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 .1نبذة عن منصة التعليم عن بعد "مودل"
وه منصة تسمح بمرافقة األساتذة والطالب
تعتمد جامعة زيان عاشور بالجلفة عىل منصة مودل البيداغوجية ،ي
تسيي الموارد البيداغوجية مع إرفاق أنشطة
من أجل دعم التعليم العادي (المباش) ،هاته األرضية تسمح بضمان
ر
تعليمية تفاعلية ،مع إمكانية تقييم الطلبة.

 .2كيفية الولوج إىل منصة التعليم عن بعد "مودل"؟
من أجل الولوج المباش لألرضية:
التال يف شيط العناوين للمتصفحhttp://elearning.univ-djelfa.dz/ )1(:
نقوم بإدخال الرابط
ي
نغي لغة تصفح األرضية إل العربية (.)2
ر
نقوم بعدها بالضغط عىل دخول (.)3
1

2

3
3

1

 .3نقوم بإدخال اسم المستخدم يف الحقل ( ،)4وكلمة المرور يف الحقل ( ،)5بعدها نقوم بالضغط عىل "دخول"
(.)6

4
5
6

 .4نقوم بالضغط عىل الصفحة الرئيسية ( )7حت يتست لنا تصفح تصنيفات المقررات الدراسية المتوفرة ،بعدها
اس ( )8بالضغط عليه.
نقوم باختيار التصنيف المناسب لوضع المقرر الدر ي

5

7

8

اس جديد" (.)9
 .5نقوم بالضغط عىل "أضف مقرر در ي

2

9

أساسيتي
مرحلتي
نستطيع أن نجزئ عملية إدراج درس يف أرضية التعليم عن بعد إل
ر
ر
أ .مرحلة وضع الهيكل العام للدرس (إعدادات الدرس) :

1
2
3
4
5
6
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على األستاذ أن يحرر ملخص حول المقرر الدراسي الذي سوف
يدرجه في األرضية.
وهو النص الذي سوف يعرض بجانب عنوان الوحدة الدراسية
والذي من خالله يستطيع المتصفح أخذ فكرة عن المحتوى.
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8

يمكن إضافة
صورة معبرة عن
الدرس هنا

9
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وه ضورية حيث
( )1اسم المقرر الدراس كامل :وهو العنوان الذي يظهر يف قائمة الدروس (وحدة التدريس ي
يتم إرفاق الدورة التدريبية الخاصة بك( ،
اس وهو الذي يتم إظهاره يف شيط التنقل( ،
( )2اسم المقرر الدراس المختص( :وصفا مخترصا للمقرر الدر ي
اس الخاص بك يف فئة
( )3صنف المقرر الدراس :وهو ما قد تم بالفعل تصنيف المقرر الدر ي
(الكلية/القسم/المستوى( ،
لمستخدم المنصة( ،
( )4قابلية رؤية الدرس عىل المنصة (مرئية أو خفية بالنسبة
ي
لمستخدم المنصة( ،
اس (تاري خ ظهور الدرس
ي
( )5تاري خ بدء المقرر الدر ي
مستخدم المنصة( ،
اس (تاري خ اختفاء الدورة من
ي
( )6تاري خ انتهاء المقرر الدر ي
غي ضوري باإلمكان تجاهله( ،
اس (وهو عنرص ر
( )7رقم المقرر الدر ي
اس ،والذي سيتم عرضه بجانب العنوان يف قائمة
اس (وصف موجز للمقرر الدر ي
( )8ملخص للمقرر الدر ي
الدروس(،
اض "تنسيق موضوعات("،
اس ،نيك التنسيق االفي ي
اس (نمط مظهر أقسام المقرر الدر ي
( )9تنسيق المقرر الدر ي
اس( ،
( )10عدد األسابيع/المواضيع (عدد األقسام أو المحاور الذي يتكون منها المقرر الدر ي
لمستخدم المنصة(
الت سيظهر بها المقرر
ي
( )11إجبار اللغة (اختيار اللغة ي
4

( )12بعد عملية إعداد الدرس ،ال ننىس الضغط عىل "حفظ ومعاينة" من أجل إقرار اإلعدادات السابقة.
اس ،إرفاق الملفات ،إنشاء أنشطة
ب .مرحلة إدراج محتوى الدرس (أقلمة مختلف األجزاء مع المقرر الدر ي
تعليمية)...

1
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اس من أجل إضفاء التعديالت عليها ،وذلك بالضغط
( )1يف أي مرحلة باإلمكان الرجوع إل إعداد ات المقرر الدر ي
تغيي :العنوان ،الملخص ،المظهر ، ...
تغيي اإلعدادات ،نتمكن من ر
عىل األيقونة ( )1ر
تغيي ،إضافة ،حذف ،الولوج إل إعدادات الصفحة ،المواضيع،
( )2بالضغط عىل تشغيل التحرير ( ،)2نتمكن من ر
المصادر التعليمية واألنشطة،
3

4

( )3أول موضوع (نستطيع تسميته بالموضوع  ،)0وهو مخصص لعرض عنوان الوحدة الدراسية ،ملخص
وف هذا الجزء يمكن
الوحدة ،التعليمات ،الموارد واألنشطة الشاملة للوحدة الدراسية ،كما تحتوي منتدى ،ي
لألستاذ تخصيص جدول حيث يتم من خالله طرح كل ما هو جديد.
فه تحتوي عىل العناض الخاصة بكل منها.
( )4أما بقية األجزاء (المواضيع من  1حت ي) ،ي
يىل مثال عن مختلف مواضيع درس يف منصة "مودل":
فيما ي
5

الموضوع  :0عرض عنوان الوحدة الدراسية ،ملخص الوحدة ،التعليمات ،منتدى.
الموضوع  :1بطاقة اتصال وتحتوي عىل المعلومات الخاصة بأستاذ المقياس.
الموضوع  :2األهداف العامة من الدرس.
الموضوع  :3المكتسبات القبلية.
الموضوع  :4جدول المحتويات.
االتصال ومنا نجد منتدى وصال نقاش ما ربي األستاذ والطلبة.
الموضوع  :5الفضاء
ي
الموضوع  :9-8-7-6محاور الدرس مع ملفات ونشطات تعليمية.
الموضوع  :10المصادر والمراجع الخاصة بالدرس.
عندما يكون التحرير مشغل ،بجانب كل موضوع ،مصدر ونشاط ،تكون لدينا إمكانية التحويل ،اإلخفاء ،تغيي
ى
وحت إمكانية الحذف.
اإلعدادات قائمة ،بل
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الت يحتوي عليها الدرس ،نقوم بالضغط عىل
( )5من أجل منح أو ر
تغيي عنوان ألي من المواضيع أو األجزاء ي
األيقونة (،)5
( )6من أجل إدراج مقدمة ،عرض ،مخطط أو تعليمات لموضوع ما (لجزء من أجزاء الدرس) ،نضغط عىل (،)6
اس أو أنشطة خاصة بالدرس ،نضغط عىل (،)7
( )7حت نتمكن من إدراج مصادر للمقرر الدر ي
مصادر المقرر الدراس:
والت ترتبط بكل جزء من أجزاء الدرس
اس
البيداغوج من مجموعة من المصادر ،ي
ي
يتكون محتوى المقرر الدر ي
وقد تكون بعدة تنسيقات… pdf , word, son, video, images :
الموال ،وبالتحديد يف الجزء الخاص بالمصادر ( ،)8نختار عىل سبيل المثال ملف ( ،)9ثم نضغط عىل
يف الشكل
ي
أضف (.)10
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سوف تظهر نافذة أخرى:

11
1

12
1
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( )11نقوم بكتابة عنوان الملف يف المجال (،)11
( )12حت يتست لنا إدراج الملف يف األرضية "مودل" ،نضغط عىل ( ،)12يف هاته اللحظة تظهر نافذة أخرى
بحيث نقوم بعملية مسح لمحتوى ملفات القرص الصلب للبحث عن الملف المطلوب (-12أ) ،ثم نقوم بإنهاء
العملية بالضغط عىل حمل هذا الملف (-12ب)،
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 -12أ

 -12ب

األخي ال ننىس عملية حفظ والعودة إل المقرر ( )13من أجل تثبيت الموارد المدرجة ،وتكون النتيجة
( )13يف
ر
كالتال:
المنتظرة
ي

األنشطة البيداغوجية للمقرر الدراس :
اس من خالل إرفاقه باإلضافة إل الموارد التعليمية بمجموعة من
يمكن لألستاذ بأن يقوم بإثراء مقرره الدر ي
تمكي األستاذ من
التعاون والتواصل ،باإلضافة إل
والت بدورها تقوم بتنمية الحس
ر
ي
األنشطة التعليمية التفاعلية ي
ويك.... ،
تقييم الطلبة كإضافة اختبار ،صالة نقاش ،منتدى ،ورشة عمل ،ي
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ى
المشي ن
كي نف المقرر الدراس:
ج .مرحلة تسجيل
الت تتوفر عليها،
تيح المنصة التعليمية "مودل" ثالث طرق لتجيل مستخدميها يف مختلف المقررات الدراسية ي
وحت يتست لنا الوصول لهاته الطرق نقوم:

1
2

الت تظهر يف الشيط األيمن،
( )1نقوم بالضغط عىل المشيكون ( ،)1ي
( )2ثم نقوم باختيار طرق التسجيل (.)2
3

القصي سنتطرق إل طرق التسجيل التالية:
من خالل هذا الدليل
ر
التسجيل بشكل يدوي
( )3يف السطر الذي يظهر فيه التسجيل بشكل يدوي يف جدول "طرق التسجيل" ،نضغط عىل األيقونة (،)3
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غي
( )4نستخدم هذا المجال ( )4لتسهيل عملية البحث عن مستخدم من القائمة (أ) (قائمة
المستخدمي ر
ر
المسجلي( ،
ر
( )5لتسجيل مستخدم (أي إضافته) إل قائمة المشيكون يف الدرس ،نختار المستخدم من القائمة (أ) والمراد
المسجلي) ،ثم نضغط عىل أضف (،)5
المستخدمي
إضافته إل القائمة (ب) (
ر
ر
كي يف الدرس ،وذلك باختيار المستخدم من القائمة (ب)
( )6كذلك بإمكاننا إزالة
مستخدمي من قائمة المشي ر
ر
المسجلي) ،ثم نضغط عىل أزي ح (،)6
المستخدمي
(
ر
ر
دخول الضيف
مستخدم (زوار) األرضية االطالع عىل محتوى الدرس
تمكي) هذه الطريقة ،يتست لجميع
عندما نقوم بتفعيل ( ر
ي
التمكي،
اس ،كما يمكننا إضفاء بعض الحماية لهذا النوع من
ر
دون إمكانية المشاركة التفاعلية يف أنشطة المقرر الدر ي
وذلك من خالل إرفاقه بكلمة الش ،بحيث فقط الزوار المطلعون عليها بإمكانهم االطالع عىل محتوى الدرس.
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تمكي) خاصية الدروس ( )Anonymeمفتوحة المصدر نضغط عىل األيقونة (،)7
( )7لتفعيل ( ر
التمكي بكلمة ش للتسجيل،
( )8نضغط بعدها عىل األيقونة ( ،)8حت نتمكن من إرفاق هذا
ر

نستغت عن هاته المرحلة بفتح الدروس للعام بدون كلمة ش.
او نستطيع أن
ي
التذكي يف كل مرة برصورة حفظ التغييات عند نهاية كل عملية.
مع
ر
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