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إعداد التدريسي

عالء كامل عبدهللا .م.م



الدخول الى موقع التعليم االلكتروني 
من خالل موقع الكلية



اضفط على القسم للدخول الى المقررات الدراسية



واجهة المراحل الدراسية



واجهة المقررات الدراسية يقوم التدريسي
بالدخول الى مقرره الدراسي



يتم دخول التدريسي الى برنامج التعليم االلكتروني 
بواسطة اليوزر المخصص



الدخول للمقرر الدراسي من قائمة مقرراتي 
(my courses) 



(Edit turn on )يتم تشغيل التحزيز 



يتم تفعيل اضف نشاط او مصدر

(add new activity)















ومن هنا يتم اضافة المجلد الذي نزغب في اعداده



انىاع الملفات التي يمكن اعدادها

بعدها تظهز هذه النافذة

1
2

3



 النوع االول(......(New folder 
 هذا النوع من الملفات يتم اعداده واضافة الرابط الى المقرر بعد اعطاءه اسم

لكن هذا النوع من الملفات يمكن عرضه فقط للمستخدمين االخرين , معين 

.واليمكنهم اضافة مواد اخرى داخله

 ًالنوع الثان (.......Sharing file)
 هذا النوع من الملفات يتم اعداده واضافة الرابط الى المقرر بعد اعطاءه اسم معين  ,

هذا النوع من الملفات يمكن مشاركته مع مستخدمين مخصصين على شكل مجموعة 

اصدقاء يمكنهم التعديل على الملفات المحمله فية مثل ملف وورد وحذف واضافة 

.كلمات او جمل على نفس الملف

 النوع الثالث(.......File requests)
 وهو من اهم االنواع الثالثة بحٌث ٌمكن ألي مستخدم ٌمتلك حسابdrop box 

,  الدخول الى الملف اللذي تم اعداده ونسخ الرابط الى المقرر الخاص بالتدرٌسً 

والذي ٌسمح للطلبة مثالً بمشاهدة الملف وكذلك ٌمكنهم تحمٌل ملفات اخرى داخل 

.الملف االصلً وإرساله مره اخرى الٌك مثالً تقارٌر المواد العملً



والضافة النوع الثالث من الملفات نجري هذه الخطوات بالتسلسل

الخطوة االولى

نضغط هنا



الخطوه الثانية



الخطوة الثالثة
تظهر ىذه النافذة التي يتم من خاللها كتابة اسم الملف 

Nextحسب الرغبة ثم نضغط على 



الخطوة الرابعة 
ننسخ الرابط الموجود في ىذا الحقل ونلصقهة في 

المقرر كما في الخطوة الالحقة



في ىذه الحالة يمكن اضافة وتحميل اي ملف في  
السحابة االلكترونية الخاصة بك والموضح اسمو كمثال 

 في الصورة ادناه ( مقرر)



ويتم اضافة اي صورة او ملف وورد وغيره الى ملف 
المشاركة من خالل ىذه فتح الملف بالضغط عليو



ويظهر كل ما موجود داخل الملف واذا كان جديد يمكن اضافة ملفات الية   
من خالل اختيار الملف من الحاسبة الشخصية ( تحميل ملف)بالضغط على 





بعد العودة الى برنامج التعليم االلكتروني والدخول الى 
URLالمقرر المطلوب ننسخ الرابط السابق في ال 











شكراً إلصغائكم


