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مالحظات مهمة حول االنشطة

ونية المقررات معظم 1. .ما تم اإلعالن عنه مسبقاحسب و لها أنشطة الكتر

سم من أجل تسجيل الدخول اىل المنصة قم باستخدام بياناتك الخاصة بالبوابة االكاديمية وه  ا2.
.المستخدم وكلمة المرور

عضو هيئة ملف النشاط والمعلومات الكاملة والتعليمات ستصلك من خالل البوابة االكاديمية كرسالة من3.
.التدريس

ام بالمواعيد ألنه ال يمكنك تسليم النشاط ب4. ز عد انتهاء لكل نشاط موعد من أجل التسليم، يرجى االلتر
.الموعد

.يمكن تعديل التسليم الخاص بك ما دام لم ينته  موعد التسليم5.

  الحل المصور و وعىل كافة أوراق ( جميع الصفحات)اإلجابةيجب إضافة كامل بياناتك عىل ملف 6.
التر

:تشمل
الشعبة/ اسم مدرس المادة/ اسم المقرر/ رقم الطالب/ اسم الطالب الرباع  

  حال لم تتمكن من تسليم ملف الحل من خالل المنصة، قم 7.
ز
مع أو يس هيئة التدر عضو بالتواصل مع ف

  
  فتز

ز
.فرعكالمختتى ف

  والمتوزعة عىل فروع الجامعة من خالل الرابط8.
:يمكن الوصول اىل مجموعات الدعم الفتز

https://www.qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=66151
  حال كان لديك ملف حجمه أكتى من ميجا بايت5أقىص حجم للملفات المرفوعة هو 9.

ز
ميجا قم برفع 5وف

  المنصة عند تسليم اجابتكgoogle driveالملف عىل 
ز
  محرر النصوص ف

ز
.وضمن رابط الملف ف

ارساله اىل بإمكانك عزيزي الطالب ان تقوم بحل النشاط عىل ورقة بخط اليد ومن ثم قم بتصوير الحل و 10.
  المختتى 

.عضو هيئة التدريس أو اىل فتز

https://www.qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=66151


نتمتصفحأيخاللمناالكاديميةالبوابةفتحيمكنك :التاىل  الرابطعىللإلنتر

الية الوصول اىل البوابة االكاديمية من اجل تحميل ملف النشاط

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   الدخول يرجى التواصل مع مرسر
ز

  حال واجهتكم مشكلة ف
ز

ف

https://portal.qou.edu/portalLogin.do

باليجوجلمتجر عىلالبوابةتطبيقتحميلخاللمنأو 

https://play.google.com/store/apps/details?id=qou.edu.acad_android_app_v3



الية الوصول اىل البوابة االكاديمية من اجل تحميل ملف النشاط

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجى التواصل مع مرسر
ز

ف

:الرابطخاللمنوايباد ايفونألجهزةappleمتجرعىلالبوابةتطبيقتحميلخاللمنأو 

https://tinyurl.com/qou-ios

  البحثيمكنكأو 
ز
الجامعة،شعار ويحملاالكاديم  التطبيقاسميحملحيثالبوابةتطبيقعىلappleمتجرف

:التاليةبالصورةموضحهو كما 



:التاليةالخطواتخاللمنالمنصةاىلالدخوليتم

ونية من أجل تسليم حل النشاط الية الدخول اىل منصة األنشطة االلكتر

ن قم بفتح الرابط التاىل  م-1
نت  خالل متصفح االنتر

https://activity.qou.edu/

قم بإدخال اسم المستخدم -2
  المكان 

ز
وكلمة المرور ف

المخصص لذلك ومن ثم اضغط
.log inعىل الزر 

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   الدخول يرجى التواصل مع مرسر
ز

  حال واجهتكم مشكلة ف
ز

ف

ي الدخول اىل البوابة االكاديمية
ي تستخدمها ف 

هي اسم و استخدم نفس البيانات الت 
المستخدم كلمة المرور

https://activity.qou.edu/


ونيةاألنشطةمنصةتطبيقتحميليمكنككما  :التاىل  الرابطخاللمنأندرويد لنظامااللكتر

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجى التواصل مع مرسر
ز

ف

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

منصةطراببإدخالقم،األنشطةمنصةموقععنوانادخالمنكيطلبمرةألولالتطبيقتشغيلعند بانهالعلميرجى 

ونيةاألنشطة اصةالخاالكاديميةالبوابةبياناتباستخدامالدخولبتسجيلقمثمومنconnectعىلاضغطثمومنااللكتر

بك

شعارالتطبيقيحملحيثباليجوجلمتجر موقعخاللمن(Moodle)اسمتحتمودلتطبيقعىلبالبحثقمأو 

ونية من أجل تسليم حل النشاط الية الدخول اىل منصة األنشطة االلكتر

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile


الصفحةتلكخاللومنبكالخاصةالمستخدمصفحةاىلتحويلكيتمبنجاح،الدخولبتسجيلتقومعندما 

  الخاصةالمقرراتجميعتصفحيمكنك
  تظهر والتر

ز
  قائمةف

،مقرر معاينةقسمخاللمنأو الدراسيةمقرراتر دراس 

  النشاطاىلالوصولأجلمنالمقرر اسمعىلبالضغطقم
وتز   يظهر كما بهالخاصااللكتر

ز
:التاليةالصورةف

الية الوصول اىل صفحة المقرر واألنشطة الخاصة به

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال لم تظهر لك المقررات الخاصة بك قم بالتواصل مع مرسر
ز

ف

ي 
ي تظهر ف 

المقررات الت 
الصفحة تعتمد عىل 
ي قمت 

المقررات الت 
بتسجيلها خالل هذا 

الفصل



حهتمكما الدراس  المقرر صفحةاىلالدخولبعد    شر
ز
يحةف ونيةاألنشطةلكتظهر السابقة،الرسر ،كما االلكتر يىل 

  لكيظهر كما النشاطاسمعىلبالضغطقم
ز
:التاليةالصورةف

الية الوصول اىل صفحة المقرر واألنشطة الخاصة به

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال واجهتك أي مشكلة قم بالتواصل مع مرسر
ز

ف

قم بقراءة المالحظات الخاصة بالنشاط 
، باإلضافة اىل االنتباه اىل م ي

وعد بعناية وتأن 
تسليم النشاط



آلية تسليم اجابة النشاط

اجابتك،تسليممنتتمكنحتر مفتوحزالما التسليمموعد أنمنوتأكد بعنايةالمالحظاتبقراءةقمالنشاطصفحةخاللمن

بكالخاصالحلتسليمأجلمنتسليمأضفزر عىلبالضغطقم

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال واجهتك أي مشكلة قم بالتواصل مع مرسر
ز

ف



آلية تسليم اجابة النشاط
:بالتاىل  قمالحلتسليمصفحةخاللمن

ز وذلكاجابتكبتسليمقم1. :بطريقتي 

.Aيمكنك(1)األصفرباللونوالمعلمالنصوصمحرر خاللمن

ةاجابتككتابة   تسجيلاو صور وادراجمباشر
او يديو فأو صوتر

  اجابتكلصق
ز
  المحرر هذا ف

ز
نصوضعتقد كنتحالف

  االجابة
ز
.نىص  مستند ف

.B الملف تحميلكما يمكنك تسليم ملف االجابة من خالل

  المستطيل المظلل باللون األ 
ز
(2)صفر بسحب الملف وافالته ف

اتحفظزر عىلبالضغطقم2. .التغيت 

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ز

ات ف   المختتى
ز

ف   حال واجهتك أي مشكلة قم بالتواصل مع مرسر
ز

ف

عند تسليم الملف تأكد من أنك قمت بإغالقه وانه 
كما الملف الذي يحتوي عىل حلولك الخاصة بالنشاط
قم بتسميته باسمك الرباع  واسم النشاط

1نشاط -عامر يعقوب مسعود شنار: مثال



آلية تسليم اجابة النشاط

  كما اجابتكتسليمبعد الطالبعزيزي
ز
وةالخطف

  الصفحةهذهاىلتحويلكيتمالسابقة
ز توالتر بانكبي 

منتأكد المنبد ال وهنا بنجاحاجابتكبتسليمقمت

:التاىل  

  يوهذا للتقييممسلمة:ه  التسليمحالةان1.
عتز

دريسالتهيئةعضو واناجابتكبتسليمقمتأنك

  يظهر كما اجابتكتصحيحاالنبإمكانه
ز
قسمالف

.(1)األصفرباللونالمظللاألول

.2  
ز
منبالتأكد قماألصفر باللونوالمظلل(2)قسمف

نمبالتأكد قمتوأيضا بإدخالهقمتالذيالنص

تم)ضمنموجود بتسليمهقمتالذيالملف

.(بنجاحالملفتسليم

  
ز

حيث يمكنك إعادة الخطوات كما تم ( 3)بإمكانك الضغط عىل زر حرر تسليم  والمظلل باللون األصفر اجابتك  حال أردت التعديل عىل ف
يحة السابقة وهنا يجب االنتباه أنه بإمكانك تعديل    الرسر

ز
حه ف تتمكن من تحرير أي أنه لن) ما دام موعد التسليم لم يحن بعداجابتكشر
(بعد انتهاء موعد التسليماجابتك 



الية الوصول اىل الرسائل للطالب وأعضاء هيئة التدريس

ار اليسعىلقائمةلكتظهر عليها الضغطوبعد 

مراد الالرسالةعىلبالضغطقمالرسائل،تحتوي

  يظهر كما فتحها 
ز
:التاليةالصورةف

ونيةاألنشطةمنصةضمنصفحةأيخاللمن   الرسائلأيقونةعىلبالضغطقمالرئيسيةالعلويةالقائمةخاللومنااللكتر
ز
حالوف

  يظهر كما الجديدةالرسائلعدد يمثلوالذيااليقونةعىلرقميظهر مقروءةغت  جديدةرسائلهناككان
ز
:التاليةالصورةف

خاللنمالرسالةعىلالرد يمكنكالرسالةفتحوبعد 

السهمزر عىلالضغطثمومنالنصمرب  ع



ونية األسئلة الشائعة حول األنشطة االلكتر
هل يجب أن يكون لدي جهاز حاسوب من اجل حل النشاط؟1.

من خالل تصوير باإلمكان حل النشاط على ورقة بخط اليد وتزويد عضو هيئة التدريس بها او فني المختبر التابع لفرعك

.الحل من خالل جهازك المحمول

هل أستطيع الدخول الى البوابة من خالل جهازي المحمول؟2.

بوابة من خالل يمكنك الدخول الى البوابة من خالل تطبيق البوابة المتوفر ألجهزة أندرويد وأيفون كما ويمكنك فتح ال

.متصفح االنترنت من جهازك المحمول

لم أتمكن من تسليم الحل في الموعد المحدد لظروف قاهره، ماذا أفعل؟3.

.بكةالخاصباإلجابةقم بالتواصل مع عضو هيئة التدريس أو المساعد االكاديمي بفرعك وقم بتزويدهم 

عندما أدخل الى منصة األنشطة يطلب مني اسم المستخدم وكلمة المرور؟4.

ألنشطة قم باستخدام البيانات التي تستخدمها من اجل الدخول الى البوابة االكاديمية من أجل الدخول الى منصة ا

.االلكترونية

لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي، ماذا أفعل؟5.

.قم بالتواصل مع فني المختبر الخاص بفرعك لكي يقوم بتغيير كلمة المرور لك

، ماذا أفعل؟"الرجاء التأكد من اسم المستخدم و كلمة المرور"تظهر لي رسالة أحاول الدخول الى البوابة االكاديميةاعندم6.

ا من اجل قم بالتواصل مع فني المختبر الخاص بفرعك من خالل مجموعات الواتس أب أو من خالل االتصال به هاتفي

.حل هذه المشكلة



ونية األسئلة الشائعة حول األنشطة االلكتر

كيف يمكنني التأكد من انه ال يوجد لدي أي مشكلة بالوصول الى النشاط االلكتروني والبوابة؟7.

ودة في جدول قم بالدخول الى البوابة االكاديمية من خالل بياناتك وتأكد من ان جميع المواد التي قمت بتسجيلها موج

بتسجيلها اللقاءات أيضا قم بالدخول الى منصة األنشطة بنفس بيانات البوابة وتأكد من أن جميع المواد التي قمت

.ظاهرة

كيف يمكنني معرفة ما المواد التي لها أنشطة الكترونية؟8.

بفتح صفحة يمكنك متابعة اإلعالنات حول ذلك باإلضافة الى أنه يمكنك الدخول تباعا الى منصة األنشطة ومن ثم قم

المقرر الدراسي حيث ستظهر األنشطة في صفحة المقرر في حال كان لها نشاط الكتروني

قمت بفتح صفحة مقرر دراسي له نشاط الكتروني ولكن النشاط ال يظهر؟9.

.قم بالتواصل مع فني المختبر في فرعك وأبلغه بالمشكلة

عندما اضغط على اسم النشاط ال يحدث شيء وكانه غير مفعل، ما التفسير لذلك؟10.

.نشاطقم بالتأكد من أن موعد تسليم النشاط لم ينته وفي العادة عند انتهاء موعد النشاط لن تتمكن من فتح ال



قم بتحميل ملف 
النشاط من 
ةالبوابة االكاديمي

اجابتكقم بكتابة 
ي 
 
عىل الملف أو ف
ملف نصي جديد 
أو قم بكتابة 

عىل ورق اجابتك
بخط اليد وقم 
بحفظ الملفات 
باسمك الرباعي 
واسم النشاط

قم بالدخول اىل
منصة األنشطة 
ونية وق م االلكت 
ل بتسجيل الدخو 
ات باستخدام بيان
يةالبوابة االكاديم

قم بفتح مقرر 
النشاط ومن ثم 

النشاط

قم بتسليم 
ا تهأو كتاباجابتك 

ي محرر 
 
ف

النصوص

الملخص



مع تحيات 

مركز التعليم المفتوح


