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 لموودلا دليل

 ألتينغشتيت- المجتمع مدرسة

 المحتويات
 

 الموودلالتسجيل في  .1

 تغيير كلمة المرور .2

 تغيير البريد االلكتروني .3

 لوحة التحكم .4

 قائمة الدورات .5

 المشاركات .6

 قائمة التقدم للتحقق .7

 تقديم المهام عبر االنترنت .8
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 التسجيل في الموودل .1

  /https://04131118.moodle.belwue.de/moodle افتح المتصفح واذهب الى الموقع التالي:  .1

 

سةسدر  م   من تلقيتها التي المرور وكلمة الدخول تسجيل اسم أدخل .2 در   . لطفلك الفصل /م 
 
 سما يتكون عادة

 حاالت  في .بنقطة مفصولة األول، االسم من أحرف 3 وأول األخير االسم من أحرف 3 أول من الدخول تسجيل

 المعيار االفتراضي.  عن الدخول تسجيل اسم يختلف قد استثنائية،

 البريد عنوان وكذلك األول، الدخول تسجيل بعد تغييرها ويجب "!Gmsa2020" هي االفتراضية المرور كلمة

.اإللكتروني

 
 

 االتصال يرجى التسجيل، في مشاكل أي لديك كان إذا . الموودل في التحكم لوحة تظهر التسجيل، نجاح بعد .3

 .اإللكتروني البريد طريق عن مباشرة لينزنر بالسيد

 

althengstett.de-linzner@gms 

  

https://04131118.moodle.belwue.de/moodle/
mailto:linzner@gms-althengstett.de
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 تغيير كلمة المرور. 2
 

“Einstellungen„ "    اإلعدادات" على ثم اليمين أعلى في اسمك على انقر .1

     
 “Kennwort ändern„انقر على "تغيير كلمة المرور"   “Nutzerkonto„في حقل "حساب المستخدم"   .2
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 في النافذة التالية عليك إدخال كلمة المرور الحالية ثم كلمة المرور الجديدة مرتين.  .3

رجى االنتباه إلى قواعد كلمة المرور! 
ُ
  ي

 “Änderungen speichern„بعد اإلدخال انقر فوق "حفظ التغييرات"  
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 تغيير البريد االلكتروني. 3
 “Profil„" انقر على اسمك في أعلى اليمين ثم على "الملف الشخصي .1

 
 “Profil bearbeiten„انقر على "تعديل الملف الشخصي" “Mehr Details„في الحقل "مزيد من التفاصيل" .2
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 انقر ثم“E-Mail-Adresse„" اإللكتروني البريد عنوان"حقل  في المطلوب اإللكتروني بريدك عنوان أدخل .3

 .الصفحة أسفل في“Profil aktualisieren„"الشخصي الملف تحديث" فوق
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 لوحة التحكم. 4
 

 من. عامة نظرة صفحة بمثابة وهي. الموودل إلى الدخول تسجيل بعد تراها التي األولى الصفحة هي التحكم لوحة .1

 طاراتاإل  استخدام تم. أدناه بإيجاز المختلفةالحقول  شرح يتم. مختلفة فرعية فئات إلى الوصول يمكنك هنا

 .الموودل استخدام عند مرئية ليست هذه. للتبسيط الملونة

 (A) البرتقالية المنطقة . أ

ا الشريط هذا رؤية يمكن. الرئيسي التنقل شريط هوالتحكم  لوحة من الجزء هذا
ً
 وياتمست جميع في أيض

 ونتك أن يجب. وعرضها إخفاؤها يمكن اليمين، أعلى الثالثة، األشرطة على النقر خالل من. األخرى الموودل

 .واضحة ومفهومة التنقل شريط أجزاء

 

 (B)حمراء ال المنطقة . ب

 .المدرسين أو المسؤول أو المدرسة إدارة من المقدمة المعلومات أنواع جميع هنا ستجد. إعالنات

 

 (C)المنطقة الخضراء  .ج

ظهر. الدورة على عامة نظرة
 
 بالنسبة. هاب الحساب تسجيل تم التي التدريبية الدورات جميع العامة النظرة هذه ت

 ناه المختلفة المواد دورات مشاهدة يمكنهم حيث موودل،ال مع التعامل في" منطقة أهم" هي هذه للتالميذ،

ا يمكن. عليهم النقر طريق عن" الدخول" ويمكنهم
ً
 لدائمةا التدريبية الدورة على عامة نظرة على العثور أيض

 .أخرى تدريبية دورة إلى للتبديل التحكم لوحة إلى للذهاب مضطًرا لست. البرتقالية المنطقة في

                                                                                                                                             (D) المنطقة الزرقاء  د.  

...  واإلعدادات الشخصي الملف مثل األخرى، الخيارات من والعديد والمشاركات النظام ورسائل البحث

 .األحمر باللون الجديدة والرسائل المشاركات عرض يتم. ةالمنطق هذه في هنا موجودة
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 قائمة الدورات. 5
 

 الدورة على العامة النظرة إلى نقلك إلى“Startseite„ "الرئيسية الصفحة" فوق النقر يؤدي .1

 .هنا حالًيا النشطة الدورات جميع سرد يتم. التدريبية

 
 حالة يف ، أو مرور كلمة عبر والوصول ، المعنية التدريبية الدورة معلمي قبل من الدورات إلى الوصول منح يتم .2

ا إليها الوصول يمكن التي الدورات
ً
   .الذاتي التسجيل طريق عن ، مجان

 خالل من. بللطال  القيادة لوحة على مباشرة الدورة تظهر وبالتالي. المشاركين بتسجيل المعلمون يقوم ،كقاعدة

 على جبي المجانية، التدريبية الدورات ومع( المفتاح رمز بواسطة عليها التعرف يمكن) مرور كلمة عبر الوصول

 .أنفسهم وتسجيل التدريبية الدورات قائمة عبر الدورات عن البحث الطالب

 

 

 

 .التدريبية الدورة قائمة من فقط جزئي قسم استخدام تم المثال، في
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 المشاركات. 6
 

 مع بالتحدث لك يسمح والذي بها، الخاص والدردشة اإلخطار نظام على موودل التعلم منصة تشمل .1

 ورةالد في "المشاركون" على النقر عليك يجب بذلك، للقيام. التدريبية الدورة في اآلخرين المشاركين

. 

 التصالا تريد الذي الشخص اسم على انقر هناك،. الدورة في المشاركين جميع سرد يتم التالية الصفحة في .2

. “Mitteilung„ "المشاركة" فوق بالنقر جديدة محادثة بدء خاللها من يمكنك جديدة صفحة تظهر. به

.النافذة من األيمن الجانب على اآلن الدردشة منطقة تفتح

 
 ةفقاع ، على شكلالحساب اسم بجوار اليمين، أعلى في مشاركةال نظام إلى آخر وصول على العثور يمكن .3

 .الكالم
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 للتحقققائمة التقدم . 7
 

  قوائم الدورات بعض في يوجد .1
 
 فردي فووص التالي بالرمز تمييزها يتم. منها التحقق الطالب على يجب متقد

 فردية مالحظات المراجعة قوائم توفر((. 2222 أبريل 24- أبريل 22) 1 األسبوع التقدم قائمة: المثال في هنا)

.وتصحيحه العمل تقدم مراقبة للمعلم يمكن وبالتالي. للطالب

 
 لىإ يشار. المهام من التحقق خاللها من يمكنك جديدة نافذة إلى نقلك إلى التقدم قوائم فوق النقر يؤدي .2

.التقدم شريط خالل من التقدم
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 تقديم المهام عبر االنترنت. 8
 

 ووصف التالي بالرمز ذلك تحديد يتمالمهام المقدمة يتم تقديمها عن طريق حقل النشاط "المهمة".  .1

 (.2222 أبريل 22 االثنين ليوم اختبار مهمة: المثال في هنا) فردي

 

يؤدي النقر فوق المهمة إلى نقلك إلى حقل التقديم في الصفحة التالية. يوجد في نهاية الصفحة زر  .2

 ، الذي من خالله يأخذك إلى منطقة التحميل.  “Abgabe hinzufügen„"إضافة التسليم" 

 
 الحمراء المنطقة في ذلك إلى وما أو صور  Word  وأ PDF كــــــ ملفات تخزين يمكن التسليم، منطقة في .3

(A) التغييرات"  حفظ" باستخدام التحميل بتأكيد قم ثم. واإلفالت السحب باستخدام„Änderungen 

sichern“    (B)  للمعلمين مرئيةتكون و  الملفات تحميل اآلن يتم. 

 
 .“Abgabestatus„ "التقديم حالة" منطقة في اآلن المقدم الملف يظهر .4


