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مصعب مٌعاري. أ: إعداد   

 

 مركز التعلم اإللكترونً

 جامعة النجاح الوطنٌة

 



 

 

 

الخاص بجامعة النجاح الوطنٌة (موودل  )الدخول إلى موقع التعلم اإللكترونً . 1  

ٌتم الدخول إلى موقع موودل بعد تسجٌل الدخول إلى صفحة زاجل الخاصة بك قم بعدها بالضغط 

1على كلمة موودل كما هو موضح بالشكل رقم   

 

 

 (1)الشكل رقم 



 

 

 

 إختٌار اللغة. 2

 

  :وهً لغات ثالث ٌوفر الوطنٌة النجاح جامعةب الخاص الموودل

 

 العربٌة- 1

 اإلنجلٌزٌة- 2

 الفرنسٌة- 3

 

 

 هو كماأعلى ٌمٌن الشاشة و فً الموجودة اللغات قائمة على بالضغط فٌها ترغب التً اللغة اختٌار تستطٌع

 (.2)الشكل رقم  فً موضح

 

 

( 2)الشكل رقم 

 قم بإختٌار اللغة المناسبة 



 

 

 

( 3)الشكل رقم 

 

وكما هو مبٌن ٌمكنك الدخول إلى المساق الخاص بك من ضمن مساقاتك والذي  (3)من خالل الشكل رقم 

ٌكون متاح فً الصفحة الرئٌسٌة لموقع موودل وفً حال عدم وجود أي مساق أو ألي استفسارات ٌمكنك 

 .التواصل معنا مباشرة فً مركز التعلم اإللكترونً

 

 

 

 



 

 

:بدء العمل داخل المساق . 3  

Turn editing on نبدأ العمل داخل المساق من خالل الضغط على تشغٌل التحرٌر 

 

وكذلك بعد تفعٌل تشغٌل التحرٌر نالحظ تغٌر شكل المساق بحٌث ٌظهر لك قائمتٌن،  (4)الحظ الشكل رقم 

وفً بعض اإلعدادات ٌتم . قائمة خاصة إلضافة المصادر وقائمة خاصة إلضافة األنشطة المختلفة 

(5)الحظ الشكل رقم . ضهورهم بنفس القائمة  

 

(4)الشكل   

 

 

(5)الشكل رقم   

 قم بالضغط على تشغٌل التحرٌر

Turn Editing on 

 

بعد الضغط على السهم تظهر لك بعض 

المصادر واألنشطة، قم بالضغط علٌها 

 للتعرف علٌها 



 

 

Add a resource التعرف على المصادر . 4  

Insert a label إضافة ملصقة : أووًال   

ثم إتبع التعلمٌات  (6)عند الضغط على ادراج ملصقة ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم 

 الموجودة داخل الشكل

 

(6)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

أدخل هنا النص المراد عرضه فً 

مثل . الصفحة الرئٌسٌة للمساق 

 المقدمة ، األهداف، خطة العمل

بعد اإلنتهاء من إدخال النص قم بالضغط 

 على حفظ والرجوع إلى المساق



 

 

إضافة الملفات تتم عن طرٌق سحب الملف ووضعه فً المكان المحدد له داخل كل موضوع مع : ثانٌا 

(8)والشكل  (7)التأكد بأن وضع تشغٌل التحرٌر للمساق مفعل وحظ الشكل   

 

(7)الشكل   

 

(8)الشكل   

Add an activity 5 . التعرف على األنشطة  

 

 

قم بسحب الملف أو الملفات المراد تحمٌلها للمساق 

 ووضعها فً المكان المحدد لها داخل أي موضوع



 

 

Assignments المهام -   

Turnitin Assignment2 قم باختار مهمة : أووًال   

    لقد قمنا بمركز التعلم اإللكترونً بوضع اإلعدادات تلقائٌة بخصوص هذه المهمة  فقط قم بوضع اسم 

 المهمة وتارٌخ البدء واإلنتهاء فً التسلٌم 

(9)اإلعدادت موضحة من خالل الشكل رقم   

 

 

 

(9)الشكل رقم   



 

 

Forum إضافة منتدى -   

 

Forum عند الضغط على منتدى 

.ثم اتبع التعلٌمات الموجودة داخل الشكل (8) ٌتم نقلك إلى الشكل التالً ، الحظ الشكل رقم   

 

(10)الشكل رقم   

 

إذا لم ٌكن لك القدرة على ذلك، ٌمكنك تجهٌز خمس محاضرات على النموذج المرفق الذي تم : مالحظة 

ارساله إلٌكم ومن ثم إرسالها إلى فنً المختبر بكلٌتك لمساعدتك بتحمٌلها على موودل أو التواصل مع منسق 

:كلٌتك فً مركز التعلم اإللكترونً كما هو مرفق بالجدول التالً   

 

 

 أدخل إسم المنتدى هنا
 قم بتحدٌد نوع المنتدى

أدخل هنا موضوع المنتدى أو السؤال 

 الذي ترٌد طرحه فً المنتدى



 

 

 البرٌد االلكترونً الكلٌات التً ٌدعمها اسم الداعم الفنً

 كلٌة العلوم االنسانٌة رائد خلفة.أ

 كلٌة الفنون الجمٌلة

 كلٌة الرٌاضة

 كلٌة القانون

Raed.khelfa@najah.edu 

 كلٌة التربٌة واعداد المعلمٌن مصعب مٌعاري.أ

 كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة

 مركز اللغات

 كلٌة الشرٌعة

moodle@najah.edu 

الطب البشري، الصٌدلة،  )كلٌة الطب وعلوم الصحة  لما ٌاسٌن.أ

 (البصرٌات، التمرٌض، التصوٌر الطبً

lama.yassin@najah.edu 

 احمد نوبانً.أ

 ارٌج ابو عبٌد. أ

 a.noubani@najah.edu كلٌة الهندسة وتكنولوجٌا المعلومات

a_abuobaid@najah.edu 

 كلٌة العلوم ارٌج ابو عبٌد. أ

 كلٌة الزراعة والطب البٌطري

a_abuobaid@najah.edu 

 elearning@najah.edu تساؤالتواستفسارات عالء ناصر.أ

 :صفحة مركز التعلم االلكترونً على فٌسبوك 

https://www.facebook.com/elc.nnu/ 

 

  : ٌتم التواصل مع االستاذ مصعب مٌعاري على رقم الجوال :للضرورة القصوى والمساعدة المباشرة

 مساًء ومن 3–  صباحاً 10من الساعة :خالل األوقات التالٌة فقط بدء من ٌوم األحد 0592444325

 moodle@najah.edu: ومن خالل البرٌد االلكترونً  مساءً 8–  مساًء 6الساعة 
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