
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية        رةـــــــر بسكـــــة محمد خيضـــــــجامع 

  

 Merabet.djemali@univ-biskra.dz 

 

 )خصوصا الطلبة الجدد(. أرضية موودل تفاعل الطالب مع خطوات

 ، رئيس قسم إدارة و تسيير رياضي.إعداد الدكتور: جمالي مرابط
الرياضية ننقر بعد الدخول لموقع جامعة بسكرة أو موقع)الكلية( معهد ع و ت ن البدنية و  .1

 (التالية:Moodleعلى أيقونة موودل )

 

 

 :اآلتيةتظهر نافذة االستقبال  .2

 (:Coursننقر من خاللها على كلمة) .3
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 تظهر النافذة اآلتية، نختار منها ميدان التمدرس)معهد علوم و تقنيات ن ب و ر(:.4

 
 

 

 تظهر النافذة اآلتية، والتي نختار منها مستوى الدراسة، مثال أولى جذع مشترك:.5
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 تظهر نافذة لمختلف المقاييس التي وضعها السادة األساتذة:.6

 

 

 
 

 

 
 

 .للجميعالملف مفتوح يشار أن 

يمكن تفعيله بدخول  الملفيشار أن 

 الطالب لحسابه عبر األرضية.

 .الملف مغلق نهائيايشار أن 

يحتاج لمفتاح اإلنضمام  الذي يمتلكه  الملفيشار أن 

 األستاذ، مع عدم تفعيل استقبال حساب الطالب.

 .الملف مغلق نهائيايشار أن 

يحتاج لمفتاح اإلنضمام  الذي يمتلكه  الملفيشار أن 

 رغم تفعيل الدخول للطالب. األستاذ، 
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(، و أهم خاصية يحتاجها الطالب هي 06نميز الحاالت التي تم شرحها بالصورة السابقة)الخطوة .7
في حالة ذالك ننقر على المقياس المقصود،  ،التسجيل الذاتي)طالب(تفعيل الدخول من طرف األستاذ:

دخول من ما لم يتم الو هذا حالة التسجيل)  استمرارفتظهر نافذة بها خيارات التسجيل، و يطلب منا 

 (.02، أي له إمكانية الدخول بدءا من الخطوة حسابهلطرف الطالب منذ البداية 
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تفتح نافذة التسجيل  (07)خ الظاهرة بالخطوة و الصورة السابقتين استمربالنقر على الخانة .8

و هو بشكل رقم لدى الطالب، كما نسجل كلمة المرور  نسجل اسم المستخدم:اآلتية، بحيث 

 :للطالب الممنوحة من طرف الجامعة

 

 

إشارة ، فتظهر نافذة بأعالها تسجيل الدخولبعد وضع اسم المستخدم و كلمة المرور ننقر على .9

في هذا المقرر  سجلني، و وجب على الطالب النقر على الخانة المسماة لحساب الطالب المفعل

 .الدراسي

 

 

 اسم المستخدم

 كلمة المرور
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ما كان تم تسجيل الطالب بالمقياس، تظهر نافذة عليها المحتوى الدراسي، ننقر على الملف مه.10

 م تحميله تلقائيا للقراءة:تشكله في

 

 

 

 للقراءة حملفي ،ننقر على الملف
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 بعد إنهاء الطالب لعمله باألرضية، يمكن له الخروج من غلق         .11

 ، و بعدها ننقر علىالطالب حسابأيقونة أو النقر أعلى الشاشة، مكان وجود   

 (:Log outخروج ) 

 

  

جدد و د أبناءنا الطلبة من هذا العمل المتواضع، خصوصا الطلبة التمنياتنا بأن يستفي

 نساءل هللا األجر و الثواب.

 تحيات الدكتور: جمالي مرابط.

 

 للحصول على خيار الخروج

 من طرف الطالب تنفيذ الخروج


