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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

كيفية إدارة صفحة املقرر الدراس ي في املودل
لكل مقرر دراسي يوجد صفحة ويب على موقع المودل  .يتم تقسيم الطلبة والطالبة إلى مجموعات  Groupsوهذه
المجموعات تمثل ال ُّشعب المسجلة في نظام الكليات .جميع أعضاء هيئة التدريس يتشاركون إدارة صفحة المقرر
الدراسي بحيث يقوم منسّق المادة بإضافة محتويات المقرر الدراسي كالمحاضرات.

لكل عضو هيئة تدريس حساب في المودل يستطيع من خالله االتي:
.0
.2
.3
.4
.2
.6

إدارة محتويات المقررات الدراسية المسجلة له فقط بحيث لن يكون له أي صالحيات في المقررات الدراسية
األُخرى.
تقييم ومتابعة الطلبة المسجلين في المقرر الدراسي.
اإلطالع على نشاط الطلبة المسجلين في المقرر الدراسي.
اإلطالع على التقارير الخاصة بنشاطه ،ونشاط طالبه المسجلين في شعبه ،وتقاريرالدرجات ومخرجات
التعليم.
التواصل مع الطلبة المسجلين في كليات المعرفة.
التواصل مع أعضاء هيئة التدريس في كليات المعرفة.

لجميع رؤساء األقسام حساب في المودل يتيح لهم الصالحيات التالية:
.0
.2
.3
.4

اإلطالع على المحتوى التعليمي المُضاف لصفحات المقررات الدراسية في قسمه.
اإلطالع على تقارير نشاط الطالب وأعضاء هيئة التدريس المسجلين في قسمه وتقارير مخرجات التعليم.
اإلطالع على درجات الطالب.
التواصل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

فيما يلي شرح لكتلة إدارة المقرر الدراسي التي ُتعتبر أحد أدوات إدارة المقرر الدراسي في المودل ألعضاء هيئة
التدريس.
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

كتلة اإلعدادات
إلدارة اإلعدادت الخاصة بالمقرر الدراسي اتبع الخطوات التالية-:
 )0قم بتسجيل الدخول لنظام مودل.
 )2اختر من قائمة المقررات الدراسية أحد المقررات الدراسية المسجلة لك.بعد تسجيل الدخول للنظام ،ستظهر
في الصفحة قائمة بمقرراتك الدراسية ،كما تستطيع اختيار المقرر عن طريق شريط التنقل في أعلى الصفحة
كما في الشكل التالي.

 )3بعد الدخول لصفحة المقرر الدراسي ،تظهر كتلة اإلعدادت على يسار الصفحة الرئيسية .

كتلة اإلعدادت تحتوي على  3عناصر :
 )1إدارة المقرر الدراسي:تحتوي على عدة إعدادت مثل أسماء الطلبة (المستخدمين) والتقارير والدرجات
وغيرها.
 )2تحويل الدور إلى :يمكنك اختيار هذا اإلعداد لتشاهد كيف تظهر الصفحة بالنسبة للطلبة.
 )3إعدادت حسابي :تغيير معلومات سيرتك الذاتية مثل اإليميل وتغيير صورتك الشخصية وغيرها.
Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إدارة املقرر الدراس ي
كتلة إدارة المقرر الدراسي مُتاحة فقط ألعضاء هيئة التدريس وليست متاحة للطلبة .تتيح هذه اإلعدادت للمعلم إدارة
الطلبة المسجلين في المقرر الدراسي وكذلك مشاهدة التقارير وإدخال الدرجات للطلبة كما يمكنك حفظ نسخة
احتياطية من المقرر الدراسي وإدارة بنك األسئلة.
هذه الكتلة تظهر فقط في صفحة المقرر الدراسي وال تظهر في الصفحة األساسية للموقع أو الصفحة الشخصية.
انظر لشرح ما يمثله كـــل رقم في الجدول أسفل الصورة.
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي



كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تشغيل التحرير يسمح هذا اإلعداد لعضو هيئة التدريس بإدارة صفحة المقرر الدراسي وذلك بإضافة األنشطة
والمصادر وتغيير المظهر الخارجي للصفحة وإضافة أو إ زالة الكتل ).(BLOCKS

تغيير اإلعدادت :يتيح هذا الخيار تعديل خصائص المقرر الدراسي مثل تاريخ بداية الدراسة ،عدد األقسام في
صفحة المقرر وطريقة عرضها .
لمستخدمون يقصد بالمستخدمين أسماء الطلبة واألساتذة المسجلين في المقرر الدراسي.
 ا
تقارير يحتوي هذا الخيار على مجموعة من التقارير ألنشطة الطلبة في المقرر الدراسي.
درجات تستطيع من خالل أدوات الدرجات هنا إضافة الدرجات واستعراض تقارير الدرجات وحفظها كما
يمكنك إنشاء مجموعة من التصنيفات للدرجات المختلفة.
مخرجات تعلم يمكنك تعريف أهداف المقرر الدراسي هنا.
نسخة احتياطية يمكنك هنا حفظ حفظ نسخة من المقرر الدراسي تشمل جميع الملفات والمصادر المختلفة
المضافة لمودل وكذلك األنشطة.
استرجاع إعادة نسخة محفوظة مسبقأ ً من المقرر الدراسي.
استيراد استيراد نسخة من المقرر الدراسي من مقرر دراسي اخر.
إعادة تثبيت هذا الخيار يسمح لك بحذف جميع معلومات الطلبة وتفاعلهم في المقرر الدراسي مع االحتفاظ
بجميع المصادر واألنشطة المضافة .يجب الحذر من أن المعلومات المحذوفة لن يمكن استردادها .يُنصح بهذا
الخيار في نهاية الفصل الدراسي.



بنك األسئلة يمكنك إضافة عدة أسئلة بحيث يمكن استخدامها الحقا ً في االختبارات وأنشطة أُخرى.

في هذا الدليل سوف نوضح أهم بنود املوجودة في إدارة املقرر الدراس ي.
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تشغيل التحرير
يسمح هذا اإلعداد لعضو هيئة التدريس بإدارة صفحة المقرر الدراسي وذلك بإضافة األنشطة والمصادر وتغيير
المظهر الخارجي للصفحة وإضافة أو إ زالة الكتل ) .(BLOCKSهذا الخيار يظهر أيضا ً كزر في أعلى الصفحة.

الصفحة قبل تشغيل

التحرير:الحظ عدم وجود أدوات تحرير الصفحة وبالتالي ال يمكن إضافة المحتوى

لصفحة المقرر الدراسي.

الصفحة بعد تشغيل

التحرير :الحظ ظهور رموز التحرير (يتم شرحها الحقاً) وكذلك رابط أضف نشاط

أو مصدر.

Email: moodle_support@mcst.edu.sa

6

دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

رموز التحرير:
في الجدول التالي يوضح كل رمز واستخدامه :
رمز اإلعدادت

من خالل هذا الرمز تستطيع الدخول إلى صفحة اإلعدادت لتغيير الخصائص
المختلفة.

رمز تحريك

يمكنك من تحريك الكتل في أي مكان في صفحة المقرر الدراسي ،وكذلك
يمكنك تغيير أماكن المصادر واألنشطة.

اإلظهار

إظهار الكتلة أو المصدر أو النشاط للطلبة.

اإلخفاء

إخفاء الكتلة أو المصدر أو النشاط عن الطلبة .الحظ أن اإلخفاء ال يشمل
أعضاء هيئة التدريس وأيضا ً ال يعني حذفها من المقرر الدراسي.

رمز الحذف

حذف النشاط أو المصدر من صفحة المقرر الدراسي .حذف الكتل ليس نهائيا ً
فيمكنك إعادتها مرة أخرى باتباع خطوات إضافة الكتل.

تكرار

إضافة نسخة مُطابقة من النشاط أو المصدر إلى صفحة المقرر الدراسي.

معاينة

يمكنك من معاينة الشكل النهائي مثل عند إضافة األسئلة كيف ستظهر للطلبة.

إضافة وحذف
األقسام

في أسفل صفحة المقرر الدراسي يظهر هذان الرمزان  ،يمكنك رمز اإلضافة
( )+من إضافة قسم جديد (أو أسبوع) في نهاية صفحة المقرر الدراسي.
أما رمز الحذف ( )-يشير إلى إزالة أخر قسم (أو أسبوع ) من صفحة المقرر
الدراسي.
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

املستخدمون
املستخدمين املسجلين
يُقصد به جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المسجلون في هذا المقرر الدراسي .عند الضغط على هذا الرابط
سيظهر جدول يوضح فيه أسماء المستخدمين ودوره والمجموعة المسجل فيها ،كما يوضحه الشكل التالي.

طرق التسجيل
الطريقة التي تم فيها تسجيل المستخدم  ،سواء يدويا أو عن طريق قاعدة بيانات أو أي طريقة أخرى وهذا اإلعداد ال
يهم عضو هيئة التدريس هنـــا.

املجموعات
يمكنك اإلطالع على تقسيم المجموعات واألعضاء في كل مجموعة  .المجموعات ُتمثل الشعب المسجلة للمادة .كما
يمكنك اإلطالع على أعضاء كل مجموعة إذا تم إتاحة هذا الخيار من مدير الموقع .أما الطالب فلن يستطيعوا
مشاهدة األعضاء المسجلين في الشعب األخرى .
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تقارير
يوجد تحت هذا الخيار أربعة أنواع من تقارير المقرر الدراسي  ،في الجدول التالي شرح مختصر لكل تقرير.











 تقارير السجالت


يُتيح تقرير السجالت معلومات عن ما هي الصفحات التي استعرضها الطالب،
والوقت وكذلك ما هي العمليا ت التي قام بها (استعراض-إضافة -حذف) مع
عرض  IPلجهاز الكمبيوتر المستخدم.

 التقارير النشطة


يعرض هذا التقرير سجالت عن األحداث في الساعة األخيرة.

 تقارير مقرر دراسي


التقرير يوضح عدد المشاهدات لكل نشاط أو مصدر تمت إضافته في صفحة
المقرر الدراسي.

 تقارير مشاركات مقرر

دراسي

يعرض معلومات عن المُشاركة في نشاط محدد فهذا التقرير يعرض جميع أسماء
الطلبة الذين قاموا باستعراض مصدر معين (مثالً أسماء الطالب الذين قاموا
باستعراض ملف المُحاضرة ) أو قام بتسليم المهمة (الواجب).

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

الدرجات
يقدم المودل عدة أدوات لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في تقييم أداء الطلبة
في المقرر الدراسي من أهمها الدرجات.
يمكن الوصول إلى صفحة إدراة الدرجات من خالل اتباع الخطوات التالية:
 )1تسجيل الدخول إلى المودل واختيار المقرر الدراسي.
 )2من خالل كتلة اإلعدادت < إدراة مقرر دراسي < الدرجات.

عند اختيار الدرجات يتم اإلنتقال إلى أول خيار في صفحة إدارة الدرجات وهي التقارير.

قائمة إدارة الدرجات
تحتوي صفحة إدارة الدرجات على قائمة منسدلة تستطيع من خاللها التنقل للخيارات المختلفة مثل التقارير
والتصنيفات والمقاييس وغيرها  ،يوضحها الشكل التالي
معاينة
تصنيفات وبنود
مقاييس
مخرجات تعلم

o
o
o
o
o
o
o

تقرير درجات
تقرير مخرجات
تقرير مستخدم
معاينة بسيطة
معاينة كاملة
معاينة
مخرجات تعلم مستخدمة في هذا
المقرر الدراسي
تحرير مخرجات تعلم
استيراد مخرجات تعلم

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

معاينة
حرر
ملف CSV
ملف XML
جدول
ملف نص عادي
Excel
XML
مقرر دراسي
تقرير درجات

o
o
أحرف حروف
استيراد
تصدير

إعدادت
تفضيالتي الخاصة

فيما يلي شرح ألهم محتويات القائمة وكيفية استخدام الخيارات المختلفة التي تقدمها إلدارة الدرجات.
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إدارة الدرجات

معاينة :يمكنك من استعراض تقارير الدرجات وهي  3أنواع:
تقرير درجات :يجمع هذا التقرير جميع العناصر التي يتم تقييمها و المُضافة إلى المقرر الدراسي في المودل.
في كل مرة يُضيف عضو هيئة التدريس عنصر تقييمي مثل مهمة  assignmentأو اختبار  ، Quizيقوم
المودل بإنشاء مساحة لهذا العنصر في تقرير الدرجات تلقائيا ً سواء كان التقييم يتم بواسطة األستاذ أو من خالل
النظام.الشكل التالي يوضح مثال على هذا التقرير.يقدم هذا التقرير مجموع درجات لكل طلب وأيضا ً المتوسط العام
لكـــل نشاط في التقرير.

تقرير مخرجات يساعد هذا التقرير أعضاء هيئة التدريس بمراقبة مدى تقدم طلبتهم في تحقيق مخرجات
التعليم لهذا المقرر ()outcome

االسم المختصر
للمخرج التعليمي

متوسط الدرجات
المُعطاة للطالب
لكل مخرج تعليمي
مستخدم في المقرر
الدراسي

هل المخرج
التعليمي
معرف على
مستوى النظام
أم مخصص
لهذا المقرر
الدراسي فقط

قائمة
باألنشطة
التي
استخدمت
هذا المخرج
التعليمي

متوسط
الدرجات لكل
نشاط من
األنشطة
المرتبطة بهذا
المخرج
التعليمي

عدد الدرجات
الممنوحة للطالب
لكل نشاط مرتبط
بالمخرج التعليمي

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تقرير مستخدم
في هذا التقرير يختار عضو هيئة التدريس طالب معين  ،ثم يستعرض جميع الدرجات التي حصل عليها في هذا
المقرر الدراسي.
الحظ أن هذا التقرير يظهر أيضا ً للطالب ويستطيع الطالب استعراض تقرير درجاته فقط في هذا المقرر الدراسي.
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تصنيفات وبنود:

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تستطيع تقسيم البنود التقييمية مثل المهمات واالختبارات إلى تصنيفات مختلفة.فمثال

يمكنك إنشاء تصنيف اسمه  Assignmentsيندرج تحته جميع المهمات المضافة أو تصنيف المشاريع
 projectsيندرج تحته األنشطة المرتبطة بالمشروع وهكذا.
إلنشاء تصنيف جديد اتبع الخطوات التالية:
)1
)2
)3
)4

قم بتسجيل دخول إلى المودل ثم اختر مقرر دراسي.
من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة مقرر دراسي < الدرجات.
من القائمة المنسدلة  ،اختر تصنيفات وبنود معاينة بسيطة (يمكنك أيضا اختيار معاينة كاملة واتبع نفس
الخطوات ،المعاينة الكاملة تختلف بوجود خيارات أكثر ).
اضغط على زر " أضف تصنيف" أسفل جدول المعاينة.

 )5أدخل معلومات التصنيف مثل اسم التصنيف وطريقة الجمع لبنود التصنيف وغيرها من المعلومات
المطلوبة ،ثم اضغط على زر "حفظ التغييرات"

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إلضافة البنود في التصنيف الجديد  ،اختر األنشطة ،ثم اختر من القائمة المنسدلة " " Move selected items toأسفل
الجدول التصنيف .انظر الشكل التالي.

1

2

إلنشاء بند الدرجة اتبع الخطوات التالية:
يُقصد ببند الدرجة هي األنشطة التي يحصل الطالب من خاللها على الدرجات .تستطيع إضافة بند للدرجات يدويا ً
مثل المعامل أو أي نشاط ال يوجد في المودل من خالل إنشاء بند الدرجة ثم إدخال الدرجات يدوياً.
)1
)2
)3
)4

قم بتسجيل دخول إلى المودل ثم اختر مقرر دراسي.
من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة مقرر دراسي < الدرجات.
من القائمة المنسدلة  ،اختر تصنيفات وبنود معاينة بسيطة (يمكنك أيضا ً اختيار معاينة كاملة واتباع نفس
الخطوات ،المعاينة الكاملة تختلف بوجود خيارات أكثر ).
اضغط على زر " أضف بند الدرجة" أسفل جدول المعاينة كما في الشكل التالي.

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

 )5أدخل معلومات بند الدرجة مثل اسم البند ونوع الدرجة والمقياس وغيرها من المعلومات المطلوبة ،ثم
اضغط على زر "حفظ التغييرات".

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

تصدير
يمكنك حفظ نسخة من تقرير الدرجات باتباع االتي:
 )1قم بتسجيل دخول إلى المودل ثم اختر المقرر دراسي.
 )2من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة مقرر دراسي < الدرجات.
 )3من القائمة المنسدلة  ،اختر من التصدير ،صفحات إكسل (يمكنك
أيضا ً اختيار أنواع ملفات أخرى مثل ملف  XMLوغيره ).

 )4بعد اختيار ماالذي سيتضمنه التقرير ،ثم اضغط سلم

 )5من صفحة معاينة التقرير  ،اختر تنزيل ليبدأ تحميل الملف على جهازك

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

مخرجات التعلم
يتيح المودل إضافة مخرجات التعلم  outcomeوإدارتها وربطها باألنشطة المختلفة لمودل.
هناك نوعان من مخرجات التعلم
 قياسية  : standardيتم إضافتها على مستوى المودل من قبل مدير الموقع ويمكن لعضو هيئة التدريس
إضافتها للمقرر الدراسي.
 خاصة بالمقرر يقوم المعلم بإضافتها للمقرر الدراسي.
صفحة مخرجات التعلم يمكن الوصول إليها عن طريق:
 )1كتلة اإلعدادت <إدارة مقرر دراسي <مخرجات التعلم
 )2كتلة اإلعدادت<إدارة مقرر دراسي<درجات ,من القائمة المنسدلة اختر مخرجات التعلم.



















قائمة بمخرجات التعلم الخاصة بالمقرر الدراسي.
قائمة بمخرجات التعلم المُضافة من مدير الموقع ال يمكنك حذفها و ُتسمى مخرجات تعلم قياسية .يمكنك
استخدامها في مقررك الدراسي.
يمكنك هذا الزر من اختيار من مخرجات التعليم القياسية ثم الضغط على هذا الزر لينتقل المخرج إلى قائمة
المعايير المستخدمة.
زر أزح يتيح حذف مخرج التعليم المحدد.
تحرير مخرجات التعليم يمكنك من إضافة مخرج تعليمي للمقرر الدراسي
Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إلضافة مخرج تعليمي
 )1كتلة اإلعدادت < إدارة مقرر دراسي< مخرجات التعليم
 )2اختر رابط " تحرير مخرجات تعلم"
 )3في صفحة مخرجات التعلم اختر "أضف مخرج تعلم جديد"

 )4أدخل معلومات المخرج التعليمي الجديد ثم اختر حفظ التغييرات.

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

نسخة احتياطية Back UP
يتيح المودل حفظ نسخة احتياطية لجميع محتويات المقرر الدراسي بحيث يمكن استخدامها في حال حدث أي عطل
في النسخة الحالية .وكذلك يمكن إعادة استخدامها في فصول دراسية أخرى.

خطوات عمل نسخة احتياطية
 سجل دخول للمودل ثم اختر المقرر الدراسي
 من كتلة اإلعدادت < إدارة مقرر دراسي < نسخة احتياطية
 في صفحة إعدادت النسخ احتياطي  ،أكمل خمسة خطوات وهي كالتالي
 )1اإلعدادت املبدئية  :قم باختيار البيانات التي تريد أن تحتفظ بها في النسخة االحتياطية ثم اضغط على زر "التالي"
 )2إعدادت املخطط :اختر األنشطةو واملصادر التي تريد أن تتضمن في النسخة االحتياطية ثم اضغط على زر "التالي"
 )3التأكيد واالستعراض :يمكنك تغيير اسم امللف للنسخة االحتيطية  ،كما يمكنك مراجعة واستعراض البيانات التي سوف
يتم حفظها للتأكد مما سيتم حفظه ومالذي لن يتم تضمينه في النسخة االحتياطية .ثم اضغط زر " تنفيذ النسخ
االحتياطي"
لن يتم حفظها في النسخة االحتياطية
سيتم حفظها و تضمينها في النسخة االحتياطية
 )4إجراء نسخ احتياطي  :سيتم النسخ ثم تظهر رسالة توضح نتيجة النسخ االحتياطي  ،اضغط زر "استمر"

 )5هنا اكتملت عملية الحفظ  ،بعد ذلك سوف يتم فتح صفحة "االسترجاع".ال داعي للقيام باسترجاع امللف بعد عملية
الحفظ مباشرة.
ملف النسخة االحتياطية سيتم حفظه في  course backup areaوهو ملف بامتداد .mbz

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

استرجاع Restore
يتيح المودل إمكانية استرجاع نسخة محفوظة مسبقا ً ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

خطوات استرجاع نسخة احتياطية
 سجل دخول للمودل ثم اختر المقرر الدراسي
 من كتلة اإلعدادت < إدارة مقرر دراسي < استرجاع

 في صفحة إعدادت االسترجاع ،قم باختيار الملف الذي تريد استرجاع محتوياته ،هناك عدة طرق الختيار
الملف
 )1عن طريق استخدام  < file pickerرفع ملف < ثم اختر الملف

1
2

3

 )2عن طريق مساحة الملفات االحتياطية< في أسفل الصفحة ،اضغط استرجاع أمام الملف الذي تريده.

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

 بعد اختيار الملف  ،ستظهر نافذة بمعلومات الملف تأكد من تاريخ حفظ الملف ثم قم بالضغط على " اختر هذا
الملف"
 قم بالضغط على زر استرجاع .

في صفحة االسترجاع ،أكمل  7خطوات وهي كما يلي

 )1التأكيد  :راجع تفاصيل النسخة االحتياطية  ،ثم اضغط زر "استمر".
 )2الوجهة :اختر إذا كنت تريد دمج المحتويات النسخة القديمة مع المُسترجعة أو تريد حذف المحتوى القديم
واسترجاع النسخة الجديدة.

 )3اإلعدادت :قم باختيار ما سيتم تضمينه في عملية االسترجاع ،ثم اضغط زر "التالي"

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

 )4المخطط  :اختر األقسام التي ستتأثر بعملية االسترجاع وكذلك إعدادت المقرر الدراسي  .ثم اضغط زر التالي.
 )5المراجعة :راجع اإلعددات  ،ثم اختر "القيام بعملية االسترجاع".
 )6العملية :تتم عملية االسترجاع.
 )7اإلكمال :تظهر رسالة بنتيجة عملية استرجاع نسخة احتياطية

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

استيراد Import
يمكن استيراد األنشطة والمصادر من مقرر دراسي اخر إذا كان لعضو هيئة التدريس صالحية في ذلك المقرر
الدراسي.عملية االستيراد تسمح لعضو هيئة التدريس بإعادة استخدام المصادر واألنشطة بدالً من إعادة إنشائها.

خطوات االستيراد
 قم بتسجيل دخول لنظام المودل ثم اختر المقرر الدراسي
 من كتلة اإلعدادت < إدارة مقرر دراسي < استيراد
ستظهر صفحة االستيراد والتي تحتوي على  6خطوات فيما يلي شرحها

 )1المقرر الدراسي  :اختر المقرر الدراسي الذي تريد االستيراد منه ثم اضغط على زر "استمر"

 )2اإلعدادت األولية:
اختر إذا ما كنت تريد تضمين األنشطة والكتل وبنك األسئلة أم ال.

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

 )3ضبط المخطط:اختر األقسام التي تريد تضمينها في االستيراد ثم اضغط زر التالي.

 )4التأكيد واالستعراض :قم بمراجعة اإلعدادت ثم اضغط زر "تنفيذ االستيراد"
 )5تنفيذ االستيراد :سيتم تنفيذ االستيراد
 )6اكتمل :ستظهر رسالة عن نتيجة االستيراد  ،اضغط زر "استمر "

مالحظة
 استيراد نسخة ال يسمح بحفظ معلومات الطلبة أو درجاتهم

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إعادة تثبيتReset
يقوم هذا اإلعداد بمسح معلومات المستخدمين (الطلبة) نهائيا في حين يحتفظ بالمصادر واألنشطة المضافة في
المقرر الدراسي .يتم استخدام هذا اإلعداد في نهاية الفصل الدراسي.

خطوات إعادة تثبيت
 قم بتسجيل دخول لنظام المودل ثم اختر المقرر الدراسي
 من كتلة اإلعدادت < إدارة مقرر دراسي < إعادة تثبيت
 من صفحة إعادة التثبيت قم باختيار البيانات التي سوف يتم حذفها "نهـــائياً" هناك  5تصنيفات للبيانات:
عام ،األدوار ،سجل درجات،مجموعات،مهام ،منتديات ،ثم اضغط زر "إعادة تثبيت مقرر دراسي"

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

بنك األسئلة
ُتستخدم االختبارات لقياس مدى التقدم الطلبة في المقرر الدراسي .يُتيح المودل من خالل بنك األسئلة لعضو هيئة
التدريس إنشاء واستعراض وتحرير األسئلة ليتم تستخدمها الحقا ً في االختبارات وكذلك بعض األنشطة التي ُتستخدم
في المودل مثل "الدروس".
للوصول إلى بنك األسئلة:
 .1قم بتسجيل الدخول إلى مودل واختر المقرر الدراسي
 .2من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة المقرر الدراسي < بنك األسئلة

تحتوي قائمة بنك األسئلة على أربعة خيارات  ،انظر الشكل والجدول أسفله لشرح كـــل خيار.





أسئلة
فئات

يمكنك هذا الخيار من إضافة األسئلة إلى البنك
يمكنك تصنيف األسئلة إلى عدة تصنيفات وهذا يسهل استخدامها الحقا ً

استيراد

يتيح هذا الخيار استيراد أسئلة محفوظة مسبقا ً إلى بنك األسئلة

تصدير

يتيح لك حفظ األسئلة

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

من األفضل أن تبدأ بإنشاء تصنيفات لألسئلة قبل إنشاء األسئلة  ،إن وجود تصنيفات لألسئلة يسهل استخدامها في
االختبارات خاصة إذا كانت االختبارت تسمح باختيار أسئلة عشوائيا ً من بنك األسئلة .

إنشاء تصنيف لألسئلة
اتبع الخطوات التالية:
 )1قم بتسجيل دخول إلى المودل ثم اختر مقرر دراسي.
 )2من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة مقرر دراسي < بنك األسئلة < فئات.
 )3من صفحة فئات يمكنك تعديل خصائص فئات مضافة مسبقا ً أو إضافة فئة جديدة.
لتحرير التصنيفات

لتغيير إعدادت التصنيف
لحذف
التصنيف

إلضافة فئة جديدة أدخل المعلومات الالممة ثم اضغط إضافة فئة.

اختر فئة أعلى تندرج تحتها هذه الفئة .
أدخل اسم الفئة مثال أسئلة الفصل األول .

أدخل توصيف ومعلومات إضافيه للفئة

اضغط على المر لحفظ الفئة

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

إلضافة أسئلة
اتبع الخطوات التالية:
 )1قم بتسجيل دخول إلى المودل ثم اختر مقرر دراسي.
 )2من كتلة اإلعدادت < اختر إدارة مقرر دراسي < بنك األسئلة < أسئلة
 )3من صفحة األسئلة يمكنك تعديل خصائص أسئلة مضافة مسبقا ً أو إضافة سؤال
جديد.

إلنشاء سؤال جديد
 )1اختر الفئة التي سيندرج تحتها السؤال ،ثم اضغط أضف زر "إنشاء سؤال جديد".

 )2اختر نوع السؤال  ،ثم اضغط زر أضف

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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دليل املستخدم – إدارة صفحة املقرر الدراس ي

كليات املعرفة للعلوم والتقنية

 )3اكتب نص السؤال والخيارات إن وجدت و قم بتحديد الدرجات و التغذية الراجعة  feedbackلمحاوالت
الطالب في صفحة إضافة السؤال ثم اضغط "حفظ"

لتعديل خصائص سؤال
الجدول أسفل الشكل التالي يشرح األدوات التي يقدمها المودل ل تعديل أسئلة موجودة مسبقا ً

لتعديل إعدادت السؤال
لعمل نسخة مكررة من السؤال
معاينة الشكل النهائي للسؤال
حذف السؤال

Email: moodle_support@mcst.edu.sa
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