
 
 

 دليل المستخدم لبيئة موودل خطوه بخطوه  
 بالصور

 المعهد الوطني للتدريب التربوي
2015ايلول    

EmailAdmin:للدعم الفني 
fakhaydah@gmail.com     
marwan_b2002@yahoo.com 

 

mailto:fakhaydah@gmail.com


تاكد من توفر محرك بحث صالح 

واضغط على اشارة جوجل كروم او 

 اي محرك بحث اخر متوفر

تاكد من توفر خدمة 

(متصل)االنترنت   

http://www.google.com/


اكتب الرابط كما هو 

موضح في الصفحة 

التالية كما هو او اضغط 

على الرابط للدخول بشكل 

 مباشر
http://162.144.153

.212:8585/ 
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ادخل الرابط الذي زودك به 

 المٌسر فً المكان المخصص 

 حسب ما هو موضح
162.144.153.212:8585 



عناوٌن البرٌد 

االلكترونً 

ال للدعم الفني 

تتردد فً 

التواصل نحن 
 فً خدمتكم

انت اآلن وصلت 

لصفحة الموقع 

بٌئة موودل 
 للمعهد الوطنً



حول اللغة الى العربية لضمان 

التسيق الجيد او ابقي على 

اللغة االنجليزية اذا كان 

 المحتوى باللغة االنجليزية



للدخول لبٌئة ( دخول )اضغط على كلمة 

 موودل تظهر لك الصفحة التالٌة



اكتب اسم المستخدم 

وكلمة المرور فً المكان 

المخصص كما هً دون 

ثم وبدون فواصل تعدٌل 

 اضغط 
دخول    

تظهر لك مباشرة 

الصفحة االتية المجمع 
 التدريبي الملتحق به 

بامكانك تصفح محتوٌات 

الموقع بصفة ضٌف 

بالضغط على اٌقونة 

(  الدخول بصفة ضيف)

حسب ما ٌمنح لك من 

صالحٌات من معلم    

لتعميم التجربة المجمع 

على المعلمٌن والطلبة 

 لالستفادة من النشرات   

 والروابط التفاعلٌة

وال يسمح للضيف 

المشاركة في المنتديات 

ورفع الواجبات 

 والدردشة



وصلت لحسابك في المجمع 

التدريبي تمتمع بتصفح 

محتوياته واجب عن المهام 

واالنشطة وشارك في منتدى 

 الحوار

اضغط على 

الرابط وتصفح 

محتوٌات 
 المجمع

بالضغط على 

اٌقونة المهام تظهر 

المهام المطلوبة فً 

 المجمع

بالضغط على اشارة 

المنتدى تظهر لك 

منتدٌات الحوار 

 المطلوب المشاركه بها



اضغط على 

الروابط وتصفح 

 المحتوٌات

 تعرف على اخر االخبار



تعرف على التغذٌة 

الراجعة من المٌسر 

عن المهام التً 

قمت بتسلٌمها 

حسب ما طلب منك 

ضمن الفترات 

 الزمنٌة المحددة



اضغط على 

الروابط وتصفح 

محتوٌات المجمع 

واجب عن المهام 

وشارك فً 

 منتدٌات الحوار



اضغط على 

الروابط وتصفح 

محتوٌات المجمع 

واجب عن المهام 

وشارك فً 

 منتدٌات الحوار



اضغط على 

الروابط وتصفح 

 المحتوٌات

 تعرف على اخر االخبار

بالضغط على صفحة الموقع 

تتصفح الصفحة الرئٌسة 

واستفد من االدلة والروابط 

 المرفقة لتتمكن من التعامل 

بٌسر مع بٌئة مودل   
http://162.144.153.21

2:8585/?lang=ar 
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تمتع بتصفح كل ما هو 

متوفر بالصفحة  الرئٌسة من 

ادلة وروابط وارشٌف بحوث 

اجرائٌة ومشارٌع تخرج 

ومبادرات اكمل تصفح 
 الصفحة التالٌة



نشاطات المعهد الوطنً 
 فً صور

للتواصل 

مع المعهد 

 الوطنً

تصفح المقررات الدراسٌة 

بالضغط على الروابط من 

الدخول بصفة ضيفخالل   

 اضغط على الرابط  للمجمع 

 التدرٌبً المسجل به
http://162.144.153.21
2:8585/course/index.p

hp?categoryid=7 
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شاهد منتدى االخبار ما علٌك سوى 

الضغط على المنتدى والتعرف على 

اخر االخبار حٌث تظهر لك بهذه 

الصورة اضغط على الخبر وشاهد او 

 تصفح المرفقات



اضغط على 

 pdfملف 
واطلع على 

 البرنامج



للدخول لغرفة هنا اوال اضغط 

 الدردشة

ثانٌا اضغط هنا 

مع من للدردشة 

ممن ٌظهر ترغب 

على شاشة الدردشة 

 من المشاركٌن



اكتب الدردشة هنا 

ثم اضغط ارسال 

فتظهر الرسالة كما 
 فً الصفحة التالٌة



 ظهور الرسالة



مثال تصفح محتوٌات 

المجمع بالضغط على 

الروابط اضغط على 

تظهر  1:1مهمة 

 الصفحة االتية



اضغط على 

الملف لتنزٌل 

المهمة كما 

ٌظهر فً 

 الصفحة االتٌة



تغٌٌر لون الملف من 

وهذا االزرق لالحمر 

دلٌل على نجاحك فً 

تنزٌل المهمة انظر 

اسفل الشرٌحة وافتح 

الملف كما ٌظهر فً 

 الصفحة االتٌة



اضغط هنا لتمكٌن 

الملف كما ٌظهر فً 

 الصفحة االتٌة



تصبح 

الصفحة بهذا 

الشكل قابلة 

للتحرٌر 

واالجابة 

علٌها ورفع 

دون الملف 

تغيير في 

 تسميته

ليسهل عليك حفظ الملف واالجابة عليه ورفعه انصحك بفتح :مالحظة هامة

وتسميته  بعنوان المجمع  لحفظ الواجبات سطح المكتب مجلد على 

عليها وتسليمها عبر بيئة مودل كما في الصفحات االتية تتبعها  واالجابة 

فقط اجب عن المهمة دون تعديل او تغيير في اسم الملف بخطوة   خطوه 

     على نفس الورقة واعد تحميلها



شاهد تمت االجابة 

على نفس الورقة 

وتم الحفظ للبٌانات 

و فتح المجلد 

بعنوان المجمع 

على سطح المكتب 

لحفظ المهمة كما 

فً الصفحات 

 االتٌة



نفتح المجلد ونضغط 

على حفظ لحفظ 

المهمة فً المجلد 

تمهٌدا لرفعها عبر 

بٌة مودل كما 

 سٌظهر الحقا



لتسلٌم الواجب :اوال

اضغط على رابط المهمة 

مرة اخرى تظهر لك 

 بهذا الشكل   الصفحة 

حالة الواجب : ثانٌا

 غٌر مسلم 

اضغط على : ثالثا

اضف تسلٌم لرفع 

الواجب وتتبع ذلك 

خطوة بخطوة كما 

فً الصفحات 

 االتٌة



اضغط على :رابعا

اضف ملف واختاره من 

المجلد الذي قمت 

بحفظه على سطح 

المكتب للمجمع وتاكد 

من انك اجبت على 

المهمة قبل رفعها 

وحمل الملف حسب 

 الخطوات االتٌة



اختار : خامسا

الملف من المكان 

الذي قمت بحفظه 

فٌه وارفعة بنفس 

دون تعديل تسمٌته 

او اضافات باسم 

ٌحفظ الملف 

 مباشرة فً حسابك



نذهب للمجلد الذي :سادسا 

حفظت فٌه المهمة نضغط 

على المجلد تظهر الصفحة 

 االتٌة



المهمة : سابعا

محفوظة فً المجلد 

بنفس االسم الملف 

حتى يرفع دائما 

بشكل سليم اسمه 

باللغة االنجليزية 

ليتم التعرف عليه 

لذا انصح بعدم 

تغييره ابقي عليه 

 كما هو

اضغط فتح : ثامنا

لتحمٌل الملف 

تظهر الصفحة 

 االتٌة



تم : تاسعا

التعرف على 

الملف وتسمٌته 

وفي باالنجلٌزٌة 

حال كانت 

التمسية بالعربي 

اعد تسميته 

باالنجليزية في 

الخانة االتية 

 حفظ باسم
اضغط على حمل هنا : عاشرا

الملف وانتظر حتى تظهر 

الصفحة االتٌة صورة الملف 

 محمل بصٌغته



المهمة :حادي عشر

حملت بنجاح التمام 

العملٌة اضغط حفظ 

التغٌرات االٌقونة 

الحمراء كما فً 

 الصورة

اضغط على حفظ التغٌٌرات التمام :ثانً عشر

 العملٌة وتصفح بقٌة الروابط



اقرأ الرسالة تشاهد حالة التسلٌم : ثالث عشر

تمت بنجاح انتظر التغذٌة الراجعة من المٌسر 

 من خالل تصفح درجاتك

ان رغبت فً التعدٌل 

اضغط على حرر تسلٌمً 

 13واعد الخطوات 

احذف الملف المرفوع 

واعد تحمٌل االجابة 

المعدلة مع مراعاة الفتره 

 الزمنٌة لتسلٌم الواجب



للمشاركة فً 

منتدى الحوار 

اضغط على 

الرابط تظهر 

الصفحة االتٌة 

 مواضٌع للحوار



اضغط هنا على الردود وشارك 

االخرٌن فً منتدى الحوار براٌك 

لتقوٌة مجتمعات التعلم تظهر لك 

 الصفحة االتٌة



اضغط على رد 

تظهر لك الصفحة 

 االتٌة



اكتب مشاركتك 

هنا وان رغبت فً 

تحمٌل صور او 

ملف اضغط على 

اضف ملف واتبع 

نفس خطوات 

 تحمٌل الواجب

اضغط هنا التمام 

المشاركة بالضغط 

على اضف 

المشاركة للمنتدى 

تظهر لك الصفحة 

 االتٌة



اصبحت المشاركة مفعلة 

 عبر المنتدى



للوصول بشكل سرٌع للمجمعات التدرٌبٌة المسجل 

بها اضغط على القائمة المنسدله الموجودة بجانب اسم 

:المستخدم   
 مودل الخاص بً وتصفح المجمع-1

نبذه شخصٌة وحرر ذلك مع مراعاة عدم تغٌٌر -2

اسم المستخدم والبرٌد االلكترونً فقط غٌر كلمة 

المرور وان رغبت بتعدٌل البرٌد االلكترونً الخاص 

بك راسلنا على البرٌد االلكترونً 
 @yahoo.com2002marwan_b 

اضغط على درجات للتعرف على التغذٌة  -3

 الراجعة عن المهام المسلمة

اضغط على رسائل واختار ما ترغب فً مراسلته  -4

 من القائمة واكتب الرسالة كما فً الصفحات االتٌة

اضغط على تفضٌالت للتعرف على اهتماماتك -5

ومن هنا تسطٌع تغٌٌر كلمة المرور وتعدٌل على 

 ملفك الشخصً واضافة صورة كما ٌظهر الحقا

mailto:marwan_b2002@yahoo.com
mailto:marwan_b2002@yahoo.com
mailto:marwan_b2002@yahoo.com


تم اختٌار 

 الشخص

ارغب 

بارسال 

رسالة ل 

 مروان

هنا اكتب 

الرسالة 

واضغط 

على اٌقونة 

ارسال 

 الرسالة



كتابة 

الرسالة 

والضغط 

على 

ارسال 

 الرسالة



الرسالة 

ارسلت ل 

 مروان



 صفحة التفضٌالت

اضغط 

هنا لتغٌٌر 

كلمة 

 المرور



اتبع الخطوات 

خطوه خطوه 

واحفظ كلمة 

المرور الجدٌده 

ومن ثم اضغط 

على حفظ 

 التغٌرات



ان رغبت فً 

اضافة صورتك 

 او تغٌٌرها



بالضغط 

على 

درجات 

تتعرف 

على  

التغذٌة 

الراجعة 

والعالمات 

للمهام 

المسلمة 

المرتبطة 

 بالواجب



 واخيرا  
  في  وسهولة  بيسر  موودل  بيئة  استخدام  في  التوفيق  للجميع  اتمنى

  لبيئة  مستخدم  دليل  يديك  بين  ان  تذكر  مشاكل  واجهتكم  وان  التدريب
  التغلب  في  يساعدك  الرئيسة  الصفحة  في  مودل  بيئة  على  تف اعلي  موودل

  حل  تعذر  حال  وفي  موودل  بيئة  استخدام  في  تواجهك  التي  المشاكل  على
  الفني  الدعم  لفريق  االلكتروني  البريد  على  مراسلتنا  في  تتردد  ال  المشكلة

 المعهد  في
 

    fakhaydah@gmail.com 
marwan_b2002@yahoo.com 
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