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 ( Moodleالدخول لموقع موودل)
،  واتصال باألنترنتتحتاجي إلى متصفح  Moodleللدخول إلى نظام موودل  

  /https://altiti.com/eاكتبي العنوان التالي في المتصفح:
)البرنامج المقترح( تحتاج إلى تسجيل الدخول   سيالستعراض المقرر الدرا 

يمكنك اختيار لغة الموقع من القائمة المنسدلة حيث يدعم   . إلى النظام
 الموقع اللغة العربية واإلنجليزية.

 أسفل الشكل التالي: كما هو موضح في 

 
  

  

about:blank
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 ( Moodleالدخول لموقع موودل)معلومات  
تسجيل  تظهر شاشة ثم نموذج  دخول الطريقة لتسجيل الدخول للموقع: اختاري  

كما هو موضح في    الدخول وكلمة المرور الخاصة بك ثم اضغطي زر دخول 
 : الشكل التالي

 
التالية كما هو موضح  بعد تسجيل الدخول لنظام الموودل، ستظهر الصفحة  

 :في الصورة التالية

 
 شريط التنقل يحتوي على روابط لكل من:  .1

 صفحتي الرئيسية.  •
 . صفحة الموقع •
 التقويم.  •
 الملفات خاصة.  •
 مقرراتي الدراسية.  •

 شريط التنقل الخاص بالحساب يحتوي على روابط لكل من:  .2
 بي. موودل الخاص   •
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 نبذة شخصية.  •
 درجات  •
 رسائل  •
 تفضيالت.  •
 الخروج. •

 تعديل الصفحة الشخصية: 

 
 اتبعي الخطوات التالية:  لتعديل معلومات ملفك الشخصي،

 لمستخدم والرقم السري. قم بتسجيل الدخول للموودل باسم ا .1
يمكنك الوصول للصفحة الشخصية من خالل   الدخول بعد تسجيل  .2

 . الضغط على رابط ملفك الشخصي في شريط التنقل
 اختر من النافذة المنسدلة تفضيالت تستطيع من خاللها   .3

 حرر ملف سيرتك الذاتية •
 رقم بتغيير كلمة المرو  •
 اللغة المفضلة •

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 تفضيالت المنتدى  •
 تفضيالت المحرر  •
 تفضيالت المقرر  •
 إعدادات التقويم  •
 مراجع الرسالة  •
 تفضيالت االشعار  •

 

 
 االنتقال إلى صفحة المقرر الدراسي  

 لالنتقال إلى صفحة المقرر الدراسي، اتبعي الخطوات التالية:
 اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك. قمي بتسجيل الدخول للموودل ب  .1
 بعد تسجيل الدخول يمكنك الوصول لمقرر الدراسي من عدة طرق: .2

مقرر الدراسي  ستظهر قائمة معاينة ال د تسجيل الدخول لموودل،بع .1
اسي كما  رعلى رابط المقرر الد بالضغط في الصفحة الرئيسية، قمي 

 .توضحه الصورة التالية 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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من شريط التنقل في أعلى الصفحة اختر قائمة مقرراتي الدراسية  .2
 .كما هو موضح في الصورة التالية ( miثم اختري مقرر البرنامج وهو) 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة المقرر الدراسي 
سفل الشكل  الشكل التالي يوضح الصفحة الرئيسية للمقرر الدراسي. انظري أ

   لتوضيح ما يمثله كل قسم.
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 أقسام المقرر الدراسي مصنف إلى تسع جلسات.  .1
 .وأنشطةمحتوى كل جلسة من محتوى  .2

 كيفية تحميل المحتوى
الملفات  الدراسي، استعراض وتحميل  يمكنك بعد التسجيل الدخول واختبار المقرر 

 التي تقوم المدربة برفعها على الموقع. 

 راسي دتحميل ملف من صفحة المقرر ال 
 اتبعي الخطوات التالية لتحميل ملف من الصفحة الرئيسية للمقرر الدارسي: 

 تسجيل الدخول للنظام واختيار المقرر الدراسي. .1
غط  لضغط على الرابط بمجرد الض في الجلسة او القسم يمكنك اختيار الملف با .2

 عليه يتم تحميله تلقائيًا. 
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 النشاطات: 
يقصد باألنشطة في موودل هي العناصر التي يطلب من المتعلم المشاركة بها  

وفي الغالب يكون لها وقت محدد يحصل المتعلم على الدرجات من خاللها وتستخدم  
 لتقييم المتعلم. 

 الخطوات التالية:لإلجابة عن النشاط اتبعي 

 تسجيل الدخول للنظام واختيار المقرر الدراسي. .1
الذي تريد  الرابط  نشاط بالضغط علىالفي الجلسة او القسم يمكنك اختيار  .2

 إضافة إجابتك لها 
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بعد الضغط على رابط النشاط، سينتقل إلى صفحة جديدة بها نص النشاط   .3

سليم  أخر موعد للت ومعلومات عن النشاط تشمل معلومات التقييم، ومتى 
 والوقت المتبقي.

 
 

ستظهر نافذة رفع الملفات قمي باختيار  في حال كان المطلوب رفع ملف  .4
 : األرقام في الشكلين التاليين لتوضيح الطريقة الملف. اتبعي 
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 :بعد رفع الملف بنجاح، قم بالضغط على حفظ التغييرات كما في الشكل التالي

 
 التسليم  تعديل النشاط قبل نهاية وقت 

 تسجيل الدخول للنظام واختيار المقرر الدراسي. .1
 بالضغط على المراد التعديل عليه  في الجلسة او القسم يمكنك اختيار النشاط  .2

 . الرابط الذي تريد إضافة إجابتك لها
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، اضغطي على الملف  التسليم صفحة الجديدة سيظهر جدول معلومات في ال  .3
 زر"حرر تسليمي" 

 
 ي قمتي بتحميله مسبقا. الذاضغطي على الملف  .4
ملف أخر كما تم   وإعادة تحميلفي النافذة الجديدة تستطيعي مسح الملف  .5

 شرحه مسبقا، تأكدي من خطوات حفظ التغيرات انظري الشكل التالي:

 
 


