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  روابط سريعة

 

 2 ......................................................................................... سريعة روابط

 moodle ............................................................................ 3 نظام إلى الدخول

 7 ........................................................................... المتاحة ةل*نشط توصيف

 8 .......................................................................... المتاحة للمصادر توصيف
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  moodleالدخول إلى نظام 
  النظام عن طريق الرابطيتم الدخول إلى 

moodle.uok.edu.sy   المخصصأو من خ8ل موقع الجامعة وطلب الرابط  

  ”log in“من ثم الضغط على "دخول" أو 

 
 

  Logosالخاصة بالنظام اDكاديمي حيث نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

  فتظھر الشاشة التالية:

 
  Site homeأو بالدخول على  My coursesيمكن استعراض مقرراتي مباشرة تحت 
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يقوم المدرس بشكل متتابع ، محتوى المقررعند الضغط على أحد المقررات يظھر 
  كما في الصورة التالية:بإضافة محتوى عليه 
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 Forumديات تفي المنالمشاركة 

يمكن  للطالب او ،ديات التي يقوم المدرس بافتتاحھاللط8ب المشاركة في المنتمكن ي
لمنتدى باZجابة ا�ستاذ  وضع التعليق او ا�ستفسار في أي وقت و يقوم المشاركون في ا

  تعليق او ا�ستفسارلاو التفاعل مع ا

  يظھر الشكل التالي:أي منتدى لضغط على رابط ابعد 
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 Chatفي المحادثة المشاركة 

تسمح بإجراء  ،التي يقوم المدرس بافتتاحھا المحادثاتللط8ب المشاركة في مكن ي
جابة يقي. يمكن للمدرس تحديد وقت و اZفي الزمن الحق ا�ساتذة والط8ب محادثة مع

  .على استفسارات الط8ب النصية آنيا

  الضغط على رابط أي محادثة يظھر الشكل التالي:بعد 

  عند الضغط على الدخول إلى المحادثة تظھر الواجھة على الشكل التالي:
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  توصيف ل,نشطة المتاحة
  وفق موقع مودل

Assignments 

Enable teachers to grade and give comments on uploaded files and assignments 

created on and off line 

Chat 

Allows participants to have a real-time synchronous discussion 

Choice 

A teacher asks a question and specifies a choice of multiple responses 

Database 

Enables participants to create, maintain and search a bank of record entries 

Feedback 

For creating and conducting surveys to collect feedback.  

Forum 

Allows participants to have asynchronous discussions 

Glossary 

Enables participants to create and maintain a list of definitions, like a dictionary 

Lesson 

For delivering content in flexible ways 

(LTI) External tool 

Allows participants to interact with LTI compliant learning resources and 

activities on other web sites. (These must first be set up by an administrator on the 

site before being available in individual courses.) 

Quiz 

Allows the teacher to design and set quiz tests, which may be automatically 

marked and feedback and/or to correct answers shown 

SCORM 

Enables SCORM packages to be included as course content 

Survey 

For gathering data from students to help teachers learn about their class and 

reflect on their own teaching 

Wiki 

A collection of web pages that anyone can add to or edit 

Workshop 

Enables peer assessment 
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  توصيف للمصادر المتاحة
  وفق موقع مودل

• Book - Multi-page resources with a book-like format. Teachers can export their 

Books as IMS CP (admin must allow teacher role to export IMS) 

• File - A picture, a pdf document, a spreadsheet, a sound file, a video file 

• Folder - For helping organize files and one folder may contain other folders 

• IMS content package - Add static material from other sources in the standard IMS 

content package format 

• Label - Can be a few displayed words or an image used to separate resources and 

activities in a topic section, or can be a lengthy description or instructions 

• Page - The student sees a single, scrollable screen that a teacher creates with the 

robust HTML editor 

• URL - You can send the student to any place they can reach on their web browser, 

for example Wikipedia 

  
  نھاية الدليل

 جامعة القلمون الخاصة


