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كتيب ارشادي لكيفية استخدام منصة التعليم اإللكتروني الموودل
""MOODLE
مقدم من وحدة التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات
كلية الطب -جامعة قناة السويس
2020

جميع الفيديوهات المسجلة مقدمة من
د /سماح محمد العايدي مدير وحدة التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات
و منسق التعليم الهجين عن كلية الطب -جامعة قناة السويس
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تعتبر كلية الطب جامعة قناة السويس من الكليات السباقة الستخدام منصات التعليم اإللكتروني وهو من
أهم مكونات التعليم الهجين والذي يشمل خليط من التعليم وجها ً لوجه والتعليم عن بعد ،و هو من ضمن
خطة وزارة التعليم العالي و خطة الجامعة و خطة كلية الطب بجامعة قناة السويس.
منصة التعليم اإللكتروني الموودل ( )Moodleهو من أهم منصات التعليم اإللكتروني المجانية من
خالله يتم ميكنة الكثير من األنشطة التعليمية .الموودل هو اختصار ل (Modular Object-
 )Oriented Developmental Learning Environmentو هو من أحدث أنظمة إدارة
المقررات  ،CMSو أحد أنظمة إدارة التعليم LMS
موودل هو برنامج لتطوير بيئة التعليم االلكترونى ويضم العديد من الوظائف واألدوات و أهمها كالتالي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يستخدم إلنشاء المناهج االلكترونية (تجميع – تبويب – عرض ) بما يتناسب مع المناهج.
إضافة المستفيدين من البرنامج وفقا ً لما تحدده السياسات التعليمية بالكلية و أقسامها العلمية و بما
يحدده مدير النظام.
إضافة الطالب (دراسات عليا أو طالب مرحلة البكالوريوس كل في مكانه) على المناهج و
المقررات التي يدرسونها.
ارشاد المستخدمين للموودل ووضع وسائل ارشادية على الموقع.
يشمل البرنامج استخدام وسائل مختلفة لتقييم الطالب و الكثير منها يفيد في التقييم البنائي أو
التكويني (.)formative assessment
وجود منتدى ( )Forumيناقش فيه مختلف الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية و يمكن
استخدامه لحلقات النقاش و الندوات.
يمكن استخدام منصة الموودل لتسليم الواجبات ( )assignmentsبدال من تسليمها باليد.
يمكن عمل مجموعات صغيرة حسب المحتوى التعليمي و حسب المهام.
يمكن استخدام الموودل في التقييم الذاتي و تقييم األقران.
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نبدأ في هذا الدليل بتوضيح كيفية استخدام الموودل لعضو هيئة التدريس:
 )1الدخول على الرابط التالي:

 )2تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم و كلمة السر:
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 )3كيف يمكن استخدامه كمعلم:
و فيما يلي فيديو توضيحي عن كيفية استخدام الموودل في رفع مادة علمية على شكل ملفات ترفع على
النظام أو موضوعة على رابط مثل الفيديوهات المختلفة:
https://www.facebook.com/103673371048181/videos/1054887608217793/

 )4لكي يقوم المعلم بعمل اختبار لتقييم الطالب:
يمكن االطالع على الفيديو التالي لمعرفة الخطوات إلنشاء اختبار على الموودل:

https://www.facebook.com/103673371048181/videos/700873143816951/

 )5كيفية عمل اختبار بإضافته من ملف وورد على بنك األسئلة:

https://www.facebook.com/103673371048181/videos/1115053258880759/

 )6كيفية اضافة صورة على سؤال من بنك األسئلة أو سؤال في اختبار من متعدد على الموودل:
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https://www.facebook.com/watch/?v=741820033237158
:)assignment( ) إضافة مهمة أو واجب للطالب على المنهج أو جزء من المنهج7

https://www.facebook.com/watch/?v=2995412410514001
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 )8كيفية تقدير الدرجات للواجبات و تقديم التغذية الراجعة للطالب:

https://www.facebook.com/watch/?v=2746538085578901
 )9كيفية نسخ أنشطة أو مواد علمية من مقرر آلخر:

https://www.facebook.com/watch/?v=264761474589606
)10

لوضع عرض تقديمي مسجل على الموودل يجب تسجيله أوال كما يتضح من الفيديو التالي:
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https://www.facebook.com/103673371048181/videos/284498695851651/
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و بعد تسجيل العرض التقديمي يتم تحويله إلى فيديو كما في الفيديو التالي:

https://www.facebook.com/103673371048181/videos/154349829045051/

)12

كيفية الحصول على  DOIإلى الخاص بك العلمي الفكرية:

https://www.facebook.com/103673371048181/videos/608013543082459/

)13

كيفية إنشاء حساب على :Research Gate
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https://www.facebook.com/103673371048181/videos/1387776468077026/
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
http://fom.suez.edu.eg/?page_id=7220

كيفية استخدام الطالب للموودل:
يمكن التعرف على ذلك من خالل الفيديو التالي:
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https://www.facebook.com/watch/?v=837578153435126

:كيفية حل االختبار
11

https://www.facebook.com/watch/?v=430028897880349
كيفية تقديم االختبار:

https://www.facebook.com/watch/?v=837578153435126
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
http://fom.suez.edu.eg/?page_id=7220

مع خالص تحيات
وحدة التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات
و منسق التعليم الهجين
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للتواصل مع الوحدةitunit@med.suez.edu.eg :
الستعادة كلمة السر للموودل يرجى ملء البيانات في أحد الروابط التالية:
• ألعضاء هيئة التدريسhttps://forms.gle/tGJfdixjnLCMBEAe8 :
• أما طالب الدراسات العلياhttps://forms.gle/eq3jEXqFqhYq3nEv6 :
• و طالب مرحلة البكالوريوسhttps://forms.gle/SHaouL7LyY4yHZsm6 :
الستعادة كلمة السر لإليميل األكاديمي يرجى ملء البيانات في أحد الروابط التالية:
• ألعضاء هيئة التدريسhttps://forms.gle/LLkjUSaja458JhDi8 :
• أما طالب الدراسات العلياhttps://forms.gle/HH3ZCYwecndAH1kV8 :
• و طالب مرحلة البكالوريوسhttps://forms.gle/aJYEUByFgfU2Drft7 :
إلنشاء ايميل أكاديمي:
ألعضاء هيئة التدريسhttps://forms.gle/vFFzqyyJbBHDDC8x9 :
لطلبة الدراسات العلياhttps://forms.gle/1AG8cTJk1azzu8NN9:
لطلبة مرحلة البكالوريوس (لمن لم يسبق له عمل إيميل أكاديمي):
https://forms.gle/rQcD3Zg7VwuQZEvt7
لللطلبة الوافدين و المحولينhttps://forms.gle/9Dq96jdPFtWcKGnUA :
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