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 مقدمة: ال
الدارس الكريم … السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهالً ومرحًبا بك معنا يف موقع إعداد املفتني 

بيئة إلكرتونية للتعليم والتعلم، ُتقدم    " إعداد املفتني عن بُعد"موقع  دار اإلفتاء املصرية …    - عن بُعد  

التكنولوج الوسائل  باستخدام أحدث  تخريج مفٍت  مجموعة من املقررات اإللكرتونية،  إىل  تهدف  ية، 

كفٍء متخصص يفهم الشرع الشريف ويفهم الواقع، ويستطيع تنزيل األحكام الشرعية عليه ... تحت  

 .إشراف دار اإلفتاء املصرية

بها من    فاملوقع يرتبط  الشرعية واإلفتائية وما  العلوم  لدراسة وتلقي  التعليمي اإللكرتوين موجه 

من التعليمات التي عليك مراعاتها أثناء تصفحك واستخدامك    معارف وعلوم، وإليك األن مجموعة

أحد أهم وأفضل منصات أنظمة إدارة  ، والتي تعد   Moodleمنصة "املودل" ، وهو مبني عىل  للموقع  

 أحدث التعليمية، ويعترب من األنشطة مليكنة املصدر مفتوح حديث  نظام التعلم اإللكرتوين، واملودل هو

التعليمية، فهو أحد الُنظم مفتوحة املصدر واملجانية   املحتويات إدارة أنظمة املحتوى، وأحد إدارة أنظمة

املتاحة لكل مؤسسة وهيئة تعليمية، بل ولألفراد يف كافة أنحاء العالم. لقد وصل مستخدموا نظام  

ات التعليمية،  املودل حول العالم إىل آالف املنظمات التعليمية التي تعني بتوصيل ونشر وإدارة املقرر 

لوجه، وتتاح   املقررات وجهاً  تدريس  لنظام  ُمكمل  كنظام  أو  املقررات  لتدريس  كنظام مستقل  سواء 

  www.moodle.orgمنصة املودل من خالل املوقع الرسمي 

بالصفحة الرئيسية، حتى  هذا واملتاح  إعداد املفتني عن بُعد  بداية قم بتحميل دليل استخدام موقع  

إن واجهتك   .يتسنى لك االطالع عىل خطوات العمل داخل موقع إعداد املفتني عن بُعد والتجول داخله

وعند تعرثك    ، "اتصل بنا"   الربيد اإللكرتوينأي مشكلة أثناء تصفح املوقع يرجى التواصل معنا من خالل  

 ".منتدى التعليمات واألسئلة الشائعة"أثناء الدراسة باملوقع قم بالرجوع إىل 

 

http://www.moodle.org/
mailto:elearning@dar-alifta.org
https://courses.ifta-learning.net/mod/forum/view.php?id=6916
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 بوابة الموقع: 
عزيزي الطالب هذا الدليل أُعد خصيًصا ليك يشرح لك تفصيالً كل ما تحتاج إىل معرفته للدخول  

عىل املقررات الخاصة بك، وكيفية تصفحها وأداء األنشطة املرتبطة بها، وذلك بداية من الدخول عىل  

اإللكرتوين   التعلم  إدارة  نظام  باملقرر   "املودل"موقع  الخاصة  التفاصيل  بباقي  واألنشطة  مروًرا  ات 

 التعليمية األخرى والله املوفق واملستعان.

 "واجهة التفاعل" بدايًة ... وقبل الدخول يف تفاصيل نظام املودل، عليك عزيزي الطالب أن تدرك أن  

 الخاصة بنظام املودل غالًبا ما تتكون من العناصر التالية: 

تواجدك األن، ومنه تستطيع  : وهو الذي يظهر لك مكان Navigation Barشريط التصفح   ▪

 االنتقال إىل أي جزء آخر داخل املوقع من خالل متصفح اإلنرتنت الذي تستعمله.

وهي مجموعة من روابط التنقل املرتبطة، واملوجودة عيل يمني  :  Blocksالكتل أو األقسام   ▪

 ويسار الشاشة. 

املحتوى   ▪ عرض  والتي    :Content Areaمنطقة  الشاشة،  منتصف  املوجودة  املنطقة  وهي 

تحتوي عىل مجموعة من املصادر والنشاطات التعليمية، ُتقدم لك مرتبة بشكل معني؛ حيث  

 ُتقسم إىل أقسام مرتبة حسب املواضيع الدراسية أو األسابيع الدراسية. 

يف حاىل واجهتك أي مشكلة، يرجى التواصل معنا من خالل خدمة الدعم   ▪

 ملباشر كما بالشكل الذي عىل يسار الشاشة: الفني ا 
 

 

واألن دعنا نبدأ يف شرح "واجهة التفاعل" الخاصة بنظام املودل. بدايًة ... بعد 

من خالل الرابط    "موقع إعداد املفتني عن بُعد"الدخول عىل الصفحة الرئيسة لبوابة  

(learning.net-www.ifta  ستجد أمامك مفتاح )"فضالً قم    "الدخول إىل املودل

  لتظهر لك صفحة الدخول التالية:  عليه؛بالنقر 

 
 

 
 
 

 

 

بكتابة   الخاصة بك، ثم انقر    "كلمة املرور"و    "اسم املستخدم"قم 

 كما بالشكل. ؛ دخول"تسجيل ال"فوق مفتاح 

 

 

 

http://ifta-learning.net/
http://ifta-learning.net/
https://courses.ifta-learning.net/
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وبعد تسجيل الدخول عىل حسابك الخاص بصفحة املقررات التعليمية تظهر الصفحة الرئيسية  

  بالشكل التايل: للنظام التعليمي، وذلك كما 

 

مجموعة املقررات التي سجلت بها، خالل    من خالل الضغط عىل "صفحتي الشخصية"فيما تجد  

 ، كما بالشكل التايل: هذا العام الدرايس
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 الصفحة الرئيسية:
أسماء   بجانب  "املودل"،  التعلم  إدارة  نظام  داخل  التنقل  قوائم  عىل  الرئيسة  الصفحة  تشمل 

القسم   -بالنسبة للفرقة األوىل، الفصل الدرايس األول-الدراسية التي قد سجلت بها، وهي:  املقررات  

األول من التخصص الفقهي )الحنفي، الشافعي، املاليك(، بجانب مقررات "النحو، مصطلح الحديث،  

من   املنطق، الفتوى، مبادئ علم االقتصاد، ومقرر التهيئة". وعليك أن تعلم أن تلك املقررات تختلف

 فصل درايس آلخر. 
 عزيزي الطالب ... اآلن سرتى أمامك الصفحة مقسمة إىل جزأين، وهما كما ييل: 
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الشاشة، وهو يحتوي عىل أقسام التنقل باملوقع، أحداها    يف يسارالجزء املوجود   •

تسمي   اليمني  الشخصية    "القوائم"عىل  ولصفحتك  املوقع  لصفحة  روابط  وبها 

ومقرراتك الدراسية وذلك كما بالشكل السابق، وأسفل منها كتلة أو قوائم الرسائل  

توضح   والثالثة  حسابك،  إلعدادات  واألخرى  املوقع،  أخبار  كتل  بجانب  الخاصة، 

 التقويم الدرايس للموقع. 
 

وهو يوضح أسماء   لدراسية""مقررايت ا الجزء املوجود يف يسار الشاشة أسفل   •

املقررات الدراسية التي سجلت بها، والتي تنتمي للتخصص الذي قد سجلت به؛ فتجد  

املقرر  ملحتوى  يُدخلك  عليه  النقر  عند  تفاعيل  كرابط  اليمني  أقيص  يف  املقرر  اسم 

 الدرايس، وإيل اليسار منها صورة السم املقرر.
 

 الصفحة الرئيسية.  يسارلتنقل الجانبية  األن ... نشرح بالتفصيل محتويات أقسام ا 

 وبها يظهر أهم الروابط الرئيسية للموقع وهي:   قسم القائمة: . أ  

 برنامج شئون الدارسني.  ▪

 حسابات التواصل مع إدارة املوقع.  ▪

 وبها تنتقل إىل رئيسية املوقع.   الرئيسية:  القائمة ▪

 التي اشرتكت بها، مع ذكر ملحة مختصرة عن كل مقرر.  الدراسيةتصنيفات املقررات  وهي توضح   الرئيسية:  الصفحة ▪

الدرايس  املوقع   صفحات ▪ الكلمات الداللية داخل املوقع، والتقويم  التي دونتها، والبحث عن  التدوينات  : وهي توضح لك 

 الحايل للموقع، وكذلك رابط آخر أخبار املوقع. 

 وتوضح بيانات حسابك عىل املوقع.  الشخصية:  صفحتي ▪

 وتوضح مشاركاتك ومواضيع نقاشك يف املنتدى. ركات املنتدى:  مشا  ▪

 . RSSوتوضح لك تدويناتك التي شاركت بها، مع رابط إضافة تدوينة جديدة، ورابط خالصات املوقع بتقنية الـ مدونايت:   ▪

 توضح لك صفحة رسائلك، وقوائم االتصال الخاص بك.   رسائل: ▪

 ومنها تستطيع رفع ملفاتك الخاصة عىل املوقع.   ملفايت الخاصة: ▪

 توضح املقررات الدراسية التي سجلت بها.  الدراسية:  مقررايت ▪
 

 وهي توضح لك آخر الرسائل التي وردت إليك.   قسم رسائيل الخاصة: . ب

 

 تظهر لك القوائم التالية:   كماعزيزي الطالب ...  

 وهو يوضح آخر أخبار املوقع.   : األخبارقسم قائمة   . ت
 

 وبه يظهر التقويم الدرايس للموقع.  قسم التقويم الدرايس: . ث

 وهو ويوضح لك إعدادات كالً من:   قسم الحساب الشخيص: . ج

ومنها تستطيع تغيري بياناتك الخاصة عىل املوقع، وكلمة السر، كما تتعرف عىل كود خالصات أخبار املوقع    :إعدادات حسابي ▪

RSSالواردة إليك.   الرسائل ، وأخرًيا تستطيع ضبط تنبيهات 

 ومن خاللها تستطيع ضبط خيارات مدونتك الخاصة، وإضافة أكرث من مدونة لك عىل املوقع.   مدونايت: ▪
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 المقررات الدراسية:تصفح 
التالية،   الصفحة  بها سوف تظهر  التي سجلت  الدراسية  بالضغط عىل أي مقرر من املقررات 

 جزئني رئيسيني كما يظهر أمامك:  إىلوالتي تنقسم 
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الشاشة، وهي منطقة األقسام أو الكتل وبها قد تجد:   يسارعىل   الجزء األول:  

  

وهو يستخدم للتنقل داخل محتويات املوقع الرئيسية، حيث تظهر لك   قسم القائمة:
وقد سبق تناول كل  ،"صفحتي الشخصية"  ،"صفحات املوقع"    ،"صفحتي الرئيسة"  

وبالضغط على كل مقرر منهم   "مقرراتي الدراسية" جزء منهم بالشرح، كما جتد أيًضا  
 يظهر لك ما يلي: 

أضيفت لهذا املقرر، والزمالء املشتركون بنفس   : ويظهر بها املدونات التي "املشتركون"
 املقرر. 
 اخلاص بهذا املقرر.  "منتدى األخبار"والذي يندرج حتته  "عام":

للمقرر الدراسي، حيث يظهر لك تاريخ بداية وانتهاء كل   "قائمة اخملطط األسبوعي"
أسبوع دراسي، وبالضغط على أًيا من تلك األسابيع؛ ستظهر لك قائمة محتويات هذا  
األنشطة،   الذاتي،  التقومي  )الدروس،  من:  كاًل  على  تشمل  والتي  الدراسي،  األسبوع 

 املنتديات ...( التي يحتوى عليها هذا األسبوع. 
 

 الدراسي.  املقرر منتديات داخلوهو يستخدم للبحث  في املنتديات:  لبحثقسم ا
 وهو يوضح أخبار املقرر الدراسي. :األخبارقسم آخر 

 وهو ويوضح آخر وأهم األحداث املرتقب حدوثها.   قسم األحداث القادمة:
 

 وهو يوضح لك الرسائل الواردة والصادرة.   قسم رسائلي اخلاصة:
 

 وهو يوضح لك زمالئك املشتركون معك بنفس املقرر.  قسم أشخاص:
 

 "إدارة املقرر الدراسي"": وهي تشمل على  اإلعداداتيوجد قسم "  :على يسار الشاشة 
والتي توضح لك بيان درجات التقومي الذاتي،    "درجات"الذي أنت بداخله األن، وفيه تظهر  

 ". إعدادات حسابي" واألنشطة، والتدريبات التي قمت بأدائها، وكذلك تظهر لك
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الثاين:  -1 منطقة    الجزء  يسمى  وهو  الشاشة  بمنتصف  املحتوي" واملوجود  تعرض  "عرض  وبها   ،

محتويات املقرر الدرايس الذي اخرتته بشكل مفصل، وفيها يعرض لك العناوين الفرعية التي 

 تندرج تحت هذا املقرر وهي:

وهو يشمل عىل شرح فيديو مصور لكيفية التعامل مع املوقع من خالل   مقرر التهيئة: -أ

شرح أهم البنود الخاصة بنظام إدارة التعلم اإللكرتوين "املودل" املتبع يف تنظيم وتسيري  

 " يشمل  كما  التعليمة،  اإلنرتنالعملية  ملتصفح  املنبثقة  النوافذ  تفعيل  ت،  طريقة 

خطوات التسجيل باملقرر. نبذة مختصرة عن املقرر، القواعد التنظيمية، تصفح املقرر،  

 األنشطة والتدريبات التعليمية، جهات االتصال، االختبارات".

 
وهي تشمل عىل املحتويات الدراسية لكل مقرر درايس بداية من    األسابيع الدراسية: -ب

والدروس   والوحدات،  املقرر  مقدمة  وتشمل  املقرر،  نهاية  وحتى  الثاين،  األسبوع 
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إن  -املُضمنة بكل أسبوع، والتقويم الذايت للدروس، واألنشطة التعليمية لكل درس  

 ، ومنتديات النقاش الخاصة بكل درس. -وجدت

 
لك أن تعلم أنه يوجد بجوار كل عنوان من عناوين الدروس كما هو موضح مربع    عزيزي الطالب

، إىل هذا الشكل    ، عند الدخول عىل كل عنوان منهم فإنه يتحول من هذا الشكل  "√" به عالمة  

لعت عىل محتوى هذا العنوان، ومن خالله تستطيع التعرف عىل املواضيع   وهذا دليل عىل أنك قد اطَّ

 التي بجوارها.  "√" لع عليها بعد؛ وذلك عن طريق مشاهدة عالمة التي لم تطَّ 

وإليك مزيد بيان حول محتويات كل مقرر، والتي يمكنك تعميمها عىل جميع املقررات الدراسية 

التي سجلت بها، والحظ أن كل مقرر يتكون من مجموعة من الوحدات، وبداخل كل وحدة مجموعة 

 الوحدة. من الدروس املكونة لهذه  

 

 رابط مقدمة املقرر، وتحته مقدمة الوحدة األوىل. (1

 رابط الدرس األول باملقرر.  (2

 رابط التقويم الذايت للدرس. (3

 رابط )النشاط / األنشطة( التعليمية الخاصة بالدرس. ( 4

 رابط املنتدى الخاص بالدرس. (5
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 :خاصة بالدراسة قواعد
التقويم الذايت للدروس شرط لفتح الدروس التالية، وذلك فقط  عزيزي الدارس، يرجى العلم أن  

 يف مقرري "الفقه وأصول الفقه"، بجانب أنه يقيس مدى التحصيل واالستيعاب العلمي للدروس  

 
  

%( عىل األقل يف أعمال    60)  األنشطة التعليمية شرط لدخول االمتحان، إذ يجب الحصول عىل   

لسنة "األنشطة التعليمية" للمقررات الدراسية حتى يمكنكم دخول امتحانات تلك املقررات يف نهاية  ا 

 .الفصل الدرايس أو نهاية العام

األسبوعي    املخطط  ضمن  املتواجدة  هي  الدارسني  عىل  املقررة  "اإللزامية"  التعليمية  األنشطة 

 للمقرر الدرايس والتي تجد بجوارها وقت انتهاء النشاط التعليمي كما بالشكل التايل  
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األنشطة التعليمية املوجودة داخل صفحات الدروس" هي أنشطة إثرائية غري إلزامية للدارس،   

 مطالبني بحلها، وهي كما بالشكل التايل وغري  
  

 
 

واألصول   الفقه  مواد  يف  إلزامي  الذايت  التقويم  حل 

فقط وذلك يك تتمكنوا من فتح الدروس التالية بالرتتيب ويف  

التعليمي النشاط  لفتح  تصلوا  باقي    .نهاية األسبوع  يف  أما 

  .املقررات الدراسية فالتقويم الذايت اختياري
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الفيديوهات" "مكتبة  نجد  مقرر  كل  داخل  الصفحة  الصوتيات"   أعىل  "مكتبة  وهي    وكذلك 

 : ، كما باملثال التايل بصيغة فيديو وكذلك ملفات مسموعة العروض الكاملة لشرح املقرر

 
 :الشرح التايلب كما  ةالدراسي  اتيمكن تصفح مكتبة الفيديو الخاصة باملقرر  

 

 .الفيديوتشغيل/إيقاف عرض   .1

دقة عرض الفيديو/   / شريط التحكم الخاص بالفيديو ويشمل من اليمني: )وضع ملء الشاشة .2

 (وقت الفيديو / التحكم يف الصوت / اإليقاف والتشغيل 

 .أسماء الدروس املشروحة، وبالضغط أي درس فيهم يمكن مشاهدته .3

 .املقررشريط التمرير الخاص بتصفح أسماء دروس الفيديو لكامل   .4
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فيما يخص األنشطة التعليمية والتكليفات التي  

تطلب منكم داخل املقررات الدراسية، يرجى استخدام  

وورد )  برنامج  Microsoft Word - مايكروسوفت 

نسخها     ( ثم  ومن  وتنسيقها،  وكتابتها  إلعدادها 

املقررات  يف  النشاط  داخل  اإلجابة"  "مربع  يف  ولصقها 

 Ctrl +C اصية )النسخ واللصقباستخدام اختصارات خ

& Ctrl +V)  عىل لديكم  اإلجابة  بملفات  واالحتفاظ 

جهازكم الشخيص لالحتياج إليها فيما بعد ومراجعتها  

 .وقت عقد االمتحان التحريري نهاية العام
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 تصفح الدروس:
ُتفتح لك الصفحة التالية، قم عزيزي الطالب بالضغط عيل   مفتاح  بالضغط عىل "رابط الدرس" 

 "ابدء" للدخول إيل املحتوى العلمي للدرس،  

 
ل خاصية  يف بعض األحيان     متصفح اإلنرتنت الذي    يف    Pop-up windows"النوافذ املنبثقة"عليك أن ُتَفعِّ

 يستخدمه؛ وذلك حتى يتسنى لك االطالع عىل املحتوى العلمي للدرس. 

 
صفحة املقرر، وذلك كما بالشكل   أمامبعد تفعيل خاصية "النوافذ املنبثقة" ستظهر لك صفحة الدرس  

 التايل: 

 
نافذتهما )الدرس، املقرر( يف شريط  والحظ أنه يمكنك التنقل بني الشاشتني من خالل الضغط عىل أحد  

 األدوات.
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 كما قد تظهر لك عزيزي الطالب صفحة الدرس بشكل كامل، وإليك مزيد بيان حول محتواها: 

 
 بيان بمحتويات الدروس:

الدرس": -1 )املقدمة    "عنوان  التالية  العناصر  توضح  قائمة  منه  تنسدل  عليه  الضغط   -عند 

 األنشطة: النشاط األول, النشاط الثاين ...(  -األهداف 

 بالضغط عليه تُفتح أول صفحة يف الدرس والتي تحتوي عىل مقدمة الدرس. "املقدمة": -2

 هداف, عند الضغط عليه ُتفتح أول صفحة يف الدرس التي تحتوي األ  "األهداف":  -3

 عند الضغط عليه ينتقل بك إىل الصفحة التي تحتوي هذا النشاط.  "النشاط": -4

 توضح ملخص الوحدة التعليمية التي سيتم دراستها. "مقدمة الوحدة": -5

توضح األهداف التعليمية العامة للوحدة، والتي يتوقع لك تحقيقها عزيزي    "أهداف الوحدة": -6

 الطالب بعد دراستك لتلك الوحدة. 

 عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة تلخص ما قد درسته يف هذا الدرس. صة":"الخال  -7

 عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة خاصة بمراجع الوحدة التي ينتمي إليها الدرس.   "املراجع": -8

عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة اختبار، وبه تستطيع عزيزي الطالب أن    "التقويم الذايت": -9

 استك لهذا الدرس, تخترب ما قد حصلته خالل در 
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بتصفح  "املساعدة":   -10 الخاصة  التعليمات  بعض  الطالب  لك عزيزي  يقدم  عليه  الضغط  عند 

 محتويات الدرس، وإرشادات استخدام املوقع.

وهو يتيح لك االتصال بفريق العمل؛ وذلك يف حالة إذا ما واجهتك مشكالت فنية    "اتصل بنا": -11

 غبتك يف التواصل مع اإلدارة.أو تقنية أثناء تصفحك للموقع، أو يف حال ر 

 وهو رابط ينقلك إىل الصفحة الرئيسية للمقرر.  "الرئيسية": -12

وهو رابط يتيح لك التعرف عىل أكرث املصطلحات العلمية والكلمات التي وردت يف    "الكشاف":  -13

 الوحدة وعدد مرات ورودها وأماكن تواجدها.

 وهو رابط يتيح لك تصفح مجموعة من الكتب ذات العالقة باملقرر الدرايس.  "املكتبة": -14

يتيح لك أن تستعرض كالً من معاجم )املصطلحات    "املعجم":  -15   - غريب األلفاظ    -وهو رابط 

 األعالم( التي وردت بهذا املقرر.

  عىل هيئة   -من وحدات ودروس- وهو رابط يستعرض لك تفاصيل محتويات املقرر  "الخريطة":   -16

 خريطة متفرعة. 

مخطط املقرر األسبوعي، والتي تتيح لك التنقل بني    هو رابط يفتح لك صفحة  "الوحدات": -17

 وحدات ودروس املقرر. 

 هو رابط يفتح لك صفحة املقدمة واألهداف الخاصة بتلك الوحدة.  "املقدمة": -18

 
من القائمة الجانبية بالشكل السابق فتنسدل منه    "اسم الدرس"لتصفح الدرس اضغط عيل   -1

 . -إن وجدت  - قائمة باملقدمة واألهداف الخاصة بهذا الدرس وكذلك األنشطة 
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 تحوي مقدمة وأهداف الدرس.و الدرس  ب  ُتفتح لك أول صفحة   "املقدمة"رابط    عىلعند الضغط   -2

 صفحة. ينتقل بك إىل أهداف الدرس داخل ال "األهداف"رابط    عىلعند الضغط  -3

 للتحرك بحرية إىل أعىل وأسفل الصفحة.  "شريط التمرير"يمكنك استخدام  -4

حيث يمكنك عزيزي الطالب قراءة املحتوى    "منطقة محتوى الدرس"يف منتصف الشاشة نجد   -5

والتحرك ألسفل من خالل سحب شريط التمرير املوجود جهة اليمني، كما يمكنك التنقل بني  

عىل الضغط  الدرس من خالل  كما  صفحات  الصفحات،  نهاية  تجدها  التي  التالية  املفاتيح   

 بالشكل التايل: 

 
 للذهاب إىل الصفحة السابقة يف الدرس.  "السابق"مفتاح  •

الوحدة "الوحدة"  مفتاح   • بمقدمة  إىل الصفحة الخاصة  ينتقل بك  عند الضغط عليه 

 وأهدافها. 

 للذهاب إىل الصفحة التالية يف الدرس.  "التايل"مفتاح  •

 

 كما بالشكل التايل:  "عرض فيديو"عزيزي الطالب ... أثناء الشرح قد تجد شرح ألستاذ املقرر عىل هيئة 

 
 كما بالشكل التايل:  "عرض تقديمي"كما قد تجد شرح لعنصر ما عىل هيئة 

 
، وفيها يُطلب منك تكليف معني وإرساله، وذلك من "نشاط تعليمي"أيًضا خالل شرح الدرس قد تجد  

، وسوف نتعرف األن عىل كيفية اإلجابة عىل األنشطة التي  "أضف اإلجابة"خالل الضغط عىل مفتاح  

 قمت بإعدادها. 

غري   أنت  اإلثرائية،  األنشطة  من  مجموعة  الدروس  بعض  داخل  توجد  لكنها  كما  بحلها،  مطالب 

 ستفيدك ال شك يف تحصيلك العلمي للدروس. 
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 األنشطة التعليمية:
تتضمن األنشطة مهام أو تكليفات عليك القيام بها، وسُيطلب منك تقديم عملك عن طريق  

تاريخ   بلوغ  تذكره، وعند  يتعني عليك  نهايئ  لها موعد  يكون  تلك املهام عادة ما  عرضها عىل املوقع، 

تسليم ال يمكنك التعديل أو اإلضافة عىل عملك بأي شكل من األشكال؛ لذلك من املهم التحكم ووقت ال

 بإدارة وقتك عندما تعمل عىل املوقع. 

وتالحظ عزيزي الطالب أن املوقع يُدرج أمامك تذكري لكل العمليات الواجب تنفيذها من خالل  

مربع   يف  الزمني  القادمة"الجدول  وكذلك  "األحداث  الدرايس""التقو،  األنشطة  يم  تسليم  وعند   ،

الخاصة بك؛ فإن املعلم يستطيع الوصول إليها وتقييمها والتعليق عليها، ويتم منحك درجة عىل هذا  

العمل، ويتم إبالغك بذلك تلقائًيا. حيث تستلم بريًدا إلكرتونًيا يُخربك بوجود تعقيبات من ِقَبَل املعلم  

 الدرجة يف صفحة الدرجات التي سبق اإلشارة إليها.   عىل تكليفاتك التي قدمتها، كما تظهر

 

عزيزي الطالب يُطلب منك يف أغلب الدروس أداء بعض األنشطة أو التكليفات التي ينبغي عليك  

 القيام بأدائها وتسليمها يف موعد محدد، ولتسليم تلك األنشطة قم باأليت: 

 
اضغط عىل مفتاح   ثم  تفهم املراد منه،  بشكل جيد حتى  النشاط  بقراءة محتوى  "أضف  قم 

كما بالشكل السابق لُتفتح لك الصفحة التالية، والتي يظهر لك فيها محتوى النشاط ومربع    اإلجابة"

 اإلجابة عليه. 
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 بداية ظهور النشاط )بالتاريخ والوقت(.  .1

 والوقت(.آخر موعد لتسليم النشاط )بالتاريخ   .2

الخاص   .3 اإلجابة  خانة    بالنشاط، مربع  يف  للنشاط  إجابتك  كتابة  تستطيع  وفيه 

يمكنك    "املحتوى" ذلك  "إلغاء"    "الحفظ"وبعد  أو  التكليف،  تسليم  من  لتنتهي 

أن   تعديل نص اإلجابة يف أي وقت تحب، طاملا  يمكنك  للرتاجع عن إجابتك. كما 

 تاريخ ناهية النشاط التعليمي لم يحن بعد. 
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 االختبارات والتقويم الذاتي: 
لتي تدرسها  " وذلك للمقررات ا 15يف األسبوع الـ "  "اختبار نهاية املقرر"عزيزي الطالب سوف تؤدي  

" للمقررات املمتدة عىل فصلني دراسيني، كما يوجد اختبار  32عىل فصل درايس واحد، ويف األسبوع الـ "

ثالث يف حالة تسجيل الطالب ملقررات يف الفصل الصيفي لم يوفق بها يف الفصل األول أو الفصل الثاين،  

تي سُتَبلَّغ بها يف حينها، أما ما دون  وتكون اختبارات نهاية كل مقرر درايس بمقر قاعة االمتحانات ال

ذلك من اختبارات سواء كانت منتصف الفصل الدرايس، أو التقويم الذايت، أو التدريبات ... فإنك تقوم  

 بإدائها من خالل موقع إعداد املفتني عن بُعد. 

هذه  اإللكرتوين،  املوقع  عىل  االمتحانات  لعمل  االختبارات  أداة  ُتستخدم  الطالب  عزيزي 

االختبارات يمكن أن تتكون من أنواع مختلفة من األسئلة، وقد تكون هذه االختبارات متاحة يف أي وقت؛  

بإمكانك إعادة االختبار أكرث من مرة، كما   بمعنى أنك يمكنك أن تقرر متى وكيف تقوم بها، وأحياًنا 

 يمكن أن تكون تلك االختبارات متاحة فقط خالل وقت معني، وهي التي يرصد عليها درجة االمتحان. 
 أنواع األسئلة داخل االختبارات:

 يحتوي نظام املودل عىل أنواع مختلفة من األسئلة من أهمها ما ييل: 

 
 

 أسئلة االختيارات املتعددة: -(1

تستخدم الختبار املعرفة عن الحقائق والقواعد، يحتوي السؤال عىل أسئلة االختيارات املتعددة  

ثالث أو أربع من اإلجابات التي عليك أن تختار اإلجابة الصحيحة من بينهم، بحيث يجب عليك قراءة  

أو أكرث من   تتطلب منك اختيار خيار أو خيارين  التي  بدقة. وبعض األسئلة  عليه  كل سؤال واإلجابة 

إىل فقد  اإلجابات الصحيحة يؤدي  ، ويف حال عدم اختيار جميع اإلجابات الصحيحة فإن ذلك سوف 

 النقاط، أي أنك لن تأخذ درجة هذا السؤال كاملة. 

 الخطأ والصواب:  -(2

إجابات   عىل  تحتوي  كونها  يف  املتعددة  االختيارات  أسئلة  كأنها  تبدو  والصواب  الخطأ  أسئلة 

ناك احتمالني فقط لإلجابة عىل السؤال، إما الخطأ أو  صحيحة أو خاطئة يف األسئلة املختلفة، إال أن ه

 الصواب.

 اإلجابة القصرية:  -(3

باملصطلحات واملفردات والهجاء الصحيح،   أسئلة اإلجابة القصرية تستخدم الختبار معرفتك 

 فهي األكرث شيوًعا يف اللغة.
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 األسئلة الحسابية: -(4

وخالًفا   رقمية،  إجابة  الحسابية  األسئلة  عدًدا  تتضمن  تضم  التي  القصرية  اإلجابة  ألسئلة 

 محدوًدا من اإلجابات الصحيحة الثابتة، فإن األسئلة الحسابية تحتمل الخطأ.

 أسئلة املقال: -(5

وهي تتطلب منك كتابة أطول مجموعة من الصفحات عىل هيئة مقال، وعليك أن تالحظ أن  

 خرى ال تنجح أحياًنا. عملية النسخ واللصق للنصوص من بعض الربامج أو التطبيقات األ 

وبوجه عام تختلف األسئلة واإلجابات يف معظم االختبارات من طالب إىل آخر، ومن املمكن أيًضا  

أن تكون األسئلة عشوائية مأخوذة من قاعدة بيانات، بحيث ال يمكن تكرارها ألحد من الطالب يف نفس  

 االختبار.
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 إرسال اإلجابات وحفظها: 

بعد ذلك   "إنهاء"بة عىل جميع أسئلة االختبار عليك بالضغط عىل مفتاح بعد االنتهاء من اإلجا

تظهر لك الشاشة التي توضح لك وقت انتهاء االختبار، وكذلك تطلب منك تأكيد االنتهاء من إجابة  

أو يمكنك الضغط عىل رقم السؤال للعودة    "تأكيد اإلرسال"االختبار وذلك من خالل الضغط عىل مفتاح  

إليه مرة أخرى ملراجعة إجاباتك. علًما بأنه عند النقر عىل هذا املفتاح يأخذ قليالً من الوقت لحفظ صفحة  

االختبار وإعادة التحميل قبل االنتقال إىل أي صفحة أخرى، وهذا يمكن أن يستغرق بعض الوقت تبًعا  

الختبار، وسرعة اتصالك بشبكة اإلنرتنت. لذا وقبل االنتقال إىل صفحة  لـ: حجم الصفحة، وعدد أسئلة ا 

 أخرى؛ ينبغي التأكد من أن صفحة االختبار تم تحميلها تماًما.

 
عزيزي الطالب عليك أن تعلم أن نتيجة االختبار سوف تعرض عىل صفحة الدرجات الخاصة  

قسم   إليها من خالل  الوصول  تستطيع  والتي  كما    دت""اإلعدا باملقرر،  وذلك  الدرايس،  املقرر  داخل 

 بالشكل التايل: 

 
الخاصة    "التقويم الذايت"سوف تظهر لك قائمة بدرجات   "درجات"وعند الضغط عىل رابط 

الخاصة بكل درس وبيان   "األنشطة التعليمية"بكل درس، وكذلك درجات مشاركاتك وإجاباتك عىل 

 سبب حصولك عىل هذه الدرجة )التغذية الراجعة(. 
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 منتديات النقاش:
املنتدى عبارة عن لوحة نقاش تسمح بتبادل الرسائل اإللكرتونية، والحظ أن استخدام املنتدى  

ملناقشة موضوع أو درس ما أو نشاط أو مهمة ُكلفت بها يحتاج إىل مشارك نشط يتابع التعليمات ويرد  

 عىل الرسائل املوجودة. 

خرين مما يساهم بشكل كبري  ومناقشة نشاط ما يعني أنك تتبادل وجهات النظر والتعلم مع اآل

يف إفادة الجميع، وتذكر عزيزي الطالب أن لك وجهة نظرك الخاصة، وأنك تتفق مع بعض وجهات  

الزمالء أصحاب   إىل أن وجود  باإلضافة  الرأي املخالف لك،  النظر وليس جميعها، لكن عليك احرتام 

يُمكنك من الوصول إىل فهم عمي ق، ومعرفة حقائق وأفكار جديدة نفس الفكر أو الرأي الذي تتبناه 

 حول موضوع النقاش.  

أنك   الطالب  عزيز  تعلم  أن  فعليك  املنتدى  استخدام  بخصوص  مفتاح أما  عىل  الضغط  عند 

 سوف يفتح لك الصفحة التالية:   "منتدى الدرس"

 
 

مفتاح   عىل  بالضغط  وذلك  للنقاش  جديد  موضوع  بإضافة  تقوم  أن  يمكنك  هنا  "أضف  من 

فيظهر لك مربع إضافة موضوع النقاش، وقتها عليك عزيزي الطالب كتابة  للنقاش"    موضوًعا جديًدا

 ما ييل: 

 ."املوضوع"كتابة عنوان املوضوع الذي تود املشاركة به داخل خانة  .1

خانة   .2 داخل  النقاش  موضوع  عىل  "الرسالة"وكتابة  بالضغط  قم  ذلك  بعد  "أضف  ، 

 . املشاركة للمنتدى"



 
 

 (  26  )  

 

 
تعلم أن بصفحة "املنتدى" املوجودة مع كل درس، تظهر جميع موضوعات  عزيزي الطالب ... لك أن  

النقاش الخاصة بالدرس، إذ يمكنك الضغط عىل اسم أي منها لتشرتك يف النقاش، حيث تظهر لك  

 الصفحة التالية. 
 

 
 

النقاش اضغط عىل مفتاح   تتمكن من املشاركة يف املنتدى حول موضوع  بالشكل  "رد"  وليك  كما 

السابق فيظهر لك الشكل التايل، والذي تستطيع من خالله املشاركة بردك عىل مشاركات زمالئك  

 باملنتدى. 

 
 



 
 

 (  27  )  

 

 بيان باألرقام املذكورة أعاله ومدلوالتها: 

 لتغيري نوع الخط املستخدم يف الكتابة. (1)

 تحته خط(.   -خط مائل  - لتغري حالة الخط )سميك  (2)

 لوضع تعداد نقطي أو رقمي، وضبط املسافات البادئة.  (3)

 لتغيري حجم الخط املستخدم يف الكتابة. ( 4)

 يسار(.  -توسيط   -لتحديد اتجاه النص )يمني  ( 5)

 جدول(. -رمز  -ملف وسائط صوت أو فيديو   -إلدراج )صورة ( 6)

 . HTMLلتشغيل املدقق اإلماليئ، والتعامل مع مفتاح التحول لكود الـ  (7)

 لتحديد اتجاه الكتابة من اليمني أو اليسار. (8)

 تزويدي بنسخ املشاركات من هذا املنتدى عرب الربيد اإللكرتوين، وهي تضم خيارين:   (9)

 تلقي تنويهات للمشاركات يف هذا املوضوع عرب الربيد اإللكرتوين الخاص بك. -أ

 لكرتوين الخاص بك. عدم تلقي تنويهات للمشاركات يف هذا املوضوع عرب الربيد اإل -ب

 ى.لرفع ملفات أثناء املشاركة يف النقاش داخل املنتد  "أضف"مفتاح  (10)

  



 
 

 (  28  )  

 

 الملفات الخاصة:
بداخله؛ وذلك من خالل   وملفاتك  برفع أعمالك  لتقوم  إنشاء مجلد  الطالب  عزيزي  يمكنك 

ثم  "صفحتي الشخصية"    والذي يمكنك الوصول إليه من خالل رابط  "إنشاء مجلد"الضغط عيل مفتاح  

 ."ملفايت الخاصة"تختار  

 
 

فُتفتح لك الصفحة التالية؛ قم باختيار اسم املجلد الخاص بك، ثم بعد ذلك قم الضغط عىل  

 "موافق".مفتاح 
 

 
فتظهر لك الشاشة  "أضف"  كما يمكنك أن ترفع ملفاتك مباشرة من خالل الضغط عىل مفتاح  

ني، ثم اضغط  من القائمة املوجودة ناحية اليم  "رفع ملف"كما بالشكل التايل، قم بالضغط عىل رابط  

فُتفتح لك شاشة تستطيع من خالها رفع امللف الذي تريد تسليمه، ثم اكتب    Browse""عىل مفتاح  

فهو يمثل اسم الحساب   "الكاتب"أما    "حفظ باسم"االسم الذي تريد حفظ ذلك امللف باسمه يف خانة  

وأخرًيا   به،  سجلت  الرخصة"  الذي  نوع  بني  "اخرت  ما  امللف  لهذا  ملكيتك  نوع  اختيار  تستطيع  ومنها 

وانتظر قليالً ريثما    "قم بالتحميل"االحتفاظ بحقوق امللكية أو جعل امللف ملكية عامة، ثم اضغط مفتاح  

 يكتمل رفع امللف.

 

 
  



 
 

 (  29  )  

 

 
بعد اكتمال تحميل امللف سوف يظهر لك اسمه، ثم يُطلب منك تأكيد الحفظ من خالل الضغط 

 ."إلغاء"أو إلغاء رفع ذلك امللف من خالل الضغط عىل مفتاح   "حفظ التغيريات"ح عىل مفتا 
 

 
أنك   لتحميل امللفات؛ والحظ  الحد األقىص املسموح  إذا كنت تحاول تحميل ملف أكرب من 

   ستظهر رسالة خطأ.
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 برنامج شئون الدارسين:
املرتبطة    ةيالتعليمعزيزي الطالب يتيح لك برنامج شئون الدارسني مجموعة متنوعة من الخدمات  

حيث يمكنك من خالله القيام بمعرفة  ، بانتظام وسري الدراسة التعليمية بموقع إعداد املفتني عن بعد

 العمليات التالية: 

 

 

 

 الدارسين: ببرنامج شئون المقررات  (تأجيل/ تسجيل)خطوات 
)تسجيل/تأجيل  من:  كل  معرفة  الدارسني  شئون  بربنامج  حسابكم  خالل  من  املقررات  يمكنكم 

الدراسية    الدراسية،  باملقررات  السنة  موقفكم من استحقاق/عدم    بها،  املسجلني درجاتكم يف أعمال 

 درايس، نتيجة االمتحانات نهاية كل فصل   درايس،  فصل   نهاية كل استحقاق دخول امتحانات املقررات 

املوقع مباشرة(، ويمكنكم الوصول إىل حسابكم بشئون الدارسني من خالل   تقديم طلب أو شكوى إلدارة

  .شاشة يسارالقائمة الجانبية عىل مفتاح "برنامـج شئـون الدارسـيـن" املتواجد يف   الضغط

 
 



 
 

 (  31  )  

 

 
 

؛ يكون متاح   طلبات التأجيل )تأجيل مقررات دراسية بعينها / تأجيل الدراسة للعام القادم( باب

الدارسني، وسيتم غلق باب )التأجيل/   من خالل تبويب "تسجيل / تأجيل املقررات" داخل برنامج شئون

  .التسجيل(

  

ليتم    : تنبيه   بعد اختيار كل مقرر  "قليال"  يرجى االنتظار 

الحفظ بشكل تلقايئ؛ وإال فلن يتمكن الدارس من إتمام  

 .عملية التسجيل 

  



 
 

 (  32  )  

 

 

ـــــئون الدارســــــــــني، فقط قم بحذف عالمة االختيار - التي  ( √ ) التأجيل من خالل برنامج شـــــ

ذلـك بـالرجوع إىل   التحميـل، بعـدبجوار املقرر الـذي ترغـب يف تـأجيلـه، وانتظر قليالً ليتم  

 .قائمة املقررات لديكم الحساب داخل املوقع التعليمي، سنجد أن املقرر تم حذفه من

تـــــــأجيـــــــل إمـــــــا مقرر واحـــــــد أو أكرث من مقرر أو يمكنكم تـــــــأجيـــــــل كـــــــامـــــــل املقررات  ويمكنكم -

 .عامال القادم، األمر يعود إليكم، ولقدر املواد التي يمكنكم دراستها خالل هذا للعام

 

 

 رب العاملني هللواحلمد 
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