


التطبيقيةالبلقاءجامعة

اإللكترونيالتعلم

 Moodleمودلبرنامجباستخدام

عيطةأبوجوهرة .د :إعداد
الجامعيةعاليةاألميرةكلية

التربويةالعلومقسم



يةالكترونتكنولوجياأساليباستخدامهمناسمهااللكترونيالتعلميستمد

PDAالكاسيت،وأشرطةالرقمية،المتنوعةالمضغوطةواألقراصاالنترنت،:مثل

والمفكراتالشخصيالرقميوالمساعدالخلوية،والهواتفالفيديو،وأشرطة

مناإللكترونيةالوسائطيوظفالذيالتعلممننوعوهو.الشخصيةااللكترونية

ومكتباتورسوماتوصورةصوتمنالمتعددةووسائطهوشبكاته،حاسب

الطلبةوبينوالطلبة،المعلمينبيناالتصالفياإلنترنتوبواباتالكترونية،

تصلبحيثالتعليمية؛المؤسسةفيأمبعدعنأكانسواءالتعليميةوالمؤسسة

هذهفيالطلبةيطبقهبمافائدةوأكبرجهدوأقلوقتبأقصرللمتعلمالمعلومة

.إلكترونيةوأدواتوبرمجياتإلكترونية،ومناقشاتإلكتروني،بريدمنالمقررات

بعدعنأواإلنترنتطريقعنالتعلمهوااللكترونيالتعلمفيالناجحةوالتطبيقات

وكذلكوموثوق،دقيقالمحتوىيكونبأنويهتمالدافعية،إثارةعلىيعملالذي

.ومتطورمتنوع

مفهوم التعلم االلكتروني



أنواع التعلم اإللكتروني

:هناك عدة أنواع من التعلم االلكتروني تتمثل ب

Synchronous)المتزامناإللكترونيالتعلم:أوال E-Learning)

يفوالمعلمالمتعلمينوجودضرورةإلىيحتاجالذيالتعلموهو

أوتبادالنيكأنبينهم،المباشرالتفاعلعمليةتتوافرحتىالوقتنفس

الفصولالمحادثةخاللمنالحوارChattingخاللمنالدروستلقي

يستطيعالطالببأنالتعلم،منالنوعهذاإيجابياتومن.االفتراضية

يتمماعلىالمعلممنالمتزامنةالمباشرةالراجعةالتغذيةعلىالحصول

.الدروسفي



أشكال أو أدوات التعلم االلكتروني المتزامن

والتفاعلاالتصالتوفيرإلىتهدفالتيبأنواعها،المؤتمرات

وبعضهمالمتعلمينبينأوواألقرانالمتعلمبينالمتزامن

:المؤتمراتومنهاالبعض،

.والرسومبالصورالمزودةالسمعية•

.بالنظامالخاصةالفيديومؤتمراتأو،الفيديو•

.الواحدالمجالفياألشخاصمتعددة•

الواحدالموضوعفيالعروضأوالوسائلمتعددة•

.النقاشمجموعات•

فيالمحادثةوتسمىفردين،بينالشخصيالحوارأوالمحادثة

.اإلنترنتشبكةعلىالمحادثةالمتزامنةأوالحقيقيالوقت



أنواع التعلم اإللكتروني

:هناك عدة أنواع من التعلم االلكتروني تتمثل ب

:(Asynchronous E-Learning)المتزامن التعلم اإللكتروني غير : ثانيا

وقتنفسفيوالمتعلمالمعلموجودضرورةعدمفيويتمثل

والتفاعلمي،التعليالمحتوىمعالتفاعليستطيعفالمتعلم،التعلم

ستفسريالمعلمإلىرسالةيرسلكأنااللكترونيالبريدخاللمن

ومنالحق،وقتفيالمعلمعليهيجيبثمماشيءعنفيها

لهالمناسبوالمكانالوقتحسبيتعلمالمتعلمأنهإيجابيات

.الحاجةعندإليهاوالرجوعالمادةدراسةإعادةويستطيع



أشكال أو أدوات التعلم االلكتروني الغير متزامن

•chat  الدردشةغرف

المنتديات•

•E-mail  االلكترونيالبريد

النشراتلوحات •

الفورية والتطبيقاتالرسائل •

الويب الساكنةصفحات •

الويب التفاعليةصفحات •

المساعدةأو قوائم الخدمة االفادة •



(:Blended Learning)التعلم المدمج :ثالثا

يوفر.ةالتقليديوالتعليمالتعلموطرقاإللكترونيالتعلممنمزيجوهو

التياتللتحديللتصديجديدةواستراتيجياتنُُهجا  والجامعاتللمدارس

وائدفبينيجمعالمدمجالتعلم.لالهتماممثيرةجديدةتعلموطرقتواجهها،

،التعليميةبرامجالإلنشاءاالتصالتقنياتومزاياالمعلمبقيادةالتقليديالتعليم

عالموقعلىالمعلمقبلمنالمعدةالعلميةالمادةمحتوىتتضمنوالتي

إلنترنتاعبرالحيةوالجلساتوالمؤتمرات،الدراسية،والحلقاتاإللكتروني،

.األخرىاإلعالمووسائلاألحداثومتابعةالمعلمين،مع

أنواع التعلم اإللكتروني

:هناك عدة أنواع من التعلم االلكتروني تتمثل ب



ادارة مفهوم انظمة التعلم االلكتروني

يتمالتييةالتحتالبنيةمنصةتوفرااللكترونيالتعلمادارةانظمةان

منمجموعةتوفروهي.وإدارتهالتعلممضمونايصالخاللهامن

عبرمالتعلبإدارةمتعلقةمتنوعةمهامتؤديالتيالبرمجيةاألدوات

برمجيةعنعبارةالتعلمإدارةنظامان.االداءوإدارةاإلنترنت

وتحديدواالدارة،النشر،بمهاموتقوم،اإلنترنتعلىتعتمد

.علمالتادارةأنظمةمنالعديدوهنالك.التقاريروكتابةالمسارات،



نظام ادارة التعلم

learning management system (LMS)

إدارةفيللمساعدةصمم،(Software)برنامجعنعبارةانه

فيالتعلمنشاطاتوجميعالمستمر،والتعلمالتدريبوتقييمومتابعة

يبوالتدرللتخطيطاستراتيجيحليعتبرفهولذا.التعليميةالمؤسسات

البثذلكفيبماالتعليمية؛المؤسسةفيالتعلمأوجهجميعوإدارة

virtualاالفتراضيةالقاعاتأو،(online)الحي classroom،

النشاطاتيجعلوهذا.المدرسينقبلمنالموجهةالمقرراتأو

امنظوفقتعملبعضهاعنومعزولةمنفصلةكانتالتيالتعليمية

.التعليممستوىرفعفييسهممترابط



طبيقية وسوف نتكلم عن النظام المستخدم في جامعة البلقاء الت

Moodleمودل نظام وهو

اإللكترونيالتعلمإلدارةنظامهوMoodleنظام

Management Systems (LMS)learning

Openالمصدرمفتوحبرنامجوهو Source software،

نصيةصفحةإدراجمثل؛متنوعةمصادرإدراجللمعلميتيح

Page،ويبوصفحةIMS،وملصقLabel،بملفوربط

File،مجلدأوFolder،موقعأوURL،متنوعةأنشطةوكذلك

الخ...ومهاموقاموسواستبياناتواختباراتالمحادثات،مثل؛



المتطلبات السابقة الستخدام موقع التعلم االلكتروني

:لدينايكونأنيفترض

.الشخصيالحاسبمعالتعاملبأساسياتمعرفة•

.النوافذنظامعلىالعملبكيفيةإلمام•

.المفاتيحلوحةاستخداممهارة•

.الفارةاستخداممهارة•



نية، اإللكتروافتح على موقع الجامعة، ثم اضغط على الخدمات 

كم هو موضح بالسهم األحمر



لطلبة،اهذه الصفحة، اضغط على التعلم اإللكتروني في قائمة خدمات تظهر لك 

األحمر كم هو موضح بالسهم 



ترونيالكلية التي تعمل بها، اضغط على نظام التعلم اإللكتظهر لك 



صفحة توجد وعلى أسفل التظهر صفحة التعلم اإللكتروني للكلية، وأعلى يسار الصفحة 

.باألسهم الحمراءكم هو موضح منها، على واحدة اضغط كلمة دخول 



ادخال فيالمرور التي تستخدمها هذه الصفحة تدخل كلمة أسم المستخدم وكلمة 

.كم هو موضح باألسهم الحمراءالعالمات، 



.تُدرسهاالمواد التياضغط على كلمة مقررتي الدراسية لتظهر لك في الصفحة الالحقة 

.األحمركم هو موضح بالسهم 



.اختار مادة من المواد التي تريد ادخال المواد التعليمية لها

األحمر كم هو موضح بالسهم 



اعدادات المقرر الدراسي

ار إلى يساالنتقال اآلن يمكنك 

ئمة في القاسوف تالحظ الشاشة 

يالمقرر الدراستغيير اعدادات 

ر  كما هو مشار اليه بالسهم األحم



:ها كما هيوتظهر لك الشاشة، يمكنك القيام ببعض التعديالت او ابقاء



تابع اعدادات المقرر الدراسي

الكليةاسم:الصنف•

عربيةالاللغةإلىتغيرهويمكنكالمقرر،اسمتكتب:الكاملاالسم•

صةخارموزجامعةكلوتستخدمللمقررمختصراسم:قصيراسم•

.المقرريسارأعلىأوالتصفحعمودفيويظهر

.للمقررتسلسليرقم:التعريفبطاقةرقم•

.أسطربضعةمنالمقرروصف:ملخص•



تابع اعدادات المقرر الدراسي

فيهويقصد:تنسيق

إلىقسممانهوتجددراسية،أسابيعإلىالدراسيالمقررتنظيم:أسبوعيتنسيق•

لفترةونهايةبدايةتاريخولهاوالمصادر،للنشاطاتمناطق

كويمكن.المقرربدايةتحديدمعاألولاألسبوعويبدأزمنية،

.فيهاتدرساليالفتراتعنمختلفكاناذاتغيره

.منتدىعنعبارةالمقرريكون:اجتماعيتنسيق•

فيخدمويست.موضوعاتالىالمقررمحتوىتقسيميتمفيه:موضوعاتتنسيق•

.طىالخالذاتيالتعلمالمستمرأوالمفتوحللتسجيلالنظام



تابع اعدادات المقرر الدراسي

ي، قم األسبوعويمكنك اختيار التنسيق : تاريخ بدء المقرر الدراسي•

.بتحديد تاريخ لوقت بدء المقرر الدراسي

في و االنتظام اللمسجلين للمشاركة الفترة الزمنية تحديد : التسجيلفترة •

.التسجيل في المقرر الدراسي

حدد عددإذا اخترت إما موضوع أو تنسيق أسبوعي، : األسابيععدد •

.الدراسيالدراسية الفصلالمواضيع أو أسابيع سوف تتكون في الدورة 



تابع اعدادات المقرر الدراسي

:المجموعاتاسلوب

.واحدةمجموعةيمثلونالمسجلينالطلبةكليعد:مجموعاتتوجدال•

يفاألعضاءبينمامعا،يتفاعلونمجموعةكلأعضاء:منفصلةمجموعات•

.األخرىالمجموعاتيرواأويشاركونالاألخرىالمجموعات

.معاالتفاعلالمجموعاتأعضاءيستطيع:ظاهرةمجموعات•

يكوننشاطكلفاننعماخترتاذا(المجموعاتأسلوبعلى)إجبار•

دادإععندمفيدهذاللنشاط،الفرديالعملويتجاهلالمجموعةعلىاجباري

.تماماالمنفصلةالمجموعاتمنلعدددورة



تابع اعدادات المقرر الدراسي

.اعداد األنشطةيسمح لك إخفاء المقرر عن الطلبة بسبب عدم اكتمال : متاح•

كلمة السر للدخول للمقرر: مفتاح التسجيل• 

.والزائر هو الشخص غير مسجل الموقع: دخول الزوار• 

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

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

.المقرر

تلة كالطلبة وعرض لجميع االعالنات انه مكان جيد لنشر : بنود إخبارية للعرض• 

.أحدث األخبار أو منتدى األخبار



تابع اعدادات المقرر الدراسي

درجات والتييعرض مودل الكثير من النشاطات لها : عرض الدرجات• 

" درجات"يحصل عليها الطالب، والتي تظهر في كتلة إدارة الموقع 

.ومتوفرة للطلبة ويمكن المعلم إخفاءها عن الطلبة

.سجل نشاطهماختيار نعم يمكن الطلبة من مشاهدة : عرض التقارير• 

قبل ه من تحميلتحديد اقصى حجم للملف المراد : الحجم األقصى للتحميل• 

.الطلبة



تابع اعدادات المقرر الدراسي

يختار م يختار المستعمل اللغة المناسبة له، ولكن المعل: اجبار اللغة• 

في حالة ة التي يدرس فيها لذلك تكون اجبارية على الطلبة خاصاللغة 

.مقررات اللغات

د مواأو مالحظات تكتب لمن يدخل للتفاعل مع ترحيبية كلمة • 

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

..(.، الطالب، الضيف، مستخدم موثقالتحرير



صفحتي الرئيسية

My Home

اآلن يمكنك االنتقال

إلى يمين الشاشة

واضغط على كلمة

ةصفحتي الرئيسي



إعدادات

ADMINISTRATION

حسابيإعداداتكلمةعلىاضغط

:خياراتتظهر

الشخصيةسيرتكملفحرر•

المرركلمةتغيير•

مراسالت•

(مدونات)بلوقات•



كم هو . رعلى كلمة تشغيل التحريارجع لألعلى صفحة المقرر واضغط 

موضح بالسهم األحمر



تظهر لك مالحظة بلون

ة األزرق تخبرك بعملي

ملف سريعة في تحميل ال

على موقع المقرر 

الموضحة بدائرة حمراء

ى قم بسحب الملفات إل

منطقة المقررات ليتم

.تحميلها

اشة ويتم ذلك بتصغير ش

م التعلم االلكتروني ث

غط تسحب الملف، بالض

على مفاتيح 

.سحب+  Ctrl+النقر



الطريقة األخرى لتحميل ملف

اط نشيظهر في الشاشة مستطيل أضف مصدر أو اضف 

األحمر كم هو موضح بالسهم 



أو در مصيسار المستطيل ألضف في الصغير الموجود الضغط على السهم عند 

الخ..... خيارات صفحة، مجلد، ملصق، ملف، كتاب،لك عدة نشاط تظهر 

لتحميل كلمة ملف اضغط على ،إذا أردت تحميل ملف الخطة الدراسية: مثال

كم هو موضح بالسهم األحمر، الخطة الدراسية



:تعبئة البيانات مثل*ويجب يظهر الملف 

تدريسلمقرر تصميم الالخطة الدراسية : بحجم صغير تضع الجملة التاليةمستطيل 1في أول 

تضع وصف مقرر تصميم التدريس 2الثاني في المستطيل 

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

1

2



مستطيالتيظهر 

لمةعلى كاضغط اكتب اسم الملف الذي تريد تحميله ثم 2مستطيل ثاني في 

choose file1في أول مستطيل األول

ينقلك الى ملفات الموجودة في أقراص الكمبيوتر

1

2



عد تقوم باختيار الملف ثم تضغط على كلمة حمل هذا الملف وذلك ب

اسم الملفتعبئة مستطيل التأكد من 



خياراتثالثلكوتظهرتحميله،تمالذيالملفيظهر

التحميلعمليةالغاءاوومعاينة،حفظالمقرر،إلىوالعودةحفظ

المقررصفحةعلىالملفلكليظهرالمقررإلىالعودةاختار





لهريشيوالذي)حملتهالذيللملفحرركلمةبجانبالصغيرالسهمعلىاضغط

:خياراتعدةتظهر(األحمرباسهم

على ار لليمين او اليستحريك الملف تغير االعدادات مثل تغير االسم او الوصف، 

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

خاصة اذا كان معلم اخر ليس لديه صالحية التحرير، حذف الملفتغير األدوار 



علىتضغطواجبإلضافة

أومصدرإضافةمستطيل

منقائمةلكتظهرنشاط

كلمةتختاراالختيارات

Assignmentوعند

حةصفتظهرعليهاالضغط

الواجبإلضافة



.اعطاء اسم للواجب ألنك ممكن تحميل أكثر من واجب للمقرر-1

.كتابة وصف أو الواجب المطلوب-2

.هل تريد عرض الوصف على صحفة المقرر-3

تحديد موعد التسليم-4

عطبك يمكن الطالب يحمل الوجب وب) تحديد أخر يوم في التسليم -5

(البرنامج مالحظة بأن الطالب حمل بعد الموعد

م من ويكون التاريخ بعد أخر يو) تحديد موعد عدم تسليم الواجب-6

(.التسليم، بهذه الحالة ال يستطيع الطالب تحميل الواجب

لمقرر طريقة القيام بالواجب هل تريد كتابة الواجب على صفحة ا-7

.أم تحميل ملف

.تحديد عدد الكلمات في حالة الكتابة على صحفة المقرر -8

تحديد عدد الملفات التي تريد أن يحملها الطالب-9

.تحديد حجم الملف للطالب-10

.نوع التغذية الراجعة-11

.تحديد طريقة تسليم الواجب-12

تحديد طريقة التسليم للمجموعات، إذا كنت مقسم الشعبة-13

.للمجموعات

.ابالغ الطالب عن تسليم أو تأخيره في التسليم-14

وعند خانة pointويفضل اختيار . الدرجة أو العالمة للطالب-15

Maximum points 10أو 5تضع عالمة الواجب إذا أردت من

....1أو 



مصدراضفعنأخرىمعلومات

ريرهاوتحعرضهاليتماإلنترنتشبكةعلىصفحةعرضيتم–الصفحة•

.المقررشاشةفي

نظيمهاتفيترغبقد،التعليميةالموادمنالكثيربتحميلقمتإذا-مجلد•

شاءإنمنبدالبأكملهالمجلدالتعليميةالموادعرضيمكنكثم .الدالئلفي

.فرديةملفات

وال،المقررصفحةعلىمباشرةأوالصورالنصإضافةيمكن–ملصق•

المقررصفحةعلىكبيرهمساحةيحجزألنهفيهينصح

كنكيم،آخرشكلفيالتعليميةالموادتحميلفيترغبكنتإذا-ملف•

.اليهاالطلبةوصولسهولةوتوفيرموودلعلىحفظها



تابع معلومات أخرى عن اضف مصدر

للحزم تسمح  IMSمضغوط ككتلة واحدة وفقا محتوى :  IMSالمحتوى حزمة •

في للظهور IMSالمحتوى والتغليف التعبئة التي تم إنشاؤها وفقا لمواصفات 

مختلفة، المعايير الفنية ألشياءحدبدتهو الهيئة التي تساعد على IMS. المقرر

.التعلم اإللكترونيبما في ذلك المواد 

•URL: موودلأيضا بسهولة إنشاء روابط لمواقع أخرى خارج يمكنك

.بكالخاص 

.تطيلالسهم الصغير في المستطيل مسلك هذه القائمة عند الضغط على تظهر •



معلومات أخرى عن اضف نشاط
اإللكتروني التعلمالطلبة باستطالعات أعدت مسبقا لتقييم تجربة تزويد : Surveyاستبيان •

.الخاصة بهم

•:SCROM وتسهيل . تيالتقييم الذاحزم محتوى تعليمي بذاتها التي تمكن الطلبة من تحميل

.نقلها وتبادلها بين برامج التعلم اإللكتروني

.للطلبة كاختيار ممثل القسم أو الكليةإعداد إجراء تصويت Choice:االختيار •

من رح تطإعداد المنتديات للطلبة للمشاركة في مناقشة المواضيع التي : Forumالمنتدى •

.قبل المعلم أو الطلبة

الذيوما إعداد الويكي للطلبة ويقرر المعلم من الذي يرى ما المذكرة، يشبه : Wikiويكي•

.أن تعديلهيمكن 

باستخدام ها االختبارات تصحح تلقائيا باستخدام األسئلة التي تم إنشائإعداد :Quizاختبار •

.موودلبنك األسئلة في 

.إعداد الدروس ووضع تقييم الذاتي: Lessonالدرس•



تابع معلومات أخرى عن اضف نشاط

إضافةفيللمساهمةللطلبةبياناتقاعدةإنشاء:Databaseبياناتقاعدة•

.للمادةمعلومات

.للطلبةدردشةغرفةإعداد:Chatالدردشة•

يسهمأنيمكنالتيالمعاجمإعداد:Glossary(المصطلحاتقاموس)مسرد•

.فيهالطلبة

.(الوجبات)األعمالبعضتسليمالطلبةمنالطلب:Assignmentsالمهام•

مندالعديمعالزمالءقبلمنالتقييمفيهيتمالنشاط:Workshopعملورشة•

onاالنترنتعبرعملهمالطلبةيقدمالخيارات، lineعنعبارةأعمالهموتكون

طالب،بكلالخاصةالعمل:للطالبالدرجاتمننوعانهناك.ومرفقاتنصوص

.اآلخرينالزمالءقبلمنوالتقدير



إلى اللقاء مع أي استفسار تحتاجه

المودلفي استخدام 

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

جوهرة أبو عيطة. د

كلية األميرة عالية الجامعية

قسم العلوم التربوية



التطبيقيةالبلقاءجامعة

اإللكترونيالتعلم

مودلبرنامجباستخدام

Moodle 


