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 دليل استخدام  بيئة التعلم االفتراضي

  للمتدرب)   موودل(
  

  بيئات تشغيل نظام موودل: اوالً

 Internet Explorer انترنت إكسبلورر  �

 

  Mozilla Firefox موزيال وفيرفوكس �

  

  Enterثم اضغط   www.niet.ps: تي العنوان اآلموقع اكتب للالدخول مباشرة 

  .التالية او اضغط بالمفتاح االيسر على العنوان للدخول بشكل مباشر للصفحة 
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  :لمساقالدخول لالتسجيل و: ثانيا

 إدخال االسم وكلمة المرور المعتمدة كما هو موضح بالصورة  -1

 
 اتبع السهم كما هو موضح بالصورة, الدخول للمساق -2

 

  

 Enterم اضغط ثادخل اسم المستخدم وكلمة المرور 
  شرة الصفحة التاليةتظهر مبا

 لماوس على اسم البرنامج بالمفتاح االيسر ل الدخول للمساق اضغط
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  المساقصفحة التعرف على محتويات : ثالثا 

  
  

  

شر بالماوس على األهداف أ للبرنامج العامة األهدافخذ مثال أ،لن محتويات اللقاء للتعرف على: )1(مثال

  :ر للماوس فتظهر الصفحة التالية بالمفتاح االيسالعامة للبرنامج كما هو موضح بالصورة ثم اضغط  

للتعرف على األنشطة المطلوبة في اللقاء اضغط  
 - بالمفتاح االيسر للماوس على منتدى الحوار

الموارد ، ثم  قم بحفظها في ملف  –المهام 
الخاص بك  تمهيدا لإلجابة عليها وإعادة  البرنامج

  )3- 1(تحميلها كما هو موضح الحقا في االمثلة 

لتصفح محتويات المساق 
اشر بالماوس على العنوان 

الذي تريده ثم اضغط 
بالمفتاح االيسر للماوس 

لتتمكن من تصفح المحتوى 
المطلوب في كل نشاط 

تمهيدا لإلجابة على المهام 

  تدى ،والمشاركة في المن



 4

  
بالماوس  اضغط،  منتدى الحوار والتعرف على المهام المطلوبة للرد عليها الىللدخول :)2(مثال

اختار السؤال  فتظهر أمامك الصفحة التالية ،)2مثال ( موضح في الصورة السابقةكما على منتدى الحوار 

  :  وليكن السؤال االول  المطلوب

 

 منتدى الحوار لماوس علىعلى المفتاح االيسر ل اضغط للمشاركة في منتدى الحوار
  منتدى الحوار السؤال االول

اضغط على األهداف العامة بالمفتاح االيسر 
للماوس يتغير اللون إلى األحمر وتظهر 

أمامك صفحة األهداف العامة كما هو 
موضح بالصورة وهكذا مع بقية االنشطة 

والمهام والقراءات، واحيانا يطلب منك حفظ 
القراءات والنشرات حسب المكان الذي 

 ملف المستندات ،سطح المكتب(تحدده 

  ).،ملف خاص بالمادة

  )1(مثال 

  )2(مثال 

  )3(مثال 
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 بك،بحفظ السؤال في ملف المادة الخاص  الرد أوواالنتظار لفتح صفحة )رد(قم بالرد اما مباشرة بالضغط على 
ثم  نوم المدرب،في وقت الحق دون تجاوز الفترة المسموح بها من قبل  Wordعلى ملف واإلجابة عليه 

  .تحميله كما هو موضح في الصفحات الالحقة

  
 

 

 

  
  

 ثم اضغط المفتاح االيسر للماوس) رد ( اشر بالماوس على  

   كما هو موضح في الصورة التالية وانتظر حتى تفتح صفحة اإلجابة

اجابة السؤال هنا ،وبعد االنتهاء من االجابة نشير 

ثم نضغط )اضف المشاركة للمنتدى (بالماوس على 
 على المفتاح االيسر للماوس للتحميل
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  wordوتمت االجابة عليه على ملف   السؤال االولباسم   ،في حال حفظ السؤال على سطح المكتب:مالحظة 
  :وترغب في تحميله لمنتدى الحوار اتبع الخطوات التالية  اجابة السؤال االولباسم 

 .ندخل لمنتدى الحوار حسب الخطوات السابقة  -1
  .ندخل للسؤال االول حسب الخطوات السابقة  -2
ونضغط على المفتاح االيسر Browse   عندما تفتح صفحة االجابة نشير بالماوس الى و) رد(نضغط  -3

  openاجابة السؤال االول ثم نضغط  الختيار الملف الذي نرغب بتحميله

، نضغط بالمفتاح االيسر اضف المشاركة للمنتدىوبعد ذلك نقوم بتحميل االجابة ، ثم نشير بالماوس الى 
على مشاركتك في  اإلطالعباالمكان و .،وبذلك يتم التحميل بنجاحة للمنتدى اضف المشاركللماوس على 

  .نفس اللحظة

  ).3(هذه العملية سيتم توضيحها بشكل مفصل بالصور في مثال رقم 
  :التاليةالمهام اتبع الخطوات وتحميل  لتنزيل) 3(مثال 

اضغط بالمفتاح االيسر ) مة الثانية المه(اشر بالماوس الى المهمة المراد تنزيلها ولتكن  :األولىالخطوة 

  .التاليةمباشرة الصورة  تظهر المهمةللماوس على 

  
  

سر للماوس يطلب منك اضغط بالمفتاح األي
 حفظ او فتح الملف

اضغط بالمفتاح األيسر للماوس 
واحفظ المهمة على  Saveعلى 

سطح المكتب كما هو موضح 
  بالصورة الالحقة
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اضغط بالمفتاح األيسر 
وس لحفظ الملف للما

على سطح المكتب كما 
 هو موضح بالصورة

 الالحقة

  عنوان المهمة التي حفظت على سطح المكتب
phase_1_Assignement_2 

اضغط بالمفتاح األيسر للماوس على 
  المهمة التي حفظت على سطح المكتب

phase_1_Assignement_2  لفتح

عليها كما هو موضح  واإلجابة المهمة
 الحقةفي الصورة ال
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،يتم )  Moodle(  على الرابط phase_1_Assignement_2تحميل اإلجابة او الملف  :الخطوة الثانية 

 ) 3الخطوة االولى في مثال (الصفحة الرئيسة من )المهمة الثانية (االشارة الى المهمة المطلوبة من خالل 
    .،اختار سطح المكتب  الصفحة التاليةتظهر  Browse على  ،والضغط بالمفتاح األيسر بالماوس

 

  
  

 عنوان المهمة

phase_1_Assignement_2 

احفظها   اإلجابةبعد االنتهاء من 
  الملف وأغلق  Saveبالضغط على 

بالماوس  Browse إلىاشر :أوال 
ومن ثم اضغط بالمفتاح االيسر 

،اختار فتظهر الصفحة التالية 
  سطح المكتب

اضغط بالمفتاح االيسر للماوس على :ثالثا
Open  تمهيدا لتحميله كما  لفتح الملف

   هو موضح في الصورة الالحقة
اختار الملف أو المهمة المراد :ثانيا 

  تحميلها 
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للماوس  األيسراضغط بالمفتاح 

فتظهر الصفحة التالية على استمر 
،وفي  التي تؤكد على تحميل الملف

حال رغبت في ارسال مهمة اخرى 

  استمر بنفس الخطوات السابقة

اضغط بالمفتاح  تمهيدا للتحميل ، هان الملف تم فتح Browseخانة في  أمامكتظهر 

  ،انتظر قليال فتظهر الصفحة التالية  تحميل هذا الملفللماوس على  األيسر

  تظهر الرسالة التاليةللتأكد 
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  للجميع بالتوفيق نامع تمنيات

للتنقل بين محتويات الموقع بشكل 
مباشر، اضغط على األيقونة 

بالمفتاح األيسر للماوس تظهر 
ت التالية ،اختار أمامك الخيارا

المهمة أو النشاط أو القراءة التي 
تريد تصفحها تنتقل اليها بشكل 

وباالمكان إعادة  ، الملف تم تحميله
تحميل اإلجابة في الفترة المسموح 

بها أن رغبتم بالتعديل باستخدام 
األحدث  ةالخطوات السابقة، واإلجاب

  تحذف اإلجابة السابقة 

اضغط بالمفتاح للخروج من الموقع   
  للماوس على  خروج  األيسر


