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 -على الموقع  :  Moodleطريقة تثبيت برنامج  
 

 التي نريد العمل عليها . Moodleيجب تحديد نسخة برنامج  -1

 

التي سوف  Moodleتحديد موقع استضافة يفي بمتطلبات نسخة  -2

 ftpو كذلك خدمة الـ  mysqlو الـ  phpنستخدمها . مثل اصدارة الـ 

 

 في الموقع و تحديد االسم و كلمة المرور . Moodleلـ  انشاء قاعدة بيانات -3

 

من الموقع الرسمي نتاكد من سالمة النسخة  Moodleبعد تحميل برنامج  -4

 Moodleو من ثم نفك الضغط عنها في الجهاز و من ثم نقوم بتحميل مجلد 

) برنامج لنقل الملفات للموقع ( و بدون هذا  ftpبكامله عبر احد برامج الـ 

برنامج أو هذه الخاصية سوف نستغرق فترة طويلة في تحميل الملفات , ال

و هي فك الملفات المضغوطة  zip extractionبعض المواقع توفر خاصية 

 مباشرة في الموقع . 



 

 

 

) إذا لم تظهر هناك خلل و عادة  Moodleو من ثم سوف تظهر شاشة تثبيت 

بفحص الموقع  Moodleأ نقص في تحميل الملفات أو المسارات ( و سوف يبد

 Moodleو صلحيته للعمل و من ثم سوف يطلب معلومات عن مسار ملفات 

 و بعدها اسم قاعدة البيانات و كلمة المرور .

 

 

 

 

 للمدرسة االلكترونية  : Moodleاسكربت 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فى   Moodleبحث فى فاعلية استخدام برنامج  

 ادارة التعليم االلكترونى  : 
 

 

إن نظام التعليم هو روح المجتمع اإلنساني, الذي يبحث دائما عن أدوات 

ين عملية التعلّم. إحدى تلك وطرق تعلم جديدة؛ لكي يتبناها داخل نظامه؛ لتحس

 .eLearningأالدوات األكثر تقدما هي التعليم اإللكتروني 

 

عموما, شبكة اإلنترنت هي وسيلة جديدة اتسعت وانتشرت في سنوات 

كأداة حديثة ومهمة جدا. في   eLearningالتسعينات, والتي ظهر فيها الـ

وصا الموجودة في الوقت الحاضر هناك العديد من المراكز التعليمية )خص

  eLearningالجامعات والمؤسسات والشركات الكبيرة( التي تعتمد على الـ

 كوسيلة تعليم مرنه, وكذلك كوسيلة تعليم عن بعد.

 

 :CBTلقد استعملت التعاريف األولى تعبير التعلّم المستند إلى الحاسوب )

Computer Based Training )( الذي يتميّز بالتقنية )صوت وصورة

في الوقت الحاضر   eLearningالدعم المستعمل )ويب أو سي دي(. يعتمد و

وكيانات تعليمية للتعليم  كورسالستمالك المعرفة واستعمالها على شكل 

 من خالل الوسائل اإللكترونية. الموزع

 

هو مفهوم ظهر في المجال التعليمي في العقد األخير من   eLearningإن

للتعليم, حيث يستعمل وسائل تعليمية مستندة  القرن الماضي, كطريقة جديدة

على التقنيات الجديدة, ولذلك يعتبره البعض نسخة إلكترونية عن "التعلّم عن 

 بعد".

 

في إطروحتنا هذه, كمظلة تغّطي كل  eLearningببساطة, يمكننا إن نعتبر 

في أي وقت كإن,  وأي مكان, على جهاز كمبيوتر  -تقريبا–أنشطة التعلّم 



 

 

ل عموما بشبكة. وللتعليم اإللكتروني أسلوبان: المتزامن والالتوافقي, موصو

وكل منهما له حسناته وسيئاته, ورأينا أن الجامعات أكثر احتياجا لألسلوب 

 الالتوافقي أكثر من األسلوب المتزامن لألسباب كثيرة.

 

في الوقت الحاضر, شيئاً أساسياً, حيث إن إضافة التعليم   eLearningأصبح

إللكتروني أكسب نظام التعلّم أهمية استراتيجية في مجتمعنا, خصوصا في ا

 الجامعات على صعيدين:

 

 المؤسسة. تغيير بعض انماط التعليم التقليدي إلى االفتراضي أو المفتوح.  -

 

الطلبة: تسهيل عملية تعلّم الطالب )متابعة, مساعدة شخصية, تعديل الجدول   -

 الدراسي, الخ(.

 

بشكل طبيعي, ولن يعود التعليم   eLearningسيستعمل المجتمع مستقبال,

اإللكتروني شيئاً خاصاً ومنفصال عن نظام التعلّم والتعليم القائم, بل سيكون 

جزءاً طبيعياً ومتكامالً معه. ولكي ينجح التعليم اإللكتروني يحتاج العديد من 

غير تقني. وفي المتطلبات والشروط الضرورية, بعضها تقني  والبعض االخر 

الحقيقة, هو مجال متفاعل ومتقاطع مع مجاالت أخرى, ومنها على سبيل 

(, وأنظمة KMS(, ونظم أداة المعرفة )IMSالمثال: نظم  إدارة المعلومات )

 (  وكذاك التعليم التعاوني. LMS/CMSإدارة التعليم/الكورسات )

 

كورسات أو بالنسبة لقد أوضحنا أن تعقيد إدارة المعلومات سواء بالنسبة لل

, حيث تتواجد تحت عدة eLearningللطالب يتطلب أنظمة معيّنة إلدارة 

 : LMSs/CWSsمسميات: أنظمة إدارة التعليم/الكورسات)

Learning/Course Management Systems ومنصات  )Platforms 

التعليم وغير ذلك, ومن هذه األنظمة هناك Portalsالتعليم, وكذلك يوابات  

,  WEBCTأو منتجات تجارية مثل ) حزم

LOTUS,BLACKBOARD إلخ...( وهناك حزم مفتوحة المصدر ,

(OSS: Open Source Software تحت رخصة ,)GPL  مثل

(MOODLE ,ILIAS وعلى الرغم من ذلك, ينتظر إن يتم تطوير .)...إلخ ,

(, وإدارة المعرفة والتمثيل CSCLتحسينات تدعم التعليم التعاوني )

 مانطيقي, وكذلك التعليم المتكيف أو الشخصي للمستعمل, إلخ.. .السي

 



 

 

هي بمثابة لب حلول التعليم اإللكتروني. وعموما,  LMS/CWSإن أنظمة إلـ 

تستطيع إدارة دخول المستعملين المسّجلين للنظام, وأدلة  LMSكّل حزم 

رير. الكورسات, ومتابعة نشاطات المتعلمين ونتائجهم, وتزويد اإلدارة بتقا

تضمن وظائف إضافية مثل: تحرير المحتويات, إدارة   LMSبينما بعض حزم

التعليم بقاعة الدروس, وإدارة المدربين وأدوات التعاون الموجهة للطالب 

 )دردشة, مجموعات المناقشة, إلخ...(.

 

التي تستعمل كجزء  LMSفي الوقت الحاضر, هناك كمية كبيرة من برامج 

حزمة برمجية, والتي تؤكد األهمية  222ك تقريبا حيث هنا eLearningمن 

الكبيرة لعمل مزيد من الدراسات التي تسمح بتحسين تلك األنظمة, خصوصا 

والمفضل تطبيقها في الجامعات, متذكرين أن  OSSالحزم المفتوحة المصدر 

قد ركزت على تحليل   LMSجزءاً كبيراً من دراسات مقارنة وتقييم حزم

 بالحزم, اكثر من تركيزها على ما يجب ان يكون فيها. الخدمات المتوفرة

 

, تم تحديد الحزم البرمجية LMSs/CMSsفي هذه الرسالة, وبعد تحليل 

المفتوحة المصدر التي يمكن أن تكون مرشحة لتقييمها واستعمالها للتطوير, 

فريق من –حيث نرى أن الحزم األكثر استحسانا هي التي لها  مجموعة تطوير 

يدعمونها. ولقد حلّلنا أيضا  -ين والمستخدمين والمطورين عبر العالمالمهتم

مجموعة من األدوات )المستندة إلى إدارة المعرفة وإلى التعليم التعاوني( والتي 

   elearningسيكون من الضروري اضافتها لتلك الحزم لكي تقدم دعماً فعّاالً لـ

 .LMSبحيث تسمح بايجاد حزمة مرنة من 

 

في بحثنا هذا هو فرز إحدى تلك  LMSعملية تقييم ثالثة من حزم  إن أهداف

الحزم القوية المفتوحة المصدر لكي نحلل خصائصها, ونقترح إدماج 

خصائص جديده ومهمة, خصوصاً تلك المستندة إلدارة المعرفة والتعليم 

التعاوني, والتي تفتقدها هذه الحزمة عموما. إن اقتراح نظام مرن إلدارة 

eLearning .يوجب دمج هذه اآلليات في حزمة مفتوحة المصدر 

 

لقد عرضنا هذا النظام المرن الذي سيصّمم خصيصاً الستيفاء متطلبات التعلّم 

الالتوافقية, كما وقدّمنا  eLearningالمفتوح والتقليدي مستعمالً أدوات 

 معلومات مفّصلة أكثر عن أدوات هذا النظام.

 



 

 

مفتوحة المصدر,  والتي تجمع جملة  LMSهي حزمة   Moodleإن حزمة 

لتقديم "حزمة مرنة للـ   Moodleمن الخصائص المهمة, وقد اخترنا 

LMS وهذه الحزمة المرنة تجمع باالضافة لخصائص ,"Moodle ,

خصائص اخرى مهمة ذكرناها سابقا. بمعنى آخر, النظام المرن إلدارة التعليم 

وحة المصدر والعائدة لـ  مفت LMSهو حزمة  -حسب عرضنا-اإللكتروني 

Moodle  .مع بعض خصائص إدارة المعرفة وبعض أدوات التعليم التعاوني

 هذه األدوات:

 

 أنظمة التوصية.§        
 

 أنظمة توليد المعرفة.§        
 

 أدوات المقاييس.§        
 

 .groupwareخدمات المجموعيات §        
 

 أدوات المفضلة.§        
 

 ريد إلكتروني خاّص )مرسل الرسائل(.ب§        
 

 مشاركة وإعادة استخدام المحتوى.§        
 

 أنظمة بناء جالية )مجموعة(.§        
 

 المساحات المشتركة.§        
 

 متتبع المجموعات.§        
 

 أدوات الشخصنة والتكييف.§        
 

 نظام التقييم.§        

 

 RS: Recommendationظمة التوصية )من كّل هذه األدوات, أخترنا أن

Systems لتحليلها تحليالً شامالُ, وتوضيح خصائصها ضمن نظام )

eLearning وكذلك طريقة تطبيقها. ومن ثّم عملنا تصميماً وطبقنا مودل ,

 لتقديم الدعم ألنظمة التوصية. Moodle)نموذجاً( في  



 

 

 

ب؛ حيث تعر  إن أنظمة التوصية توصي بالمحتوى األكثر مالئمة للطال

المواضيع التعليمية المتاحة, واألكثر قربا لما يحتاجه الطالب, من بين 

 مجموعة كبيرة من المواضيع/األشياء المرشحة إلن تكون مفيدة أو مفضلة له.

 

عموما, أنظمة التوصية, لها عالقة بمفهوم  الشخصنة والتكييف 

Personalizationبيقاته حسب حاجة , التي تحاول توجيه محتوى الويب وتط

والذي  User Modelingأو تفضيل مستعملين معيّنين, وأيضا لها عالقة مع 

سجل -هو عبارة عن عملية تتم في نظام تفاعلي, حيث يساعد في بناء نموذج

 بروفيل(  لمستخدم.-)مودل

 

نسبيا, أنظمة التوصية هي تقنية جديدة للحاسوب واإلنترنت, حيث ظهرت أول 

. وعموما, يمكن أن نلّخص أهداف تلك 1992"  في Tapestryتلك األنظمة"

األنظمة في حّل مشاكل حمل المعلومات الزائد, وتقديم معلومات تهّم 

المستعملين, وكذاك إلخفاء بعض أنواع من المعلومات, وتزويد اإلدارات 

 بمعلومات تساعد على تحقيق وتحسين معلوماتهم ومعارفهم عن مستخدميهم.

 

ضر, تستعمل تلك األنظمة في العديد من المجاالت: التجارة في الوقت الحا

اإللكترونية, صفحات الويب, األخبار )ورسائل البريد اإللكتروني(, المكتبات 

الرقمية, أنظمة الرقابة, إلخ..., حيث تستخدم بعض أساليب وتكنيكات مختلفة 

م الفلترة ألنظمة التوصية, وأكثرها شهرة هي: نظام مستند إلى المحتوى, ونظا

المتعاونة, وأنظمة توصية هجينة, ونظام الفلترة االقتصادية, ونظام مستند إلى 

الديمجرافيا, ونظام فلترة مستند لقواعد, ونظام مستند إلى المعرفة, ونظام 

 مستند إلى خدمة.

 

إلن األسباب   LMSنظرياً, يمكن إن تستعمل أنظمة التوصية في حزم

. ولقد أشار  LMSجاالت األخرى موجودة فيوالحوافز الستعمالها في الم

بعض الباحثين إلى امكانية بل وضرورة استعمال تلك األنظمة في مجال 

eLearning  عموما وفيLMS  .ًخصوصا 

 

المطبقة في بيئة جامعية في القطاعات  LMSيمكن استخدام أنظمة توصية 

 والمجاالت التالية: التوصية بمصادر ومواضيع تعليمية, وبمواد



 

 

دراسية/كورسات تعليمية, وبمعلم لطالب أو معلم لمادة, وكذلك التوصية 

 بمصادر مكتبة رقمية.

 

تدرس هذه اإلطروحة وتبحث في المجال االول؛ )التوصية بمصادر ومواضيع 

كورسات, محتوى, دروس, نصوص, إلخ...( ضمن نظام توصية  -تعليمية

 طلبه مسجلين.  مستعملة ضمن بيئة جامعية تضم  LMSمطبق على حزمة

 

حقيقة, وبعد دراسة وتحّري كل اسالبب وتكنيكات أنظمة التوصية المذكورة 

أعاله لتطبيقها لتحقيق نظام توصية الكورسات والمواضيع التعليمية )المجال 

االول(, وجدنا أن أفضل أسلوب لعمل ذلك هو نظام التوصية الهجين, أي 

 ألساليب/األنظمة السالفة الذكر. األسلوب الذي يجمع أكثر من واحد من تلك ا

 

لذا, قّررنا استعمال نظام هجين أو مختلط يضم نظاماً مستنداً على المحتوى 

حيث يمثل الجزء الرئيس, بجانب بعض االجزاء المكّملة كنظام الفلترة 

المتعاونة, والنظام المستند إلى الديمجرافيا, واخيرا نظام الفلترة المستند إلى 

 القواعد.

 

هذه اإلطروحة, قدّمنا خوارزمية جديدة لغر  تطبيق أنظمة التوصية في في 

LMS  والتي تقترح قائمة كورسات لطالب, حيث يهيّئ النظام التوصيات آليا

بدون طلب المستعمل بمجرد دخول الطالب إلى أحد  كورسات, حيث اخترنا 

 لتطبيق هذا االمر.  Moodleحزمة 

 

نظمة واألساليب المشمولة بتلك الخوارزمية في وبعد ذلك, درسنا كيفية دمج األ

, بطريقة مفصلة. ولدراسة هذه الخوارزمية, قمنا بتقسيمها  Moodleحزمة

إلى عدة مراحل, حيث ذكرنا في كّل مرحلة التوضيحات الخاصة بها 

وباألسلوب المستخدم,  إلى جانب مناقشة قائمة الحقول ذات العالقة بـ 

Moodleقائمة خطوات الخوارزمية الفرعية الخاصة  , باإلضافة إلى ذكر

لهذه الخوارزمية  flowchartبهذه المرحلة, وأخيراً تبيإن المخّطط االنسيابي 

 الفرعية.

 

إن المراحل التي تم بحثها ومناقشتها هي: مرحلة النظام المستند إلى المحتوى, 

ام المستند مرحلة توصيات المعلّم, مرحلة نظام الفلترة المتعاونة, مرحلة النظ

 إلى الديمجرافيا, وأخيرا مرحلة نظام الفلترة المستند إلى القواعد.



 

 

 

ولتطبيق  مرحلة نظام الفلترة المتعاونة, فإنه من الضروري إضافة نظام تقييم 

مركزي )نظام تصويت(, يسمح للطلبة بالقيام بالتقييم أو التصويت على 

ث يتم اقتراح كورسات على الكورسات؛ وهذا النظام يحّسن عملية التوصية حي

 طالب كان شركاؤه أو زمالؤه في الكلية قد وجدوها مفيده ومهمة لهم.

 

لقد اوضحنا بطريقة عميقة ومفصلة النشاطات والحقول التي من المهم إضافتها 

 , للتمكن من تطبيق أنظمة التوصية عليه.Moodleلحزمة  

 

: نظام التوصية الذي  Moodleعموماً, أضفنا نشاطين )موديلين( إلى نظام

يمكن اعتباره موديل أو نشاط لكورس, بينما النشاط االخر هو نظام تقييم يمكن 

اعتباره بلوك أو صندوقاً ثابتاً يظهر أسفل نافذه الكورس. وكذلك, أضفنا بعض 

والتي ذكرناها   Moodleالحقول الضرورية إلى بعض ملفات أو سجالت 

الت المذكورة هي تلك المتعلقة بـالكورس بشكل مفّصل؛ تلك الملفات أو السج

 والمستعمل و النظام.

 

أيضا, عرضنا كّل الكود الضروري لبرمجة خوارزميتنا على حزمة 

Moodle علما ان كودات البرمجة هذه والتي طّورناها أو عدّلناها, سردت ,

 في مالحق هذه الرسالة حيث صنفت إلى مالحق فرعية  حسب العالقة.

 

وتحققنا من نظام التوصية بعد تشغيله, بعد أن أضفنا عينة  أخيرا, فحصنا

كورسات, تم تقييمها من قبل بعض الطالب المسجلين بالنظام, وقد وضع مدير 

النظام وبعض الطالب شروط الفلتره الخاصة بهم, ومن ثم حصلنا على قائمة 

 نتائج مناسبة, وهي عبارة عن قائمة كورسات موصى بها تم عرضها في نافذة

 الكورسات.

 

 

 

 


