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 األھداف
 ستتمكن من: الدلیل،بعد االنتھاء من ھذا 

 .المساقتصفح  •

 أي المواضیع والوحدات واألنشطة والموارد. للمساقتحدید العناصر الرئیسیة  •

 .المساقاستخدام نماذج النشاط المعروضة في  •

 اآلخرین. والطالبالمساق التفاعل مع مدرس  •

 

 المقدمة
ال مثل جھزة اإلدختخدام أیفترض الدلیل أن مدرسك أكد على أن لدیك معرفة أساسیة على األقل بكیفیة استخدام الكمبیوتر بما في ذلك اس

 لىلصفحات عل بین االماوس ولوحة المفاتیح. باإلضافة إلى ذلك من المفترض أنك على درایة بمتصفح الویب الخاص بك وطریقة التنق
 اإلنترنت.

تحتاج إلى رقیا حیث سویجب أن یتوفر المساق عبر اإلنترنت. ھذا الجزء من  مساقفي ھذا الدلیل سیتم تعریفك بأساسیات المشاركة في 
 الرجوع إلیھ في نفس الوقت الذي تالحظ فیھ ما یتم عرضھ على الشاشة.

ت في بر اإلنترنعالدلیل  سیكون التركیز على النشاط عبر اإلنترنت بعد االنتھاء من ھذا الدلیل. یتوفر إصدار من ھذا المساقمع تقدم 
على جھاز  لموجودةإذا رغبت في الرجوع إلیھ الحقًا في شكلھ اإللكتروني. یخضع المظھر الفعلي على الشاشة لإلعدادات ا المساق

ى الترتیب حتلموضحة بقد یختلف ما تراه قلیالً عما ھو موضح في األمثلة. یرجى اتباع الخطوات االكمبیوتر الخاص بك. نتیجة لذلك 
 یتم اكمال جزء التصفح األساسي.

 

 المساقالوصول إلى موقع 
 .باستخدام عنوان الموقع الذي قدمھ لك معلمك أو مسؤول الموقع المساقانتقل إلى موقع 

لى الجانب األیمن وسجل دخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصین بك في أع https://vlp.wasec.net الرابط:قم بزیارة 
 من الشاشة.



 

Innovations in Water Education Programs: Enhancing Water Security and Socio-
economic Development in the Eastern Mediterranean under Climate Change 

 
598480-EPP-1-2018-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP 

Website: wasec.just.edu.jo 
Mail: wasec.project@gmail.com 
 WaSec Co-Funded by Erasmus+ 
 @Co Wasec 

 
 

 
3 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

 
 
 

 

 أو قم بسؤال معلمك لیوفر لك حساب. حساب جدیدإذا كنت ال تمتلك حساب فأنت بحاجة إلنشاء 

 المساقدخول 
واألحداث  الخاصة بي" والتقویم المساقاتتحتوي على " والتيسترى الصفحة األولى المساق عندما تصل أول مرة إلى صفحات 

 القادمة وآخر األخبار (من مسؤول الموقع) وغیرھا.

لعمود الیھا في إللوصول الخاصة بي" في العمود األیمن أو التمریر  المساقاتالخاص بك عن طریق اختیارھا من " المساقابحث عن 
 األوسط.

 .المساقالصحیحة انقر فوق نص عنوان  للمساقاتواثقًا من وصولك عندما تكون 
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خول إلى طیعون الدمحمي لذلك الطالب المتوفر لدیھم كلمة سر (مفتاح) التسجیل ھم فقط من سیست المساقكون یفي بعض الحاالت قد 
فیھ  ون معروضویك المساق. عندما تحاول التسجیل في المساق. إذا كان الوضع ھكذا سترى أیقونة "مفتاح" بجانب عنوان المساق

 أیقونة "مفتاح" ألول مرة سیكون مطلوب منك مفتاح التسجیل الذي ستحتاجھ قبل المتابعة.

تروني أو د اإللكسیُقدم لك مفتاح تسجیل خاص بك. أرجوك ال تشاركھ مع اآلخرین. سیتم توفیر مفتاحك عن طریق معلمك عبر البری
 وسیلة أخرى.

ركة في وف بالمشا. غیر مسموح للضیالمساققد یتم مشاھدتھ من قبل ضیوف غیر مسجلین في  المساقتشیر أیقونة "الضیف" إلى أن   
 .المساق. في بعض الحاالت مطلوب من الضیوف إدخال مفتاح تسجیل للوصول إلى المساقأنشطة 

 

 المساقفي 
ضع في رجو أن ت. في وقت الحق سیتم وصف بعض العناصر بمزید من التفصیل. نالمساقفي ھذا القسم سنقوم بجولة سریعة في بیئة 

لجانب افي أعلى  المساقالخاص بك. یتم تحدید المظھر بواسطة معلمك. یظھر عنوان المساق اعتبارك أنك قد ال ترى كل ما یلي في 
 األیسر من الشاشة.

 اسم ..."أعلى الجانب األیمن سترى نًصا مثل: "قمت بتسجیل الدخول ب

دخال إیمكنك  یُظھر ھذا اسم المستخدم الخاص بك. إذا قمت بالنقر فوق اسم المستخدم فسوف تعرض ملف التعریف الخاص بك حیث
ن مف تخرج معلومات عن نفسك وتحمیل صورة. باإلضافة إلى ذلك یتم عرض كلمة "تسجیل الخروج". إذا قمت بالنقر فوقھا فسو

 ومن الموقع. المساق

 

 أساسیةجولة 
 المساقیوجد عدة طرق للتنقل في 

. المساقي قائمة موضوعة أسفل القائمة الرئیسیة وتعرض مكانك في ھ  -”  Breadcrumb trail“التنقل التفصیلي  -1
 المالحظات أسفل مثال التنقل التفصیلي التالي ستوضح ھذا أكثر.
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 لحالي.اظھر مكانك غیر لتُ ستالحظ انھا تت المساقھذا مثال واحد فقط على شكل ظھور قائمة التنقل التفصیلي. انتبھ لھا بینما تتصفح 

لرئیسیة الصفحة یمكن العثور على طریقة أخرى للتنقل عند أسفل كل شاشة أو نشاط. یأخذ ھذا شكل رابط نصي سینقلك إلى ا -2

تخدمة لمة المسالخاصة بك. سیعرض الرابط الك للمساق) أو إلى الشاشة الرئیسیة المساقاتع للموقع (حیث یتم إدراج جمی

 ". یوجد ھذا أسفل الجانب األیسر.homeلوصف الصفحة الرئیسیة للموقع أي "

خدام بإست المساقإذا كان المتاح عرض موضوع واحد فقط في كل مرة یمكنك االنتقال إلى موضوع آخر من موضوعات  -3

 االنتقال السریع: قائمة

 

 االنتقال إلى ...
 الدرس االول   - بوربوینتالبدأ مع ال -2
 رس الثانى الد -تحسین نص العرض -3
 الدرس الثالث   -ض مراجعة نص العر -4 
 لوحدة االولى التطبیقات واالختباراتا -5
 الدرس الرابع  - ماتالعمل مع الرسو -6
 درس الخامس ال  -انشاء الجداول  -7
 الدرس السادس -نشاء المخططات البیانیة ا -8
 الدرس السابع -نشاء مخططات باستخدام رسومات فنیة ذكیة ا - 9

 ختبارات واال الثانیة: التطبیقاتالوحدة  -10
  
 

المختصرة لالنتقال إلى  المساقإذا كنت تستخدم زر الرجوع في المستعرض فانقر فوق "الصفحة الرئیسیة" أو روابط اسم  مالحظة:
تأكد دائًما من إكمال ما تفعلھ في النشاط أوالً (على سبیل المثال النشر  ذلك،. لتجنب مدخالتكقد ال یتم حفظ و المساقمنطقة أخرى من 

 في المنتدى وحفظ التغییرات).
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وقھ. لشاشة فك المؤشر على استصادف نًصا یتغیر لونھ ویصبح مسطًرا (تحتھ خط) عند تحری ،المساقوخالل موقع الویب   -4

 ھذه روابط نصیة عند النقر علیھا ستأخذك إلى أي مكان موضح في نص الرابط.

سوف فح بھذا أزرار التنقل بمتصفح الویب الخاص بك. ولكن ال ینص ستخدامابمن الممكن التنقل بین الصفحات  وأخیًرا، -5

 صفحات الویب والمقررات. تحصل على نتائج أكثر اتساقًا باستخدام خیارات التنقل داخل

كرنا ذائًما كما لضرورة دالرئیسیة إلى عدد من المجاالت المحددة التي ستواجھھا كثیًرا (على الرغم من أنھ لیس باالمساق تنقسم صفحة 
 سابقًا). ویرد لمحة عامة عن ھذه في األقسام التالیة.

 

 الموضوعات
وما  طة،األنشھا . وھى الموضوعات التي سیضع معلمك لللمساقفي العمود األوسط من الصفحة الرئیسیة  غالبًا ما توجد الموضوعات

ھا معلمك بتي صمم والتي تشكل العناصر دورتك عبر اإلنترنت. قد یختلف مظھر عمود الموضوعات اعتمادًا على الطریقة ال ذلك،إلى 
 ي أو ببساطة بإسم وصفي.. یمكن تحدید المواضیع برقم أورقم ونطاق زمنالمساق

ي العرض. فقط ف سیؤدي تحدید المربع الصغیر في الزاویة العلیا الیمنى من الدرس إلى "انسدال" الموضوعات مع ترك واحد -1
 یمكن عكس العملیة (طى الموضوعات) بالنقر فوق أحد المربعین المعروضین اآلن على یمین منطقة الموضوع.

 .." (في أسفل الصفحة) تحدید مواضیع أخرى لعرضھا.تتیح لك قائمة "االنتقال إلى . -2
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  مجموعاتال
 ح أدناه:تمثل مجموعة من الوظائف كما ھو موض وھيالرئیسیة.  المساقتوجد مجموعات في العمودین األیمن واألیسر لصفحة 

(یختلف  .المساقخل نقلك إلى الموضوع المناسب دایتم النقر على المجلدات الموجودة في ھذه المجموعة سعند : المساققائمة  -1

 عنوان المجموعة المعروض وفقًا لتخطیط الموضوع الذي اختاره معلمك).

 معینًا من ت نوًعا. تعد المنتدیاالمساقمجموعة البحث: یمكن استخدام ھذه المجموعة للبحث عن نص بین مدخالت المنتدى في  -2

ر زانقر على ومن التفصیل الحقًا. للبحث ببساطة أدخل النص المطلوب في الحقل التي سننظر فیھا بمزید المساق أنشطة 

 "البحث في المنتدیات".

یع ائمة بجمقالتي قمت بالتسجیل فیھا وتوفر رابًطا إلى  المساقاتالخاصة بي: تعرض ھذه المجموعة  المساقاتمجموعة  -3

 على الموقع. المساقات

 .للمساقھذا القسم یوفر وظیفة التقویم مجموعة التقویم: كما یوحي االسم فإن  -4

دث جدید حنشاء مجموعة األحداث (المناسبات) القادمة: تعرض ھذه المجموعة األحداث القادمة مع روابط لعرض التقویم وإل -5

 .اتالمساقفي التقویم. یتم تحدید عدد األحداث القادمة والمدة التي یغطیھا بواسطة المعلم وقد تختلف بین 

ل عن ریر كاممع روابط للنشاط نفسھ وتق المساقشطة الجاریة: تعرض ھذه المجموعة األنشطة الجاریة داخل مجموعة األن -6

 .المساقاألنشطة الجاریة. یعتمد عدد وطبیعة العناصر على كمیة ونوع النشاط في 

 تعریف ابط لملفبالنقر فوق "المشاركون" ور المساقمجموعة المشاركین: توفر روابط لقائمة بجمیع المشاركین في  -7

 المستخدم الخاص بك بالنقر فوق "تحریر ملف التعریف".

حسب  مجموعة أحدث األخبار (على الصفحة األمامیة): یتم عرض ھذه المنصة من قبل مسؤول الموقع (ولیس معلمك) -8

 عنوان الخبر والتاریخ والوقت.

ر قدیره. انقط تم تمكنك مراقبة إنجازك مقابل كل نشامجموعة اإلدارة: تحتوي ھذه المجموعة على رابط بدفتر الدرجات حیث ی -9

 ك. إذا كانخاصة بعلى رابط "تغییر كلمة المرور ..." لیتم نقلك إلى شاشة أخرى حیث یمكنك تعدیل تفاصیل كلمة المرور ال

 .الحاليالمساق " إلغاء التسجیل من المساقفسیتیح لك الرابط "إلغاء التسجیل من  موقعك،مسموًحا لك على 

 

 عناصر الموضوع
یة إعداد لى كیفتقع عناصر الموضوع في العمود األوسط. سیقوم معلمك بوضع الموارد واألنشطة ھنا. یعتمد تخطیط ھذه العناصر ع

 .للمساقمعلمك 
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 لعرض المصادر واألنشطة ما علیك سوى النقر على الرابط. قد یتم عرضھا في نفس النافذة أو في نافذة جدیدة.

 المستندات صر مثلالموارد ھي الطریقة التي یمكن للمعلم من خاللھا تقدیم المعلومات إلیك. تتضمن الموارد عنا الموارد: -1

ول على یعد المصدر أي شيء ستستخدمھ للحص الغالب،ومواقع الویب وما إلى ذلك. وفي  النصیة وملفات البوربوینت

 .المساقمعلومات حول محتوى 

 

شمل مكن أن تیجب أن تمارس شیئًا. ی األساس،. في المساقالنشاط عبارة عن مقطع تعلیمي تفاعلي للطالب في  األنشطة: -2

وضوع ذا المھاألنشطة منتدیات المناقشة والمھام واالستطالعات والعمل الجماعي وتحمیل الملفات وما إلى ذلك. یوضح 

م ھا ولن یقولقیام بلمدرسین سیختارون األنشطة التي یریدون منك ا: تذكر أن االمساقبعض األنشطة التي قد یتم تضمینھا في 

 الجمیع باستخدام نفس األنشطة.

ناك العدید من . مرة أخرى ھالمساقسننظر في كیفیة استخدام میزة "المنتدى" في  2في النقطة  المنتدیات ومحرر النصوص: -3

ا. شیوًعا ھن ل األكثرحیث یمكن اختیار العدید من البدائمساق الالخیارات المتاحة للمعلمین الذین قرروا تضمین المنتدى في 

ك لبرید ابدأ ھذا الموضوع بقراءة محتویات المصدر "التعرف على المنتدیات ومحرر النصوص". راقب البرید الوارد

 ذلك.د اإللكتروني حیث سیرسل معلمك إلیك بعض التعلیمات (ربما تكون قد تلقیتھا بالفعل) حول ما یجب فعلھ بع
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