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 األھداف
 :ستتمكن من ،بعد االنتھاء من ھذا الدلیل

 للتدریس WaSecبوابة  تعلم كیف تستخدم •

 الخاص بك الملف الشخصي للمعلمتخصیص  •

 تعلیم إلكتروني مساقإنشاء  •

 المساقھیكل تحضیر •

 إضافة األنشطة والموارد •

 إضافة اختبار •

 إضافة مھمة •

 المساقتسجیل الطالب في  •

 إدارة الطالب •

 التواصل مع الطالب •

 إعداد دفتر التقدیرات •

 الطالب مھامتقدیر  •

 المقدمة
یتیح لك إنشاء و ،للتعلم عبر اإلنترنت الذي یُستخدم ،Moodle نظام علىWaSecاإلنترنت تعتمد بوابة التعلم عبر 

لتواصل اتشجیع وومراقبة تقدم الطالب. كما یتیح لك أیًضا التواصل مع الطالب  ،وإضافة مھام ،إلكترونیة مساقات
عندما  ن تحتارأفإن تلك المنصة متعددة األوجھ ومرنة لذلك من السھل  بینھم في المنتدیات والمناقشات. باختصار

 علیھا ألول مرة.تحاول التعلم 

لقیام بھا كمدرس. اوبعض المھام الیومیة الرئیسیة التي ستحتاج إلى  Moodle یغطي ھذا الدلیل أساسیات بدء استخدام
تتبع نتائجھم. لقد ووكیفیة دعوة المتعلمین وتزویدھم بالمھام  Moodle واختبارات لـ مساقاتسوف تتعلم كیفیة إنشاء 

 .ار ضروریً إذا كان األم ،بط المفیدة حتى تتمكن من التعمق في موضوعات معینةبعض الروا بإدراجقمنا أیًضا 
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 .مالحظتان سریعتان قبل البدء

لقد تمت كتابة ھذا الدلیل للمعلمین وال یغطي جزء إدارة النظام. فنحن نفترض أن لدیك بالفعل حق  :1مالحظة 
  https://vlp.wasec.net الوصول إلى

 

 ائف.لوظافي المظھر و بوابتكص لذلك قد تختلف یالتخص عالیة منصة Moodleیعتبر  :2مالحظة 

 

 تخصیص الملف الشخصي للمعلم الخاص بك:
بوت لست روولذلك فھي فرصة جیدة لتعریف نفسك وإثبات أنك إنسان  ،ملفك الشخصي للمعلم متاح لطالبك وزمالئك

 .دردشة وكسب بعض الثقة من الطالب

علومات دیل المفي الركن العلوي األیمن، ستنتقل إلى صفحتك الشخصیة وھناك یمكنك تع نبذة شخصیةبعد النقر فوق 
 .قیام بذلكالشخصیة وإضافة صورة وإنشاء مقدمة. انقر فوق ضبط الملف الشخصي لل

ت علوماوترك م ،ووضع صورة ،یمكنك إدخال بعض الكلمات عن نفسك (أو تسجیل فیدیو تقدیمي، لو أردت) ،ھناك
 .اتصال إضافیة

 

https://vlp.wasec.net/
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  األساسیة Moodleمصطلحات 
ي فومنطقة محمیة وھو مشابھ لفصل تعلیمي مع مدرس ومشاركین  Moodle ھي قسم فرعي على منصة :المساق
لبسیطة أو " ببعض التمارین االمساق. یمكن ملء "مساقاتیمكن للمدرس تنفیذ عدة  ،Moodleعلى منصة  المساق.

 .واحتیاجاتھم الفردیةالمساق الوحدات الكاملة. ھذا متروك لمعلمي 

على  ن أن یحتويإلى "أقسام" لتنظیم الموارد واألنشطة للطالب. كل قسم یمك المساقاتیمكن تقسیم  المساق:أقسام 
 .وصف ویمكن أن یحتوي على العدید من األنشطة والموارد حسب رغبة المعلم

تعلیمي ال Moodle مساقأن یغیر مظھر  المساقھو الوضع الذي یمكن فیھ لشخص لھ حقوق تعدیل  وضع التعدیل:
 .باألدنى(مثل: إضافة موارد وأنشطة) كما في الصورة 

قوق التعدیل إلى "دور المعلم". یمتلك المعلم ح Moodleفي  یشیر المعلم دائًما ،Moodleفي مصطلحات  المعلم:
 .مساقھواإلدارة الكاملة في 

 

 تعلیم إلكترونيمساق إنشاء 
یجب علینا  ،اجدیدة. ھن مساقاتللمعلمین (الذي یعني الدور في النظام) بإضافة  Moodle ال یسمح ،بشكل افتراضي

 .Moodle تقدیم مالحظة سریعة حول أدوار المستخدم في

 :Moodleھناك خمسة أنواع رئیسیة من المستخدمین في

 .المسؤول: مجموعة من األطراف یمكنھا القیام بكل شيء مع النظام -1

ص ن تخصییمكن تعیین ھذا الدور كما یمك ،ولكن على عكس المسؤول ،المدیر: لھ قدرات مشابھة كمسؤول -2

 .القدرات

 .جدیدة مساقات تعلیمیة: یمكنھ إنشاء المساقمؤسس  -3

 .المساقالمعلم: یمكنھ إضافة وتعدیل المحتوى واألنشطة داخل  -4

 .المتاحة المساقاتالطالب: یمكنھ الوصول إلى  -5

 :أیضا ھناك أنواع أخرى من المستخدمین مثل

ب الطالا ویقیمو المساقاتفي  یقوموا بالتدریسللمدرسین غیر المحررین أن  المعلم غیر المحرر: یمكن -1

 .ال یمكنھم تغییر األنشطة ولكن

 .الضیف: الضیوف لدیھم الحد األدنى من االمتیازات وال یمكنھم المشاركة في األنشطة -2

 الموقع.لى المستخدم الموثق: الدور الذي یقوم بھ كل المستخدمین الذین سجلوا الدخول ع -3
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شاء إن حیةصالالخاص بك وتطلب منھ إما منحك  لذلك، إذا كنت معلًما فستحتاج إلى االتصال بالمشرف أو المدیر
 . للمساقأو إنشاء إطار فارغ  المساق

 

د ومواررات ة اختباأو إضافیمكننا القیام بأي شيء تقریبًا: إنشاء وحدات جدیدة أو حذفھا  ،المساقاتمن خالل ھیاكل 
اختر ألیمن واانقر فوق رمز الترس في الركن العلوي  ،المساقإعداد دفتر درجات تقییمي. لبدء تطویر محتوى  أو

 .تشغیل التعدیل. في حالة عدم وجود مثل ھذا الخیار اتصل بالمسؤول لتفعیلھ
 

 

 

  المساقكیفیة إنشاء ھیكل 
 :المساقتحدد إطار  المساقھناك أربعة أنواع من أشكال 

 ،الل المثواحد: یكون مناسبًا عندما یكون لدیك نشاط أو مورد واحد فقط للدراسة. على سبی شكل نشاط -1

). SCORMسكورم ( معیار لدیكاختر ھذا الشكل إذا كان  ،استبیان أو كتاب أو محاضرة فیدیو. أیًضا

 .یمكنك استخدام شكل النشاط الواحد لتعیین بعض القراءات للمتعلمین

أو أي شيء ترغب  ،الوحدات ،أقسام مختلفة (الدروس إلىشكل الموضوعات: یقوم بتنظیم المحتوى  -2

 .تعلیم إلكتروني مساقبتسمیتھ). شكل الموضوعات ھو الشكل األكثر شیوًعا لتنظیم 
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ك إذا جید ل شكل أسبوعي: یشبھ شكل الموضوعات، ولكن بدالً من الوحدات، سیكون لدیك أسابیع. إنھ خیار -3

األسبوع و 1بوع ت ترغب في إنشاء وتیرة تعلیمیة منتظمة لطالبك. یمكنك إعادة تسمیة التواریخ إلى األسكن

 .قابل إلعادة االستعمال بشكل أكبر المساقلجعل  ،وھكذا 2

یار جید ذا اختھفسیكون لدیك منتدى بدالً من الوحدات التقلیدیة.  ،شكل االجتماعي: إذا اخترت ھذا الشكل -4

ن أجل فیدة مج إلى تعلیم غیر رسمي وترغب في تشجیع المناقشات بین المتعلمین. المنتدیات معندما تحتا

 .مساعدة المتعلمین على التعرف على بعضھم البعض والسماح باالتصال غیر الرسمي المثمر
 

 قم بتشغیلمین ولیاالذي ستمأله بالمحتوى واألنشطة التعلیمیة. انقر على رمز الترس أعلى  المساقافتح ھیكل  ،لذلك
 .ةلمنسدلاانقر فوق الترس واختر تعدیل اإلعدادات من القائمة  ،مرة أخرى ،وضع التعدیل. بعد القیام بذلك

 

م انقر ثبعة معھ. المتا واختر الشكل الذي ترغب في المساقإلى قسم تشكیل المساق إعدادات  إلىقم باالنتقال ألسفل 
 ومعاینة. فوق حفظ
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 والمصادرإضافة األنشطة 
تدیات میس والمن. تسمى االختبارات والقواالمساق، األنشطة ھي الطرق التي یتفاعل بھا الطالب مع Moodleفي لغة 

 ."والمھام عموًما "األنشطة

فحة حتى ص الموارد ھي عناصر یمكنك استخدامھا لتعزیز التدریب. یمكن أن تكون مستندات أو عروض تقدیمیة أو
 .YouTube یوتیوب محدد من ویب خارجیة مثل فیدیو

 .لكي تضیف نشاط أو مصدر یرجى تفعیل وضع التعدیل عن طریق الضغط على زر التھیئة في أعلى الیمین

وف یھا وساضغط عل المساقفي حالة أن وضع التعدیل مفعل یوجد "أیقونة إضافة نشاط أو مصدر" بعد كل جزء من 
 تظھر نافذة منبثقة مع قائمة بكل الخیارات المتاحة والوصف الخاص بھا.
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 اھد أن تستخدمأنواع من المصادر وعندما تختار أي نوع من األنشطة أو المصادر تری ۷نوع من األنشطة و ۱٤یوجد 
 اضغط على أیقونة "إضافة"
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 كیفیة إضافة اختبار قصیر
، ثم بعد مصدر" لجزء الذي ترید أن تضیفھ االختبار القصیر بھ، واضغط أیقونة "إضافة نشاط أوفي البدایة اختر ا

 ر القصیر.الختباذلك اختر (اختبار قصیر) في النافذة المنبثقة التي ستظھر لك، وبعد ذلك ستظھر قائمة إعدادات ا

 أكثر تفصیًال.اختبار قصیر"، ولكن یمكنك أن تكون  ۱في المثال المعروض أضفنا " وحدة 

 ھا إلنشاءنك ملؤمامأل اسم االختبار ثم اضغط " احفظ وعد إلى المساق" حیث أن االسم ھو الخانة الوحیدة المطلوب 
ني طار زممع ذلك یمكنك تصفح اإلعدادات األخرى في القائمة، كمثال یمكنك إضافة إو ھیكل االختبار القصیر

 لالختبار وتحدید عدد محاوالت الحل.

 

ذة جدیدة في نافالخطوة التالیة ھي ملئ ھیكل االختبار القصیر ببعض األسئلة. اضغط " تعدیل االختبار القصیر" و
 اضغط أیقونة " إضافة سؤال جدید".
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ء). قاالسحب واالل -التوصیل  -نمط من األسئلة یمكنك استخدامھم مثل :(االختیار من متعدد  ۱٥یوجد  Moodleفي 
 ریده ثم اضغط "إضافة".اختر النوع الذي ت
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ھة عتبر واجالتقییم)، ت -اإلجابة  -نص السؤال  -السؤال  (اسمفي نافذة جدیدة یجب إضافة تفاصیل السؤال مثل 
اعدك على لتس Moodleالمستخدم بسیطة وتشرح نفسھا، ولكن في حالة وجود مشكلة، یوجد العدید من الوثائق في 

 إضافة اختبارات قصیرة.

ربة ر التجاضغط " حفظ التغییرات" وستجد نفسك في قائمة تعدیل االختبار القصیر، ویمكنك تكرا عندما تنتھي
 وإضافة اسئلة جدیدة كما ترغب.
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 واجبكیفیة إضافة 
ًضا یستطیع أیواتھم، ات، ومن خاللھا یمكن للمعلم أن یجعل تالمیذه یتموا واجبواجبالمعلمون یحبون عادةً استخدام ال

 أي درجة فھم الطالب الوحدة الدراسیة، وسھولة وضع تقییم.أن یفھم إلى 

صدر"، مشاط أو نبھ ثم اضغط أیقونة " إضافة  واجبمثل إضافة االختبارات القصیرة، اختر الجزء الذي ترید إضافة 
 .pop-up منبثقة في نافذة واجبثم اختر 

م أن طلب منھمن طالبك في خانة الوصف. كمثال یمكنك أن ت ما تطلبھوتحدد  واجبفي نافذة جدیدة ستضع عنوان ال
، نص المعدلموا الفیدیو، ویشاركوا برأیھم حول الموضوع، او یمكنك أن تطلب منھم أن یعدلوا نًصا ما ویسل یشاھدوا

 كما وضحنا ف المثال المذكور.

 

 اإلعدادات األساسیة: وھناك أیًضا العدید من اإلعدادات التي یمكنك االستفادة منھا وسنشرح بعض

یذ ال التالمود أعمات، أو مذكر لیتأكد من وجواجب: في ھذا الجزء یمكنك أن تضیف إطار زمني معین لتسلیم الاإلتاحة
 قبل میعاد معین.

ذا إألونالین اتسیلم : في ھذا الجزء سوف تحتاج إلى تحدید طریقة تسلیم العمل من قبل الطالب. اختر الأنواع التسلیم
 رفقوا ملف ما،یفي الموودل، ویمكنك اختیار تسلیم الملف، إذا أردت منھم أن  ترغب منھم أن یضیفوا ردودھمكنت. 

 أو تختار االختیارین معًا.

 ین.ألونالایمكنك أیًضا تحدید أنواع معینة من الملفات، وعدد الكلمات في المقال المطلب في حالة التسلیم 

 راسیة" عندما تنتھي.اضغط " إضافة وعودة إلى الوحدة الد
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 إدارة الطالب:
رق وضع ط واألن عندما یكون المساق جاھًزا، یجب إضافة بعض الطالب لكي یتصفحوا المحتو، وفي البدایة یجب

شة جھة على الشا" المشاركون" في القائمة الیسرى، ثم اختر" عالمة الترس" في أ اختر أیقونة المساقالتسجیل في 
 اختر " طرق التسجیل" من القائمة المنسدلة. الیمین ثم
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 وھي:یوجد ثالثة طرق تسجیل متاحة 

 تسجیل یدوي -
 دخول كضیف -
 تسجیل ذاتي -

اضغط على  خرتین،والبرنامج افتراضیًا یتیح لك طریقة التسجیل الیدوي، وفي حالة الرغبة في تفعیل الطریقتین اآل
ترة فمثل:(  الترس بجانب أیقونة العین سیمكنك إضافة تعدیالت أخرىأیقونة العین، وفي حال ضغطت على أیقونة 

 لمسجلین).أقصى عدد من ا -لرقم السري ا -التسجیل 
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 الطالب في المساق ضافةكیفیة إ
سبقًا بواسطة مشرف إلى النظام ألن المستخدمین یتم إضافتھم م في العادة المعلمون ال یحتاجون إلى إضافة مستخدمین

إدراج  "م اختر ثالتالمیذ إلى وحدتك الدراسیة، اختر زر "مشاركین" من القائمة الیسرى،  ال ضافةأو مدیر، لذلك 
ات من لمجموعامستخدمین" في الجزء العلوي ناحیة الیمین، وفي النافذة المنبثقة یمكنك اختیار المستخدمین أو 

 المستخدمین عن طریق القوائم المنزلقة.

 

 "تسجیل المستخدمینوفي النھایة اضغط على "

 

 مجموعة:طریقة إنشاء 
لعدید من الدیك  للمزید من السھولة یمكنك تقسیم التالمیذ المدرجین إلى مجموعات، وھي میزة مفیدة جدًا في حالة

 .المساق، أو في حالة أن معلم أخر انضم إلى المساقالفصول یدرسون نفس 

مة القائ لكي تنشئ مجموعة اضغط على "أیقونة الترس" من الجزء العلوي ناحیة الیمین واختر " مجموعات" من
فة عمال المختلموضح أنك یجب أن تضغط على أیقونة الترس تلك دائما مما یسھل القیام باأل Moodleالمنزلقة. في 

 یقونة بسھولة.وتتذكر مكان األ

ح ، واسمحرك الفأرة ألسفل في نافذة جدیدة واضغط " إنشاء مجموعة" بعد ذلك سمي المجموعة، وضع صورة لھا
 بالرسائل إذا رغبت واضغط "حفظ التغییرات".
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د قائمة سوف تجوومجددًا في نافذة جدیدة اختر مجموعة من القائمة ثم اضغط "إضافة/إزالة مستخدمین" في الیمین، 
 افة" من، واختر األفراد الذین ترغب بإضافتھم إلى المجموعة واضغط "إضبالمساقمن المستخدمین المدرجین 

 المنتصف.
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 كیفیة التواصل مع الطالب
ریط یمكنك أن تتواصل مع طالبك وزمالئك، بطریقة مشابھة لبرنامج الواتس اب، في الش Moodleعن طریق 

 العلوي یوجد فقاعة تفتح بالضغط علیھا قائمة جھات اتصالك.
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ھل زة لتسیمكنك إرسال رسائل خاصة لجمیع المستخدمین كما أنھ یمكنك إرسال رسائل للمجموعات، والتي ھي می
 طالب.أن تناقش أمًرا ما في عجالة أو توصل خبًرا ما أو تشارك خبرتك مع ال علیك األمور، عندما ترید

 

 درجاتكیفیة إنشاء دفتر 
قییم عن تمكنك من تجمیع درجات الطالب عن األنشطة التي تحتوي ت Moodleدفتر الدرجات ھي میزة متاحة في 

ویًا رجات ید، ومشاھدتھا، وإدخال الد، وعن طریق دفتر الدرجات یمكنك تجمیع الدرجاتالمساقطریق الدرجات في 
 في حالة االنشطة التي ال تحتاج التصال. 

 تر درجات"قامة دفاضغط "ایقونة الترس" في الناحیة العلویة جھة الیمین، واختر " إ المساقإلنشاء دفتر درجات في 
 المساق.وفي نافذة جدیدة سوف تجد قائمة بكل العناصر المقیمة بالدرجات في 

 حقًا)الن ھذا یوجد عمود األوزان، وكلما زاد العدد كلما أصبحت الدرجة مھمة إلنجاز العمل (المزید ع لكل عمل

أرة رك الفحن لنقوم بإنشاء عناصر دفتر الدرجات بشكل أكثر تنظیًما، ونضع األنشطة في تصنیفات مختلف، واآل
ع لتقییم تي تخضد ثالثة تصنیفات للعناصر الألسفل واختر "إضافة تصنیف"، في النسخة األولیة التي نستخدمھا یوج

 الدرجات، لذلك یمكننا أن نصنفھا وھي:

 واجب -
 اختبار قصیر -
 محاكاة -

 

لتصنیفات د من اإضافة العدی كذلكفي مساقك، یمكنك إضافة أنواع عدیدة من العناصر التي تخضع للتقییم بالدرجات، 
 الضغط على " إضافة تصنیف" اعطي كل تصنیف اسم ثم اضغط "حفظ التغییرات". تحتاج، وبعدكما 

 نصر.سم العواآلن أنقل العناصر إلى التصنیفات الخاصة بھا عن طریق الضغط على " أیقونة السھم" على یسار ا

لك یف لذنھو أھم تص واجبواآلن العناصر منظمة فننتقل إلى تعیین النسبة الخاصة بكل تصنیف وسنعتبر أن ال
 .٥۰ندخل و واجبلذلك سنحدد مربع االختیار، ونختار  ٥۰سیحصل على النسبة الكبرى وكمثال سنعتبر أن نسبتھ 

وكالمثال  ولكن یمكنك تحدید نسبة كل تصنیف أیًضا۱۰۰كل النسب األخرى ستحدد تلقائیًا بحیث یكون المجموع 
 للمحاكاة. ۲۰و لالختبار القصیر ۳۰الموضح: قد أضفنا 

 وإذا أردت یمكنك أیًضا تحدید یدویًا النسبة الخاصة بكل عنصر في التصنیف.

 وفي النھایة اضغط "حفظ التغییرات" من الناحیة السفلى جھة الیسار.
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 ات الطالبواجبكیفیة تقییم 
ثر ختار األكننا سنالذي سوف تبدأ بھ، ویمكن فعل ھذا بطرق عدیدة، ولك واجبات یجب علیك أن تختار الواجبلتقییم ال

 لیھ.تنقر عوالذي ترغب في تقییمھ من الصف  واجبمباشرةً، سوف تختار " درجات" في القائمة الیسرى وتختار ال

 

 التسلیمات، وكل الدرجات). (كلسوف تظھر صفحة ملخص التقییمات مع خیارین: 

 ).ھاعدمأو ( لتسلیمات لتبدأ بھا وسوف یظھر قائمة بكل الطالب المدرجین وكل تسلیماتھماضغط على إظھار كل ا

 مشاھدة.أو ال ولمزید من السھولة یمكنك إضافة مالحظات فیمكنك بسھولة معرفة أي عمل یحتاج المزید من التصحیح

 ات الطالب.واجباضغط على "تقییم" في حالة بدء مشاھدةً 
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وابع طووضع  واجھة مستخدم دفتر الدرجات تتیح لك إضافة شروحات وتعلیقات على النص وتحدید باستخدام األلوان
 لتغییرات"ا"حفظ  كتقییم. " إضافة الدرجة" لتسلیمات الطالب من اللوحة في ناحیة الیمین. غیر الملحوظات ثم اضغط

 .االستمرارللمغادرة أو " احفظ واظھر التالي" في حالة الرغبة في 
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