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املجموعات Group
الشعب المسجلة للمقرر الدراسي يتم تمثيلها في المودل بالمجموعات  .groupsلكل مقرر دراسي تم تقسيم الطالب
إلى مجموعات تقابل الشعب المسجلة في المقرر الدراسي.
إذا كنت تريد أن تجعل النشاط ( مثل الواجبات والمنتديات) مرئية لمجموعة واحدة فقط من المستخدمين تحتاج أوال
إلى وضع المجموعة في التجمع كما سيتم شرحه الحقا .كما يمكنك إدخال الدرجات للطالب في الشعب المسجلة لك
فقط.
الحظ أن التجمع الواحد يمكن أن يستوعب مجموعة واحدة أو عدة مجموعات.

تغيير إعدادات املقرر الدراس ي
لتفعيل تقسيم الطالب إلى مجموعات (شعب) يجب تعديل خيارات المقرر الدراسي باتباع الخطوات التالية:
 .1تسجيل الدخول لمودل ،واختيار المقرر الدراسي.
 .2من كتلة إعدادت < إدارة المقرر الدراسي< تغيير اإلعدادات

 .3من إعداد مجموعات  ،يجب تعديل اإلعدادت كما يلي:وضع المجموعة :مجموعة منفصلة
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ملشاهدة املجموعات (الشعب)
اتبع الخطوات التالية:
 )1تسجيل الدخول لمودل ،واختيار المقرر الدراسي.
 )2كتلة إعدادت < إدارة المقرر الدراسي<المستخدمون < مجموعات
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التجميع Grouping
قبل استخدام خاصية التقسيم يجب إنشاء التجميع

إنشاء التجميع
قم باتباع الخطوات التالية:
 .1بعد تسجيل الدخول لمودل  ،قم باختيار المقرر الدراسي
 .2كتلة إعدادت < إدارة المقرر الدراسي<المستخدمون < مجموعات
 .3اختر تصنيف تجميعات ( ، )Groupingثم اختيار إنشاء تجمع

 .4أدخل المعلومات المطلوبة  ،من اسم التجميع  ،كما يمكنك إدخال وصف للتجميع.
ثم اضغط على زر حفظ التغييرات.
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 .5بعد إنشاء التجميع قم بالضغط على رمز المجموعات كما في الصورة

 .6قم بإضافة الشعب (المجموعات ) إلى التجميع عن طريق الضغط على رقم المجموعة (الشعبة) ثم الضغط
على زر أضف.
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كيفية إضافة ملف محاضرة ملجموعة
اتبع الخطوات التالية:
 )1تسجيل دخول لموقع المودل و اختيار المقرر الدراسي.
 )2تشغيل التحرير بضغط زر تشغيل التحرير.
 )3اضغط رابط "أضف نشاط أو مصدر".

 )4اختر ملف (يمكنك اختيار أي نوع اخر من المصادر)

 )5في إعدادت الملف < اختر إعدادات وحدة عامة ثم اختر اإلعدادت التالية:
 متاح ألعضاء المجموعة فقط :قم باختيار هذا اإلعداد إذا أردت أن يظهر ملف المجموعة لجزء من الطالب
 التجميع :بعد تفعيل خيار متاح ألعضاء المجموعة فقط  ،قم باختيار التجميع المناسب
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الدرجات
إلدخال ومشاهدة درجات مجموعة (شعبة ) يجب التأكد من التالي:
 )1تفعيل خيار مجموعات منفصلة (أو مرئية ) في إعدادت المقرر كما تم إيضاحه مسبقا.
لمشاهدة و إدخال الدرجات لطالب شعبة  ،اتبع الخطوات التالية:
 .1بعد تسجيل الدخول لمودل  ،قم باختيار المقرر الدراسي
 .2كتلة إعدادت < إدارة المقرر الدراسي <الدرجات
 .3قم باختيار المجموعة (الشعبة) من القائمة المنسدلة الستعراض وتعديل درجات الطلبة فيها.
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استعراض معلومات طالب شعبة
الستعراض أسماء ومعلومات الطالب لشعبة  ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1بعد تسجيل الدخول لمودل  ،قم باختيار المقرر الدراسي
 .2من كتلة إعدادت < إدارة المقرر الدراسي <المستخدمون < المستخدمين المسجلين

 .3من القائمة المنسدلة  ،قم باختيار الشعبة ،ثم اضغط على زر "فلتر".
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لإلعالن لشعبة
يمكنك استخدام  News Forumلإلعالن لجميع الطلبة المشتركين في المقرر .تلقائيا أي موضوع يكتب في هذا
المنتدى يتم إرساله إلى جميع المسجلين في المقرر الدراسي .كما يمكنك اإلعالن لشعبة فقط.
إلرسال إعالن لطالب شعبة ،يجب تحديث إعدادت منتدى األخبار  ، News Forumوللتحديث اتبع الخطوات
التالية:
 )1بعد تسجيل الدخول لمودل  ،قم باختيار المقرر الدراسي.
 )2قم بالضغط على رابط  News Forumالموجود في أعلى صفحة المقرر الدراسي.

 )3كتلة إعدادت < إدارة المنتدى <تغيير اإلعدادات.
 )4من صفحة "تحديث المنتدى" ،قم بتغيير إعدادت وحدة عامة ،وضع مجموعة:مجموعات منفصلة بدالً
عن ال توجد مجموعات.ثم اضغط على زر حفظ.
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إلضافة إعالن لطالب شعبة ،اتبع الخطوات التالية:
 )1بعد تسجيل الدخول لمودل  ،قم باختيار المقرر الدراسي
 )2قم بالضغط على رابط  News Forumالموجود في أعلى صفحة المقرر الدراسي.

 )3اختر "أضف موضوع جديد".
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في صفحة إضافة موضوع جديد بعد كتابة الموضوع و اإلعالن  ،اختر الشعبة من إعداد مجموعة .ثم
اضغط على زر أضف مشاركة للمنتدى".

