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ونية منصة األنشطة االلكتر

متاحة للطالب من أجل تسليم حلول األنشطة اىل أعضاء  Moodleهي منصة تعمل وفق نظام مودل 
.هيئة التدريس بكل سهولة ويرس
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الية تسليم حل النشاط

.االكاديميةالبوابةعت  التدريسهيئةعضو منرسالةخاللمنالنشاطملفسيصلك1.

خاللمنأو ملفالنفسعىلاما األسئلةعىلباالجابةقمثمومنبدقةالتعليماتوقراءةالنشاطملفبفتحقم2.
.جديدملفانشاء

ورةمعالنشاطواسمالرباعي باسمكاالجابةملفبحفظقم3. ي و االكاديميةبياناتككافةإضافةضر
اسمبتتمثلالتر

ملفصفحاتجميععىلالشعبة/الفرع/المادةمدرساسم/المقرراسم/الطالبرقم/الرباعي الطالب
.االجابة

.الحفظبعد االجابةملفبإغالققم4.

ونيةاألنشطةمنصةفتحقم5. بتسجيلقمثمومن/https://activity.qou.eduالرابطخاللمنااللكتر
ي البياناتنفس)المروروكلمةالمستخدماسمباستخدامالدخول

ي تستخدمها التر
لبوابةااىلالدخولفر

.(االكاديمية

ي النشاطعىلثمومنالمقرر اسمعىلبالضغطقم6.
ونر ي أو االول)االلكتر

ةحسبالثانر .(الفتر

ي االجابةكتابةباستخداماما االجابةبرفعقمثمومنتسليمأضفزر عىلبالضغطقم7.
ي النصوصمحرر فر

فر
.االجابةملفرفعخاللمنأو المنصة

عىلالضغطاللخمنالتسليمبتأكيد قمثمومنمهمةتقديمزر عىلبالضغطقماالجابةرفعمنتتأكد أنبعد 8.
مرةاالجابةرفعأو تعديلمنتتمكنلناستمر زر عىلوالضغطالتسليمتأكيد عند أنهالعلميرج  )استمرزر 

.(أخرى
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4

حول االنشطةمهمة مالحظات

ام بالموعد المحدد ألنه ال يمكنك ت1. ر سليم لكل نشاط موعد من أجل التسليم، يرج  االلتر
اجع عن تسليم االجابة أو تعديالنشاط بعد انتهاء الموعد، علما أنه  لها بعد تأكيد ال يمكن التر

.تسليم االجابة

ي حال لم تتمكن من تسليم ملف االجابة من خالل المنصة، قم 2.
ي المختت  فنمعبالتواصلفر ت 

ي المتوزعة عىل من خالل 
ول حيث يمكن الوصفروع الجامعةجميع مجموعات الدعم الفتر

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

ي حال كان لديك ملف ميجا بايت5هو عىل المنصة أقىص حجم للملفات المرفوعة 3.
وفر

ر ضمومن ثم قم بتgoogle driveميجا قم برفع الملف عىل 5حجمه أكت  من   رابط الملف ي 
ي 
ي فر

ي المنصة عند تسليم اجابتملف االجابة الخاص بك أو فر
.كمحرر النصوص فر

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


نت يمكنك فتح البوابة االكاديمية من خالل أي متصفح لإلنتر

:عت  الرابط التاىلي 

الوصول اىل البوابة األكاديمية

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

اليبجوجلمتجر عىلالبوابةتطبيقتحميلخاللمنأو 

https://play.google.com/store/apps/details?id=qou.
edu.acad_android_app_v3
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ألجهزة appleكما يمكنك تحميل تطبيق البوابة عىل متجر 

:ايفون وايباد من خالل الرابط

https://tinyurl.com/qou-ios



ة خطوات تسليم االجابة من خالل منص
األنشطة موضحة بالصور
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ونية منصة األنشطة االلكتر



Place your screenshot here

نتاال متصفحخاللمنالتاىلي الرابطبفتحقم نتر

https://activity.qou.edu/

ي المرور وكلمةالمستخدماسمبإدخالقمثمومن
فر

زرعىلاضغطثمومنلذلكالمخصصالمكان
log in
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ي 
استخدم نفس البيانات التر

ي الدخول اىل البوابة 
تستخدمها فر

اسم المستخدم وكلمة وهي االكاديمية
.المرور

https://activity.qou.edu/


Place your screenshot here

ويلكتحيتمبنجاح،الدخولبتسجيلتقومعندما 
كتلخاللومنبكالخاصةالمستخدمصفحةاىل

ي المقرراتجميعتصفحيمكنكالصفحة
قمتالتر

ي الحاىلي بالفصلبتسجيلها 
ي تظهر والتر

قائمةفر
ي 
مقرر معاينةقسمخاللمنأو الدراسيةمقررانر
، أجلمنالمقرر اسمعىلبالضغطقمدراسي
ي النشاطاىلالوصول

ونر يظهر ما كبهالخاصااللكتر
ي 
.المجاورةالصورةفر
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ي الصفحة 
ي تظهر فر

المقررات التر
ي قمت 

تعتمد عىل المقررات التر
بتسجيلها خالل هذا الفصل



Place your screenshot here

حهتمكما الدراسي المقرر صفحةاىلالدخولبعد  شر
ي 
يحةفر ونيةااللاألنشطةلكتظهر السابقة،الرسر كتر

.بقامسعليهبالضغطقمتالذيبالمقرر الخاصة

ي لكيظهر كما النشاطاسمعىلبالضغطقم
فر

.المجاورةالصورة
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قم بقراءة المالحظات الخاصة 
، باإلضافة ي

اىل بالنشاط بعناية وتأنر
االنتباه اىل موعد تسليم النشاط



Place your screenshot here

ي تجد 
ولحوتعليماتمالحظاتالنشاطصفحةفر
وعد مآخر أنمنوتأكد بعنايةتهابقراءقمالنشاط
بعد،ينتهي لمللتسليم

ليمتسأجلمنتسليمأضفزر عىلبالضغطقم
بكالخاصاالجابة
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قم بقراءة المالحظات الخاصة 
، باإلضافة ي

اىل بالنشاط بعناية وتأنر
االنتباه اىل موعد تسليم النشاط



Place your screenshot here

تسليميمكنكاالجابةتسليمصفحةاىلالوصولعند 
:خاللمناجابتك

(1)األصفرباللونمحدد والالنصوصمحرر 1.
ةاجابتككتابةيمكنك او ةر صو ادراجوامباشر
ي تسجيل

ي اجابتكلصقاو فيديو أو صونر
هذا فر

.المحرر

اتالملفبسحبوذلكاالجابةملفاترفع2.
ي ا وافالته

ألصفراباللونحدد المالمستطيلفر
بالونالسهمعىلالضغطخاللمنأو (2)

منرفعها المراد الملفاتوتحديد االزرق
.جهازك

اتحفظزر عىلبالضغطقم .التغيت 
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عند تسليم الملف تأكد من أنك قمت بإغالقه 
وانه يتحوي عىل الحل الخاص بك كما ال تنىس
حفط الملف باسمك الرباعي واسم النشاط

1نشاط -اسم الطالب: مثال



Place your screenshot here

لخاصةااالجابةبتسليمقمتأنبعدالطالبعزيزي
ي كما بك

اىلتحويلكيتمس،السابقةالخطوةفر
ي اتالملفلكستظهر حيثالتسليمحالةصفحة

التر
أنمنتتأكد انمنبد ال وهنا بتسليمها قمت

ي الملفات
ي ظاهرةبتسليمها قمتالتر

حالةولجدفر
ي التسليم

اللخمناالجابةبتسليمقمتحالوفر
ي ستظهر االجابةفانالنصوصمحرر 

الةحجدولفر
.التسليم

ستولينهائيةالنشاطاجابةانمنمتأكد كنتاذا 
اما همةمتقديمزر عىلبالضغطقملتعديلبحاجة

ي 
حرر زر عىلبالضغطقمتعديللديككانحالفر

منجديد منوتسليمهالتسليمبحذفقمأو تسليمي 
removeزرخالل submission.
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ال يرج  االنتباه اىل أن الوصول اىل هذه الشاشة
ي أنك قمت بتسليم االجابة وانما فقط قم

ت يعتر
برفع ملفات االجابة بنجاح  وعليه ال بد من 

.الضغط عىل زر تقديم مهمة



Place your screenshot here

ي كما مهمةتسليمزر عىلالضغطبعد 
يحةالرسر فر

اذاجابة،اال تسليملتأكيد رسالةلكتظهر السابقة
.استمرزر عىلبالضغطقممتأكدكنت
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تمر يرج  االنتباه اىل أنه بعد الضغط عىل زر اس
ال يمكنك العودة أو اجراء أي تعديل أو تغيت  

.عىل الملفات المسلمة



Place your screenshot here

ي كما ةاالجابتسليمتأكيد بعد الطالبعزيزي
فر

فحةصاىلمجددا تحويلكيتمالسابقةالخطوة
ي بكالخاصةالتسليمحالة

ر التر قمتانكبتبي 
منأكد التمنبد ال وهنا بنجاحاالجابةبتسليم
:التاىلي 

ي ذا وهللتقييممسلمة:هي التسليمحالةان
يعتر

هيئةعضو واناالجابةبتسليمقمتأنك
يظهر ا كماالجابةتصحيحاالنبإمكانهالتدريس

ي 
.(1)األصفرباللونالمحدد األولالقسمفر

ي 
أكد بالتقماألصفر باللونوالمحدد (2)قسمفر

ي الملفاتجميعأنمن
أو ا بتسليمهقمتالتر

ي النصوص
محرر خاللمنبادخالها قمتالتر

موجودةالنصوص
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وب  هذا قمت بتسليم االجابة الخاصة بك بنجاح
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من أجل تسليم iOSوAndroidعزيزي الطالب عند استخدام تطبيق مودل لألجهزة الجوالة لنظام 

ي البد من االنتباه اىل التاىلي 
ونر :اجابة النشاط االلكتر

نت ولكن عند تشغيل التطبيق للمرة األو1. ىل يجب أن يكون التطبيق يدعم العمل دون االتصال باإلنتر

نت .جهازك المحمول متصل باإلنتر

نت ولكن تبقر البيانات عىل جهازك وال يتم ار 2. سالها اىل الخادم يمكن حل النشاط دون االتصال باإلنتر

نت يتم عمل مزامنة ومن أجل ضمان تسليم الحل قم بعمل مزامنة يد وية وذلك وعند االتصال باإلنتر

:عن طريق

.aي اعدادات التطبيق قم بفتح المزامنة ومن ثم سيعرض لك التطبيق قائمة بال
مواقع المخزنة، فر

ونية من أجل تن فيذ جميع قم بالنقر فوق زر التحديث الموجود بجانب موقع األنشطة االلكتر

.عمليات المزامنة

.b ي شاشة النشاط، قم بسحب الشاشة لألسفل
وعليه سيتم عمل مزامنة ( Pull To Refresh)فر

. للنشاط فقط

نت لضمان تسليمها3. .قبل تسليم اإلجابة تأكد من االتصال باإلنتر

ام10عادة يتم عمل تزامن كل 4. ر ي أسوأ الحاالت فان التر
نت وفر ي االنتر

ي حال االتصال فر
ن قد دقائق فر

.دقيقة15يستغرق 

مالحظات عند تسليم
ق االجابة من خالل تطبي

مودل
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ي حال كنت تستخدم شبكة 
وعمل ال بد قبل تسليم اإلجابة أن تسمح للتطبيق برفع الملفات3g/4gفر

امن من خالل استخدام شبكة  ر اح السم"المزامنة، وإلغاء تفعيل < عت  فتح إعدادات التطبيق3g/4gالتر
ي النقط".  Wi-Fiبالمزامنة فقط عند االتصال بشبكة 

2ة وبعد تسليم اإلجابة قم بعمل تزامن يدوي كما فر
وكما هو موضح بالصورة
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ونية األسئلة الشائعة حول األنشطة االلكتر

هل يجب أن يكون لدي جهاز حاسوب من اجل حل النشاط؟1.

ي المختت  التاب
ع لفرعك من خالل باإلمكان حل النشاط عىل ورقة بخط اليد وتزويد عضو هيئة التدريس بها او فتر

.تصوير الحل من خالل جهازك المحمول

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

تح البوابة من يمكنك الدخول اىل البوابة من خالل تطبيق البوابة المتوفر ألجهزة أندرويد وأيفون كما ويمكنك ف

نت من جهازك المحمول .خالل متصفح االنتر

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

ويدهم  ر .بكةالخاصباإلجابةقم بالتواصل مع عضو هيئة التدريس أو المساعد االكاديمي بفرعك وقم بتر

ي اسم المستخدم وكلمة المرور؟4.
عندما أدخل اىل منصة األنشطة يطلب متر

ي تستخدمها من اجل الدخول اىل البوابة االكاديمية من أجل الدخول اىل من
صة األنشطة قم باستخدام البيانات التر

ونية .االلكتر

، ماذا أفعل؟5. ي لقد نسيت كلمة المرور الخاصة ن 

ي المختت  الخاص بفرعك لكي يقوم بتغيت  كلمة المرور لك
.قم بالتواصل مع فتر

؟
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ونية األسئلة الشائعة حول األنشطة االلكتر

، ماذا "مرورالرجاء التأكد من اسم المستخدم و كلمة ال"عندما أحاول الدخول اىل البوابة االكاديمية تظهر ىلي رسالة 1.

أفعل؟

ي المختت  الخاص بفرعك من خالل مجموعات الواتس أب أو من خالل االتصال به ه
اتفيا من قم بالتواصل مع فتر

.اجل حل هذه المشكلة

ي والبوابة؟2.
ونر ي التأكد من انه ال يوجد لدي أي مشكلة بالوصول اىل النشاط االلكتر

كيف يمكنتر

ي قمت بتسجيله
ي قم بالدخول اىل البوابة االكاديمية من خالل بياناتك وتأكد من ان جميع المواد التر

ا موجودة فر

ي قمت جدول اللقاءات أيضا قم بالدخول اىل منصة األنشطة بنفس بيانات البوابة وتأكد من أن جميع المواد 
التر

.بتسجيلها ظاهرة

ونية؟3. ي لها أنشطة الكتر
ي معرفة ما المواد التر

كيف يمكنتر

م قم بفتح يمكنك متابعة اإلعالنات حول ذلك باإلضافة اىل أنه يمكنك الدخول تباعا اىل منصة األنشطة ومن ث

ي 
ونر ي حال كان لها نشاط الكتر

ي صفحة المقرر فر
صفحة المقرر الدراسي حيث ستظهر األنشطة فر

ي ولكن النشاط ال يظهر؟4.
ونر قمت بفتح صفحة مقرر دراسي له نشاط الكتر

ي فرعك وأبلغه بالمشكلة
ي المختت  فر

.قم بالتواصل مع فتر

ء وكانه غت  مفعل، ما التفست  لذلك؟5. ي
عندما اضغط عىل اسم النشاط ال يحدث سر

ي العادة عند انتهاء موعد النشاط لن تتمكن من ف
.تح النشاطقم بالتأكد من أن موعد تسليم النشاط لم ينته وفر

؟



مع تحيات
مركز التعليم المفتوح

19


