النشرة الثقافية (2013 -2012/ )1
إدراج المواد الدراسية على نظام إدارة التعلم
)(MOODLE
حتى نتمكن من تفعيل استخدام النظام من قبل أكبر شريحة ممكنه من الطلبة والسادة أعضاء الهيئة التدريسية واستغالل خصائصه
التربوية .ومن أجل إثراء المواد الدراسية (محتوى المقررات) من ناحية المحتوى وأسلوب ومنهجيه التعلم والتعليم بما ينعكس
إيجابا ً على مخرجات التعلم عن طريق استخدام النظام ،سيتم إدراج الخطط العامة ( )Course Outlinesللمواد الدراسية
(بواقع مادة واحدة لكل عضو هيئة تدريسية) على نظام إدارة التعلم كما سيتم إضافة أسماء الطلبة على المواد بحيث تكون جاهزة
لإلستخدام مع بداية دوام الطلبة ( )2012/10/7وذلك كما هو موضح في الكتيب المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

تفعيل استخدام نظام إدارة
التعلم اإللكتروني ()MOODLE
لتفعيل وإدراج مساق جديد /قديم على نظام إدارة التعلم اإللكتروني يرجى إتباع الخطوات التالية:
 )1يتم الدخول إلى نظام التعلم اإللكتروني عن طريق :
* رابط الجامعة www.ammanu.edu.jo
ثم اضغط على كلمة التعلم اإللكتروني في البانر العلوي.

* ثم نقوم بإختيار (.)AAU LMS

* ويمكن الدخول أيضا ً عن طريق (.)vclass.ammanu.edu.jo
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 )2حتى تتمكن من استخدام النظام يجب تسجيل الدخول ()login
اسم المستخدم ( :الرقم الوظيفي )inst
كلمة المرور( password :ألول مرة ثم يتم تغيرها الحقاً) ،ثم اضغط (.)login

انت اآلن داخل النظام بحيث يظهر اسمك في أعلى البانر.
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 )3ابحث عن المساق الذي تريده (حسب وجوده في الكلية ،أو في قائمة  ) My Courseواضغط
عليه وإذا كنت ألول مرة فيكون اسم المساق ( رقم وظيفي ،)Demo

* انت اآلن داخل المساق.

 )4لتفعيل تحرير المساق اضغط ( )Turn editing onأو (تفعيل التحرير).
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 )5إلضافة معلومات المساق في البداية ممكن استخدام النماذج المعدة سابقاً:
أ) اضغط على  Homeوابحث على مساق Course Templates For Training
وأضغط عليه ابحث عن النموذج الخاص بالكلية حسب اللون والتصميم ثم اضغط على Copy
حسب اللغة التي ترغب ثم قم بتظليل المحتوى وعمل  copyنسخ .
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ب) ارجع إلى  Homeأو  My Coursesوارجع إلى المساق الخاص بك عادة ( رقم وظيفي .)Demo
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ج) اضغط .Edit Summary

د) اضغط  HTMLثم عمل لصق ( )Pasteثم ()Update
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ح) قم بتعبئة المعلومات المطلوبة في الخطة الدراسية كما هو موضح بالجدول التالي ثم قم بحفظ التغيرات.
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 )6لرفع  Course Syllabusاضغط على ( )Add Resourceثم  Fileثم قم بإضافة الملف
حسب التعليمات مع مراعاة إعطاءه التسمية الواضحة للطالب مثل .Course syllabus - QA

ومن ثم ملء  Nameو Description

نقوم بختيار  addألاختيار الملف

نقوم باختيار  Upload a fileثم نقوم باختيار الملف وذلك عن طريق  Choose fileنقوم بتحميل الملف
 Upload this fileوسيتم تحميل الملف وبعد ذلك .Save & Return to cours
2
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 )7قم بإدراج الخطة العامة لمحتوى المساق :قم باختيار ( )Add Resourceمن الصف األول ثم Label

ثم قم باختيار ( )Insert tableوعدل المواصفات كما في الصورة
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ثم قم باختيار (  )Advancedثم ( ) Background imageثم (.)Insert

1
 2أضغط على شكل ألختيار
الصورة المناسبة للكلية
2

3

أضغط في منتصف الشريط الذي سيظهر لك وقم بالكتابة اسم الوحدة الدراسية حسب الخطة.

*يمكن أضافة بعض التنسيقات مثل تغير حجم الخط ونوع الخط ...الخ وبعد ذلك نقوم بالحفظ والعودة الى المقرر.
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 )8إلدراج وحدة دراسية جديدة سنقوم بعمل نسخه مطابقة وتعديلها وذلك بضغط على األيقونة .duplicate

سيضهر لدينا سؤال اذا كنا نرغب بالقيام بتكرار  labelنقوم بالضغط على  Continueسيظهر لنا رسالة
تؤكد لنا انه تم نسخ ولكن هل ترغب بالعودة الى المقرر او تعديل النسخة الجديدة سنختار Edit the new copy
عدل المحتوى بعنوان جديد وقم بالحفظ والعودة الى المقرر.
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يمكن تحريك العناوين ( )moveمن الصف االول الى الصف الثاني
بضغط على االيقونة المشار اليها في الشكل التالي.

سيظهر لنا عدة اماكن لتحريك سنختار المكان المناسب ونقوم بضغط عليه.

وهكذا قمنا بتحريك العنوان الرئيسي من الصف االول الى الصف الثاني
ويمكن نقل اي محتوى داخل المودل بهذه الطريقة.
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 )9ألضافة عنوان رئيسي أو فرعي :نقوم باختيار  labelمن . Add Resource

ثم نقوم بكتابة العنوان ويمكن اضافة بعض التنسيقات كما في الشكل التالي وبعد ذلك نقوم بالحفظ
والعودة الى المقرر.

* وسيظهر لدينا العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي ويمكن تحرك العناوين ( يمين ويسار) حسب التنسيق الذي
تريد كما في الشكل التالي.
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