
الدليل االرشادي
و  نيةلمنصة األنشطة االلكتر

https://activity.qou.edu/

جامعة القدس المفتوحة

https://activity.qou.edu/


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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نت يمكنك فتح البوابة االكاديمية من خالل أي متصفح لإلنتر

:عتر 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

3

ألجهزة appleكما يمكنك تحميل تطبيق البوابة عىل متجر 

:ايفون وايباد من خالل الرابط

https://tinyurl.com/qou-ios



الية الوصول اىل صفحة المقرر 
واألنشطة الخاصة به
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ونية منصة األنشطة االلكتر



Place your screenshot here

نتاال متصفحخاللمنالتاىلي الرابطبفتحقم نتر

https://activity.qou.edu/

ي المرور وكلمةالمستخدماسمبإدخالقمثمومن
ف 

زرعىلاضغطثمومنلذلكالمخصصالمكان
log in

5

ي 
استخدم نفس البيانات التر

ي الدخول اىل البوابة 
تستخدمها ف 

اسم المستخدم وكلمة وهي االكاديمية
.المرور

https://activity.qou.edu/


Place your screenshot here

ويلكتحيتمبنجاح،الدخولبتسجيلتقومعندما 
كتلخاللومنبكالخاصةالمستخدمصفحةاىل

ي المقرراتجميعتصفحيمكنكالصفحة
تقومالتر

ي الحاىلي الفصلخاللبتدريسها 
ي تظهر والتر

قائمةف 
ي 
مقرر معاينةقسمخاللمنأو الدراسيةمقرراتر
، أجلمنالمقرر اسمعىلبالضغطقمدراسي
ي النشاطاىلالوصول

وت  يظهر ما كبهالخاصااللكتر
ي 
.المجاورةالصورةف 
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ي الصفحة 
ي تظهر ف 

المقررات التر
ي تقوم 

تعتمد عىل المقررات التر
بتدريسها خالل هذا الفصل



Place your screenshot here

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

.بقامسعليهبالضغطقمتالذيبالمقرر الخاصة

ي لكيظهر كما النشاطاسمعىلبالضغطقم
ف 

.المجاورةالصورة
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Place your screenshot here
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من خالل قائمة مجموعات منفصلة 
يمكنك الوصول للشعب الخاصة بك 
فعند اختيار  شعبة تظهر البيانات 
الخاصة بها من عدد الطالب وعدد 

التسليمات

صفحةاىلتحويلكيتمالنشاطاسمعىلالضغطبعد 

ي النشاط
:ةالتاليالمعلوماتعىلتحتويوالتر

ي كل شعبة1.
.عدد الطالب ف 

.عدد الطالب اللذين قاموا بتسليم النشاط2.

كلتقييم/معاينةزر عىلبالضغطقمثممن

ي الطالباجاباتاىلالوصولأجلمنالتسليمات
ف 

النشاطهذا 



ي المجموعاتان
ي الشعبتمثلوالتر

:التاىلي منتتكونالمنصةف 

فرقم_الفرعرقم_الفصلرقم_المادةرقم الشعبةرقم_المشر

:مثال

 زكي عمر. أ: اسم عضو هيئة التدريس
ن عامر حسي 

122135: رقم البوابة
01800طولكرم : الفرع

1192: الفصل الدراسي 
4: الشعبة

0103_1192_01800_122135_4

ي المنصة
 
المجموعات والشعب ف



Place your screenshot here

ليماتالتسكلتقييم/معاينةزر عىلالضغطبعد
ي الصفحةهذهاىلتحويلكيتم

منيمكنكالتر
بالطال اجاباتجميعوتحميلاستعراضخاللها 
.الشعبحسب

ي 
ما للشعبةاإلجاباتجميعتحميلأردتحالف 

ةانتهاءوبعد  :بالتاىلي قمالتسليم،فتر

ات لها اختر الشعبة المراد تحميل ملفات اإلجاب1.
(1)باألصفر حددةن خالل القائمة المم

قم بالضغط عىل قائمة اجراء التصحيح 2.
يل جميع التسليمات مالضغط عىلو  ن أجل تت  

تحميل جميع اجابات الطالب من خالل 
(2)باللون األسود حددةالقائمة الم
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ي حال تحميل جميع إجابات الطالب ال 
ف 

بد من ان يكون موعد التسليم قد انتىه
حتر تضمن تحميل جميع ملفات الطالب

.الذين قاموا بتسليم اإلجابة

الية الوصول إلجابات الطالب وتصحيحها



Place your screenshot here

يلتيتمالتسليمات،جميعبتحميلتقومأنبعد  ملفت  
:التاىلي كبأسمائهمالطالباجاباتعىليحتويمضغوط

0103- ي نشاط
وت  الكتر 1-0103_1192_01800_122135_4-409

:ذلكيمثلحيث

هيئة رقم عضو _رقم الشعبة-رقم النشاط عىل المنصة

لمقرر رقم ا_رقم الفصل الدراسي _رقم الفرع_التدريس

واسم المقرر
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:يكون لكل طالب مجلدين كالتاىلي 
assignsubmission_onlinetextالمجلد األول 

خاله حيث يحتوي عىل النص الذي قام الطالب بإد
ي محرر النصوص عىل المنصة

ف 
ي 
حيث assignsubmission_fileالمجلد الثات 

.مهيحتوي عىل الملف الذي قام الطالب بتسلي

صةالمنمنوالمحملبالطالبالخاصاالجاباتملفمعالتعاملالية



ي حال اردت تصفح إجابات الطالب الذين ق
اموا وف 

يد الفلتر بتسليم اجاباتهم، ال بد من أن تقوم بتحد
حيث تظهر لك جميع إجابات" تم التسليم"

.الطالب الذين قاموا بتسليم اجاباتهم

12

الية الوصول إلجابات الطالب وتصحيحها

كما ويمكنك من خالل الجدول الظاهر تصفح 
زر وتحميل إجابات الطالب من خالل الضغط عىل

ي وضع متصل 
ي خانة نص ف 

ي ح)العدسة ف 
ال قام ف 

(  وصالطالب بتسليم اجابته من خالل محرر النص
ي خانة

تم أو الضغط عىل اسم الملف كما يظهر ف 
.تسليم الملف بنجاح

تسليم كما ويمكنك معرفة الطالب الذين لم يقوموا ب
 Notاجابتهم من خالل تغيتر الفلتر اىل 

submitted.



مع تحيات
مركز التعليم المفتوح
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