

 تغيير كلمة المرر•

 مراسالت•

 (مدونات)بلوقات •

 



إلى اللقاء مع أي استفسار تحتاجه 

 في استخدام المودل

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

 جوهرة أبو عيطة. د
 كلية األميرة عالية الجامعية

 قسم العلوم التربوية

 


