
 

 

 

 

 

 

 

 

نت    :لمحة عن التعلم ع�� اإلن��

 
Moodle و Webexسهولة التعلم مع برامج 
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Online Lernen auf einen Blick 

من أجل االسـتعداد ع# النحو األمثل واألفضـل، نود  
واإلرشــــــــــــــــــادات   أن نقــــدم النصــــــــــــــــــائح    لــــك قــــائمــــة من 

الرق56  :ـــــالتـــــدر9س  لمـــــاه;ـــــة    المتعلقـــــة  ح  وتقـــــد@م ?<
    .Webexو   Moodle  دورات

5 إن Pانت لد@ك أي أسئلة أخرى، فال  
RS دد االتصال    ت��

 .كالموقع الخاص :   بVدارة
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هو   ا    ؟ Moodleم

Moodle  ة مستقلة هو�  منصة إدارة تعلم مجان
  

اضـــ;ة. نظر  5 الفصـــول الدراســـ;ة االف��
RS يوفر لك فرصـــة التعلم 

c
5  عdارة عن منصـــة ع��   Moodle ألن   ا

RS5 أي وقت و
RS نت، ف;مكن :ذلك اســـتخدامها اإلن��

  .أي مhان 
نت    .هنا @مكن توف�q األlشطة التعل;م;ة لهذا النoع من الدورات، ع# سm;ل المثال، @مكن إlشاء المهام وحلها ع�� اإلن��

ورsة للدراسة    Pما أنه يوفر  Rtل المثال، األدوات ال;mشطة العمل الدراس;ة، ع# سlنت أو وجه مواد التعل;م وأ  ع�� اإلن��
c
  .ي :الفصول المدرس;ة أ لوجه    ا

 
c
sن ع��   يتم أ@ضا Ruالمحا R qvwنك وxالتواصل ب   .Moodle   

  .@مكن إرسال واستقdال الرسائل ع�� نظام المراسلة  

 

 التدريبية؟  ما هي الدورة 
 5
RS ة;msالدورة التدر Moodle   5 نطاقz أ R qشطة    و ح�lارة عن صفحة �س;طة من  يزودك فيها المدرسون :مواد وأdشطة  عlالعمل. @مكن أن تكون هذە األ

5 ت�يح التعلم من خالل التفاعل 
sل أو مجموعة معقدة من األlشطة ال�� R Rالمس�ندات القا:لة للت�.  

  .التعلم :طرق مختلفة   س�q عمل;ة وsمكن �سج;ل  
R إ مجموعات  فرع;ة  و  (اخت;اري)  تتكون صفحة الدورة التدرms;ة من أقسام مرك�sة فرد@ة تحتوي ع# محتوى تعل;56  qvضاف;ة عن ال�سار وال;م.  

 

 

  كيف يمكنني الوصول إلى الدورة التدريبية الخاصة بي؟ 

5 قائمة التنقل ضــــــــــــــمن
RS ة الخاصــــــــــــــة :ك;ms5 قمت  ا   @مكنك العثور ع# نظرة عامة حول الدورات التدر

لدورات التدرms;ة. تجد جميع الدورات ال��

  .هناك :ال�سج;ل مدرجة

5 لوحة المعلومات ســـتجد  ع#  لقاء النظرة العامة الشـــاملة  إ مhانك  V ب Dachboard(من خالل لوحة المعلومات  
RS (جميع الدورات تحت اســـمك

تها :اإلضافة إ� نظرة عامة عن الدورة التدرms;ة.  Rt5 ح
  آخر الدورات التدرms;ة ال��

  .ن تنقر فوق الدورة ذات الصلةأك ;للدخول إ� دورة ، عل 

 .هنا  Moodleالعثور ع# م�sد من المعلومات حول استخدام @مكن

 
 

  ؟ Moodleما هو تطبيق  
  Moodle تطبيق

c
  انظر الروا:ط أدناە. Apple Store و Google Play ع# متاح مجانا

Moodle App Downloads 
 
c
ة ع# جهازك المحمول من خالل الdحث عن "تطبيق  @مكنك أ@ضا  ."Moodle Pty Ltd" مع المطور � المالك "Moodle ت�ب;ت التطبيق مdا?<

 

 ؟ Moodle ما هو المتصفح الذي يمكنني استخدامه مع 
لخاص :ك، ف;جب أن @عمل أي  وsب ع# جهاز ال�مبيوتر � ال�مبيوتر اللو�5 � ال�مبيوتر المحمول ا   متصـــفحع��   Moodle إذا قمت :الوصـــول إ�

نظام ال�شــــغ;ل الخاص :العم;ل غ�q مناســــب، قد تحتاج إ�  ذا Pان  إ .  )واإلصــــدارات األقدم غ�q مدعومة Internet Explorer 6 (  متصــــفح حد@ث
sل أنواع معينة من الملفات من R Rبرامج خاصة عند ت� Moodle.  
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هو   ا   ؟ Webexم

عقد المؤتمرات المرئ�ة، أو ما  
ُ
  Webex. "سX �االجتماعات من خالل ت
sن  الخ©sن و اآل طالب  المع  الدخول  مhانك  V ب Ruــ;ة يتم من خاللها إ محا اضــــــــ ــتطيع المحاRu تفع;ل  و عطاء الدروس،  إ � غرفة اف�� دوات مختلفة  أ9ســــــــ

R الطالبأال وسهل، ع# سm;ل المثال مشاركة مجلدات �ساعدە ع# تصم;م الدروس �شhل فعّ  qvو �شك;ل مجموعات دراس;ة ب . 

 

نامج   ؟  Webexما 7d المتطلcات التقن�ة (تطبيق سطح المكتب أو المتصفح) ل�\
 

  سماعة (سماعات مع م;كروفون) 
  غ;غا:ا@ت  2:ما ال @قل عن  RAMيو :ذا¬رة  
نت ال تقل عن   للحصول ع# إرسال مثا�5     م;جا:ت � ثان;ة 1.5يتطلب ?عة ان��
 ع# أ:ت) أو  64-32( 8ما@كروسوفت وsندوز  

نت إ¬سdلورر إ  •   أو أع# 11ن��
• Edge 25 / EdgeHTML 13 
• Chrome 65  #أو أع  
• Firefox 48  #أو أع 

  
 Mac OS X 10.13  أو أحدث  

• Safari 11.0  #أو أع  
• Chrome 65  #أو أع  
• Firefox 48 #أو أع 

 
 Chromebook 

 •Chrome 65  #أو أع 
  
 Linux ) ت) 64:ت �  32نظام لينوكس: 
 Ubuntu 14.x #أو أع 
 OpenTSE 13.x #أو أع 
 Fedora  18 #أو أع 
 Red hat 6 #أو أع 
  إصدارDebian 8.x أو إصدار أحدث  

  بناًء ع# المتصفح الخاص :ك.  Webexانقر هنا للحصول ع# ملخص تفص;#5 لما @مكن أن @فعله 
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فضل   ة أ ��ق تطب ل ا ة  ل ألمث   ا
 

ل، ح;ـث  R Rعملون عن :عـد من الم�sتعلمون وsا@ـد أعـداد النـاس الـذين @ـدرســـــــــــــــون و R  ت��
c
 ع��  تتم اآلن االجتمـاعـات أو الـدروس أو بËســــــــــــــــاطـة العمـل معـا

Webex  5#نت المح ، قد يتأثر االستخدام والخدمة �سËب اتصال اإلن�� R qvعض المستخدمdة لdسÎومع ذلك، :ال.  
 :لكلتجنب ذلك، قمنا بتجميع :عض النصائح 

 

 

    على جهازك  Webex Meetings قم بتنزيل تطبيق .1

أ?ع ط©sقة لالنضمام   Webex Meetings ع# سطح المكتب ، @عد تطبيق
اجتم من   اع.  إ�  التطبيق  sل  R Rت�  //:httpsهنا @مكنك 

www.webex.com/download-webex-meetings.htm.  
من إصدار  أحدث  sل  R Rت�  أو iOS لنظام Webex Meetings @مكنك 

Android  5
Rمن متجر التطب;قات المع� . 

  االنضمام إلى االجتماع في وقت مبكر  .2

   ة. دق;ق 30عة أو Pل ينضم معظم األشخاص إ� االجتماعات Pل سا
ع# سm;ل المثال، @مكنهم االنضمام إ� االجتماع �شhل أ?ع إذا انضموا إ�  

 دقائق.  5االجتماع قdل 

  أغلق البرامج قيد التشغيل   .3

5 ت�Ðd مفعله :النظام  
امج بÎشاط، فال تزال   ح�� وال�� إذا كنت ال �ستخدم ال��

امج تحتفظ :موارد مهم    ة. ال��
 أغلق أي برامج أو عالمات تبsoب لست :حاجة لها ع# متصفحك. 

    VPNقم بإيقاف تشغيل   .4

اض;ة خاصة)، فقد يؤدي ذلك إ� تقي;د   VPNإذا كنت �ستخدم  (شdكة اف��
 . Webexالنطاق الع©sض المتاح لـ 

   تقليل أنشطة مشاهدة البث المباشر .5

 
c
ل وsود شخص    إذا لم تكن وح;دا R R5 الم�

RSخر مشاهدةآ Netflix أو Prime  أو
االنتظار  منه  فاطلب  شا:ه،  ح;ث  ما  النطاق   Öستخدم  الdثن  أ،  من   qال×ث�

ددي   .ال��
ال   5Ø ل مسبقhش� المسلسالت  أو  األفالم  من  العد@د  sل  R Rت� @مكن  نص;حة: 

امن ذلك مع وقت استخدام  R  .Webexي��

 LAN  قم بتوصيل كابل  .6

  
ا ع# موقعك وعدد األشخاص الذين Öستخدمون شdكة  cاعتمادWLAN  

 حال;
c
 ا

c
 . LANأ:طأ. لذلك، من األفضل استخدام كdل  ، س;كون اتصالك أ@ضا

 قم بإجراء اختبار السرعة مسبقًا  .7

 
c
، ف;مكنك   إذا لم تكن متأ¬دا 5

RÐانت ?عة االتصال لد@ك ج;دة :ما @كP مما إذا
 
c
  : إجراء اختdار الÙعة مقدما

https://www.speedtest. net/de 
sل أثناء اختdار الÙعة R Rه إ� معدل الت�dان�.  

من   أ¬��  الرقم  اإلرسال  1.5إذا Pان  استوف;ت متطلdات  أنك قد   5
Rفهذا @ع�  ،

األمثل. ومع ذلك، إذا Pان الرقم أقل، فحاول توص;ل جهاز ال�مبيوتر الخاص 
نت :استخدام كdل الشdكة (تلميح   ). قم بVجراء االختdار مرة أخرى. 6:ك :االن��

sل الخاص :ك  R Rان معدل الت�P فإننا نو5 :النص;حة  1.5ا يزال أقل من مإذا ،
9. 

 قم بتنزيل المحتوى الدراسي قبل االجتماع .8

 قم 
c
sل الملفات أو الروا:ط مسdقا R Rمن  بت�Moodle   5

RSلتجنب التحم;ل اإلضا
 أثناء االجتماع. 

 استخدم الصوت وليس الفيديو  .9

ح عل;ك     Webexإذا Pانت جودة االتصال لد@ك ضع;فة للغا@ة، فسوف @ق��
5 :عض الحاالت، @قوم  ;ديو ڤبتخف;ض دقة ال

RS .Webex   
c
 ب�نظ;م هذا تلقائ;ا
ا  cئxس االتصال  إذا Pان   

ً
ة مdا?< :ك  الخاص  الف;ديو  �شغ;ل  بV@قاف  @قوم  أو 

 للغا@ة. 

 االنضمام عن طريق المكالمة .10

�سËب ضعف االتصال، فلد@ك خ;ار االتصال :االجتماع   Webex إذا لم @عمل
5 االجتماع، 

RS ع�� الهاتف :استخدام رقم االتصال. للق;ام :ذلك، عندما تكون
فوق   :اخت;ار   الصوت  خ�ار انقر  وقم  :األع#،  القائمة  sط  >?  5

RS والف;ديو 
  . ت فقطو الص

اآلن @مكنك االتصال بهاتفك.   :نصيحة إضافية .11

 قم بوضع الم;كروفون ع# خاص;ة الصامت عندما ال تتحدث لتجنب الضوضاء أو ما شا:ه ذلك.اآلن @مكنك االتصال بهاتفك. 


