إضافة مصادر تعليمية
(ملف ،مجلد ،صفحة ويب ،موقع إلكتروني)
 )10إلضافة ملف :نقوم باختيار  fileمن . Add Resource

ومن ثم ملء  Nameو  Descriptionحسب الموضوع الذي نرغب بتحميله.

نقوم باختيار  addإلختيار ملف من الجهاز الخاص بك سيظهر لنا مربع حوار.
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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
1

3

4

* يمكن تحميل جميع صيغ الملفات:
} ){video - picture - Excel - PowerPoint - Word - acrobat reader (pdf

)للتذكير يجب ان يكون إسم الملف الذي نرغب بتحميله باللغة االنجليزية(
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 )11إلضافة مجلد (عدة ملفات) :نقوم باختيار folderمن . Add Resource

ومن ثم ملء  Nameحسب الموضوع الذي نرغب بتحميله.

نقوم باختيار  Create folderإلختيار الملفات سيظهر لنا مربع حوار.
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سيظهر لدينا مربع حوار نقوم بإدخال إسم المجلد ( يجب مراعاة ان هذا العنوان سوف يراه الطالب )
فال بد من ان يكون معبرا عن الموضوع الذي نرغب بتحميله.

مفاهيم ومصطلحات

سيظهر لنا كما في الشكل اآلتي وسوف نقوم بإختيار  Addإلضافة عدة ملفات.

نقوم باختيار  Upload a fileثم نقوم باختيار الملف وذلك عن طريق  Choose fileنقوم بتحميل الملف
 Upload this fileونقوم بتكرار حتى يتم اختيار جميع الملفات وفي كل مره سننتظر حتي يتم تحميل الملف
الذي قمنا بإختياره وبعد ذلك .Save & Return to cours

2
1

3

4

وسيظهر لنا كما في الشكل التالي.

)للتذكير يجب ان يكون إسم الملف الذي نرغب بتحميله باللغة االنجليزية(
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 )12إلضافة صفحة :نقوم باختيار  Pageمن . Add Resource

ومن ثم نقوم بملء  Nameو  Descriptionكما ذكرنا سابقا ومن ثم نقوم بملء Page
 contentحسب المادة التي يرغب بها المدرس .

* ويمكن اضافة بعض التنسيقات للوصف ( )Descriptionوصفحة المحتوى ()Page content
بعد ذلك يمكن تغيير الـ ( ) Displayالى « »In Pop-upثم نختار حفظ والعودة الى المقرر
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وسيظهر لدينا كما في الشكل التالي.

 )13إلضافة رابط لصفحة إلكترونية :نقوم باختيار  URLمن . Add Resource

ومن ثم نقوم بملء  Nameو  Descriptionوبعد ذلك نقوم بالذهاب لرابط الموقع اإللكتروني
وتحديده ونقوم بنسخه.

ومن ثم نعود الى المقرر الدراسي ونقوم بعمل لصق وبعد ذلك نقوم بالحفظ والعودة الى المقرر.

وسيظهر لدينا كما في الشكل التالي.
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