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ونية منصة األنشطة االلكتر

إجاباتتسليمأجلمنللطالبمتاحةMoodleمودلنظاموفقتعملمنصةه  
اباتاجاىلالوصولأجلومنويس سهولةبكلالتدريسهيئةأعضاءاىلاألنشطة
.وتحميلهاالطالب
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مالحظات مهمة حول االنشطة

ونية  معظم 1. .حسب ما تم اإلعالن عنه مسبقاو المقررات لها أنشطة الكتر

خدم وكلمة أجل الدخول اىل المنصة قم باستخدام بياناتك الخاصة بالبوابة االكاديمية وه  اسم المستمن 2.
.المرور

ورة أن يكون الملف بصيغة قابلة للتعديل مع ترك مساحة دا3. خل المستند قم بإعداد مستند النشاط مع ضر
.للطالب من اجل إضافة اجاباتهم

.يجب عىل عضو هيئة التدريس ارسال ملف النشاط اىل طالبه من خالل البوابة االكاديمية4.

  تصحيح اجابات الطالب بعد انتهاء اللكل نشاط موعد من أجل التسليم5.
ر
موعد ، حيث يمكن البدء ف

.لضمان تسليم جميع الطالب إلجاباتهم المتعلقة بالنشاط
ات الت6.   حال واجهتكم أي مشكلة فنية متعلقة باألنشطة قم بالتواصل مع فني   المختتر

ر
ر لفرعكمف .ابعي 

ونية حيث يمكن تحميل اجابات ال7. طالب استالم اجابات الطالب يتم من خالل منصة األنشطة االلكتر
.حسب الشعب الدراسية

  الوصول اىل مجموعات يمكن8.
:الجامعة من خالل الرابطفروع والمتوزعة عىل الدعم الفير

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

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


نتمتصفحأيخاللمناالكاديميةالبوابةفتحيمكنك :التاىل  الرابطعىللإلنتر

ارسال ملف النشاط للطالبالية الوصول اىل البوابة االكاديمية من اجل 

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   الدخول يرجر التواصل مع مسر
ر

  حال واجهتكم مشكلة ف
ر

ف

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

باليجوجلمتجر عىلالبوابةتطبيقتحميلخاللمنأو 

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



  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجر التواصل مع مسر
ر

ف

:الرابطخاللمنوايباد ايفونألجهزةappleمتجرعىلالبوابةتطبيقتحميلخاللمنأو 

https://tinyurl.com/qou-ios

  البحثيمكنكأو 
ر
الجامعة،شعار ويحملاالكاديم  التطبيقاسميحملحيثالبوابةتطبيقعىلappleمتجرف

:التاليةبالصورةموضحهو كما 

ارسال ملف النشاط للطالبالية الوصول اىل البوابة االكاديمية من اجل 



:التاليةالخطواتخاللمنالمنصةاىلالدخوليتم

ونية من تحميل اجابات الطالب 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 

ر
وكلمة المرور ف

المخصص لذلك ومن ثم اضغط
.log inعىل الزر 

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   الدخول يرجر التواصل مع مسر
ر

  حال واجهتكم مشكلة ف
ر

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
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجر التواصل مع مسر
ر

ف

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

منصةطراببإدخالقم،األنشطةمنصةموقععنوانادخالمنكيطلبمرةألولالتطبيقتشغيلعند بانهالعلميرجر 

ونيةاألنشطة اصةالخاالكاديميةالبوابةبياناتباستخدامالدخولبتسجيلقمثمومنconnectعىلاضغطثمومنااللكتر

بك

شعارالتطبيقيحملحيثباليجوجلمتجر موقعخاللمن(Moodle)اسمتحتمودلتطبيقعىلبالبحثقمأو 

ونية من تحميل اجابات الطالب الية الدخول اىل منصة األنشطة االلكتر

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


الصفحةتلكخاللومنبكالخاصةالمستخدمصفحةاىلتحويلكيتمبنجاح،الدخولبتسجيلتقومعندما 

  بكالخاصةالمقرراتجميعتصفحيمكنك
:لهالتابعالنشاطاىلالوصولاجلمنالمقرر اسمعىلبالضغطقمبتدريسها،تقوموالير

الية الوصول اىل صفحة المقرر واألنشطة الخاصة به

  من أجل حل هذه المشكلة: مالحظة
  حال لم تظهر لك المقررات الخاصة بك قم بالتواصل مع الدعم الفير

ر
ف

تظهر المقررات الخاصة 
ي القائمة المظللة 

بك ف 
ي قسم

باللون األصفر أو ف 
معاينة مقرر دراسي 



حهتمكما الدراس  المقرر صفحةاىلالدخولبعد    شر
ر
يحةف ونيةاألنشطةلكتظهر السابقة،السر عىلبالضغطقمثمومنااللكتر

:النشاطاسم

الية الوصول اىل صفحة المقرر واألنشطة الخاصة به

  من أجل حل هذه المشكلة: مالحظة
  حال لم تتمكن من الوصول اىل النشاط راجع الدعم الفير

ر
ف



الية الوصول إلجابات الطالب وتصليحها

  النشاطصفحةاىلتحويلكيتمالنشاطاسمعىلالضغطبعد 
التاىل  المعلوماتعىلتحتويوالير

  كل شعبة1.
ر
.عدد الطالب ف

.عدد الطالب اللذين قاموا بتسليم النشاط2.

من خالل قائمة مجموعات 
منفصلة يمكنك الوصول 
للشعب الخاصة بك حيث 
قم باختيار الشعبة إلظهار 
البيانات الخاصة بها من 
عدد الطالب وعدد 

التسليمات

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجر التواصل مع مسر
ر

ف

  الطالباجاباتاىلالوصولأجلمنالتسليماتكلتقييم/معاينةزر عىلبالضغطقمذلكبعد 
ر
النشاطهذا ف



  المنصة
ر
المجموعات والشعب ف

  المجموعاتان
  الشعبتمثلوالير

ر
:التاىل  منتتكونالمنصةف

فرقم_الفرعرقم_الفصلرقم_المادةرقم الشعبةرقم_المسر

:مثال

 زكي عمر. أ: اسم عضو هيئة التدريس
عامر حسي  

122135: رقم البوابة
01800طولكرم : الفرع

1192: الفصل الدراسي 
4: الشعبة

0103_1192_01800_122135_4

  فرعك حسب الية التواصل المعمم عليكم مسبقا: مالحظة
ر

ات ف   المختتر
ر

ف   حال واجهتكم مشكلة يرجر التواصل مع مسر
ر

ف



الية الوصول إلجابات الطالب وتصليحها

(1)من خالل القائمة المظللة باألصفر ( المجموعة)قم بتحديد الشعبة1.

يل جميع التسليمات من أجل تحميل جميع اج2. ر ابات الطالب قم بالضغط عىل قائمة اجراء التصحيح واختيار تتر
(2)من خالل القائمة المظللة باللون األسود 

أو يمكنك تصفح اجابات 
الطالب من خالل الجدول 

المظلل باللون األحمر للشعبة 
المختارة

:بالتاىل  قمانتىه،قد بالنشاطالخاصالتسليمموعد وانالنشاطبتسليمقاموا قد الطالبجميعانمنتتأكد أنبعد 



الية التعامل مع ملف االجابات الخاص بالطالب والمحمل من المنصة

يليتمالتسليمات،جميعبتحميلتقومأنبعد  ر :تاىل  كالبأسمائهمالطالباجاباتعىليحتويمضغوطملفتتر

0103- الكترونينشاط 1-0103_1192_01800_122135_4-409

:ذلكيمثلحيث

المقررمواسالمقرر رقم_الدراس  الفصلرقم_الفرعرقم_التدريسهيئةعضو رقم_الشعبةرقم-المنصةعىلالنشاطرقم

:كالتاىل  مجلدينطالبلكليكون:مهمةمالحظة

يحتويوهذا assignsubmission_onlinetextاألولالمجلد 1.

  بإدخالهالطالبقامالذيالنصعىل
ر
ىلعالنصوصمحرر ف

المنصة

  المجلد 2.
عىليحتويوهذا assignsubmission_fileالثانر

.بتسليمهالطالبقامالذيالملف



الية ارسال رسالة من قبل عضو هيئة التدريس اىل طالب شعبته

حهتمكما المقرر صفحةاىلوالوصولالدخولبتسجيلقم كونعىلبالضغطقمثمومنمسبقا شر :يظهركما المشتر



الية ارسال رسالة من قبل عضو هيئة التدريس اىل طالب شعبته

  كمجموعات،بكالخاصالشعبلكتظهر 
ر
  واحدةشعبةلكفقطتظهر العاديالوضعف

ر
المسجلونالطالبلكيظهر األسفلوف

  
ر
  يظهر كما الشعبةهذهف

ر
:التاليةالصورةف



الية ارسال رسالة من قبل عضو هيئة التدريس اىل طالب شعبته

قم بالضغط عىل مرب  ع االختيار لتحديد جميع1.
  الشعبة

ر
.الطالب ف

قم بالضغط عىل القائمة الخاصة المستخدمون 2.
.المختارون

.قم بالضغط عىل ارسال رسالة3.



الية ارسال رسالة من قبل عضو هيئة التدريس اىل طالب شعبته

  المكان المخصص1.
ر
.قم بكتابة الرسالة ف

...send messageاضغط عىل 2.

ةالطالباىلالرسالةتصلوهكذا  جديدةرسالةهناكأنالطالبلدىاشعار يظهر حيثمباشر



الية الوصول اىل الرسائل للطالب وأعضاء هيئة التدريس

ار اليسعىلقائمةلكتظهر عليها الضغطوبعد 

مراد الالرسالةعىلبالضغطقمالرسائل،تحتوي

  يظهر كما فتحها 
ر
:التاليةالصورةف

ونيةاألنشطةمنصةضمنصفحةأيخاللمن   الرسائلأيقونةعىلبالضغطقمالرئيسيةالعلويةالقائمةخاللومنااللكتر
ر
حالوف

  يظهر كما الجديدةالرسائلعدد يمثلوالذيااليقونةعىلرقميظهر مقروءةغت  جديدةرسائلهناككان
ر
:التاليةالصورةف

خاللنمالرسالةعىلالرد يمكنكالرسالةفتحوبعد 

السهمزر عىلالضغطثمومنالنصمرب  ع



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

الل تصوير على ورقة بخط اليد وتزويد عضو هيئة التدريس بها او فني المختبر التابع لفرعك من خاالجابةباإلمكان 

.من خالل جهازك المحمولاالجابة

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

في الموعد المحدد لظروف قاهره، ماذا أفعل؟االجابةلم أتمكن من تسليم 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



مع تحيات

مركز التعليم المفتوح


